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Pendahuluan 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Kami senantiasa meminta 
pertolongan, pengampunan dan perlindungan-Nya dari segala keburukan 
yang terdapat dalam diri kami dan segala kejahatan yang kami perbuat.  

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tiada yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, tiada yang 
dapat menunjukkannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang 
Maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. 

Allah Swt. berfirman,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑÎ= ó¡•Β    

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Ali Imran [3]: 102) 

Demikian pula Allah Swt. berfirman,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθä9u™!$ |¡ s? ⎯Ïµ Î/ 

tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪    

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah 
menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan 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.” (An-Nisa’ [4]: 1) 

Demikian pula Allah Swt. berfirman,  
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$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪   ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù 

$ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪    

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 
Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Al-Ahzab [33]: 70-71) 

Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Swt., sebaik-baik petunjuk 
adalah petunjuk Nabi Muhammad Saw. dan sejelek-jelek yang terdapat 
dalam agama adalah yang dibuat-buat. Segala yang dibuat-buat adalah 
bidah, segala bentuk bidah adalah sesat dan segala kesesatan 
menjerumuskan ke dalam neraka. 

Pernikahan merupakan nikmat Allah terhadap hamba-Nya, dan sunnah 
Rasulullah Saw. Dalam pernikahan terdapat berbagai macam manfaat yang 
tidak terdapat dalam ibadah lainnya. Pernikahan bagi seorang hamba 
dianggap sebagai separuh dari ajaran agama. Dengan pernikahan, seorang 
hamba dapat mewujudkan setengah dari ajaran agamanya. Oleh karena 
itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan dan  mempermudah jalannya 
bagi siapa saja yang ingin melangsungkannya. Namun sangat disayangkan, 
dewasa ini masalah pernikahan dipersulit oleh sebagian orang sehingga 
menyulitkan bagi sebagian pemuda Muslim.  

Terkadang, kita menemukan pemuda yang membujang dengan alasan 
yang keliru. Sebagian mereka ada yang berkata, “Aku masih dalam jenjang 
studi.” Sebagian yang lainnya berkata, “Aku ingin puas dengan 
kehidupanku sendiri sebelum menikah.” Ada pula yang berkata, “Saat ini 
aku belum memikirkan hal tersebut,” dan berbagai alasan lainnya. Mereka 
menjauhkan diri dari syariat Allah dan sunnah Nabi Saw. Akhirnya, 
kehidupan membujang menjadi tradisi yang lumrah di kalangan mereka. 
Bahkan, di antara mereka muncul ungkapan, “Tidak ada pernikahan dini.” 
Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa yang paling baik bagi manusia 
dalam hidup ini adalah pernikahan dini jika orang itu telah dewasa dan 
matang. 

Dengan demikian, kami menulis buku dengan judul, “Manfaat 
pernikahan.” Buku ini memaparkan tentang bahaya hidup membujang dan 
30 manfaat pernikahan. Buku ini diharapkan dapat memotivasi mereka 
yang enggan menikah. Hikmah di balik kesesatan orang Mukmin adalah 
mereka tidak mengetahui tujuan pernikahan. Seandainya mengetahui, 
mereka akan berusaha untuk mendapatkan tujuan pernikahan yang 
terdapat dalam syariat Islam dan sunnah Nabi Saw. 
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Segala manfaat yang terdapat dalam buku ini merupakan karunia yang 
bersumber dari Allah Swt., dan segala yang tidak bermanfaat adalah 
bersumber dari diriku dan dari Setan. Hanya Allah dan Rasul-Nya yang 
terhindar dari segala pengaruh setan. 

Wahai saudaraku yang tercinta! Kami mengharapkan saran dan kritik 
kalian. Jika menemukan sesuatu yang bermanfaat dari buku ini, itu 
merupakan harta jarahan yang bermanfaat bagimu dan sebagai pinjaman 
bagiku. Jika menemukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kalian 
mengambilnya dengan makruf atau membuangnya dengan baik. 

Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepada-Mu. 

 

Muhammad Ad-Dardiri 
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Bab 1. Kenikmatan Pernikahan 

Setelah nikmat Islam, nikmat Allah yang terbesar terhadap hamba-Nya 
adalah nikmat pernikahan. Karena dengan pernikahan, agama seorang 
hamba dapat menjadi lebih sempurna.  

Pernikahan adalah karunia Allah Swt. Allah mensyariatkan pernikahan 
dan menjadikan penciptaan manusia secara syar’i dan terpelihara, sehingga 
tidak terjadi percampuran keturunan yang tidak jelas. Sebelum Islam 
datang, umat manusia tidak mengetahui proses mendapatkan keturunan. 
Islam hadir untuk membersihkan dan mensucikan manusia dari perbuatan 
zina serta terhindar dari perdagangan kehormatan. Semua itu dapat terjaga 
dengan jalan pernikahan. 

Segala puji bagi Allah Yang telah memberi nikmat keislaman dan isteri 
yang salehah. Apa lagi yang diinginkan di dunia setelah itu? 

Allah Swt. berfirman,  

ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ 

Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪    

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, serta dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum [30]: 
21)       

Allah Swt. menjadikan perkawinan itu sebagai tanda kekuasaan-Nya 
dan sebagai nikmat terhadap hambanya. Kata al-ayah (tanda-tanda) di 
dalam al-Quran mengungkapkan terhadap sesuatu yang agung, yang 
menunjukkan kekuasaan Allah Swt. Yaitu sebagai tanda untuk 
menghimpun rasa cinta, keluarga dan segala makhluk.  

Pernikahan adalah kesenangan dunia. Rasulullah Saw. bersabda, 

 الدُّْنَيا كُلَُّها َمَتاٌع َوَخْيُر َمَتاعِ الدُّْنَيا الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحةُ 
“Dunia adalah kesenangan, dan Sebaik-baik kesenangan dunia 
adalah isteri yang salehah.” (HR. Muslim dan Ahmad dari Hadis 
Abdullah bin Amr) 
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Dalam kitab Tahfah al-‘Arus disebutkan bahwa hidup di dunia ini akan 
hambar jika sunyi dari kesenangan. Oleh karena itu, hikmah Allah Swt. 
meliputi segala tabiat yang ada. Mentadabburi hikmah tersebut dapat 
menjadikan manusia memiliki tujuan terhadap lingkungan tempat 
tinggalnya dan mengetahui bahwa itu bukanlah hakikat dari tujuan kita, 
melainkan hanya sebagai wasilah menuju tujuan mulia. Cabang yang mulia 
tidak akan tercapai tanpa bersumber dari pokok yang mulia.1 

Pernikahan merupakan nikmat Allah terhadap hambanya yang mesti 
disyukuri dan tidak boleh mengkufurinya. Karena pada hari kiamat, 
manusia akan bertanggung jawab atas nikmat tersebut di hadapan 
Tuhannya.  

Dalam hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan,  

أَلَْم أُكْرِْمَك َوأَُسوِّْدَك َوأَُزوِّْجَك َوأَُسخِّْر لََك :  فََيقُولُ اهللافََيلْقَى الَْعْبَد
الَْخْيلَ َواِإلبِلَ َوأَذَْرَك َتْرأَُس َوَتْرَبُع؟ فََيقُولُ َبلَى أى َربِّْي فََيقُولُ 

  يَتنِي الَ، فََيقُولُ إِنِّي أَْنَساَك كََما َنِس: أَفَظََنْنَت أَنََّك ُمالَِقيَّ؟ فََيقُولُ
“Hamba akan menemui Tuhannya lalu Allah berfirman kepadanya, 
‘Bukankah Aku telah memuliakan kamu, menjadikan kamu sebagai 
pemimpin terhadap yang lainnya, menikahkan kamu, menundukkan 
kuda dan unta padamu, menebarkan kamu agar kamu menjadi 
pemimpin dan pemuka suatu kaum dan mendapatkan harta agar 
menjadi orang yang taat?’ Hamba menjawab, ‘Betul wahai Tuhanku.’ 
Allah berfirman, ‘Apakah kamu mengetahui bahwa kamu akan 
menemui-Ku?’ Hamba menjawab ‘Tidak.’ Maka Allah berfirman, 
‘Aku akan melupakanmu sebagaimana kamu melupakan-Ku.’” (HR. 
Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad)      

Dengan pernikahan, Allah Swt. meneguhkan hambanya pada hari 
kiamat. Dengan pernikahan, nikmat Allah menjadi sempurna seiring 
dengan sempurnanya agama. Dengan pernikahan, seseorang menjadi 
sempurna. Rasulullah Saw. bersabda,  

  إِذَا َتَزوََّج الَْعْبُد فَقَْد اْسَتكَْملَ نِْصُف ِدْيُنُه فَلَْيتَّقِ اهللا ِفْيَما َبقَى
“Jika seorang hamba menikah maka ia telah menyemprnakan 
separuh dari pada ajaran agamanya, dan bertakwalah kepada Allah 
Allah terhadap sisa dari ajaran agama tersebut.”2 

                                                      
1 Tukhfah al-‘Arus, hal. 29  
2 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath, jil. 3, hal. 272, dan Baihaqi 

dalam kitab Asy-Sya’b yang diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik. Al-Albani mengklasifikasikan 
hadits ini sebagai hadits hasan sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih al-Jami’, hal. 430.  
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Oleh karena itu, para Nabi dan Rasul malaksanakan pernikahan dan 
Allah Swt. mengukuhkan mereka dengan perkawinan tersebut. Allah Swt. 
berfirman,  

ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖù= yè y_ uρ öΝçλm; %[`≡uρ ø— r& Zπ −ƒ Íh‘èŒuρ 4 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ tÏ9 

β r& u’ ÎAù'tƒ >π tƒ$ t↔ Î/ ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 Èe≅ ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 ∩⊂∇∪    

“Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 
kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan.” (Ar-Ra’d [13]: 38)  

Allah Swt. memuji para wali, yang dalam setiap doa mereka meminta 
hal itu kepada-Nya. Allah Swt. berfirman, 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ nο §è% &⎥ ã⎫ôã r& $ oΨ ù= yèô_ $#uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) 

“Dan orang orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah 
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang 
yang bertakwa.” (Al-Furqan [25]: 74) 

Suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abdullah bin Amr bin ‘Ash, 
dia mengeluhkan bahwa dirinya tidak memiliki banyak harta.  

