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1 II 33  َوِإۡن ِخۡفُتۡم َأَّلا تُ ۡقِسطُوْا ِفي
 ٱۡليَ تَََٰمىَٰ َفٱنِكُحوْا َما طَاَب َلُكم

َنىَٰ َوثُ لَََٰث َورُبََٰ  ََۖعف فَِنۡن مِ َن ٱلنِ َسٓاِء َمث ۡ
 َما ِخۡفُتۡم َأَّلا تَ ۡعِدُلوْا فَ وََِٰحَدًة َأوۡ 

ِلَك أَۡدَنىَٰٓ َأَّلا َمَلَكۡت  ُنُكۡمۚۡ ذََٰ  أَۡيمََٰ
 ٣تَ ُعوُلواْ 

3. Dan jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang 

yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat 

aniaya 

 

َوأَنِكُحوْا ٱۡۡلَيَََٰمىَٰ ِمنُكۡم    2
ِلِحيَن ِمۡن ِعَبادُِكمۡ  ُِِكۡمۚۡ وَ  َوٱلصاَٰ ِإَمٓا

ُه ِمن ِإن َيُكونُوْا فُ َقرَآَء يُ ۡغِنِهُم ٱللا 
ِسٌَۖع َعِليم  ٣٣ ٞ  َفۡضِلِهۦۗ َوٱللاُه وََٰ

Artinya: Dan kawinkanlah 

orang-orang yang sedirian 

diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) 

dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan 

kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui 

 

َوِمۡن َءايََِٰتِهۦٓ َأۡن َخَلَق َلُكم مِ ۡن    3
َها اْ ل َِتۡسُكنُ وٓ  اٞ  أَنُفِسُكۡم أَۡزوََٰج  إِلَي ۡ

َنُكم َوَجَعلَ   ِإنا  ۡحَمًًۚۚۡ َورَ  ٞ  ماَوداة بَ ي ۡ
ِلكَ  ِفي  ٞ  ل َِقۡوم ٞ  َۡلٓيََٰت ذََٰ

  ٣٢ يَ تَ َفكاُرونَ 
 

Artinya: Dan di antara tanda-

tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir 
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 ۡبِلكَ ق َ  مِ ن اٞ  َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا ُرُسل   4
 ۚۚۡ ٞ  ًۚيا َوُذر ِ  اٞ  أَۡزوََٰج َلُهمۡ  َوَجَعۡلَنا

ِتيَ  َأن لَِرُسول   َكانَ  َوَما
ۡ
 ِإَّلا  ايًۚ  بِ  يَأ

 ٞ  َتابكِ  ٞ  ٱللاهِۗ ِلُكلِ  َأَجل بِِنۡذنِ 
٣٣ 

Artinya: Dan sesungguhnya 

Kami telah mengutus beberapa 

Rasul sebelum kamu dan Kami 

memberikan kepada mereka 

isteri-isteri dan keturunan. Dan 

tidak ada hak bagi seorang 

Rasul mendatangkan sesuatu 

ayat (mukjizat) melainkan 

dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap 

masa ada Kitab (yang tertentu) 

 

َوٱللاُه َجَعَل َلُكم مِ ۡن أَنُفِسُكۡم    5
 ِجُكمأَۡزوََٰ  مِ نۡ  َلُكم َوَجَعلَ  اٞ  أَۡزوََٰج
 نَ م ِ  َوَرَزَقُكم ٞ  َوَحَفَدة بَِنينَ 

وَن ٱلطايِ بََٰتِۚۡ أَفَِبٱۡلبََِٰطِل يُ ۡؤِمنُ 
 ٢٣َوبِِنۡعَمِت ٱللاِه ُهۡم َيۡكُفُروَن 

Artinya: Allah menjadikan bagi 

kamu isteri-isteri dari jenis 

kamu sendiri dan menjadikan 

bagimu dari isteri-isteri kamu 

itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang 

baik-baik. Maka mengapakah 

mereka beriman kepada yang 

bathil dan mengingkari nikmat 

Allah? 

