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BAB III

PENAFSIRAN AYAT TENTANG RADHA’

Seperti yang telah dikemukakan di atas bawah ayat yang berkaitan dengan

radha’ dalam al-Qur’an terdapat 5 ayat dalam 4 surah. Untuk mengetahui

pandangan al-Qur’an terhadap radha’ (penyusuan) penulis akan mengemukakan

pendapat para mufassir dalam ayat-ayat berikut.

A. Surah al-Baqarah ayat 233:































“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
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menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Berkenaan dengan ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan, Allah

memberikan bimbingan bagi para ibu, agar mereka menyusui anak-anaknya

secara sempurna, yaitu selama dua tahun.  Setelah itu tiada lagi penyusuan.

Artinya penyususan itu tidak boleh melebihi dua tahun lamanya sejak

kelahiran. Masa dua tahun merupakan masa maksimal bagi seorang bayi

menyusu pada ibunya.

Maksud “pada masa penyusuan” ialah masa penyusuan sebelum dua

tahun, sebagaimana hal itu dikatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Ahmad  dari al-Barra’ bin Azib, dia berkata setelah  Ibrahim bin Muhammad

saw  meninggal, beliau bersabda, “sesungguhnya anakku mati dalam

penyusuan, karena dia punya orang yang menyusuinya di surga”. Hal senada

diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dari Syu’ban. Maksudnya bahwa Ibrahim

bin Muhammad saw meninggal pada usia 22 bulan, lalu Nabi bersabda,

“sesungguhnya dia ada yang menyusuinya”, yakni orang yang

menyempurnakan penyusuan.1

Sedangkan menurut al-Maraghi, diwajibkan kepada kaum ibu baik yang

berfungsi sebagai istri ataupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui

anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi

1 Muhammad Nasib ar-Rafa’I, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jilid
1, (Jakarta, Gema Insani, 1999), hlm 388
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diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya

kemaslahatan. Dan dalam hal ini, kebijaksanaannya diserahkan kepada mereka

berdua.

Menurut Al-Maraghi, adapun sebab diwajibkannya menyusui anak bagi

ibu, karena air susu ibu merupakan air susu yang terbaik, sebagaimana yang

telah diakui oleh para dokter. Bayi yang masih berada dalam kandungan

ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah ia lahir, darah tersebut berubah

menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia sudah

terpisah dari kandungan ibunya. Hanya air susu ibu yang paling cocok dan

paling sesuai dengan perkembangannya.

Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu

dikhawatirkan  akan terserang penyakit atau cidera disebabkan air susu ibu.

Apa yang disadap oleh bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang

diperoleh bayi dari ibunya tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap diri bayi

tersebut, bahkan sebaliknya akan membuatnya lebih sehat dan lebih baik.2

Dalam pandangan al-Maraghi, apabila seorang bayi diserahkan

penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam

keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diselidiki terlebih dahulu

dalam hal kesehatan dan akhlaknya. Pandai-pandailah mencari perempuan

yang akan mengemban tugas ini. Sebab air susu ibu terbuat dari darah,

kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh dalam badan bayi menjadi daging dan

2 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Terj. Jlid 2, ( Semarang: CV. Toha
Putra, 1993 ), hlm 318
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tulang. Dengan demikian maka bayi tersebut  telah mendapatkan pengaruh dari

perempuan yang menyusuinya, baik dalam hal kesehatan maupun karakternya.3

Suatu hal yang perlu digaris bawahi adalah yang disampaikan oleh al-

Maraghir bahwa, terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar

daripada pengaruh jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas

pada diri bayi. Jika memang demikian, maka pengaruh kecerdasan akal,

perasaan dan watak perempuan tersebut jelas lebih besar dan lebih kuat.

Para ahli pendidikan di Negara-negara maju telah memahami kenyataan

ini. Oleh karena itu, tersebutlah bahwa Kaisar Rusia telah memerintahkan

istrinya untuk menyusui sendiri anak-anaknya dan melarang mereka disusukan

oleh orang lain.