“Apakah kamu mempunyai rumah dan isteri?” tanya Ibnu Amr.  

“Ya,” jawab orang itu.  

“Pergi! Kamu bukan termasuk orang miskin, melainkan termasuk orang 
terkaya di antara orang-orang kaya,” hardik Ibnu Amr. 

“Aku memiliki pelayan,” sela orang tersebut.  

“Pergi! Demi Allah, kamu seperti raja bani Israil.” 

Apakah kita telah memahami dan mengetahui kadar nikmat tersebut 
agar kita dapat bersyukur kepada Alla Swt.? Ataukah manusia hanya hidup 
dalam kesia-siaan tanpa memikirkan nikmat Allah dan tanpa mentadabburi 
ayat-ayat-Nya? Betapa banyak nikmat yang dianugerahkan Allah kepada 
kita. Maka, bersyukurlah wahai saudaraku! Sesungguhnya kamu 
bergelimang dengan nikmat Allah.      
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Bab 2. Pernikahan Merupakan 
Rahasia Kebahagiaan 

Pengertian kebahagiaan dalam Islam tergantung pada ridha Allah dan 
mengikuti Rasul-Nya yang terdapat dalam jiwa dan hati seorang Mukmin. 
Bukan yang didapatkan dalam berbagai kemewahan duniawi yang 
nampak. Rasulullah Saw. bersabda,  

  ذَاَق طَْعَم اِإلَمياِن َمْن َرِضَي بِاهللاِِ َربا َوبِاِألْسالَمِ ِديًنا َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا
“Orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai 
agama, dan Muhammad Sawز sebagai Nabi, akan merasakan 
kelezatan iman.” (HR. Muslim dan At-Tirmidzi) 

Kebahagiaan bagi orang Mukmin tidak terletak pada banyaknya harta, 
anak, istana dan rumah. Karena semua itu akan sirna. Akan tetapi, 
kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan seorang hamba terhadap 
Tuhannya, Rasul dan agamanya. 

Meskipun orang Mukmin hidup dalam kemiskinan dan sedikit 
menemukan makanan yang lezat, kadang itu lebih baik daripada seorang 
raja. Betapa banyak raja yang menguasai dunia, tetapi sengsara dan tidak 
menemukan kebahagiaan dengan kekuasaan yang ia miliki. Namun, orang-
orang Mukmin bisa bahagia dengan kondisi kehidupan serba kekurangan. 
Oleh karena itu, kemewahan bukanlah bukti akan kebahagiaan bagi orang 
yang memilikinya. Rasulullah Saw. bersabda,  

وُت َيْوِمِه َمْن أَْصَبَح ِمْنكُْم آِمًنا ِفي ِسْربِِه ُمَعافًى ِفي َبَدنِِه ِعْنَدُه قُ
  فَكَأَنََّما ِحيَزْت لَُه الدُّْنَيا 

“Barangsiapa di antara kalian yang merasa aman dalam dirinya, 
sehat badannya, memiliki makanan yang cukup setiap hari, seakan-
akan dunia mengumpulkan untuknya.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah)  

Pengarang kitab La Tahzan mengungkapkan makna tersebut, bahwa 
jika seorang hamba mendapatkan makanan serta dapat sampai pada tempat 
tujuan dengan aman, ia menemukan kebahagiaan yang paling baik, 
pendekatan yang paling mulia dan kebaikan yang paling afdhal. Kenyataan 
ini banyak didapatkan oleh orang, tetapi mereka tidak mengingatnya dan 
tidak melihatnya, bahkan tidak meraba dan merasakannya. 
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Allah Swt. berfirman kepada Rasulullah Saw., “Dan telah kucukupkan 
kepadamu nikmat-Ku.” Kenikmatan apa yang telah dicukupkan Allah 
kepada Rasululla Saw.? Apakah kenikmatan material? ataukah kemikmatan 
makanan? Ataukah kenikmatan berupa istana, rumah, emas dan perak?  

Sesungguhnya yang Mulia Rasulullah Saw., tidur di kamar yang 
berlantai tanah, beratap pelepah kurma dan berbaring di atas bantal dari 
pelepah kurma. Beliau mengikat perutnya dengan dua batu untuk menahan 
rasa lapar dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi dengan 
30 sha’ (ukuran takaran) gandum. Beliau juga pernah berkeliling mencari 
makanan selama 30 hari dan tidak menemukannya kecuali kurma yang 
jelek.3  

Namun, beliau adalah orang yang paling bahagia dan paling bersuka 
cita karena mendapatkan nikmat Islam dan nikmat kenabian serta diliputi 
oleh nikmat keridhaan dari berbagai sisi. 

Demikian pula dengan para sahabatnya. Mereka menemukan 
kebahagiaan dalam hidup, sekalipun mereka tidak memiliki harta yang 
banyak. Oleh karena itu, salah seorang di antara mereka berkata, “Demi 
Allah! Sesungguhnya kami berada dalam kebahagiaan, seadainya raja 
mengetahui kebahagiaan itu, niscaya ia membunuh kami.” 

Adapun kebahagiaan pernikahan adalah kebahagiaan duniawi dan 
kesenangan hakiki yang didapatkan seorang hamba setelah kebahagiaan 
nikmat Islam dan ketaatan terhadap Tuhannya. Kebahagiaan perkawinan 
menyebabkan kebahagiaan akhirat. Bahkan, membantu dalam ketaatan. 
Pernikahan bagi seorang hamba berarti telah mendapatkan separuh dari 
ajaran agama, sebagaimana disebutkan oleh Rasululah Saw. dalam 
sabdanya,  

َمْن َرَزَق اُهللا اْمَرأٍَة َصاِلَحةً فَقَْد أََعاَنُه َعلَى َشطْرِ ِدْينِِه فَلَْيتَّقِ اهللا ِفى 
  الشكرِ الثَّانِى

“Barangsiapa yang diberi Allah seorang isteri yang salehah, maka itu 
dapat membantunya dalam melaksanakan separuh dari ajaran 
agamanya dan bertakwaklah kepada Allah terhadap separuh yang 
lain.” (HR. Ath-Thabrani dan Baihaqi)   

Kesenangan merupakan penyebab mendapatkan kebahagiaanو karena 
hamba menjadi bahagia dengan suatu kesenangan yang didapatkan. Jika 
demikian, kehidupan dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik 
kesenangan dunia adalah isteri yang salehah. Rasulullah Saw. bersabda,  

  الدُّْنَيا َمَتاٌع َوَخْيُر َمَتاعِ الدُّْنَيا الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحةُ
                                                      
3 ‘Aidh al-Qarni, La Tahzan, hal. 209-210 
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“Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia 
adalah isteri yang salehah.” (HR. Muslim dan Ahmad)  

Demikian pula Rasulullah Saw. bersabda,  

  ُحبَِّب إِلَيَّ ِمْن الدُّْنَيا النَِّساُء َوالطِّيُب َوُجِعلَ قُرَّةُ َعْينِي ِفي الصَّالَِة
“Dijadikan kesenangan bagiku dari dunia kalian adalah perempuan 
dan wangian, dan dijadikan shalat sebagai penyenang hatiku.” (HR. 
An-Nasa’i dan Ahmad)     

Isteri yang salehah adalah sebaik-baik harta simpanan yang didapatkan 
oleh seorang suami untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Diriwayatkan dari Tsauban r.a, dia berkata bahwa ketika turun ayat 
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” Kami bersama dengan 
Rasulullah Saw. pada salah satu perjalanan beliau. Lalu di antara sahabat 
ada yang berkata, “Telah turun ayat tentang emas dan perak. Seandainya 
kami mengetahui harta apa yang paling baik, bolehkah kami 
mengambilnya?”  