 

َوِمن ُكلِ  َشۡيء  َخَلۡقَنا َزۡوَجۡيِن    6
 ٩٤َلَعلاُكۡم َتذَكاُروَن 

Artinya:  Dan segala sesuatu 

Kami ciptakan berpasang-

pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah 

 

َن ٱلاِذي َخَلَق ٱۡۡلَۡزوَََٰج ُكلا     َها ُسۡبحََٰ
ِسِهۡم ٱۡۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُ ِمماا تُ ۢنِبُت 

 ٣٣َوِمماا ََّل يَ ۡعَلُموَن 

Artinya: Maha Suci Tuhan yang 

telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari 

apa yang ditumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka 

maupun dari apa yang tidak 

mereka ketahui 

 

ُم ٱلاِذي لنااُس ٱت اُقوْا َرباكُ يََٰٓأَي َُّها ٱ   
 ٞ  وََِٰحَدة ٞ  َخَلَقُكم مِ ن ن اۡفس

َها َوَخَلقَ  ُهَما َوَبثا  َزۡوَجَها ِمن ۡ  ِمن ۡ

Artinya: Hai sekalian manusia, 

bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu 

dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada 

keduanya Allah 
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 ۚۚۡ ٞ  َوِنَسٓاء اٞ  َكِثير اٞ  رَِجال
 ِبِهۦ ٱت اُقوْا ٱللاَه ٱلاِذي َتَسٓاَءُلونَ وَ 

َوٱۡۡلَۡرَحاَمۚۡ ِإنا ٱللاَه َكاَن َعَلۡيُكۡم 
 ٢ اٞ  َرِقيب

memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama 

lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu 

 

 ۚۚۡ ٞ  َلًَۚوَءاُتواْ ٱلنِ َسٓاءَ َصُدقََِٰتِهنا ِنحۡ    
 ۡنهُ م ِ  ٞ  َشۡيء َعن َلُكمۡ  ِطۡبنَ  فَِنن

 ٩ اٞ  يٓ مارِ  اٞ  َفُكُلوُه َهِنيٓ  اٞ  نَ ۡفس

Artinya: Berikanlah maskawin 

(mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian 

dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian 

itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya 

 

 ماَكانَ  ٞ  َوِإۡن أََردتُُّم ٱۡسِتۡبَداَل َزۡوج   
ُتمۡ  ٞ  َزۡوج  اٞ  نطَارقِ  ِإۡحَدى َُٰهنا  َوَءاتَ ي ۡ
ُخُذواْ  َفَل 

ۡ
ُخُذونَهُۥأَ  اۚۡ َشيۡ  ِمۡنهُ  تَأ

ۡ
 تَأ

  ٣٢ اٞ  مُِّبين اٞ  َوِإۡثم اٞ  بُ ۡهتََٰن
 

Artinya: Dan jika kamu ingin 

mengganti isterimu dengan 

isteri yang lain , sedang kamu 

telah memberikan kepada 

seseorang di antara mereka 

harta yang banyak, maka 

janganlah kamu mengambil 

kembali dari padanya barang 

sedikitpun. Apakah kamu akan 

mengambilnya kembali dengan 

jalan tuduhan yang dusta dan 

dengan (menanggung) dosa 

yang nyata. 

 

ِت َحتاىَٰ     َوََّل تَنِكُحوْا ٱۡلُمۡشرِكََٰ
ۚۡ َوَۡلََمًۚ

 مِ ن ٞ  َخۡير مُّۡؤِمَنًٌۚ  ٞ  يُ ۡؤِمنا
 ََّل وَ  أَۡعَجبَ ۡتُكمۗۡ  َوَلوۡ  ٞ  مُّۡشرَِكًۚ

Artinya: dan janganlah kamu 

menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita 

budak yang mukmin lebih baik 

dari wanita musyrik, walaupun 

Dia menarik hatimu. dan 
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  ىَٰ َحتا  ٱۡلُمۡشرِِكينَ  تُنِكُحواْ 
ۡۚ
 يُ ۡؤِمُنوْا

 مِ ن ٞ  َخۡير مُّۡؤِمنٌ  ٞ  َوَلَعۡبد
 ِئكَ أُْولََٰٓ  أَۡعَجَبُكمۗۡ  َوَلوۡ  ٞ  مُّۡشرِك

ٓواْ إَِلى وَن إَِلى ٱلناارِف َوٱللاهُ َيۡدعُ َيۡدعُ 
يِ ُن ٱۡلَجناًِۚ َوٱۡلَمۡغِفَرِة بِِنۡذنِِهۦف َويُ ب َ 

 كاُروَن َءايََِٰتِهۦ لِلنااِس َلَعلاُهۡم يَ َتذَ 
 

janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik 

dari orang musyrik, walaupun 

Dia menarik hatimu. mereka 

mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. dan 

Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya (perintah-perintah-Nya) 

kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. 