Pada kenyataannya banyak kita saksikan orang-orang yang telah

menyepelekan masalah menyusui anak-anak dan masalah-masalah lain yang

berkaitan dengan kemaslahatan meraka. Banyak para ibu dari kalangan

hartawan  yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin

memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal kelakuan

mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah  manusia dan merusak

pendidikan anak-anak.

Dalam hal ini kaum muslimin yang beruntung. Sebab agama mereka

memberi petunjuk kepada mereka hal-hal yang mendatangkan maslahatan

dalam mendidik anak-anak dan membina akhlak mereka. Kita belum pernah

3 Ibid, hlm 19
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melihat satu agamapun yang mengemukakan masalah-masalah yang baik

dalam hal mendidik generasi ynag baru tumbuh, sebagaimana yang kita

dapatkan dalam agama Islam.

Sebagian ulama mengatakan bahwa menyusui bayi sebaiknya dilakukan

oleh ibu sendiri dan tidak wajib atasnya. Kecuali jika bayi tersebut hanya mau

mengisap air susu ibunya dan tidak mau mengisap air susu orang lain,

sebagaimana yang terjadi pada sebagian bayi.4

Hikmah ditetapkannya pembatasan waktu menyusui bayi dengan masa

ini menurut al-Maraghi adalah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan.

Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini. Dan ia sangat

memerlukan perawatan yang seksama yang tidak mungkin dilakukan oleh

orang lain kecuali ibunya sendiri. Apabila kedua orang tuanya melihat adanya

maslahat dalam memisahkan bayi dari ibunya kurang dari dua tahun, maka

kedua orang tuanya harus memelihara kesehatannya denagn sebaik-baiknya.

Sebab, ada sebagia bayi yang tidak mau mengisap lagi air susu ibuny sebelum

cukup dua tahun, sehingga harus diberi makanan lembut sebagai gantinya.5

Dengan menggunakan redaksi berita, surah al-Baqarah ayat 23 ini

memerintahkan dengan sangat kukuh pada para ibu agar menyusukan anak-

anaknya.

Kata ( الوالدات ) dalam penggunaan al-Qur’an berbeda dengan kata (

أّمھات ) yang merupakan bentuk jamak dari ( أم ) kata ummahat digunakan untuk

4 Ibid, hlm 20
5 Ibid, hlm 22
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menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata al-walidat maknanya adalah

para ibu,baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur’an sejak

dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan,

adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian,

tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu

kepada ibu kandung anak merasa lebih tentram sebab menurut penelitian

ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah

dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara

seorang wanita dengan wanita lain.6

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk

menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari

kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa

yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai

dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus  sama dalam

sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusu.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan tetapi

bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, bagi

ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun demikian ia adalah

anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah yang wajib.

Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa.

Tetapi hendaknya jangan lebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai

sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk

6 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Terj vol
1, (Jakarta:Lentera hati, 2002), hlm 503
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menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak

ingin memperpanjang dengan masa penyusuan.7

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena  QS. Al-Ahqaf ayat

15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan masa penyusuan adalah tiga puluh

bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama Sembilan bulan maka

penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya

enam bulan maka ketika itu masa penyusuan  adalah 24 bulan.

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatan

tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atar dasar itu lanjutan ayat

menyatakan, merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya yakni ayah

memberikan makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang

disusukan itu telah diceraikannya secara ba’in, bukan raj’I. tapi jika ibu anak

itu masih berstatus istri walau telah di talak raj’I, maka kewajiban member

makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar  hubungan suami istri,

sehingga jika mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib

memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.8

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama

ayah, seakan-akan anak lahir untuknya karena nama ayah akan disandang oleh

anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban member makan dan

pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf , yakni yang

dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya yaitu seseorang tidak

7 Ibid, hlm 504
8 Ibid, hlm 505
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dibebani malainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah

mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan

penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya.9

B. Surah al-Qashash ayat 7












“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu
khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah
kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya
Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan men jadikannya (salah
seorang) dari Para rasul.”