Rasulullah Saw. bersabda,  

  ُنُه َعلَى إَِميانِِه أَفَْضلُُه ِلَسانٌ ذَاِكٌر َوقَلٌْب َشاِكٌر، َوَزْوَجةٌ ُمْؤِمَنةٌ ُتِعي
“Harta yang paling baik adalah lidah yang berzikir, hati yang 
bersyukur, dan isteri beriman yang membantu suaminya terhadap 
keimanan.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Diriwayatkan dari Sa’ad r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda,  

ثَالَثَةُ ِمَن السََّعاَدِة َوثَالَثَةُ ِمَن الشِّقَاِء فََمن السََّعاَدة املَْرأَة الَصاِلَحة 
  َتَراَها فََتَعجُِبَك َوَتْغيُِب َعْنَها فََتأِْمُنَها َعلَى َنفِْسَها َوَماِلَك

“Tiga macam kebahagiaan dan tiga macam kemalangan. Di antara 
kebahagiaan adalah isteri salehah yang jika kamu melihatnya, ia 
kagum kepadamu dan jika kamu tidak berada di sisinya, kamu dapat 
mempercayai dirinya dan hartamu.”4 

Demikian pula Rasululah Saw. bersabda,  

                                                      
4 Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan diklasifikasikan sebagai hadits hasan oleh Al-Albani dalam 

kitab Ash-Shahihah. 
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لَْواِسعِ َوالَْجاُر الصَّاِلحِ أَْرَبُع ِمَن السََّعاَدِة الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحِة َوالَْمْسكَُن ا
َوالُْمَركَُب اهلنئ َو أَْرَبُع ِمَن الشِّقَاِء اجلَارِ السُّْوِء َو املَْرأَةُ السُّْوِء َو 

  املَُركَُب السُّْوِء َو الَْمسْْكَُن الَضيِّقِ
“Empat macam kebahagiaan, yaitu isteri yang salehah, rumah yang 
besar, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus. Dan empat 
macam kemalangan, yaitu isteri yang jelek, rumah yang kecil, 
tetangga yang jelek dan kendaraan yang jelek.” (HR. Ibnu Hibban) 

Pernikahan adalah surga Allah di muka bumi yang diperuntukkan bagi 
orang yang dicintainya. Allah membahagiakannya di dunia, sebelum 
membahagiakannya di akhirat. Pernikahan merupakan ibadah yang paling 
afdhal, pendekatan yang paling mulia dan ketaatan yang paling baik 
terhadap Tuhan pencipta bumi dan langit. Dengan pernikahan, ajaran 
agama dapat dilaksanakan dalam kehidupan seorang hamba sehingga umat 
menjadi banyak dan makin bertambah orang yang menyembah dan 
bersyukur kepada-Nya. Ini adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah.     

Oleh karena itu, kepada siapa saja yang menginginkan kebahagiaan 
yang sempurna, hendaklah ia menikah. Akan tetapi, pernikahan seperti apa 
yang dapat membahagiakan orang? Yaitu pernikahan yang dijalankan oleh 
Muhammad bin Abdullah Saw. Pernikahan yang berdasarkan pada 
keikhlasan kepada Allah Swt. Pernikahan yang maharnya adalah hubb 
(cinta), zafafnya (membawa pengantin perempuan kekediaman laki-laki) 
adalah mawaddah dan hubungannya adalah rahmah, jalannya adalah sirah 
Muhammad Saw., kestabilannya adalah syariat Allah serta hasilnya adalah 
kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat. 

Jika syarat-syarat ketaatan dan kecintaan dalam pernikahan tidak 
terpenuhi, pernikahan akan berubah dari kebahagiaan menjadi 
kemalangan yang berujung pada neraka di dunia, sebelum neraka di 
akhirat. 
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Bab 3. Anjuran Menikah dan 
Larangan Hidup Membujang 

Islam mengharamkan segala bentuk yang dapat menjerumuskan ke 
dalam perzinaan dan kefasikan, membendung praktek jual beli 
kehormatan, menghentikan syahwat yang diharamkan dan memerangi 
fornografi. Semua itu dilakukan demi menjaga norma-norma keluarga. 
Khususnya bahwa perempuan diciptakan sebagai perhiasan yang tidak 
boleh dinikmati selain oleh suaminya.    

Meskipun demikian, Islam tidak memerangi tabiat yang dimiliki 
manusia karena manusia telah menyatu dengannya. Harus ada syahwat 
dan tabiat, karena manusia tidak mungkin terpisah darinya begitu saja. 

Oleh karena itu, Islam mengatur hikmah-hikmah tabiat tersebut dan 
menetapkan ketentuan yang dapat menghimpun kebahagiaan yang 
berkesinambungan, yang tidak akan mendatangkan penyesalan. Islam 
menginginkan keberadaan tabiat yang mulia itu dan tidak ingin 
melenyapkannya yang berujung pada kehinaan dan kerugiaan.   

Oleh karena itu, Islam membuka lebar-lebar pintu pernikahan dan 
mempermudah bagi siapa saja yang ingin melangsungkannya, 
menganjurkan dan memberi dorongan, serta menjadikan sebagai ibadah 
yang mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridha-Nya. Islam 
memberikan dorongan dan menganjurkan agar melaksanakan perkawinan 
serta menjadikan sebagai sunnah dan petunjuk para Rasul. 

Melarang kehidupan seperti pendeta dan membujang, karena hal itu 
menyalahi tabiat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt.  

1. Anjuran Menikah 

Dalam al-Quran, Allah Swt. memuji Rasulullah,  

ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖù= yè y_ uρ öΝçλm; % [`≡uρ ø— r& Zπ−ƒ Íh‘ èŒuρ  ∩⊂∇∪    

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 
kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan.” (Ar-Ra’d [13]: 38) 

Pada ayat ini terdapat anjuran untuk menikah, karena kita 
diperintahkan untuk mengikuti para Nabi dan Rasul. Apa yang disyariatkan 
Rasulullah Saw. kepada kita telah dilaksanakan oleh para nabi dan Rasul 
sebelumnya. Allah Swt. telah meridhai perkawinan untuk 
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menyempurnakan makhluknya, yaitu para Nabi. Lalu mengapa kita tidak 
ridha terhadap perkawinan?   

Rasulullah Saw. bersabda,  

  َتَزوَُّجْوا فَإِنِّى َمكَاِثَر بِكُْم اُألَمم َوالََتكُْونُ كَُرْهَبانَِيِة النََّصاَرى
“Menikahlah! Aku bangga di antara umat-umat yang lain karena 
banyaknya pengikutku melalui kalian, dan janganlah kalian seperti 
pendeta Nasrani.” (HR. Al-Baihaqi) 

 Rasulullah Saw. menganjurkan pernikahan dan menjelaskan bahwa 
tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Beliau bersabda,  

َيا َمْعَشَر الشََّبابِ َمْن اْسَتطَاَع الَْباَءةَ فَلَْيَتَزوَّْج فَإِنَُّه أَغَضُّ ِللَْبَصرِ 
  ُن ِللْفَْرجِ َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع فََعلَْيِه بِالصَّْومِ فَإِنَُّه لَُه وَِجاٌءَوأَْحَص

“Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sanggup 
menikah, hendakah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan dapat 
menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak 
sanggup, hendaklah ia berpuasa karena itu dapat mencegah dan 
menjaga agar tidak terjerumus dalam kesalahan.” (HR. Muttafaq 
alaih)  

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menikah. Keberadaan perintah 
yang ditujukan kepada pemuda menunjukkan adanya himbauan agar 
segera menikah, tanpa menunda-nunda. Setelah itu, beliau menjelaskan 
bahwa tujuan pernikahan di dunia adalah untuk menjaga kemaluan dan 
memelihara pandangan dari hal-hal negatif. Beliau kemudian 
menyebutkan solusi sementara bagi orang yang tidak sanggup 
melaksanakan pernikahan dengan puasa. Kata wija’ artinya menjaga. Pada 
hakikatnya, puasa tidak mencegah atau meniadakan syahwat pada 
seseorang melainkan membatasi dan membersihkannya.    

Rasulullah Saw. bersabda,  

  ب َوالنَِّساءُحبَُّب إِلَيَّ الطِّْي
“Dijadikan perempuan dan wangian sebagai kesenangan bagiku.” 
(HR. An-Nasa’i dan Ahmad)  

Perkawinan merupakan sunnah dan petunjuk Rasulullah Saw. Beliau 
melaksanakan dan menganjurkan pernikahan. Beliau wafat dengan 
meninggalkan sembilan isteri.  

Thawus rahimahullah berkata, “Tidak sempurna ibadah seorang 
pemuda sebelum menikah.” Ia juga berkata kepada Ibrahim bin Maisarah, 
“Menikahlah atau akan kukatakan padamu perkataan Umar bin Khaththab 
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r.a kepada Abi al-Zawaid, “Tidak ada yang menghalangi kamu untuk 
menikah melainkan karena lemah atau perbuatan keji.”5 

Umar bin Khaththab r.a tidak mengatakan bahwa menolak untuk 
menikah adalah ibadah dan ketaatan, melainkan itu suatu kelemahan dan 
perbuatan keji. 

Diriwayatkan dari Usman bin Khalid, Syidad bin Aus berkata, 
“Nikahkanlah aku! Rasulullah Saw. telah mewasiatkan kepadaku agar tidak 
menemui Allah (meninggal) dalam keadaan membujang.”6 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a berkata, “Seandainya aku 
mengetahui bahwa umurku tinggal sepuluh hari dan mengetaui bahwa aku 
akan meninggal setelah itu, niscaya aku akan menikah karena takut 
terhadap fitnah.”7 

Dalam kitab Audah al-Hijab yang dinukil dari kitab Faidh al-Qadir  
disebutkan bahwa renungkan ungkapan faqih Al-Hanafi Kamal al-Din bin 
al-Hamam rahimahullah ketika mengatakan, “Pernikahan adalah 
memelihara kesucian akhlak dan kelapangan batin. Dengan menikah, sang 
suami menanggung berbagai kebutuhan istri dan anak, serta menjaga 
kesucian diri dan isteri. Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, 
baik dalam hal nafkah-dengan mencari rezeki-maupun dalam hal spiritual 
dan pendidikan anak.  

Kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya sangat banyak, tetapi 
pernikahan lebih baik daripada ibadah lainnya. Diriwayatkan dari Abi 
Kabsyah al-Anmari berkata, Rasulullah Saw bersabda, 

 ِمْن أََماِثلِ أَْعَماِلكُْم إِْتَيانُ الَْحالَلِ
“Di antara amalan kalian yang paling baik adalah mendatangi isteri.” 
(HR. Ahmad) 

Pernikahan dapat menambah rezeki, insya Allah. Umar berkata, “Aku 
heran terhadap orang yang tidak mencari kekayaan dalam pernikahan.” 