ِفرِيَن ٱۡلكََٰ َّلا يَ تاِخِذ ٱۡلُمۡؤِمُنوَن    
َأۡولَِيٓاَء ِمن ُدوِن ٱۡلُمۡؤِمِنيَنف َوَمن 

ِلَك فَ َلۡيَس ِمَن ٱللاِه فِ  ي يَ ۡفَعۡل ذََٰ
ُهۡم تُ قَ  ٓ َأن تَ ت اُقواْ ِمن ۡ  ۚۗ ٞ  ىًََٰۚشۡيء  ِإَّلا

رُُكمُ  إَِلى ٱللاِه ٱللاُه نَ ۡفَسُهۥۗ وَ  َوُيَحذِ 
 ٣٣ٱۡلَمِصيُر 

Artinya: janganlah orang-orang 

mukmin mengambil orang-

orang kafir menjadi wali dengan 

meninggalkan orang-orang 

mukmin. barang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia 

dari pertolongan Allah, kecuali 

karena (siasat) memelihara diri 

dari sesuatu yang ditakuti dari 

mereka. dan Allah 

memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa)-Nya. dan hanya 

kepada Allah kembali (mu). 

آءُ َوٱلاِذيَن َكَفُروْا بَ ۡعُضُهۡم َأۡولِيَ    
 ِفي ٞ  َنًۚبَ ۡعض ۚۡ ِإَّلا تَ ۡفَعُلوهُ َتُكن ِفت ۡ 

 ٢٣ ٞ  َكِبير ٞ  ٱۡۡلَۡرِض َوَفَساد

Artinya: Adapun orang-orang 

yang kafir, sebagian mereka 

menjadi pelindung bagi 

sebagian yang lain. jika kamu 

(hai Para muslimin) tidak 

melaksanakan apa yang telah 

diperintahkan Allah itu, niscaya 

akan terjadi kekacauan di muka 

bumi dan kerusakan yang besar. 

 

َدايَنُتم تَ يََٰٓأَي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمنُ ٓوْا ِإَذا    
 ىٞ  مَُّسم   ٞ  ِبَدۡين  إَِلىَٰٓ َأَجل

َنُكمۡ فَ   َكاِتُبۢ ٱۡكتُ ُبوُهۚۡ َوۡلَيۡكُتب ب اي ۡ

secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan 
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َب َكاِتٌب َأن 
ۡ
بِٱۡلَعۡدلِۚۡ َوََّل يَأ

ۡكُتۡب َيۡكُتَب َكَما َعلاَمُه ٱللاُهۚۡ فَ ۡليَ 
يَ تاِق َوۡلُيۡمِلِل ٱلاِذي َعَلۡيِه ٱۡلَحقُّ َولۡ 

 اۚۡ ٞ  ۡنُه َشيۡ َخۡس مِ ٱللاَه َرباُهۥ َوََّل يَ بۡ 
 ٱلاِذي َعَلۡيِه ٱۡلَحقُّ  َكانَ  فَِنن

ِطيَُۖع َسِفيًها أَۡو َضِعيًفا أَۡو ََّل َيۡستَ 
ٱۡلَعۡدلِۚۡ َأن يُِملا ُهَو فَ ۡلُيۡمِلۡل َولِيُُّهۥ بِ 

َوٱۡسَتۡشِهُدوْا َشِهيَدۡيِن ِمن 
 ر َِجاِلُكۡمف فَِنن لاۡم َيُكونَا َرُجَلۡينِ 

ۡوَن اِن ِممان تَ ۡرضَ ٱۡمرَأَتَ وَ  ٞ  فَ َرُجل
َما ِمَن ٱلشَُّهَدآِء َأن َتِضلا ِإۡحَدى َٰهُ 

