129635 - Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam Pernikahan
Pertanyaan
Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan, seperti mahar, resepsi
pernikahan, walimah dan lain sebagainya. Saya mengharap penjelasannya secara detail?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan adalah menganjurkan
kesederhanaan, mengumumkannya, menampakkan kegembiraan, menyebarkan kabar gembira
tersebut, melaksanakan walimah dan menyebarkan undangan untuk itu. Diperintahkan bagi orang
yang diundang untuk menghadirinya. Meskipun di antara orang yang diundang tersebut ada yang
sedang berpuasa maka hendaklah dia tetap hadir dan mendoakan orang yang melangsungkan
walimah, tidak wajib baginya untuk memakan makanan.
Kemudian interaksi suami istri secara ma’ruf, melakukan hubungan sebab akitab. Kesemua ini
merupakan keterangan global. Kami akan paparkan kepada anda penjelasan dan perinciannya:
Pertama: Mempermudah Dalam Masalah Mahar
Al Baihaqi meriwayatkan ( 14721 ) sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
هﺮﺴﻳﺪَاقِ ا اﻟﺼﺮﺧَﻴ
“Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.”
Dan hadits yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 2117, dengan lafaz,
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ﺎح أﻳﺴﺮهﺧﻴﺮ اﻟﻨ
“Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan (maharnya).”
Dishahihkan oleh Al Albani.
 ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ﻗﺎل ﻓ:
Disebutkan dalam kitab Aunul Ma’bud : “ Yang dimaksud dengan ringan adalah Memudahkan
mempelai pria dengan menjadikan murah nilai mahar dan lainnya.
Al Allamah As Syaikh Al Azizi berkata, yaitu murahnya mahar, atau memudahkan dalam
menerima pinangan.”
ﺎ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺔً ﻓﻣﺮ ﻣﺎﻧَﺖ ﻛﺎ ﻟَﻮﻧﱠﻬ ﻓَﺎ, ﺎءﺴّﺪُﻗَﺔَ اﻟﻨ ﺗُﻐَﺎﻟُﻮا ﺻ  )ا: ﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﻟ اﻟْﺨَﻄﱠﺎبِ رﺿﻦ ﺑﺮﻤ( ﻋﻦ ﻋ1114) وروى اﻟﺘﺮﻣﺬي
ﻦﺎ ﻣﯩ ﺷَﻴﺢَ ﻧﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﻤﻠﺎ ﻋ ﻣ, ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟِﺎ ﻧَﺒ ﺑِﻬﻢﻛوﺎنَ اَ ﻟﻪﻨْﺪَ اﻟى ﻋ ﺗَﻘْﻮوا
 "ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﺔً( ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻴوﻗةَ اﺸْﺮ ﻋَﻨْﺘ ﺛﻦ ﻣﺜَﺮﻛ اَﻠ ﻋﻪﻨَﺎﺗ ﺑﻦﺎ ﻣﯩ ﺷَﻴﺢْﻧ ا وﻪﺎﺋﺴ "ﻧ.
Imam Ahmad ( 23957 ) dan Ibnu Hibban ( 4095 ) meriwayatkan dari A’isyah Radliyallahu Anha
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
2235  رﻗﻢ، ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﺎ )ﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻬﻤﺣ رﻴﺮﺴﺗَﻴ و، ﺎﻬﺪَاﻗ ﺻﻴﺮﺴﺗَﻴ و، ﺎﻬﺘﻄْﺒ ﺧﻴﺮﺴ ﺗَﻴ: ةاﺮ اﻟْﻤﻦﻤ ﻳﻦنﱠ ﻣ)ا
“Sesungguhnya diantara kebaikan seorang perempuan adalah, mudah meminangnya, ringan
maharnya, dan subur rahimnya.” (Dihasankan oleh Al Albani dalam Shahihul Jami, no. 2235).