Ayat di atas menurut al-Maraghi merupakan suatu perintah kepada Ibu

nabi Musa untuk menyusukan akannya dengan cara mehilhamkan kepada ibu

Musa, dengan cara sembunyi- sembunyi agar tidak diketahui musuh atau

terhadap mata-mata Fir’aun yang akan membunuh anak-anak lelaki Bani Israil

karena mengikuti perintahnya, atau terhadap tetangga yang mengadukannya

apabila mendengar suaranya,10

Allah menetapkan bahwa apa yang di khawatirkan oleh Fir’aun

menyangkut kepunahan kerajaannya pasti akan terjadi melalui seseorang, yang

dipersiapkan Allah untuk maksud tersebut. Dia adalah Nabi Musa as. Dia lahir

9 Ibid, hlm 506
10 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Terjemah jlid 20, ( Semarang, CV.

Toha Putra, 1989 ), hlm 59
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tanpa diketahui oleh Fir’aun, namun ibunya sangat khawatir. Lalu Allah

memerintahkan untuk jatuhkanlah ia kesungai Nil setelah meletakkannya di

dalam peti kecil yang dapat mengapung.11

Karena kasih sayang Allah  kepada Musa, maka Dia tidak

menampakkan adanya kehamilan pada ibu Musa dan para dukun bayi yang

biasa menangani kelahiran para wanita Bani Israel pun tidak mengetahuinya.

Setelah sang ibu melahirkan Musa, gundahlah hatinya dan  sangat

mengkhawatirkan keselamatannya. Maka dia pun menumpahkan kasih sayang

kepadanya. Alla Ta’ala berfirman “ Dan Aku masukkan (kedalam hati

manusia) rasa cinta kepadamu dari-Ku”. Allah memberitahukan kepada ibu

Musa dan memasukkan ke dalam kesadarannya cara menangani Musa. Allah

berfirman “Kami ilhamkan kepada ibu Musa”, susukanlah dia. Apabila kamu

khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Dan janganlah

kamu khawatir dan jangan bersedih hati karena Kami akan mengembalikannya

kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul.12

Dari kisah Musa yang dijelaskan Allah  pada ayat ini dapat pula

difahami bahwa sekalipun Musa sudah terpisah dari ibu kandungnya , namun

Allah masih menghendaki Musa menyusu dengan ibu kandungnya, hal ini

tentunya menjadi sinyal bagi umat Islam bahwa susu ibu kandung lebih utama

dari yang lainnya.

11 M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. jlid 10,
( Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), hlm 309

12 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Kemudahan dari Allah. Ringkasan Tafsir Ibn Katsir. Terj
cet 3, ( Jakarta: Gema Insani, 2000 ), hlm 666
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C. Surah  al-Qashahs ayat 12









“Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau
menyusui(nya) sebelum itu, Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu
aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan
mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bahwa nabi Musa tidak di susui

orang lain selain ibu kandungnya hal ini sebagai sarana untuk mengembalikan

Musa kepada ibunya agar dia sendiri yang menyusuinya sihingga dia menjadi

tentram setelah sebelumnya khawatir. Pada ayat ini Mufassir lebih banyak

menjelaskan tentang kisah yang terjadi pada seorang bayi yang kelak menjadi

seorang nabi yaitu Musa As, yang tidak mau menyusu pada orang lain kecuali

kepada ibu kandungnya. Berikut sekilas tentang kisah tersebut:

Tatkala ibu Musa menyodorkan puting susunya, Musa langsung

mengisapnya. Maka bersuka citalah para dayang. Lalu mereka

memberitahukan kabar gembira itu kepada istri Fir’aun, akhirnya istri Fir’aun

mengundang ibu Musa ke istana, memperlakukannya dengan baik, dan

memberinya hadiah yang banyak. Istri Fir’aun tidak tahu bahwa wanita itu

adalah ibu Musa yang sesungguhnya.