ۚۡ َوََّل 
ُهَما ٱۡۡلُۡخَرىَٰ َر ِإۡحَدى َٰ فَ ُتذَكِ 

 َوََّل 
ۡۚ
َب ٱلشَُّهَدآُء ِإَذا َما ُدُعوْا

ۡ
يَأ

 َأۡو َكِبيرًا ُمٓواْ َأن َتۡكتُ ُبوهُ َصِغيرًاَتسۡ 
ِلُكۡم أَۡقَسُط ِعنَد  للاِه ٱإَِلىَٰٓ َأَجِلِهۦۚۡ ذََٰ
َدِة َوأَۡدَنىَٰٓ َأَّلا ت َ  َوُم لِلشاهََٰ ۡرتَابُ ٓواْ َوأَق ۡ

َرًة َحاِضَرة  ٞ  ِإَّلآ َأن َتُكوَن ِتجََٰ
َنُكمۡ  ُتِديُرونَ َها  َعَلۡيُكمۡ  سَ فَ َليۡ  بَ ي ۡ

 ِإَذا ۡشِهُدٓواْ َوأَ  َتۡكتُ ُبوَهاۗ  َأَّلا  ُجَناحٌ 
 َوََّل  ٞ  بۡمۚۡ َوََّل ُيَضٓارا َكاتِ تَ َبايَ ۡعتُ 
ۥ هُ فَِننا  تَ ۡفَعُلواْ  َوِإن ۚۚۡ ٞ  َشِهيد

 ِبُكۡمۗ َوٱت اُقواْ ٱللاَهف َوي ُ 
ۢ

َعلِ ُمُكُم ُفُسوُق

menuliskannya sebagaimana 

Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan 

hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah 

ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu´amalahmu itu), 

kecuali jika mu´amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah 
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 ٞ  ٱللاُهۗ َوٱللاُه ِبُكلِ  َشۡيء  َعِليم
٣٣٣ 

penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. 

Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala 

sesuatu. 

 

 َلۡم َوٱلاِذيَن يَ ۡرُموَن ٱۡلُمۡحَصنََِٰت ثُما    
ُتوْا بَِأۡربَ َعًِۚ ُشَهَدآَء َفٱۡجِلدُ 

ۡ
وُهۡم يَأ

ِنيَن َجۡلَدة  َلُهمۡ  واْ تَ ۡقبَ لُ  َوََّل  ٞ  َثمََٰ
َدةً   مُ هُ  َوأُْولََِٰٓئكَ  اۚۡ ٞ  بَدأَ  َشهََٰ

ِسُقونَ   ٩ ٱۡلفََٰ

Artinya: Dan orang-orang yang 

menuduh wanita-wanita yang 

baik-baik (berbuat zina) dan 

mereka tidak mendatangkan 

empat orang saksi, maka deralah 

mereka (yang menuduh itu) 

delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-

lamanya. Dan mereka itulah 

orang-orang yang fasik. 

 

ِميَن يََٰٓأَي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنوْا ُكونُوْا ق َ     واَٰ
لِلاِه ُشَهَدآَء بِٱۡلِقۡسطِف َوََّل 

 َأَّلا اُن قَ ۡوم  َعَلىَٰٓ َيۡجرَِمناُكۡم َشنَ 
 
ۡۚ
َرُب لِلتَ ۡعِدُلوْا ف ٱۡعِدُلوْا ُهَو أَق ۡ

ت اۡقَوىَٰ
 ِبَما َوٱت اُقوْا ٱللاَهۚۡ ِإنا ٱللاَه َخِبيرُۢ 

 ٣ تَ ۡعَمُلونَ 

Artinya: Hai orang-orang yang 

beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

 

َدُة ب َ     ۡيِنُكۡم يََٰٓأَي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنوْا َشهََٰ
ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم ٱۡلَمۡوُت ِحيَن 