Imam Tirmizi meriwayatkan, no. 1114, dari Umar bin Al Khatthab Radliyallahu Anhu dia berkata,
“Janganlah kalian menjadikan mahal mahar kaum wanita, karena sesungguhnya jika itu sebabkan
kehormatan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, pastilah hal itu akan lebih diutamakan oleh Nabi
Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
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menikahi seorang pun dari Istri-istri beliau dan tidak pula menikahkan seorang pun dari putri-putri
beliau lebih banyak dari dua belas uqiyyah.” (Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih At
Turmudzi)
Satu Uqiyyah setara dengan 40 dirham, ukuran satu dirham dibandingkan gram adalah 2.975
gram.
Kedua: Pengumuman pernikahan
Imam At Tirmizi meriwayatkan (1089) dari Aisyah Radliallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
7/50 ، اﻹرواء ﻓ )وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﺎحّﺬَا اﻟﻨﻨُﻮا ﻫﻠﻋ )ا.
“Umumkanlah pernikahan ini.” Dihasankan oleh al Albani dalam “ Al Irwa’ ” ( 7/50 ).
Imam Nasai meriwayatkan (3369) dari Muhammad bin Hathib Radliyallahu Anhu dia berkata,
“Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
 )وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﺎحّ اﻟﻨ ﻓتﻮاﻟﺼ و،  اﻟﺪﱡف: امﺮاﻟْﺤلِ وَ اﻟْﺤﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﻞ)ﻓَﺼ
“Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah kendang dan bunyi-bunyian dalam (resepsi)
pernikahan.” (Dihasankan oleh Al Albani0
Memukul kendang dalam pernikahan dikhususkan bagi kaum wanita.
Al Haﬁdz Ibnu Hajar dalam Al Fath menyebutkan, “Hadits-hadits yang kuat tentang hal tersebut
adalah pemberian izin bagi kaum wanita untuk memukul rebana. Dan kaum lelaki tidak
dimasukkan dengan mereka (dalam hal kebolehannya), berdasarkan keumuman larangan bagi
lelaki menyerupai kaum wanita.”
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Ketiga: Walimah
Hukumnya merupakan sunnah muakkadah dalam pernikahan dan dia bagian dari pengumuman
pernikahan. Wujudnya adalah menampakkan kebahagiaan serta kesenangan.
Dan dari Anas Radliallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada
Abdur Rahman bin Auf ketika dia menikah,
 )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑِﺸَﺎةﻟَﻮ وﻢﻟو)ا
“Laksanakanlah walimah meski hanya memotong seekor kambing.” (Muttafaq alaihi)
Sebagaian ulama berpendapat wajibnya walimah sebagaimana riwayat berikut :
Sebagaimana riwayat Ahmad (22526) dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dia berkata, ketika Ali
meminang Fathimah, semoga Allah Ta’ala meridhai keduanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam bersabda,
 اﻟﻔﺘﺢ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ وإﺳﻨﺎده ‐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓ72  رﻗﻢ، آداب اﻟﺰﻓﺎف ﻓ )ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﺔﻴﻤﻟ وﻦسِ ﻣﺮﻠْﻌﺪﱠ ﻟ ﺑ ﻧﱠﻪ)ا
“Sesungguhnya harus dilaksanakan walimah dalam sebuah pernikahan.” (Al Albani mengatakan
dalam Adab Az Zafaf, no. 72. Sanad hadits tersebut –sebagaimana ungkapan al haﬁdz dalam Al
fath– tidak ada masalah.”
Wajib hadir dalam walimah apabila memang diundang, sebagaimana riwayat :
Dan dari Abdullah bin Umar Radliyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam bersabda,
ﺎ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﻬﺗﺎ ﻓَﻠْﻴﺔﻴﻤﻟ اﻟْﻮَﻟ اﻢﺪُﻛﺣ اﻋذَا د)ا
“Apabila salah seorang dari kalian diundang kepada sebuah walimah maka hendaklah dia
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mendatanginya.” (Muttafaq Alaih)
Ibnu Utsaimin Rahimahullah berkata :
“Para Ulama Rahimahumullah menyebutkan, ‘Sesungguhnya wajib mendatangi undangan
pernikahan pada hari pertama. Yaitu walimah pertama ketika dia memang dipilih untuk diundang.