Istri Fir’aun memintanya tinggal di istana untuk menyusui Musa.  Dia

menolak dan berkata, “ aku mempunyai  suami dan anak-anak. Aku tidak dapat
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menetap di istanamu. Jika engkau berkenan, aku akan menyusuinya di

rumahku”. Istri Fir’aun menyetujuinya dan memberinya biaya, hadiah, pakaian

dan aneka pemberian yang banyak. Ibu Musa pun pulang membawa anaknya

dengan hati riang. Allah telah menukar rasa cemas dengan rasa tentram  dalam

suasana mulia, bangga dan rezeki yang melimpah.13

Penjelasan Ibnu Katsir di atas sama dengan apa yang di jelaskan dalam

tafsir al-Maraghi. Di dalam kitab al-Maraghi dijelaskan “Kami cegah Musa

dari wanita-wanita yang mau menyusuinya sejak pertama kali, ketika melihat

orang-orang Fir’aun menaruh perhatian untuk menyusuinya, maka saudara

perempuan Musa berkata “maukah kalian aku tunjuki sebuah keluarga yang

dapat mengambil, memelihara dan memperhatikan segala urusan anak itu, serta

tidak akan lalai dalam mengabdi kepadanya dan memperhatikannya”.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika saudara perempuan Musa

berkata demikian, orang-orang Fir’aun membawanya, mengadukannya dan

berkata kepadanya, “darimana kamu tahu bahwa mereka memperhatikan dan

saying kepada bayi itu?” dia menjawab, “mereka berbuat demikian Karena

ingin menggembirakan raja dan mengharapkan pemberiannya”. Dengan begitu,

dia selamat dari penganiayaan mereka, lalu mereka membawanya ke rumah

mereka. Kemudian mereka membawa Musa ke pada ibunya. Begitu ibu

memberikan teteknya, maka sang bayi pun segera menyambutnya. Melihat

keadaan itu orang-orang Fir’aun merasa gembira.

13 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jlid
3, (Jakarta, Gema Insani, 2000), Hlm 667
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Kemudian pembawa kabar membawa kabar itu kepada permaisuri raja,

lalu ia memanggil ibu Musa, berbuat baik kepadanya dan memberinya

pemberian yang banyak. Kemudian permaisuri memintanya tinggal di istana

dan menyusui Musa. Namun, dia enggan dan berkata “sesungguhnya aku

punya anak dan suami, karena itu aku tidak dapat tinggal di istanamu, tetapi

jika anda menghendaki aku menyusuinya di rumahku, maka aku akan

melakukannya”. Maka permaisuri mengabulkan permintaannya dan

memberinya nafkah dan pemberian lainnya yang banyak.14

Quraish Shihab menjelaskan kata )حّرمنا ) harramna terambil dari kata

)حّرم ) harrama yang berarti melarang dan mencegah. Keharaman dimaksud

bukan dalam arti hukum, tetapi dalam arti pencegahan, yakni menjadikan Musa

yang masih bayi ketika itu enggan menyusu kepada siapapun. Keengganan itu

bergabung dengan rasa cinta istri Fir’aun kepadanya, sehingga mengantar

mereka mencari seorang wanita yang dapat diterima air susunya oleh Musa.

Keengganan itu dipahami oleh Fir’aun akibat sang anak sebelumnya telah

terbiasa walau beberapa saat menyusu pada ibu kandungnya, sehingga ia

menolak air susu orang lain.15

Kata ( المراضع ) al-maradhi’ adalah bentuk jamak dari kata ( مرضع )

murdhi’ yaitu wanita yang memiliki air susu dan siap menyusukan anak, baik

dengan upah maupun tidak, dan baik ibu kandung maupun orang lain.

14 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Terjemah. jlid 20, ( Semarang, CV.
Toha Putra, 1989

15 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah. Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. terj.
vol 20, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 315
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Ketika Fir’aun memerintahkan untuk mencari seorang wanita yang

dapat menyusukan anak. Tentu saja banyak yang berminat, karena anak yang

akan disusukan  adalah anak angkat Fir’aun. Di sisi lain, sekian banyak ibu

yang telah kehilangan anak karena dibunuh oleh Fir’aun. Selanjutnya karena

sang anak (Musa) selalu menolak wanita yang dating untuk menyusukannya.

Maka berita tentang penolakan itu tersebar luas, dari sini saudara Musa as itu

dating menampakkan diri dan diterima pula sebagai salah seorang “perantara”

dari sekian banyak sebelumnya dan ternyata ia berhasil.16

Dari kisah tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa susu

seorang ibu kandung lebih baik bagi seorang anak , dan hal ini menambah

kedekatan seorang anak pada ibu dan sebaliknya menambah eretnya kasih

sayang seorang ibu pada anaknya.

