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PENGERTIAN NIKAH
 BAHASA: 

بعضعلىبعضهاالتفإذا, األشجارنكحت: يقال, والجمعالضم
(Menghimpun dan menyatukan. Dikatakan: Pohon-pohon telah “menikah”, artinya: Satu

sama lain saling berdempetan dan menyatu). [Kifayah al-Akhyar, 2/24]

 secara Bahasa kata nikha dapat bemakna akadnya dan juga dapat bermakna
hubungan badan

 ISTILAH: 

الوجهعلىباآلخرالزوجينمنكلاستمتاعإباحةيتضمنعقد
المشروع

(Akad yg berisi dibolehkannya saling menikmati antara sepasang laki-laki perempuan
sesuai cara yang disyari’atkan). [al-Wasith, 2/243]



HUKUM MENIKAH
1. Mustahab: Jika seorang hasrat menikah, memiliki biaya (mahar, nafkah), dan

tidak khawatir zina. (HR. Bukhari, Muslim, dll terkait anjuran menikah bagi
pemuda dan larangan membujang)

2. Khilaful Aula: Ada hasrat menikah namun tidam memiliki biaya (QS. An-Nur: 
33)

3. Makruh: Tidak ada hasrat menikah (karena sakit, dll) dan tidak memiliki
biaya

4. Lebih Baik Tidak: Tidak ada hasrat, karena sibuk ibadahmatau study, dan
tidak ada biaya

5. Lebih Baik Menikah: Tidak sibuk ibadah atau study, di saat yg sama memiki
biaya, namun tidak hasrat menikah. 

(lihat: al-Fiqh al-Manhjaji, 2/13-15)



Faidah Menikah
1. Keturunan: Ada empat keutamaan: [1] Sesuai anjuran Allah untuk kelangsungan manusia, [2] 

mencari cinta Nabi dg memperbanyak umat Islam, [3] mencari berkah doa anak shalih, [4] 
mencari syafaat jika anak mati lebih dulu dan masih kecil)

2. Membentengi Dari Setan, Memecah Hasrat, Mencegah Bahaya Syahwat, Menundukkan
Pandangan, Menjaga Kemaluan

3. Mengistirahatkan diri dan menenangkan dengan duduk bersama, melihat, dan saling
bermain (bercanda dll) dalam rangka menenangkan hati dan memperkuat ibadah

4. Tidak sibuk mengurus rumah/ dapur dsb

5. Berjuang Melawan diri (Mujahadah an-Nafs) dan melatih (riyadhah) diri dengan melakukan
ri’ayah, wilayah, dan melaksanakan hak-hak anak istri, sabra atas akhlak mereka, tabah
menahan hal2 yg menyakitkan dari mereka, berusaha memperbaiki mereka dan
menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh mencari yg halal, dan berjuang
mendidik anak-anak



Dampak Negatif Nikah

1. Tidak Mampu Mencari Rejeki Halal

2. Tidak Mampu Menunaikan Hak Anak-Istri dan
Bersabar atas Akhlak mereka

3. Anak dan Istri melalaikan dari Allah dan mendorong
untuk mencari dunia semata

(Ihya’ Ulum al-Din, 3/103-140)



Memilih Calon

• Baik Agama (HR. Bukhari, Muslim, dll)

• Mulia Akhlaq (HR. Ibn Majah dan al-Mustadrak)

• Menarik Wajahnya

• Ringan Mahar

• Memberi Keturunan

• Perawan (belum pernah menikah)

• Memiliki NasabYang Baik (KeluargaYang Baik Agamanya)

(Ihya’, 3/152-1650



Melihat Calon Istri
•Hukumnya Sunnah

.  «فَْليَْفعَلَْاِحَهانِكََإِلَىيَْدُعوهََُماإِلَىيَْنُظرََأَنَْاْستََطاعََفَإِنَِاْلَمْرأَةََأََحدُُكمََُخَطبََإِذَا» •
(الحاكموصححه, داودأبو, أحمد)

فَإِنَّهَُ، إِلَْيَهافَاْنُظرَْاْذَهبَْ: تزوجلرجلوسلموآلهعليههللاصلىالنبيقال•
(داودأبو)بَْينَُكَمايُْؤدَمََأَنَْأَْحَرى

• Jumhur: Hanya boleh melihat wajah dan telapak
tangan

• Jika tidak bisa melihat langsung, mewakilkan kepada
salah seorang wanita untuk melihat



Khitbah
• Boleh melakukan khitbah secara sharih maupun ta’ridh jika pihak

perempuan tidak dalam masa ‘iddah wafat atau thalaq ba’in

• Boleh khitbah secara ta’ridh bila wanita dalam masa ‘iddah wafat
atau thalaq ba’in