Apakah diundang dengan langsung didatangi secara pribadi, atau lewat perantara, atau dengan
kartu undangan yang dikirimkan kepadanya. Dengan syarat di dalam walimah tersebut tidak ada
kemungkaran. Jika didalamnya ada kemungkaran maka ada perinciannya, apabila dia hadir dan
memungkinkan baginya mencegah kemungkaran maka wajib atasnya menghadirinya. Namun jika
dia tidak mampu untuk itu maka dia tidak boleh menghadirinya.” (Liqo Babil Maftuh, 13/133).
Silakan merujuk jawaban soal no. 22006.
Dibolehkan walimah dengan tanpa daging, sebagaimana riwayat Al Bukhari ( 4213 )
Dari Anas Radliyallahu Anhu dia berkata,
ﺎﻴﻬﺎنَ ﻓﺎ ﻛﻣ و، ﻪﺘﻴﻤﻟ وَﻟ اﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤتﻮ ﻓَﺪَﻋ، َﺔﻴﻔ ﺑِﺼﻪﻠَﻴ ﻋَﻨﺒﺎلٍ ﻳ ﻟَﻴثََ ﺛﺪِﻳﻨَﺔاﻟْﻤ وﺮﺒ ﺧَﻴﻦﻴ ﺑﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻗَﺎما
ﻦﻤاﻟﺴﻂَ وﻗا وﺮﺎ اﻟﺘﱠﻤﻬﻠَﻴ ﻋَﻟْﻘ ﻓَﺎﻄَﺖﺴ ﻓَﺒﻧْﻄَﺎع ﺑِﺎَِ ﺑﺮﻣنْ ا اﺎ اﻴﻬﺎنَ ﻓﺎ ﻛﻣ و، ﻢ ﻟَﺤﺰٍ و ﺧُﺒﻦﻣ
“Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan pernikahan dengan Shaﬁyah selama tiga malam
di tempat antara Khaibar dan Madinah. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri
walimah tersebut. Di sana tidak ada roti juga tidak daging, tidak ada apapun melainkan beliau
memerintahkan Bilal untuk menghamparkan semacam permadani dan dihidangkan di atasnya
korma, keju kering dan samin.”
Keempat :
Sangat dianjurkan mengucapkan ucapan selamat kepada kedua mempelai sebagaimana
ungkapan kebahagiaan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam :

5/9

Dari abu Hurairah Radliyallahu Anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi Wasallam apabila beliau
memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah beliau mendoakannya dengan doa,
وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ2130  رﻗﻢ،ﺮٍ) رواه أﺑﻮ داود ﺧَﻴﺎ ﻓﻤَﻨﻴ ﺑﻊﻤﺟ و، َﻚﻠَﻴكَ ﻋﺎرﺑ و، َ ﻟَﻚﻪكَ اﻟﺎر)ﺑ
“Semoga Allah memberkatimu, memberkati apa yang menimpamu dan menghimpun kalian
berdua dalam kebaikan ) hadits riwayat abu Daud ( 2130 ) dan dishahihkan oleh Al Albani.