D. Surah at-Thalaq ayat 6

















“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

16 Ibid, hlm 316
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berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Pada ayat di atas  terdapat penggalan ayat  sebagai berikut:





Menurut Al-Marghi, jika mereka menyusui anak-anakmu sedang

mereka dalam keadaan ditalak ba’in karena sudah habis masa ‘iddahnya, maka

mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh pula menolaknya. Jika mereka

menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka

sepakat untuk  itu  dengan para bapak atau wali dari anak-anak. Dari sini

terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi

tanggungan para suami, sedangkan hak memegang atau mengasuh anak-anak

ada pad istri.17

Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, Allah berfirman yang artinya “

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu”, yaitu bila

mereka telah bersalin sedang mereka telah ditalak, maka sempurnalah talak

ba’in dengan habisnya masa iddah mereka. Dan dalam kondisi seperti ini, dia

berhak menyusui atau menolaknya. Namun hak ini berlaku setelah dia

memberikan “air susu ibu (asi) pertama” kepada anaknya, yaitu air susu yang

mula-mula keluar, dimana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali

setelah mencicipinya.

17 Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Jlid 28, ( Semarang: CV. Toha Putra,
1993 ), hlm 237
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Bila dia menyusukan anaknya itu, maka dia berhak mendapatkan upah

yang setimpal, dan dia berhak mengikat perjanjian melalui ayahnya atau

walinya melalui upah yang akan diberikan. Itulah sebabnya Allah Ta’ala

berfirman yang artinya, “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Selanjutnya Allah Ta’ala berfirman, “dan musyawarahkanlah diantara

kamu dengan baik” ayat ini bermakna ,hendaklah dilakukan musyawarah

supaya tidak menimbulkan kerugian kepada dirinya  sendiri ataupun kepada

orang lain dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya jika  berselisih mengenai penentuan sedikit

atau banyaknya upah. Sedangkan ibu tentu saja lebih berhak menyusui anaknya

bila rela dengan upah yang ditawarkan oleh wanita lain.18

Quraish Shihab juga menjelaskan, dan jika mereka istri-istri yang sudah

dicerai itu sedang hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan untuk

rujuk maupun yang ba’in (perceraian abadi) maka berikanlah mereka nafkah

mereka sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin, jika mereka

menyusukan anak untuk kamu yakni menyusukan anak kamu yang

dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka

berikanlah kepada mereka imbalan mereka dalam melaksanakan tugas

menyusui itu.

Dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu

termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga

18 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jlid
4, (Jakarta, Gema Insani, 2002), Hlm 667
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hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi, dan jika kamu saling

menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar

dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan boleh

menyusukan anak itu untuk ayahnya baik melalui air susunya maupun susu

buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak,

kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.19

E. Surah al-Nisaa’ ayat 23






























“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu,
saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,

19 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah. Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Terj.
Vol 14, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 300
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tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu)
isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada
masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengharamkan wanita yang

disebut mahram karena pertalian nasab, susuan maupun mushaharah

(persemendaan). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata

“Diharamkan kepadamu tujuh golongan wanita karena pertalian keturunan dan

tujuh golongan lagi karena persemendaan”. Kemudian dia membaca ayat,

“Diharamkan atas kamu ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-

saudara perempuanmu” , juga dikatakan dari Ibnu Abbas, “Diharamkan karena

pertalian keturunan tujuh golongan wanita dan karena persemendaan tujuh

golong wanita”.

Kemudian dia membaca ayat, “Diharamkan atasmu ibu kamu, anak-

anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara perempuan

bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudaramu yang laki-

laki, anak perempuan saudaramu yang perempuan”. Ketujuh golongan itu

diharamkan karena pertalian nasab.20

Firman Allah Ta’ala, “Ibu yang menyusuimu, saudara perempuan yang

sesusuan denganmu”. Yakni, sebagaimana Allah mengharamkan ibumu yang

melahirkanmu, demikian pula Dia mengharamkan kepadamu ibu yang

menyusuimu. Oleh karena itu, dalam shahihain ditegaskan oleh Aisyah Ummul

20 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah, jilid 1,
(Jakarta: Gema Insani, 1999),  hlm 678