Artinya: Hai orang-orang yang 

beriman, apabila salah seorang 

kamu menghadapi kematian, 

sedang dia akan berwasiat, 

maka hendaklah (wasiat itu) 
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َناِن َذَوا َعۡدل  مِ نُكمۡ  ٞ  ٱۡلَوِصياًِۚ ٱث ۡ
 نُتمۡ أَ  ِإنۡ  َغۡيرُِكمۡ  ِمنۡ  َءاَخرَانِ  َأوۡ 

ُتمۡ   بَ ۡتُكمفََأصََٰ  ٱۡۡلَۡرضِ  ِفي َضَرب ۡ
ُهَما ِمۢن َتۡحِبُسون َ  ٱۡلَمۡوتِۚۡ  مُِّصيَبًُۚ 

ِة فَ يُ ۡقِسَماِن بِٱللا  ِه ِإِن بَ ۡعِد ٱلصاَلوَٰ
ُتۡم ََّل َنۡشَترِي ِبِهۦ َثَمن  َوَلوۡ  اٞ  ٱۡرتَ ب ۡ

َدةَ شَ  َنۡكُتمُ  َوََّل  قُ ۡرَبىَٰ  َذا َكانَ   هََٰ
 ٢٢٣ ينَ ٱۡۡلِٓثمِ  لاِمنَ  اٞ  ِإذ ِإناآ  ٱللاهِ 

disaksikan oleh dua orang yang 

adil di antara kamu, atau dua 

orang yang berlainan agama 

dengan kamu, jika kamu dalam 

perjalanan dimuka bumi lalu 

kamu ditimpa bahaya kematian. 

Kamu tahan kedua saksi itu 

sesudah sembahyang (untuk 

bersumpah), lalu mereka 

keduanya bersumpah dengan 

nama Allah, jika kamu ragu-

ragu: "(Demi Allah) kami tidak 

akan membeli dengan sumpah 

ini harga yang sedikit (untuk 

kepentingan seseorang), 

walaupun dia karib kerabat, dan 

tidak (pula) kami 

menyembunyikan persaksian 

Allah; sesungguhn 

 

 

HADIS 
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، َأنا نَ َفرًا ِمْن َأْصَحاِب     َعْن أََنس 
لاَم َسأَُلوا الناِبيِ  َصلاى اللُه َعَلْيِه َوسَ 

ِه َوَسلاَم أَْزَواَج الناِبيِ  َصلاى اللُه َعَليْ 
؟ فَ َقاَل  َعْن َعَمِلِه ِفي السِ رِ 

قَاَل بَ ْعُضُهْم: ََّل أَتَ َزواُج النِ َساَء، وَ 
َوقَاَل  ْحَم،بَ ْعُضُهْم: ََّل آُكُل اللا 

 ، بَ ْعُضُهْم: ََّل أَنَاُم َعَلى ِفرَاش 
فَ َقاَل:  َوأَثْ َنى َعَلْيِه.َفَحِمَد اللَه 

َما بَاُل أَق َْوام  قَاُلوا َكَذا وََكَذا؟ »
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َلِكنِ ي ُأَصلِ ي َوأَنَاُم، َوَأُصوُم 
ْن َوأُْفِطُر، َوأَتَ َزواُج النِ َساَء، َفمَ 

 «نِ يمِ  َرِغَب َعْن ُسناِتي فَ َلْيسَ 
ُسوَل َعْن َعْبِد اللاِه ْبِن َعْمر و، َأنا رَ    

 -َسلاَم َصلاى اللاُه َعَلْيِه وَ  -اللاِه 
نْ َيا َمَتاٌع، َولَْيسَ   ِمْن قَاَل: "ِإناَما الدُّ
نْ يَا َشْيءٌ أَْفَضَل ِمْن ا ْلَمْرأَِة َمَتاِع الدُّ

 الصااِلَحًِۚ 

 

للِه َصلاى ُسوَل اَعْن َعْبِد اللِه، َأنا رَ    
يَا َمْعَشَر »اللُه َعَلْيِه َوَسلاَم قَاَل: 

ِنناُه الشاَباِب، َعَلْيُكْم بِاْلَباَءِة؛ فَ 
ِر، َأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوأََغضُّ لِْلَبصَ 
ْيِه َفَمْن َلْم يَ ْقِدْر َعَلى َذِلَك فَ َعلَ 