Kelima:
Sangat dianjurkan bagi suami ketika pertama kali menjumpai istrinya, beberapa hal berikut,
- Bersikap lembutan kepada istri saat pertama kali menjalin hubungan dengannya.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (26925) dari Asma binti Umaisy Radliyallahu Anha dia berkata,
ﻨْﺪَهﺪْﻧَﺎ ﻋﺟﺎ و ﻣﻪاﻟ ﻓَﻮ:  ﻗَﺎﻟَﺖ. ٌةﻮﺴ ﻧﻌﻣ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رَﻠﺎ ﻋﺧَﻠَﺘْﻬداﺎ وﺗْﻬﺎﻴ ﻫﺸَﺔَ اﻟﱠﺘﺎﺋﺔَ ﻋﺒﺎﺣ ﺻﻨْﺖﻛ
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳﺪَ رِي ﻳد ﺗَﺮ : ﺔُ ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎﺎرِﻳ اﻟْﺠﺖﻴﺘَﺤﺸَﺔَ ﻓَﺎﺳﺎﺋ ﻋﻟَﻪ ﻧَﺎو ﺛُﻢﻨْﻪ ﻣ ﻓَﺸَﺮِب:  ﻗَﺎﻟَﺖﻦ ﻟَﺒﻦﺎ ﻣ ﻗَﺪَﺣى اﺮﻗ
ﺎﺬِﺑﻛﺎ وﻮﻋ ﺟﻦﻌﻤ ﺗَﺠ :  ﻓَﻘَﺎل.  ﻧَﺸْﺘَﻬِﻪ :  ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ. ِﻚﺒاﺣﻮ ﺻ ﻧَﺎوِﻟ:  ﻗَﺎل ﺛُﻢﻨْﻪ ﻣﺖ ﻓَﺸَﺮِﺑﺎءﻴ ﺣَﻠ ﻋﺧَﺬَﺗْﻪ ﻓَﺎ. ﻨْﻪ ﺧُﺬِي ﻣ.
“Aku adalah sahabat Aisyah yang menyiapkannya dan mengantarkannya menemui Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasalam, bersamaku beberapa wanita. Demi Allah kami tidak mendapati
suguhan atau jamuan yang beliau miliki melainkan satu mangkuk yang berisikan susu. Lalu
Rasulullah minum dari bejana tadi kemudian memberikannya kepada Aisyah dan dia (Aisyah)
menjadi malu. Maka kami berkata, ‘Janganlah engkau menolak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasalam, ambillah dari beliau.” Kemudian Aisyah pun meraihnya dengan perasaan malu lalu
meminum dari bejana tadi. Kemudian beliau bersabda, ‘Berikanlah kepada sahabat-sahabatmu.’
Kami pun berkata, ‘Kami tidak selera.’ lalu beliau bersabda, ‘Janganlah kalian berkumpul dalam
kondisi lapar dan berdusta.” (Dihasankan oleh Al Albani dalam kitab Aadabuz Zafaf, 19).
- Meletakkan tangan diatas kepala atau ubun-ubun isti dan mendoakannya :
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Sebagaimana riwayat Abu Daud (2160) dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi
Shallallahu Alaihi Wasalam beliau bersabda,
“Jika salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita, maka hendaklah dia meletakkan
tangannya diatas ubun-ubunnya dan berdoa,
 )ﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻪﻠَﻴﺎ ﻋﻠْﺘَﻬﺒﺎ ﺟِ ﻣ ﺷَﺮﻦﻣﺎ وِﻫ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋا و، ﻪﻠَﻴﺎ ﻋﻠْﺘَﻬﺒﺎ ﺟ ﻣﺮﺧَﻴﺎ وﻫﺮﻟُﻚَ ﺧَﻴﺎﺳ اّﻧ اﻢ)اﻟﻠﱠﻬ
“Ya allah aku memohin kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan
untuknya, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan apa yang Engkau
ciptakan padanya.” (Dihasankan oleh Al Albani)
- Dan sebagian ulama salaf menganjurkan agar suami-stri tersebut shalat dua rakaat bersamasama :
Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah (17156) dari Syaqiq, dia berkata, “Seseorang datang kepada
Abdullah bin Masud seraya berkata, ‘Sesungguhnya aku menikahi perempuan muda dan saya
takut dia akan membenciku, dia berkata, lalu Abdullah berkata,
 وراءك رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻓﺈذا أﺗﺘﻚ ﻓﻤﺮﻫﺎ أن ﺗﺼﻠ، ﻢﻪ ﻟﻢ ﻣﺎ أﺣﻞ اﻟﺮه إﻟﻴ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳ،  واﻟﻔﺮك ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن، ﻪإن اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟ
 "آداب اﻟﺰﻓﺎف ﻓ)")ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Sesungguhnya kelembutan itu datangnya dari Allah dan kemurkaan itu datangnya dari Syaitan.