46

mukminin, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya susuan itu

mengharamkan apa yang diharamkan oleh keturunan”. Dalam lafadz Muslim

dikatakan.”Susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh keturunan” tanpa

terkecuali. Kemudian para imam berikhtilaf ihwal jumlah susuan yang dapat

menjadikan mahram.21

Sebagian ulama berpendapat bahwa satu susuan saja sudah dapat

menjadikan mahram karena berdasarkan keumuman ayat di atas. Inilah

pendapat mazhab Malik yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan beberapa

tabi’in. Ulama lain mengatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali tidak

menjadikan mahram. Hal ini berdasarkan keterangan yang ditegaskan dalam

shahih Muslim dari Aisyah, “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, satu dan

dua isapan tidak menjadikan mahram”. Pendapat ini menjadikan pegangan

Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Sementara itu ulama lain mengatakan, “Tidak menjadikan mahram

susuan yang kurang dari lima isapan”. Pendapat ini berdasarkan keterangan

yang dijelaskan dalam shahih Muslim, dari Aisyah r.a bahwa dia berkata,

“Adalah menurut al-Qur’an yang diturunkan, sepuluh susuan yang diketahui

menjadikan mahram, kemudian sepuluh isapan itu di nasakh dengan lima

isapan”.22

Al-Mishbah menjelaskan tentang ayat ini

21 Ibid. hlm 679
22 Ibid. hlm 680
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“Ibu-ibu kamu yang menyusui kamu dan saudara sesusuan kamu”.

Menunjukkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan

ibu kandung demikian juga saudara sepersusuan sama dengan saudara

kandung. Ulama-ulama bermazhab Maliki dan Hanafi menilai bahwa

penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Tetapi mazhab Syafi’I

dan Hanbali menilai bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu

terjadi sedikitnya lima kali penyusuan berdasarkan sabda Rasul saw, melalau

Aisyah ra bahwa: “Tidaklah haram sekali isapan tidak juga dua kali” (HR.

Muslim dan lain-lain), dalam riwayat lain dikatakan bahwa, “Tidaklah haram

sekali penyusuan dan dua kali tidak juga sekali isapan atau dua kali”.

Redaksi ayat di atas  juga tidak menyebutkan batas umur yang

menyusui, sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusui walau telah

dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang

berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum anak mencapai usia dua tahun,

berdasarkan firman Allah SWT “Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan”. (QS. Al-Baqarah ayat 23)

Mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik dan

Syafi’I memahami kata ( الرضاعة ) menyusukan dalam arti masuknya air susu

kedalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain

kerongkongan dengan jalan mengisap atau bukan. Karena itu memasukkan air
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susu dinamai ( الوجور ) tercakup juga dalam kata menyusukan, sehingga

mengakibatkan dampak hukum. Bahkan ada ulama yang memasukkan ( السعوط

) dalam cakupan kata menyusukan, yaitu memasukkan air susu melalui hidung.

Ini menjadikan sebagian ulama menilai menyuntikkan air susu juga

mengakibatkan  dampak hukum.23

Ulama kontemporer Syekh Yusuf al-Qardhawi, menulis dalam

kumpulan fatwanya  bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi

penyusuan adalah ibu yang menyusukan sebagaimana bunyi ayat 23 surah al-

Nisa. Keibuan yang ditegaskan  al-Qur’an itu, tidak mungkin terjadi hanya

dengan menerima/ meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan

menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu  dan ketergantungan anak

yang menyusu. Selanjutnya ulama Mesir itu, menegaskan bahwa merupakan

keharusan untuk merujuk kepada lafadz yang digunakan al-Qur’an, sedangkan

makna lafadz yang digunakannya itu dalam bahasa al-Qur’an dan sunnah

adalah jelas  dan tegas, bermakna mengisap tetk dan menelan airnya secara

perlahan, bukan sekedar makan dan minumnya  dengan cara apapun, walau

atas pertimbangan manfaat.24

Pendapat Syekh Yusuf Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Ibn Hazm

yang juga dikutipnya dan yang menyatakan bahwa: “Sifat penyusuan yang

mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut dan

menyusu dari tetek ibu yang menyusukannya. Adapun bila air susu seorang

23 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Terj
vol 2, ( Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm 393

24 Ibid, hlm 394
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wanita diminumnya dari satu wadah atau diperaskan kemulutnya lalu

ditelannya, atau diberi makan dengan roti atau dalam makanan, atau

kemulutnya, atau hidungnya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya,

maka semua itu tidak mengakibatkan keharaman walau yang demikian itu

adalah makanannya sepanjang masa.