• Haram mengkhitbah wanita yang haram dinikahi

• Haram mengkhitbah wanita yang sedang dalam khitbah laki-laki
yang lain (jika wanita telah menerima)

• Haram berkhalwat dan ikhtilath dg wanita yg sudah dikhitbah
sebelum akad



Rukun Nikah

1. Shighah (Ijab & Qabul)

2. Istri

3. Suami

4. Wali

5. Dua orang saksi



Syarat-syarat Shighah
• Menggunakan redaksi “Tazwij” atau “Inkah” atau yang satu akar kata dengannya

• Menegaskan kata “Zawaj” atau “Nikah” dalam Ijab dan Qabul (Qaul Mu’tamad). 
Tidak sah akad nikah dengan redaksi kinayah. Tidak sah pula akad nikah dengan
tulisan. Jika salah salah satu pelaku akad bisu, boleh menggunakan isyarat dg 
syarat isyaratnya benar-benar jelas, dapat difahami oleh setiap orang. 

• Sambung antara ijab qan qabul

• Para pihak memiliki ahliyyah (kecakapan bertindak hukum) sampai qabul selesai

• Redaksi akad munjaz (bukan redaksi masa mendatang dan bukan pula redaksi
ta’liq)

• Redaksi bersifat muthlaq (tidak ada batasan waktu atau dikaitkan dengan hal
tertentu)



Syarat-syarat Istri

•Bebas dari semua penghalang nikah (mahram, 
masih dalam masa iddah, masih menjadi istri
orang lain, Kafir) 

• Jelas orangnya/sosoknya

•Tidak sedang ihram (haji/umrah)



Wanita Ahli Kitab
• Wanita Ahli Kitab yg sah dinikai oleh laki-laki Muslim adalah mereka yang: 

1. Nenek moyangnya telah masuk ke dalam agama Nabi Musa atau Nabi Isa sebelum
dinasakh dan diubahnya agama mereka (Pendapat Shahih)

2. Nenek moyangnya telah masuk agama Musa atau ‘Isa sebelum dinaskah (baik
sebelum atau sesudah diubahnya agama mereka)

• Tidak halal wanita Ahli Kitab yg nenek moyangnya masuk ke agama tsb setelah
diutusnya Rasulullah

• Tidak halal wanitaYahudi yg nenek moyangnya mengikuti agama ini setelah diutusnya
Nabi ‘Isa (Qaul Ashah)

• Wanita Ahli Kitab dari kalangan Isra’ili halal dinikahai sepanjang nenek moyang mereka
sudah menganut agama tsb sejak sebelum Rasulullah di utus

• Adapun jika setelah Rasulullah di utus, maka tetap haram. 

(Kanz ar-Raghibin, hal. 402)



Syarat-syarat suami

•Halal menikah dengan sang perempuan

•Jelas orangnya/sosoknya

•Tidak sedang ihram



Para wali dan Urutannya

Para wali: (1) Ayah > (2) Kakek (ayahnya ayah) ke atas > (3) Sdr lk
sekandung > (4) Sdr lk seayah > (5) anak lk sdr lk sekandung, ke
bawah > (6) anak lk sdr lk seayah, ke bawah > (7) ‘Amm (sdr lk2 
ayah si perempuan, sdr lk2 kakek si pr, sdr lk kakeknya ayah pr) yg
sekandung > (8) ‘Amm (sdr lk2 ayah si perempuan, sdr lk2 kakek si
pr, sdr lk kakeknya ayah pr) yg seayah saja > (9) anak ‘amm (anak
sdr lk2 ayah si perempuan, sdr lk2 kakek si pr, sdr lk kakeknya
ayah pr) (10) Majikan laki-laki yg dulu memerdekan dia >  (11) 
‘Ashabahnya Majikan > (12) Hakim [Hasyiah al-Bajuri, 2/596-599]



Syarat Wali
1. Islam

2. ‘Adalah (Bukan pelaku dosa besar, bukan pelanggeng dosa kecil, dan
bukan pelaku hal-hal yg merusak muru’ah)

3. Baligh

4. Berakal sehat

5. Bebas dari hal-hal yg membuat cacatnya
berfikir/mengkaji/mempertimbangkan

6. Tidak mahjur ‘alayh (tercegah tasarruf) karena safah (menghambur-
hamburkan hartanya)

7. Tidak sedang Ihram 



Perpindahan Perwalian dari Aqrab Menuju Ab’ad

• Jika syarat-syarat di atas (kecuali ihram) tidak terpenuhi
pada wali yg dekat (ab’ad), maka perwalian pindah
kepada yang lebih jauh (ab’ad)