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Raihlah kekayaan dalam pernikahan.”8  

Allah Swt. berfirman, 

β Î) (#θ çΡθ ä3tƒ u™!#ts)èù ãΝÎγ ÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪    

“Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 
karunia-Nya.” (An-Nur [24]: 32) 

                                                      
5  Adz-Dzahabi, Siyar al-A’lam an-Nubala’, jil. 5 hal. 47-48  
6 Talbis Iblis, hal. 321 
7 Imam al-Ghazali, Al-Ihya’, jil. 2, hal. 33 
8 Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, jil. 12, hal. 171 
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Cukuplah sebagai anjuran menikah bahwa Allah Swt. mensyariatkan, 
menyenangi dan meridhainya kepada kita, serta sebagai sunnah dan 
petunjuk Rasul Saw. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 
Saw.  

2. Larangan Hidup Membujang 

Allah Swt. telah menjadikan perkawinan dan hubungan antara laki-laki 
adan perempuan sebagai fitrah bagi manusia. Suatu proses yang mesti 
terjadi dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, orang yang 
mencegah dan melarang hubungan pernikahan yang disyariatkan ini, 
mereka telah membalik kenyataan karena menyalahi yang telah ditetapkan 
bagi manusia.    

Tidak menikah bukanlah termasuk ibadah dan ketaatan. Kalau saja ada 
ulama yang tidak pernah menikah hingga meninggal, ini bukanlah alasan 
bagi kita untuk mengikutinya. Orang yang patut kita teladani dan ikuti 
adalah Rasulullah Saw., beliau telah menikah semasa hidupnya. 

Islam adalah agama yang menjaga manusia dan keberadaannya, serta 
melindungi akal dan jiwa. Jiwa manusia tergantung pada pernikahan. Oleh 
karena itu, Islam melarang hidup membujang bagi orang yang sanggup 
melaksanakan pernikahan, dan ia berdosa dengan perbuatan demikian itu. 

Rasulullah Saw. bersabda,  

  َوالََتكُْونُ كَُرْهَبانَِيِة النََّصاَرى
“Dan janganlah kalian seperti pendeta Nasrani (tidak menikah).” 
(HR. Baihaqai)  
Mereka mendatangkan yang baru (bidah) dalam syariat Allah, 

melarang dan mengharamkan pernikahan bagi dirinya. Ini menyalahi 
syariat Allah dan ajaran agama. Allah Swt. berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 
yang baik, yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.” (Al-Maidah [5]: 87)  

Dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi Saw. membaca ayat ini 
kepada orang yang meminta untuk hidup membujang.9   

                                                      
9 Shahih Bukhari hadits no. 5075 dari hadits Abdullah bin Mas’ud. 
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Dalam shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Anas disebutkan bahwa 
ada tiga orang mendatangi rumah isteri Nabi Saw. dan bertanya tentang 
ibadah Rasulullah Saw. Ketika diberitahu kepadanya, mereka berkata, 
“Dimanakah pisisi kami di sisi Rasulullah Saw. yang telah diampuni 
dosanya pada masa lampau maupun yang akan datang?” 

Salah seorang di antara mereka berkata, “Aku akan shalat lail (malam) 
selamanya.” 

Yang lain berkata, “Aku akan berpuasa sepanjang masa.” 

Kemudian yang lain berkata, “Aku akan menghindari perempuan dan 
tidak akan menikah untuk selamanya.” 

Setelah itu, Rasulullah Saw. datang kepada mereka lalu berkata,  

أَْنُتْم الَِّذيَن قُلُْتْم كَذَا َوكَذَا أََما َواِهللا إِنِّي َألْخَشاكُْم ِهللا َوأَْتقَاكُْم لَُه 
 أَُصوُم َوأُفِْطُر َوأَُصلِّي َوأَْرقُُد َوأََتَزوَُّج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن لَِكنِّي

  ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي
“Kalian mengatakan begini begitu. Demi Allah, aku adalah orang 
yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. 
Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka (tidak berpuasa sepanjang 
masa), shalat dan tidur, dan menikah dengan perempuan. 
Barangsiapa yang berpaling dari sunnahku, maka ia bukan dari 
golonganku.” (HR. Muttafaq alaih) 

Rasulullah Saw. tidak menetapkan apa yang dilaksanakan sebagian 
orang yang enggan menikah sebagai syariat. Rasulullah Saw. menganggap 
mereka sebagai orang yang menyalahi syariat serta menyalahi sunnah dan 
petunjuknya. Apa yang mereka lakukan bukanlah ibadah dan bukan 
ketaatan. Seandainya hidup membujang bernilai ibadah niscaya Rasulullah 
Saw. melaksanakannya. Akan tetapi, beliau meninggalkan hidup 
membujang dan menikah dengan perempuan. Demikianlah, beliau 
melaksanakan pernikahan dengan perempuan sedang dia adalah orang 
yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah.   

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah Saw. 
menolak Usman bin Mazh’un untuk hidup membujang. Seanadainya beliau 
mengizinkannya, niscaya beliau membolehkannya kepada kita. (HR. Abu 
Daud) 

Demikianlah, kita melihat kemarahan Rasulullah Saw. terhadap orang 
yang menyalahi fitrah dan dan tidak setuju terhadap orang yang enggan 
menikah dengan tujuan ibadah, karena pernikahan itu sendiri merupakan 
ibadah. Beliau mengecam orang yang meminta hidup membujang dengan 
sabdanya,  
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  َب َعْن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّيفََمْن َرِغ
”Barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka ia bukan dari 
golonganku.” (HR. Muttafaq alaih) 

Kisah hidup membujang yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitab 
shahihnya dan At-Tirmidzai dalam kitab sunannya, menjelaskan kepada 
kita bahwa Nabi Saw. tidak mengakui orang yang hidup membujang, 
meninggalkan berhias dan tidak mendatangi isteri sebagai syariat. Adapun 
kisah yang dimaksud adalah kisah Abu Darda’ bersama dengan Salman. 

Ketika Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan 
Salman dan Abu Darda’. Suatu ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, 
lalu dia melihat Ummu Darda’ yang hidup menyendiri tanpa bersama 
dengan Abu Darda’, maka Salman berkata, “Mengapa kamu hidup 
menyendiri?”  

Ummu Darda’ menjawab, “Saudaramu tidak lagi menginginkan dunia.”  

Tatkala Abu Darda’ datang dan menyuguhkan makanan kepada Salman 
sambil mengucapkan, “Silahkan makan, aku sedang berpuasa.”  

“Aku tidak akan makan sebelum kamu makan,” sehingga Abu ad-
Darda’ pun makan. Pada saat malam, Abu Darda’ hendak pergi 
melaksanakan shalat, maka Salman berkata kepadanya, “Tidur.” Abu 
Darda’ pun tidur. Setelah itu, untuk kedua kalinya Abu ad-Darda’ ingin 
pergi shalat, tetapi Salman kembali berkata, “Tidur.” Abu Darda’ pun 
kembali tidur. Ketika subuh tiba, Salman berkata kepada Abu Darda’, 
“Bangun sekarang,” lalu Abu Darda’ bangun, kemudian keduanya 
melaksanakan salat. Setelah itu, Salman berkata, “Sesungguhnya terhadap 
dirimu memiliki hak atasmu, terhadap Tuhanmu memiliki hak atasmu, 
terhadap tamumu memiliki hak atasmu, terhadap isterimu memiliki hak 
atasmu. Berikanlah haknya bagi setiap orang yang berhak.”  

Setelah itu, keduanya mendatangai Nabi Saw. dan menyebutkan 
peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka beliau berkata, “Salman 
adalah benar.”     

Rasulullah Saw. membenarkan sikap Salman yang berjalan sesuai 
dengan fitrah dan mengingkari sikap Abu ad-Darda’ yang cenderung hidup 
membujang. 

Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah berkata, “Hidup membujang 
sama sekali bukan dari ajaran Islam. Nabi Saw. telah menikah sebanyak 14 
kali, dan meninggal. Sedangkan beliau memiliki sembilan isteri. Jika 
seseorang menolak untuk menikah, ia tidak pantas melaksanakan 
peperangan, haji dan tidak pula yang lain.”10  

Dengan demikian, enggan menikah adalah bukan ibadah. Bahkan 
pernikahan adalah bagian dari kesempurnaan ibadah, dan merupakan 

                                                      
10 ‘Audah al-Hijab, jil. 3, hal. 62 
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separuh dari ajaran agama, serta disyariatkan oleh Tuhan Semesta Alam 
dan sunnah Rasulullah Saw.  

Pengaruh Iblis telah sampai terhadap orang yang enggan menikah 
dengan alasan ibadah, seperti yang dilakukan oleh para sufi yang 
meninggalkan pernikahan, dengan alasan ingin berkonsentrasi penuh 
dalam ibadah sehingga ditimpa kelemahan dan kegilaan.  

Sebaik-baik penyembahan dan pendekatan kepada Allah adalah ibadah 
yang sesuai dengan petunjuk Nabi Saw., dan di antara petunjuknya adalah 
melaksanakan pernikahan, bukan membujang dan hidup seperti pendeta. 
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Bab 4. Kekeliruan dan Anggapan 
Salah Sekitar Pernikahan 

Dewasa ini, terkadang kita menemukan kekeliruan dan anggapan yang 
salah seputar pernikahan dari orang-orang yang enggan menikah, 
sedangkan mereka termasuk orang yang sanggup, itu karena akal mereka 
telah dikuasai oleh setan. 

Sebagian mereka ada yang berkata, “Saat ini aku tidak memikirkan 
topik ini (pernikahan).” Sementara usianya sudah lebih dua puluh tahun, 
bahkan lebih tiga puluh tahun. Akan tetapi, ia belum memikirkan 
kesempurnaan agamanya dan hanya memikirkan kesempurnaan dunianya. 
Ia bekerja demi dunia, hidup demi dunia dan tidak pernah tertarik untuk 
menikah, karena tidak mengetahui nilai yang terkandung di dalamnya. 