Atas dasar ini, dan sekian pertimbangan lain al-Qardhawi menilai

bahwa member minum bayi dari bank susu, yang kini dikenal dengan di

beberapa Negara, tidaklah mengakibatkan dampak hukum seperti yang

diuraikan ayat ini.25

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan  tentang surah al-Nisa ini, Allah

SWT mendudukkan saudara sesusuan ke dalam kedudukan saudara yang

senasab. Untuk itu Allah menamakan  wanita yang menyusukan si anak

sebagai ibu dari si anak. Dengan demikian kita tahu, bahwa persusuan karena

susuan itu sederajat dengan  persaudaraan senasab  keturunan. Hal ini telah

diperjelas oleh sunnah. Nabi pernah bersabda sewaktu beliau disuruh menikahi

anak perempuan pamannya  Hamzah ra.

و یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب, ن الرضاعةاِنَّھا ال تحل لى انھا ابنة أخى م

“Sesungguhnya ia tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan
saudara sepersusuanku, padahal apa yang haram karena ikatan nasab juga
berlaku pada ikatan ar-radha’ah”.

Berdasarkan ketentuaan, berlakulah hukum itu dari waktu ke waktu.

Untuk itu mereka menjadikan suami dari ibu yang menyusui sebagai ayah dari

anak-anak yang menyusui, yang diharamkan baginya semua orang tua dan

25 Ibid, hlm 395
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anak-anaknya sekalipun yang dilahirkan bukan dari si ibu yang menyusuinya.

Sebab sang suami dari ibu susuan adalah orang yang membuahi ibu susuannya

dimana ia minum susunya yang merupakan hasil dari hubungan mereka

berdua.26

Telah diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Ibn Abbas, bahwa ia pernah

ditanya tentang perihal lelaki yang mempunyai dua orang budak perempuan,

yang salah satu diantaranya menyusukan anaknya (anak perempuannya) dan

yang lainnya menyusukan anak lelakinya. Lalu bolehkan anak lelaki itu

menikahi budak perempuan yang satunya lagi. Ibn Abbas berkata, “Tidak

boleh, sebab pembuahan adalah satu” maksudnya karena suaminya satu, yaitu

tuannya.

Terkadang ada orang yang sudah terbiasa dengan masalah persusuan

itu, hingga menganggap mudah permasalahannya. Mereka menyusukan anak

kepada seorang wanita, dan terkadang beberapa orang wanita, tetapi mereka

sama sekali tidak memperhatikan siapakan anak-anak dari wanita yang

menyusui anaknya itu dan siapa saudara-saudaranya, juga siapa anak-anak

suami yang bukan darinya dan saudara-saudara suami ibu susuan anaknya itu.

Tujuannya agar mereka mengetahui sanksi-sanksi yang  harus mereka

perhatikan tentang hukum-hukumnya yaitu haramnya menikah, disamping hak-

hak kekerabatan yang baru yang dijadikan oleh syara’ sekedudukan dengan

kekerabatan oleh sebab nasab. Dan memang banyak sekali terjadi seseorang

menikah dengan saudara perempuan sesusuannya tanpa ia ketahui.

26 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Terj cet 2, (Semarang: PT Toha Putra,
1993), hlm396
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Berdasarkan pengertian lahiriyah ayat ini, menunjukkan bahwa

menyusu sedikit sama hukumnya  dengan menyusu banyak. Mengenai hal itu,

ada sebuah hadis yang diriwayatkan  dari Ali, Ibn Abbas, az-Zuhri dan

Qatadah, kemudian pendapat Ali dijadikan pegangan  oleh imam Abu Hanifah

dan imam Malik.27

27 Ibid, hlm 397