• Jika wali dekat sedang ihram, perwalian pindah kepada
Hakim 

(al-Fiqh al-Manhaji, 2/61)



Perpindahan Kepada Wali Hakim
• Tidak ada wali nasab secara defacto (hissan) atau dejure

(hukman)

• Hilangnya wali nasab yg aqrab (tidak diketahui keberadaannya, 
hidup atau mati, tidak jelas smapai kapan)

• Wali Aqrab dari nasab Ihram

• Wali aqrab ‘adhal

• Wali nasab aqrab dipenjara dan tidak dapat diakses

(al-Asybah wa an-Nazha’ir, juz 2/ hal. 811)



Syarat-Syarat Saksi
1. Islam 

2. Laki-laki

3. Berakal dan Baligh

4. ‘Adalah (meski secara lahiriah)

5. Sehat pendengaran (bukan tuna rungu)

6. Bisa melihat (bukan tuna netra)



Pernikahan Non Muslim 
• Pernikahan di antara mereka dinggap sah

• Jika kafir masuk Islam setelah menikah: 

a. Jika lk kafir memilki istri kafir lalu mereka masuk Islam bersama: 
Nikahnya tetap

b. Jika laki-laki masuk Islam, tapi si wanita tetap kafir, maka: (1) Jika wanita
adalah ahli kitab, maka tetap nikahnya. (2) jika si wanita bukan ahli kitab
dan tidak masuk Islam selama masa ‘iddah, maka batal nikahnya. 

c. Jika wanita masuk Islam, sementara suaminya tetap kafir, maka wajib
dipisahkan antara keduanya. Jika laki-laki masuk Islam di masa ‘iddah, 
dapat dikembalikan ke nikah semula. 

(al-Fiqh al-Manhaji, 2/70)



Posisi Mahar

• Mahar adalah harta yg wajib dibayarkan oleh suami kepada istri sebab
terjadinya akad nikah

• Mahar tidak termasuk rukun atau syarat sahnya akad nikha. Dalilnya adalah

al-Qur’an: صدقاتهنالنساءوآتوا( (QS. An-Nisa’: 4. فآتوهنمنهنبهاستمتعتمفما

فريضةأجورهن (QS. An-Nisa’: 24). تمسوهنلمماالنساءطلقتمواإنعليكمالجناح

فريضةلهنتفرضواأو (QS. Al-Baqarah: 236). Dan Hadits-hadits yg

memerintahkan untuk memberikan mahar (HR. Bukhari, dll), dan juga Ijma’. 

• Jika disebut saat akad, maka itulah yg wajib dibayarkan. Jika tidak disebut, 
maka wajib mahar mitsl



Posisi Mahar
• Sunnah menyebut mahar saat akad. Dan wajib dibayarkan sesuai yg disebut. Jika tidak

disebut, akad sah dan wajib mahar mitsl. 

• Mahar mitsl adalah sejumlah harta yg diberikan kepada istri yg besarannya ditentukan
berdasarkan kebiasaan besaran mahar kaum wanita kerabat istri dari jalur ayah

• Mahar adalah milik istri

• Tidak ada batas minimal atau maksimal. Setiap yg memiliki nilai harta dapat menjadi
mahar (QS. An-Nisa’: 24: 

بأموالكمتبتغواأنذلكموراءمالكموأحل

HR. Bukhari menyebut: “Berikah kepadanya meski berupa cincin besi”. HR. at-Tirmidzi: Nabi
mengesahkan pernikahan wanita dari Bani Fazarah dg mahar dua pasang sandal. 

• Sunnnah tidak kurang dari 10 dirham (mazhab Hanafi), dan tidak lebih dari 480 dirham 
(HR. Abu Dawud, Ibn Majah, at-Tirimidzi, dan an-Nasa’i)



• Mahar boleh dibayarkan secara tunai atau ditunda

• Mahar telah dinyatakan wajib dibayar secara total bila telah
terjadi hubungan suami istri atau suami meninggal dunia

• Mahar wajib dibayarkan setengahnya bila terjadi di dalam akad
nikah telah disebuit dan perceraian sementara belum pernah
terjadi hubungan suami istri

• Mahar tidak wajib dibayarkan sama sekali jika terjadi rusaknya
atau dibatalkannya pernikahan yg disebabkan oleh istri dan
belum pernah terjadi hubungan badan sebelumnya. Misal: istri
murtad, atau istri/suami cacat. 



Mahar Mitsl

• Jika terjadi akad nikah yg fasid (tidak memenuhi syarat
sah, misal nikah tanpa wali) dan terjadi hubungan badan

• Jika terjadi perselisihan antara istri dan suami tentang
besaran mahar yg disebut saat akad

• Jika penyebutan mahar saat akad dilakukan secara fasad
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