Pernikahan dilaksankana oleh seorang hamba. Seiring  dengan adanya 
niat dan cita-cita yang tinggi bagi hamba, yaitu kepemimpinan, kejantanan 
dan mengikuti sunnah Muhammad Saw. 

Di antara anggapan salah yang bersumber dari bisikan setan adalah 
ungkapan orang yang berkata, “Aku tidak akan menikah sebelum aku 
hidup dengan kehidupanku sendiri dan bersenang-senang, serta jauh dari 
tanggungjawab. Aku harus hidup mempergunakan masa mudaku, karena 
pernikahan adalah membatasi kebebasan.”  

Semua ungkapan ini menyalahi syariat dan hakikat dari kebahagiaan 
itu sendiri. Hakikat dari kebahagiaan terdapat dalam perkawinan, 
sedangkan kesenangan hidup terdapat pada perempuan yang 
menyenangkan laki-laki, dan keberadaan laki-laki bagi perempuan adalah 
sangat disenangi. Orang yang menyalahi tanggung jawab, dia tidak pantas 
hidup. Orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan 
agamanya. Oleh karena itu, ia harus mampu bertanggung jawab. Di antara 
tanda-tanda kelemahan bagi manusia adalah ketika kehilangan 
kejantanannya dan lari dari tanggung jawab. 

Adapun ungkapan orang yang mengatakan, “Pernikahan membatasi 
kebebasan manusia,” adalah perkataan dusta. Karena dengan pernikahan, 
jiwa akan menjadi bebas dari belenggu syahwat dan fitnah terhadap 
perempuan lain. Dengan pernikahan berarti keluar dari belenggu fitnah 
menuju kebebasan menikmati pernikahan, karena ia bisa mendatangi 
isterinya kapan saja ia mau dan dalam keadaan bagaimana pun yang ia 
kehendaki. Sebelumnya, semua itu adalah haram. Namun dengan 
pernikahan, semua menjadi bebas dilakukan sesuai yang ia inginkan. Allah 
Swt. berfirman,  
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“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 
maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki.” (Al-Baqarah [2]: 223) 

Anggapan salah yang lain adalah ungkapan orang yang mengatakan, 
“Aku belum memikirkan untuk menikah sebelum selesai studi.” Ini 
merupakan kesalahan, khususnya bagi perempuan. Terutama jika ia belajar 
pada tingkat perguruan tinggi, usianya sudah lebih dua puluh tahun 
sementara masih menolak untuk menikah dengan alasan studi. Ini 
merupakan pengaruh Iblis terhadap manusia. Akan muncul penyesalan 
saat perempuan itu memasuki usia lanjut, sedangkan ia belum menemukan 
laki-laki yang bisa menikahinya sehingga ia mulai banyak mundur dan 
mengalah dari gejolak yang diharapkan oleh kebanyakan perempuan 
ketika masih muda.    

Dalam suatu kisah disebutkan bahwa ada seorang mahasiswi fakultas 
kedokteran. Dia adalah salah seorang mahasiwi cantik pada fakultas 
tersebut sehingga tidak heran jika banyak pemuda yang naksir hingga 
mengajukan lamaran tunangan padanya. Akan tetapi, ia menolaknya 
dengan alasan ingin fokus pada studi. Ia menolak satu-persatu laki-laki 
yang ingin meminangnya hingga selesai masa studinya. Setelah tamat 
belajar pada tingkat strata satu (S1), ia melanjutkan Pascasarjana hingga 
doktor. Pada saat itu, laki-laki yang ingin meminangnya mulai berkurang 
secara berangsur-angsur, sementara usianya pun makin bertambah. Semua 
itu hanya dihabiskan untuk belajar, yang dianggap sebagai hari-hari yang 
indah baginya. Setelah usianya makin tua, tidak ada lagi laki-laki yang 
tertarik meminangnya, padahal sebelumnya ia adalah seorang wanita 
cantik yang banyak ditaksir oleh laki-laki. 

Dalam mengungkapkan rasa penyesalannya, Dokter itu berteriak 
dengan lantang, “Ambillah semua ijazahku dan berikan seorang pemuda 
untuk menikah denganku.”  

Akhirnya, kami mengatakan bahwa pernikahan merupakan ketaatan 
dan pendekatan hamba kepada Tuhannya, sedangkan hidup membujang 
sama sekali bukanlah ibadah. Seandainya ada orang yang tidak khawatir 
terhadap fitnah dan perbuatan haram jika tidak menikah, tatkala ia lebih 
memilih hidup membujang sepanjang hidupnya karena ingin beribadah 
dan mendekatkan diri kepada Allah, maka orang seperti ini dapat dikatakan 
menyalahi Rasulullah Saw. Isteri dan ibadah adalah dua sisi yang tidak 
terpisahkan sehingga menggabungkan keduanya adalah lebih baik. Imam 
Ahmad mencela Basyar bin al-Harits dengan mengatakan, “Jika Basyar bin 
al-Harits menikah niscaya urusannya akan selesai.”  

Wahai Saudaraku yang tercinta! Janganlah beralasan terhadap sebagian 
ulama yang bertakwa dan yang tidak menikah. Karena seandainya mereka 
menikah, akan lebih menambah keutamaan yang mereka miliki. 
Ketahuilah! Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. 
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Bab 5. Manfaat Pernikahan 

Allah Swt. Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Allah tidak 
menciptakan dan menetapkan sesuatu melainkan dengan suatu hikmah. 
Baik hikmah itu kita ketahui maupun tidak diketahui. Akan tetapi, kita 
percaya bahwa Allah Swt. Maha Bijaksana terhadap segala yang 
diputuskan. Dia Maha mengetahui dan Maha Pencipta segala sesuatu, serta 
Dia lebih mengetahui terhadap yang bermanfaat dan yang merusak 
terhadap hambanya. 

Sebagai orang Muslim, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang 
disyariatkan, dibolehkan dan diperintahkan Allah kepada hambanya yang 
Mukmin, melainkan di dalamnya terdapat manfaat, baik di dunia maupun 
di akhirat. Jika tidak menemukan manfaatnya di dunia, pasti manfaatnya di 
akhirat. 

Banyak bukti yang menunjukkan hal itu dan kita tidak sanggup 
menghitungnya. Jika kamu membuka mata dan melihat pada ibadah, 
perintah, yang dibolehkan dan yang disyariatkan Allah Swt. kepada kita, 
niscaya kamu akan mendapatkan kesimpulan bahwa semua itu mempunyai 
manfaat. Kamu tidak sanggup berbuat sesuatu melainkan hanya 
mengcapkan, “Maha Suci Allah, Maha Tinggi eksistensi-Nya dan Maha 
Mulia segala hikmah-Nya.” 

Di antara yang disyariatkan Allah kepada kita adalah pernikahan. Ini 
merupakan salah satu nikmat Allah yang paling afdhal, yang diberikan 
kepada hamba setelah nikmat ketaatan. Pernikahan merupakan kenikmatan 
yang paling afdhal, karena dapat mengatarkan kepada nikmat lainnya dan 
menjadi perantara untuk meraihnya. Pernikahan merupakan hubungan 
intim dan fitrah manusia yang diciptakan Allah Swt. dan sangat erat 
kaitannya dengan orang lain, yang tidak mungkin terpisahkan begitu saja. 
Bahkan, tidak sanggup menjalani hidup tanpa disertai isteri. Karena bila 
tidak demikian, kamu telah menyalahi fitrah dan tabiat yang diciptakan 
Allah. Sungguh merupakan nikmat Allah dengan mensyariatkan kepada 
hamba-Nya sesuatu yang dapat diterima oleh mereka tanpa merasa berat 
dalam melakasanakannya, karena pernikahan termasuk di antara ibadah 
dan pendekatan kepada Allah yang paling afdhal.  

Sebagai pemahaman yang benar terhadap kaedah yang dibolehkan 
adalah apa yang baik bagi kita dalam hidup di dunia dan di akhirat. Oleh 
karena itu, sebaiknya kita mengetahui manfaat yang terkandung dalam 
syariat yang dibolehkan atau diwajibkan. Manfaat pernikahan tidak dapat 
diingkari kecuali bagi orang bodoh, karena mengingkari manfaat yang 
dihalalkan dan dianjurkan oleh Allah. Akan tetapi, agar manfaat tersebut 
dapat tercapai dan hamba dapat memetik manfaatnya, maka harus berjalan 
sesuai dengan kehendak Allah Swt. dan petunjuk Rasulullah Saw. serta 
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mengambil manhaj yang disyariatkan. Jika hamba menyalahi manhaj yang 
disyariatkan, hasil yang ingin dicapai dalam pernikahan itu akan berubah 
menjadi perpecahan, kemudian berubah menjadi pahit sehingga akhirnya 
menjadi kehidupan yang paling jelek, karena menyalahi syariat Allah dan 
petunjuk Nabi Saw. 

Oleh karena itu, wahai saudara dan saudariku yang tercinta! Ambillah 
manfaat pernikahan yang diketahui oleh orang lain, hingga ia menerima 
dan yakin bahwa ibadah yang paling afdhal dalam mendekatkan hamba 
kepada Tuhannya setelah ketaatan adalah menikah dengan perempuan 
salehah, yang dapat membantu suaminya terhadap urusan agama dan 
dunianya. Semoga isteri mengetahu bahwa jalan menuju surga yang paling 
afdhal dan paling mudah adalah mendapatkan ridha suami yang sesuai 
dengan ridha Allah dan mengikuti Rasul-Nya Saw.       