Dia menginginkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu menjadi membencimu. Maka
apabila engkau mendatanginya hendaklah engkau memerintahkannya agar dia shalat
dibelakangmu sebanyak dua rakaat.” (Dishahihkan oleh Al Albani dalam kitab “Adabuz Zafaaf”).
- Berdoa ketika hendak menggauli istrinya,
زَﻗْﺘَﻨَﺎﺎ رﻄَﺎنَ ﻣ اﻟﺸﱠﻴﺐّﻨﺟﻄَﺎنَ وﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺒّﻨ ﺟﻢ اﻟﻠﱠﻬﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
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“Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah syetan dari kami dan jauhkanlah syetan dari
apa yang Engkau rizkikan kepada kami.”
Sebagaimana riwayat Al Bukhari (3271) dari Abdullah bin Abbas Radliallahu anhuma dari Nabi
Shallallahu Alaihi Wasalam, beliau bersabda,
ُﻄَﺎن اﻟﺸﱠﻴهﺮﻀ ﻳﻟَﺪًا ﻟَﻢزِﻗَﺎ و ﻓَﺮ، زَﻗْﺘَﻨَﺎﺎ رﻄَﺎنَ ﻣ اﻟﺸﱠﻴﺐّﻨﺟ و، َﻄَﺎنﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺒّﻨ ﺟﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴ: ﻗَﺎل وﻠَﻪﻫ اَﺗذَا ا اﻢﺪَﻛﺣنﱠ اﺎ اﻣا
“Adapun sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian jika hendak menggauli istrinya,
maka hendaknya dia berdoa, “Dengan menyebut nama Allah, ‘Ya Allah jauhkanlah kami dari setan
dan jauhkanlah syetan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami,’ maka keduanya diberikan
rizki berupa anak yang tidak akan diganggu oleh setan.”
#Dan akhirnya...wasiat ini sangat ditekankan kepada berinteraksi dan mempergauli secara baik,
dan hendaklah kedua belah pihak antara suami dan istri mengedepankan bertakwa kepada Allah.
Allah Azza wa Jalla berﬁrman :
19 :ا )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻴﺮﺜا ﻛﺮ ﺧَﻴﻴﻪ ﻓﻪ اﻟﻞﻌﺠﻳﺎ وﯩﻮا ﺷَﻴﻫﺮَنْ ﺗ اﺴ ﻓَﻌﻦﻮﻫﺘُﻤﺮِﻫنْ ﻛوفِ ﻓَﺎﺮﻌ ﺑِﺎﻟْﻤﻦوﻫﺮﺎﺷﻋ)و
“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisaa: 19)
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
ﺖﯩ ﺷﻨﱠﺔابِ اﻟْﺠﻮﺑِ اي اﻦﻨﱠﺔَ ﻣ اﻟْﺠﺧُﻠ اد: ﺎ ﻟَﻬﻴﻞﺎ ﻗﻬﺟ زَوﺖﻃَﺎﻋاﺎ وﻬﺟ ﻓَﺮﻈَﺖﻔﺣﺎ وﻫﺮ ﺷَﻬﺖﺎﻣﺻﺎ وﻬﺴةُ ﺧَﻤاﺮ اﻟْﻤﻠﱠﺖذَا ﺻا
3254  رﻗﻢ،"ﺎة "ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﻤﺸ ﻓ))ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Apabila seorang istri shalat lima waktu, puasa bulan Ramadlan, menjaga kemaluannya dan
mentaati suaminya maka dikatakan kepadanya, ‘Masuklah engkau dari pintu surga mana saja
yang engkau kehendaki.” (Dishahihkan oleh Al Albani dalam kitab Takhriijul Misykaat, no. 3254)
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Wallahu A’lam.
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