 «بِالصاْوِم؛ فَِنناُه لَُه ِوَجاءٌ 

 

 قَاَلْت: قَاَل َرُسولُ عن َعاَِِشًَۚ،    
: -َسلاَم َصلاى اللاُه َعَلْيِه وَ  -اللاِه 

"النِ َكاُح ِمْن ُسناِتي، َفَمْن َلْم 
 يَ ْعَمْل ِبُسناِتي فَ َلْيَس ِمنِ ي،

ْۡلَُمَم َوتَ َزواُجوا، فَِننِ ي ُمَكاثٌِر ِبُكْم ا
، (، َوَمْن َكاَن َذا َطْول  فَ ْليَ ْنِكحْ 1)

َياِم، فَِننا ْد فَ َعَلْيِه بِالص ِ َوَمْن َلْم َيجِ 
 الصاْوَم َلُه ِوَجاءٌ 
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ثَ َنا َعْبُد اللاِه ْبُن َمْسَلَمًَۚ     ، َحدا
ثَ َنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن أَِبي حَ  ، َحدا ازِم 
ُقوُل: َعْن أَبِيِه، أَناهُ َسِمََۖع َسْهًل، ي َ 

اللُه  َجاَءِت اْمرَأٌَة إَِلى الناِبيِ  َصلاى
َهُب َعَلْيِه َوَسلاَم فَ َقاَلْت: ِجْئُت أَ 

فَ َنَظَر  ،نَ ْفِسي، فَ َقاَمْت َطوِيًل 
َوَصواَب، فَ َلماا طَاَل ُمَقاُمَها، 

ُكْن فَ َقاَل َرُجٌل: َزوِ ْجِنيَها ِإْن َلْم يَ 
َدَك ِعنْ »َلَك ِبَها َحاَجًٌۚ، قَاَل: 

قَاَل:  قَاَل: َّلَ،« َشْيٌء ُتْصِدقُ َها؟
اَل: َفَذَهَب ثُما َرَجََۖع فَ قَ « اْنظُرْ »

ًئا، قَاَل:  َواللاِه ِإْن َوَجْدُت َشي ْ
 اْذَهْب فَاْلَتِمْس َوَلْو َخاَتًما ِمنْ »

َفَذَهَب ثُما َرَجََۖع « َحِديد  
[ قَاَل: ََّل َواللاِه َوَّلَ 151]ص:

ا َخاَتًما ِمْن َحِديد ، َوَعَلْيِه ِإزَاٌر مَ 
ارِي، َعَلْيهِ رَِداٌء، فَ َقاَل: ُأْصِدقُ َها ِإزَ 

ِه َوَسلاَم: فَ َقاَل الناِبيُّ َصلاى اللهُ َعَليْ 
َلْيَك زَاُرَك ِإْن لَِبَسْتُه َلْم َيُكْن عَ إِ »

ُكْن ِمْنُه َشْيٌء، َوِإْن لَِبْسَتُه َلْم يَ 
َها ِمْنُه َشْيءٌ  حاى الراُجُل فَ تَ نَ « َعَلي ْ

للُه َفَجَلَس، فَ َرآُه الناِبيُّ َصلاى ا

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi 

SAW didatangi seorang wanita 

yang berkata,"Ya Rasulullah 

kuserahkan diriku untukmu", 

Wanita itu berdiri lama lalu 

berdirilah seorang laki-laki yang 

berkata," Ya Rasulullah 

kawinkan dengan aku saja jika 

engkau tidak ingin 

menikahinya". Rasulullah 

berkata," Punyakah kamu 

sesuatu untuk dijadikan mahar ? 

dia berkata, "Tidak kecuali hanya 

sarungku ini" Nabi 

menjawab,"bila kau berikan 

sarungmu itu maka kau tidak 

akan punya sarung lagi, carilah 

sesuatu". Dia berkata,"aku tidak 

mendapatkan sesuatupun". 