1. Manfaat Pertama: Meraih Kecintaan Allah 

Manfaat pertama dari sebuah pernikahan adalah untuk meraih cinta 
Allah Swt. sebagai wujud niat tulus dari suami-isteri. Pernikahan 
merupakan manifestasi perintah Allah Swt., Allah berfirman,  
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“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.” (An-Nisa’ [4]: 3)  

Ketika hamba melaksanakan perintah Allah dan menikah dengan niat 
ingin mendapatkan cinta Allah, maka dia pantas mendapatkannya. Dia 
termasuk golongan orang-orang yang taat. Di antara tanda kecintaan Allah 
terhadap hambanya adalah dengan memberi taufik untuk taat dan 
beribadah pada-Nya. Pernikahan adalah ketaatan yang paling afdhal dan 
pendekatan yang sangat mulia. Selain itu, akan muncul kecintaan antara 
kedua suami isteri, yang menjadi penyebab munculnya kecintaan Allah 
terhadap keduanya. Allah Swt. berfirman, “Kecintaanku terwujud kepada 
dua orang yang saling mencintai karenaku.”11  

Allah juga berfirman, “Di mana orang-orang yang saling mencintai 
karena kemuliaan-Ku. Hari ini Aku memberikan naungan-Ku kepada 

                                                      
11 Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani, dan Hakim dari hadits Ubadah bin Shamit dan 

dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab “Shahih al-Jami’” hadits no. 4321. 
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mereka, pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Ku.” (HR. 
Muslim)  

Hal ini juga disebutkan dalam hadits bahwa terdapat tujuh golongan 
orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di antaranya, 
“Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah.” Hadits ini 
mengungkapkan dengan menggunakan kata laki-laki, karena kebanyakan 
terjadi di kalangan laki-laki. Ini bukan menunjukkan sebagai 
pengkhususan bagi laki-laki, sehingga memiliki makna yang sama dengan 
hadits sebelumnya. Maksudnya, setiap cinta yang terjalin, baik antara 
sesama laki-laki maupun antara sesama perempuan, atau antara laki-laki 
dan perempuan sebagaimana yang terjadi dalam hubungan suami-isteri. 
Jika cinta demikian adanya, cinta yang paling afdhal setelah cinta kepada 
Allah dan Rasulnya adalah cinta suami terhadap isterinya dan cinta isteri 
terhadap suaminya. 

Siapa di antara suami-isteri yang paling banyak mencintai 
pasangannya, maka ia lebih banyak mendapatkan kecintaan Allah. 
Rasulullah Saw. bersabda,  

  َما ُتَحاُب اثَْناِن ِفى اِهللا َتَعالَى إِالَّ كَانَ أَفَْضلَُها أََشدَُّهَما َحًبا ِلَصاِحَبِتِه
“Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah melainkan yang 
maling afdhal di antara keduanya adalah yang paling mencintai 
pasangannya.”12  

Berusahalah wahai saudaraku untuk mencintai isterimu melebihi 
daripada cintanya kepadamu, dan berusahalah wahai saudariku untuk 
mencintai suamimu melebihi daripada cintanya padamu, karena yang 
paling dicintai Allah di antara kalian berdua adalah yang lebih mencintai 
pasangannya. Alangkah baiknya nikmat pernikahan dan alangkah besar 
manfaatnya, yaitu memberikan kesenangan bagi manusia di dunia dan di 
akhirat. Seandainya tidak ada manfaat yang didapatkan dalam pernikahan 
selain dari cinta Allah terhadap hambanya, maka itu sudah cukup. Ya 
Allah, berikanlah cinta-Mu padaku dan cinta-Mu terhadap orang yang 
mencintai-Mu.      

2. Manfaat Kedua: Megikuti dan Mengamalkan Sunnah 
Nabi Saw 

Ini menunjukkan keimanan hamba dan kebenaran cintanya terhadap 
Rasulullah Saw. Ini merupakan kecintaan amaliah yang diharapkan sebagai 
bukti keimanan. Seseorang jika melaksanakan pernikahan berarti ia telah 
mengikuti Rasulullah Saw. sebagai kesempurnaan kemenangan dan iman, 
serta sebagai kesempurnaan petunjuk Allah Swt. Allah Swt. berfirman,  

                                                      
12 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrid hadits no. 544, dan dishahihkan 

oleh al-Albani dalam kitab Shahih al-jami’ hadits no. 5594 
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“Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul), niscaya kamu mendapat 
petunjuk.” (An-Nur [24]: 54)  

Demikian pula Allah Swt. berfirman,  
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“Katakanlah, ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” (Ali Iman 
[3]: 31)  

Dengan demikian, mengikuti Nabi Saw. merupakan bukti kecintaan 
hamba terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka akan muncul kecintaan Allah 
terhadap hamba. 

Nabi Saw. adalah orang yang paling sempurna ibadah dan akhlaknya. 
Di antara kesempurnaan tersebut adalah dengan melaksanakan pernikahan 
dan tidak mengakui pendapat orang yang menolak pernikahan dengan 
alasan untuk meningkatkan ibadah.  

Suatu hari pernah datang tiga orang kepada Rasulullah Saw. dan 
mereka menanyakan ibadah Nabi Saw., karena menganggap bahwa beliau 
telah dimaafkan segala dosa yang pernah diperbuat. Di antara mereka ada 
yang berkata, “Aku tidak akan menikah dengan perempuan.” Maka, Nabi 
Saw. marah dan mengusir mereka seraya berkata,  

  َوأََتَزوَّج النَِّساء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتى فَلَْيَس ِمنِّى
“Aku menikah dengan perempuan dan barangsiapa yang berpaling 
dari sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”  

Dengan demikian, pernikahan adalah ajaran dari Nabi dan barangsiapa 
yang melaksanakannya, maka ia mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-
Nya. 

Mengikuti Nabi Saw. dalam segala hal pada setiap hidupnya dianggap 
sebagai ibadah. Seseorang mendapatkan pahala dengan hanya mengikuti 
beliau, baik dengan mengetahui hikmahnya maupun tidak mengetahui, 
baik perbuatan tersebut merupakan syariat yang diwahyukan sebagai 
ibadah maupun sebagai kebiasaan manusia. Misalnya, mengurai rambut 
dan mengikuti cara jalan Rasulullah Saw. dan kesenangannya terhadap 
berbagai jenis makanan yang terbuat dari gandum dan tidak senang 



 

30 Manfaat Pernikahan _________________________________________________________________________  28

terhadap yang lainnya. Jika ia seorang Muslim, kemudian mengikuti segala 
kebiasaan Nabi Saw., niscaya Allah memberinya pahala. Ini merupakan 
kelebihan yang dimiliki Rasulullah Saw. Wahai saudaraku yang tercinta! 
Bagaimana jika kamu melaksanakan sesuatu yang diperintahkan Allah dan 
dilakukan oleh nabi serta menganjurkannya? 

3. Manfaat Ketiga: Pernikahan Sebagai Kesempurnaan 
Agama bagi Hamba 

Seorang hamba senantiasa mencari sesuatu yang dibutuhkan hingga 
kebahagiannya menjadi sempurna seiring dengan kesempurnaan 
agamanya, yaitu pernikahan. Jika ia telah menikah, Allah 
menyempurnakan nikmat dan pemberian-Nya. Dalam hal ini Rasulullah 
Saw. bersabada,  

َمْن َرَزقَُه اهللا اْمَرأَةً َصاِلَحة فَقَْد أََعاَنُه َعلَى َشطْرِ ِدْينِِه فَلَْيتَّقِ اهللا ىفِ 
  لشَّطْرِ الثَّانِى ا

“Barangsiapa yang diberikan Allah isteri yang salehah, maka itu 
dapat membantunya terhadap separuh dari ajaran agamanya. Maka, 
bertakwalah kepada Allah terhadap separuh yang lain.” (HR. Hakim) 

Rasulullah juga bersabda,  

  َعْبُد فَقَْد اْسِتكَْمل نِْصُف الِدْين فَلَْيتَّقِ اهللا ِفى النِّْصِف الَباِقىإِذَا َتَزوَُّج 
“Jika seorang hamba telah menikah, separuh agamanya telah 
sempurna. Maka, bertakwalah kepada Allah terhadap separuh yang 
lain.”  

Demikian pula perkawinan dapat membantu terhadap ketaatan dan 
ibadah, serta dianggap sebagai tempat berkumpulnya kesempurnaan fisik 
manusia.  

4. Manfaat Keempat: Pernikahan Sebagai Surga Allah di 
Muka Bumi 

Pernikahan merupakan surga Allah di muka bumi, karena dianggap 
sebagai ketaatan yang dilaksanakan oleh hamba sebagai pendekatan kepada 
Allah. Ketaatan adalah surga dan kebahagiaan. Pernikahan adalah sebuah 
ketaatan. Oleh karena itu, pernikahan adalah surga Allah di muka bumi. 
Jika kebahagiaan dapat dicapai melalui apa yang disenangi manusia, 
sebaik-baik kesenangan di dunia adalah isteri yang salehah. Tidak ada 
pemberian Allah kepada manusia yang lebih baik daripada isteri yang 
salehah, setelah ketaatan kepada Allah. 