Rasulullah berkata, " Carilah 

walau cincin dari besi". Dia 

mencarinya lagi dan tidak juga 

mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi 

berkata lagi," Apakah kamu 

menghafal Al-Qur'an?". Dia 

menjawab,"Ya, surat ini dan itu" 

sambil menyebutkan surat yang 

dihafalnya. Berkatalah Nabi, 

"Aku telah menikahkan kalian 

berdua dengan mahar hafalan Al-

Qur'anmu" (HR Bukhari 

Muslim). 

https://www.laduni.id/index-al-quran-30-juz-144-surat.html
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ِه َفُدِعَي، َعَلْيِه َوَسلاَم ُمَول ًِيا، َفَأَمَر بِ 
« َن الُقْرآنِ َما َمَعَك مِ »فَ َقاَل: 

قَاَل: ُسوَرُة َكَذا وََكَذا، ِلُسَور  
َدَها، قَاَل:  َها ِبَما َقْد َملاْكُتكَ »َعدا

 «َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ 
َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد ، قَاَل: َجاَءِت    

ِه [ اْمرَأَةٌ إَِلى َرُسوِل اللا 101]ص:
اَلْت: يَا َصلاى اللهُ َعَلْيِه َوَسلاَم، فَ قَ 

َك َرُسوَل اللاِه، ِإنِ ي َقْد َوَهْبُت لَ 
فَ َقاَل َرُجٌل: ِمْن نَ ْفِسي، 
َناَكَها َقْد َزواجْ »َزوِ ْجِنيَها، قَاَل: 

 «ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ 

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi 

SAW didatangi seorang wanita 

yang berkata,"Ya Rasulullah 

kuserahkan diriku untukmu", 

Wanita itu berdiri lama lalu 

berdirilah seorang laki-laki yang 

berkata," Ya Rasulullah 

kawinkan dengan aku saja jika 

engkau tidak ingin 

menikahinya". Rasulullah 

berkata," Punyakah kamu 

sesuatu untuk dijadikan mahar ? 

dia berkata, "Tidak kecuali hanya 

sarungku ini" Nabi 

menjawab,"bila kau berikan 

sarungmu itu maka kau tidak 

akan punya sarung lagi, carilah 

sesuatu". Dia berkata,"aku tidak 

mendapatkan sesuatupun". 

Rasulullah berkata, " Carilah 

walau cincin dari besi". Dia 

mencarinya lagi dan tidak juga 

mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi 

berkata lagi," Apakah kamu 

menghafal Al-Qur'an?". Dia 

menjawab,"Ya, surat ini dan itu" 

sambil menyebutkan surat yang 

dihafalnya. Berkatalah Nabi, 

"Aku telah menikahkan kalian 

berdua dengan mahar hafalan Al-

Qur'anmu" (HR Bukhari 

Muslim). 

https://www.laduni.id/index-al-quran-30-juz-144-surat.html
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 – َاََّلْشَعرِى ُمْوَسى أَِبى َعنْ    
 َصَلي الناِبى َعنِ  – َعْنهُ  اللهُ  َرِضىَ 

 ِنَكاحَ  ََّل  " :قَالَ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  اللهُ 
 وَ  َاْحَمدُ  اإِلَمامُ  َرَواه " ِبَوِلى    ِاَّلا 

رُهُ   ِحباانَ  اْبنُ  َصحاَحهُ  وَ  َغي ْ
 َواْلَحاِكمُ 

Artinya: dari Abu Burda ibn Abu 

Musa dari ayahnya, r.a. bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: " 

tidak sah nikah kecuali dengan 

wali". Riwayat Ahmad dan 

selainnya dan dishahihkan Ibnu 

Hibban dan Hakim. 

 

اللُه  َعْن َعاَِِشًَۚ، َعِن الناِبيِ  َصلاى   
ِن َوَسلاَم، وَعْن ِعْكرَِمًَۚ، عَ َعَلْيِه 

، قَاََّل: قَاَل َرُسوُل اللا  ِه اْبِن َعبااس 
ََّل ِنَكاَح »َصلاى اللُه َعَلْيِه َوَسلاَم: 

َعاَِِشًَۚ:  ، َوِفي َحِديثِ « ِبَوِلي    ِإَّلا 
 `«هُ َوالسُّْلطَاُن َوِليُّ َمْن ََّل َوِليا لَ »

Dari Aisyah dari Nabi saw., dan 

dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, 

keduanya (Aisyah dan Ikrimah) 

berkata: Rasulullah saw., 

bersabda: Tidak sah suatu 

pernikahan tanpa wali. Pada 

sebuah hadis yang lain, Aisyah 

berkata: dan Pemerintah adalah 

(menjadi) wali bagi orang 

(wanita) yang tidak memiliki 

(lagi) wali untuk menikahannya. 