Rasulullah Saw. bersabda,  
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 اِلَحةُالدُّْنَيا َمَتاٌع َوَخْيُر َمَتاعِ الدُّْنَيا الَْمْرأَةُ الصَّ
“Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah 
isteri yang salehah.” (HR. Muslim dan Ahmad)   

Rasululah Saw. bersabda,  

أَْرَبُع ِمَن السََّعاَدِة الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحِة َوالَْمْسكَُن الَْواِسعِ َوالَْجاُر الصَّاِلحِ 
ُب اهلنئ َو أَْرَبُع ِمَن الشِّقَاِء اجلَارِ السُّْوِء َو املَْرأَةُ السُّْوِء َو َوالُْمَركَ

  املَُركَُب السُّْوِء َو الَْمسْْكَُن الَضيِّقِ
“Empat macam kebahagiaan yaitu isteri yang salehah, rumah yang 
besar, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus. Dan empat 
macam kemalangan yaitu isteri yang jelek, rumah yang kecil, 
tetangga yang jelek dan kendaraan yang jelek.” (HR. Ibnu Hibban) 

Rasulullah Saw. juga bersabda,  

ثَالَثَةُ ِمَن السََّعاَدِة َوثَالَثَةُ ِمَن الشِّقَاِء فََمن السََّعاَدة املَْرأَة الَصاِلَحة 
  َها فََتَعجُِبَك َوَتْغيُِب َعْنَها فََتأِْمُنَها َعلَى َنفِْسَها َوَماِلَكَتَرا

“Tiga macam kebahagiaan dan tiga maacam kemalangan. Di antara 
kebahagiaan adalah isteri salehah yang jika kamu melihatnya, ia 
kagum kepadamu dan jika kamu tidak berada di sisinya, kamu dapat 
mempercayai dirinya dan hartamu.” (HR. Hakim)13 

Rasulullah Saw. bersabada,  

  ُحبَِّب إِلَيَّ ِمْن الدُّْنَيا النَِّساُء َوالطِّيُب َوُجِعلَ قُرَّةُ َعْينِي ِفي الصَّالَِة
“Dijadikan kesenangan bagiku dari dunia kalian adalah perempuan 
dan wangian, dan dijadikan shalat sebagai penyenang hatiku.” (HR. 
An-Nasa’i dan Ahmad) 

Kebahagiaan ini tidak akan terwujud dan tidak akan masuk surga 
kecuali bagi orang yang menikah dengan ridha Allah, cinta kepada-Nya 
serta ikhlas dalam berniat, kemudian hidup sebagai pasangan suami isteri 
sesuai dengan syariat Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Akan tetapi, jika 
berjalan pada manhaj kehidupan dunia dan akal manusia tanpa 
memandang pada syariat Allah, maka pernikahan akan berubah dari surga 

                                                      
13 Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan diklasifikasikan sebagai hadits hasan oleh Al-Albani dalam 

kitab ash-Shahihah. 
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menjadi neraka dan mendapatkan berbagai problematika dan kehidupan 
yang susah. 

5. Manfaat Kelima: Pernikahan Sebagai Penyebab 
Kekayaan dan Bertambahnya Rezeki 

Ini adalah salah satu manfaat pernikahan yang dapat dilihat dalam 
kehidupan nyata. Berapa banyak laki-laki yang tidak sanggup menikah, 
kemudian menikah, setelah itu kita melihat pintu rezeki dibukakan baginya 
sehingga menjadi kaya. Terdapat dalil dalam al-Qur’an dan sunnah yang 
menunjukkan bahwa pernikahan merupakan penyebab kekayaan dan 
kelapangan bagi hamba. Di antaranya adalah firman Allah Swt.,  

β Î) (#θ çΡθ ä3tƒ u™!#ts)èù ãΝÎγ ÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪    

“Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 
kurnia-Nya.” (An-Nur [24]: 32) 

Di antara yang menunjukkan adanya tambahan rezeki bagi orang yang 
menikah adalah bahwa Allah Swt. membantu orang yang menikah atas 
pernikahannya. Rasulullah Saw. bersabda, 

  َحقَّ َعلَى َعْوِن ِمْن نِكَحِ الِتَماس الَعفَاف َعمَّا َحرََّم اهللا
“Orang yang menikah untuk menjaga kesucian dari yang 
diharamkan Allah, mempunyai hak atas Allah untuk mendapatkan 
pertolongan.” (HR. Ibn Adi)14  

Rasulullah Saw. juga bersabda,  

الُْمَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اِهللا َوالُْمكَاَتُب : قٌّ َعلَى اِهللا تعاىل َعْوُنُهْمثَالَثَةٌ َح
  الَِّذي ُيرِيُد اَألَداَء َوالنَّاِكُح الَِّذي ُيرِيُد الَْعفَاَف 

“Tiga golongan yang memiliki hak atas Allah untuk mendapatkan 
pertolongan, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, hamba yang 
berjanji membayar sejumlah harta kepada tuannya karena ingin 
merdeka, orang menikah yang menginginkan kesucian dirinya dari 
perbuatan zina.” (HR. Tirmidzi, Ibn Majah)15 

Pertolongan Allah terhadap hamba adalah sangat banyak, di antaranya 
harta, yang membuatnya sanggup untuk menikah. Ibnu Mas’ud r.a berkata, 
“Dapatkanlah kekayaan dalam pernikahan.” Kemudian dia membaca ayat,  

                                                      
14 Diriwayatkan oleh Ibn Adi dari hadits Abu Hurairah, dan diklasifikasikan sebagai hadits hasan 

oleh al-Albani dalam kitab shahih al-Jami’ hadits no. 3152 
15 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibn Majah dan selainnya, dan diklasifikasikan sebagai hadits 

hasan oleh al-Albani dalam kitab shahih al-Jami’ hadits no. 3050 
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 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.” (An-Nur [24]: 32) 

Umar r.a berkata, “Aku heran terhadap orang yang tidak mencari 
kekayaan dalam pernikahan, sedangkan Allah Swt. telah berfirman, “Jika 
mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.” 
(An-Nur [24]: 32) 

Demikianlah firman Allah Swt., sabda Rasulullah Saw., perkataan 
sahabat dan orang-orang saleh. Apakah kita mendengar semua perkataan 
tersebut? Ataukah kita hanya mendengar perkataan orang zalim, bodoh 
dan sesat yang mempersulit pernikahan terhadap anak-anak kaum Muslim 
dan menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sulit,  membutuhkan 
harta yang banyak dan merupakan tanggung jawab yang kamu tidak 
sanggup padanya, serta berbagai ungkapan yang menghalangi dan 
membingungkan pemuda Muslim. Kepada orang yang berakal, hendaklah 
memikirkan firman Allah dan sabda Rasulullah Saw. serta meminta tolong 
kepada Allah dan tidak boleh dilemahkan semangatnya oleh orang-orang 
kaya yang telah dibukakan pintu karunia Allah. 

Seorang yang masih membujang diberikan rezeki untuk dirinya saja. 
Setelah menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-
anaknya, ia diberi rezeki dengan rezeki isteri dan anak—anaknya sehingga 
rezekinya makin berlipat dan makin bertambah. Oleh karena itu, setiap kali 
anak-anak kalian lahir, maka kebaikan pun makin bertambah karena 
rezeki akan bertambah. Allah Swt. berfirman,  
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“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan 
juga kepadamu.” (Al-Isra’ [17]: 31)  

Allah Swt. juga berfirman, 

Ÿω uρ (#þθ è=çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n=øΒ Î) ( ß⎯ós ¯Ρ öΝà6è% ã— ötΡ öΝèδ$−ƒ Î)uρ  ∩⊇∈⊇∪    
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“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka.” (Al-An’am [6]: 151)     

6. Manfaat Keenam: Pernikahan Mempersatukan Hati dan 
Menyatukan Umat 

Ciptaan Allah itu sangat banyak, tetapi Allah memilih di antara 
makhluk yang banyak tersebut seorang laki-laki untuk seorang perempuan 
dan seorang perempuan untuk seorang laki-laki. Dengan demikian, dua 
pasangan suami-isteri menyatu tanpa direncanakan dan tanpa diketahui 
sebelumnya. Telah terjadi pernikahan antara seorang laiki-laki yang 
berasal dari belahan timur yang jauh dengan seorang perempuan yang 
berasal dari belahan barat. Sekalipun terdapat perbedaan, tetapi Allah 
mempersatukan hati keduanya. Alangkah banyaknya perempuan, tetapi 
seorang laki-laki hanya memilih perempuan tersebut di antara beberapa 
perempuan yang ada. Demikian pula banyak laki-laki, tetapi perempuan 
tersebut hanya memilih laki-laki ini dan tidak memilih laki-laki yang 
lainnya. Maha suci Allah yang mempersatukan hati kedunya.    

Dalam hal ini Allah Swt. berfirman,  
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“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 di antaramu 
rasa kasih dan sayang.” (Ar-Rum [30]: 21)  

Ayat tersebut mengungkapkan dengan kata al-mawaddah (kasih) 
dalam menyatukan dua pasangan suami-isteri yang merupakan ungkapan 
yang lebih umum daripada al-mahabbah (cinta). Ungkapan itu 
menunjukkan adanya ikatan dan penyatuan hati di antara keduanya. 

Setelah menikah, kedua pasangan suami-isteri akan semakin cinta 
karena adanya pergaulan dan pertemanan sehingga hati yang satu menjadi 
hati yang lainnya, bergembira dengan kegembiraan yang lainnya, dan 
bersedih dengan kesedihan yang lainnya. Inilah yang paling afdhal yang 
terdapat dalam pasangan suami-isteri. 