 َعْن أَِبي بُ ْرَدَة، َعْن أَِبي ُموَسى،   
َسلاَم َأنا الناِبيا َصلاى اللُه َعَلْيِه وَ 

قَاَل «. ِبَوِلي    ََّل ِنَكاَح ِإَّلا »قَاَل: 
 أَبُو َداُوَد: َوُهَو يُوُنُس، َعْن أَِبي

بُ ْرَدَة، َوِإْسرَاِِيُل، َعْن أَِبي 
 ِإْسَحاَق، َعْن أَِبي بُ ْرَدةَ 

Dari Abu Burdah, dari Abu 

Musa, sesungguhnya Nabi saw., 

bersabda: Tidak sah menikah 

kecuali dengan wali. Abu Daru 

berkata: Yaitu (dia) adalah 

Yunus dari Abi Burdah, dan 

Israil dari Abu Ishaq dari Abu 

burdah. 

ِنَكاَح  ََّل » َعِن اْبِن َعبااس  قَاَل:   
 «بِِنْذِن َوِلي   أَْو ُسْلطَان   ِإَّلا 

Dari Ibnu Abbas ra., belia 

berkata: Tidak sah nikah kecuali 

dengan izin dari Wali atau 

Pemerintah. 

ُل َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسو    
: -َسلاَم َصلاى اللاُه َعَلْيِه وَ  -اللاِه 

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra 

berkata: berkata Rasulullah 

saw., “wanita itu tidak (sah) 

menikahkan wanita lain dan 
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َزو ُِج "ََّل تُ َزو ُِج اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة، َوََّل ت ُ 
َي اْلَمْرأَُة نَ ْفَسَها، فَِننا الزاانَِيًَۚ هِ 

 الاِتي تُ َزو ُِج نَ ْفَسَها

tidak (sah) pula menikahkan 

dirinya sendiri”. 

 عنه قال لله رضي عباس ابن عن   
عليه  لله صلي لله رسول قال :

 من بنفسها احق اۡليم : وسلم
نفسها  في تستأذن وليها والبكر

 مسلم صماتها رواه اذنها و

Artinya: “Dari ibnu Abbas ra ia 

bersabda,”bersabda Rasulullah 

saw orang-orang yang tidak 

mempunyai jodoh lebih berhak 

atas (perkawinan) dirinya 

daripada walinya, dan gadis itu 

dimintakan izinnya kepadanya, 

dan (tanda) izinnya ialah 

diamnya”. 

 

َفا ِِ ( َأْي ِۡلَلْ قَ ْولُُه: )َوالضاْبطُ    
ِفي َوِليِ  الزاْوَجًِۚ َوالزاْوِج، َفَل َيكْ 

 َسَماُع أَْلَفاِظِهَما ِفي ظُْلَمًۚ ؛ ِۡلَنا 
َبِغي  اْۡلَْصَواَت َتْشَتِبُه َويَ ن ْ

 لِلشااِهَدْيِن َضْبُط َساَعًِۚ اْلَعْقدِ 
 اْلَوَلِد.ِۡلَْجِل ُلُحوِق 

Artinya: Mendengar, melihat 

dan (dlobith) membenarkan 

adalah bagian dari syarat 

diperkenankannya dua orang 

saksi. (pernyataan penyusun ‘wa 

al dlobthu) maksudnya lafadz 

(pengucapan) dari wali 

pengantin putri dan pengantin 

pria, maka tidaklah cukup 

mendengar lafadz (perkataan) 

mereka berdua dikegelapan, 

karena suara itu (mengandung) 

keserupaan). 

 

 

 

QAUL ULAMA 
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ربط أجزاء التصرف باإليجاب    
 والقبول شرعا  

Artinya: mengikat bagian/barang 

pemindahan kepemilikan dengan 

ijab dan qabul yang diatur 

menurut syara’. 
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