Manfaat lain yang dapat dipetik dalam pernikahan adalah menyatukan 
umat, karena pernikahan mengikat antara kedua keluarga dan bukan 
hanya kedua pasangan suami isteri. Keluarga suami menjadi keluarga isteri 
dan keluarga isteri menjadi keluarga suami, sehingga makin menambah 
ikatan dan perkenalan antara manusia.  Dengan sendirinya, umat menjadi 
menyatu dan hubungan silaturrahmi makin bertambah. Apakah kamu 
mengetahui bahwa ibu sang isteri sudah menjadi ibu sang suami? Ia 
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menjadi haram dinikahi oleh sang suami untuk selamanya. Oleh karena itu, 
ia harus menjalin hubungan silaturrahmi dengannya. Demikian pula 
dengan bapak sang suami, ia menjadi bapak bagi sang isteri. Oleh karena 
itu, ia menjadi haram dinikahi untuk selamanya. Dengan demikian, 
pernikahan makin menambah keluarga. Maha suci Allah yang 
mensyariatkan hukum-hukum terhadap hamba-Nya. 

7. Manfaat Ketujuh: Pernikahan Merupakan Ketenangan, 
Kesenangan dan Kegembiraan 

Seorang suami senantiasa bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup. 
Oleh karena itu, acap kali menemukan kepayahan dan kesusahan sehingga 
butuh istirahat dan ketenangan. Isteri yang salehah menjadi tempat 
ketenangan bagi suami, dan menjadi rumah bagi hati sang suami, serta 
menjadi ketenangan bagi jiwanya. Oleh karena itu, sang isteri tidak boleh 
membuat payah dan susah terhadap kehidupan suaminya, serta tidak 
menjadikan rumah sebagai penjara baginya. Jika isteri melaksanakan 
demikian, tujuan yang diharapkan dalam pernikahan akan hilang sehingga 
isteri menjadi sumber kecelakaan bagi suami sebagaimana disebutkan oleh 
Rasulullah Saw. bahwa kecelakaan ada tiga kemudian menyebutkan di 
antaranya,  

ِمَن الشِّقَاِء املَْرأَةُ َتَراَها فََتَسُؤْوَك َوَتْحِملُ ِلَسانَِها بِلَْيِلَك َوإِنْ غََبْت 
  َعْنَها لَْم َتأَمَّنَها َعلَى َنفِْسَها َو َماِلَك

“Perempuan yang jika kamu memandang padanya ia 
menyusahkanmu, mengucapkan kata-kata yang jelek kepadamu. Jika 
kamu tidak ada di sisinya, kamu tidak dapat percaya padanya atas 
dirinya dan hartamu.” 

Seorang suami kadang merasa takut dan sedih sehingga butuh orang 
yang dapat menggembirakannya. Terkadang berduka cita sehingga butuh 
orang yang menyenangkannya. Kehidupan ini kadang menyusahkan dan 
menyedihkan. Suami adalah orang yang mengambil sesuatu, yang ada 
dalam hati dengan kegembiraan dan kesenangan yang ditemukan suami 
saat bersama dengan isterinya, dan isteri saat bersama dengan suaminya. 

Kepunyaan Allah lah perempuan yang sangat baik, seperti Ummul 
Mukminin Khadijah. Beliau seorang isteri yang paling baik, yang pernah 
dikenal umat manusia untuk seorang suami yang paling mulia di muka 
bumi dan makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Swt.        

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah, yang 
disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Bad’i al-wahyu (permulaan turunnya 
wahyu), bahwa ketika Nabi Saw. kembali kepada Khadijah dengan hati 
yang gemetar. Beliau masuk rumah dan menemui Khadijah binti Khuwailid 
seraya berkata, “Selimuti aku! Selimuti aku!” Maka Khadijah 
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menyelimutinya hingga hilang ketakutannya. Setelah itu, beliau berkata, 
“Khadijah aku takut atas diriku.”  

Khadijah berkata, “Tidak, bergembiralah. Demi Allah! Allah tidak akan 
menghinakan dan menyusahkan kamu selamanya, karena kamu 
menyambung silaturrahmi, benar dalam perkataan, memperbaiki jamuan 
kepada tamu, membantu orang lemah yang miskin, membantu orang 
miskin dan menolong orang yang mendapat musibah.” Kemudian Khadijah 
bersama dengan Nabi Saw. mendatangi Waraqah bin Naufal, anak paman 
Khadijah.” (HR. Bukhari dan Muslim)   

Hadits ini memaparkan tentang sikap Khadijah terhadap Rasulullah 
Saw. Sejarah akan tetap mengenang dan menghikayahkan sikap Khadijah 
yang memberikan ketenangan kepada Rasulullah Saw. setelah bertemu 
dengan jibril dan beliau gemetar ketakutan akan terjadi sesuatu padanya. 
Rasulullah Saw. tidak akan masuk ke rumah Khadijah kalau tidak 
menemukan ketenangan dan keamanan di dalamnya. Perkataan pertama 
yang diucapkan Khadijah kepada Rasulullah Saw. adalah kata 
“Bergembiaralah!” Kemudian dia memuji  dan menyebutkan keutamaan 
serta kelebihan Rasulullah hingga memberitahu bahwa Allah pasti tidak 
akan menghinakan beliau. Oleh karena itu, Khadijah mendapatkan cinta 
yang paling tinggi dari Rasulullah Saw. Tidak ada perempuan yang 
mendapatkan cinta Nabi Saw. seperti yang didapatkan Khadijah. Oleh 
karena itu, dalam hidup Rasulullah Saw., beliau sering mengingat dan 
selalu memujinya. Di antara perkataan Rasul yang menunjukkan kelebihan 
Khadijah adalah ketika Aisyah berbicara tentang Khadijah, maka Rasulullah 
Saw. berkata,  

َوَواسَتنِى قَْد آمنت بِْي إِذْ كَفََر بِى النَّاس َوَرَزقَنِى إِذْ كَذََّبنِى النَّاس، 
  بَِما لََها إِذَا َحرََّمىن النَّاس َوَرَزقَنِى اهللا أَْوالًَدا ِمْنَها َوَحرََّمىن ِمْن غَْيرَِها

“Dia beriman kepadaku saat orang-orang kafir kepadaku. Dia 
percaya kepadaku saat orang-orang mendustakanku. Dia 
memberikan hartanya padaku saat orang-orang tidak memberi 
padaku. Allah memberikan anak padaku darinya dan tidak 
memberikan anak padaku dari selainnya.” (HR. Ahmad)  

Maka, balasannya adalah surga. Dia memiliki rumah yang tidak ada 
teriakan dan keletihan di dalamnya.     

Masih banyak sikap seorang isteri dalam memberikan kegembiraan 
terhadap suaminya, seperti sikap Halah Ummu Sulaim bersama dengan 
Abu Thalhah, dan lain-lain. 

Hendaklah perempuan mengetahui bahwa dirinya merupakan 
ketenangan bagi suami. Jika memahaminya, ia akan menjadi kesenangan 
dan penolong bagi suami terhadap kesusahan hidup yang dihadapi. 
Dengan segala kelebihan yang diberikan Allah padanya, ia akan mampu 
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merubah keadaan suaminya dari susah menjadi lapang, dari sedih menjadi 
gembira, karena suami bagi perempuan adalah bagaikan bayi besar. 

8. Manfaat Kedelapan: Pernikahan Menjaga Kesucian dan 
Kehormatan serta Memenuhi Kebutuhan Fitrah 
Manusia 

Ini termasuk di antara manfaat perkawinan yang sangat penting, 
karena pernikahan dapat menyucikan diri agar tidak terjerumus kepada 
yang haram. Demikian pula menjaga kesucian perempuan. Dengan 
pernikahan, seorang laki-laki dapat menahan pandangannya dan menjaga 
kemaluannya sehingga mendapatkan ridha dan cinta Allah. Allah Swt. 
berfirman,  

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪   ω Î) #’ n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ 

öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî š⎥⎫ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪    

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 
isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka, 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Al-Mu’minun 
[23]: 5-6)  

Orang yang telah menikah adalah suci jiwanya, karena ia hanya 
kenyang dengan yang halal, bahkan ketika melihat yang menakjubkan, dia 
tidak tertarik padanya melainkan hanya tertarik pada isterinya. 

Dalam Shahih Muslim dari hadits Jabir disebutkan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah melihat perempuan sehingga ia mendatangi isterinya, Zainab 
yang sedang menyamak kulit kemudian melaksanakan hajatnya 
(bersetubuh). Setelah itu, beliau keluar menemui para sahabatnya lalu 
berkata,  

إِنَّ الَْمْرأَةَ ُتقْبِلُ ِفي ُصوَرِة َشْيطَاٍن َوُتْدبُِر ِفي ُصوَرِة َشْيطَاٍن فَإِذَا أَْبَصَر 
  أََحُدكُْم اْمَرأَةً فَلَْيأِْت أَْهلَُه فَإِنَّ ذَِلَك َيُردُّ َما ِفي َنفِْسِه 

“Sesungguhnya perempuan pergi dalam bentuk setan dan datang 
dalam bentuk setan. Jika salah seorang di antara kalian melihat 
perempuan, hendaklah mendatangi isterinya karena itu dapat 
mengembalikan apa yang ada dalam dirinya.” (HR. Muslim, Abu 
Daud dan At-Tirmidzi)  

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw. sedang duduk-
duduk bersama dengan sahabatnya, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian 
keluar dan ia telah mandi sehingga kami bertanya, “Wahai Rasulullah! 
Apakah terjadi sesuatu?”  
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Rasulullah menjawab,  

أََجلْ َمرَّْت بِي فُالََنةُ فََوقََع ِفي قَلْبِي َشْهَوةُ النَِّساِء فَأََتْيُت َبْعَض 
أَْزَواجِي فَأََصْبُتَها فَكَذَِلَك فَافَْعلُوا فَإِنَُّه ِمْن أََماِثلِ أَْعَماِلكُْم إِْتَيانُ 

  الَْحالَلِ
“Ya, telah lewat di hadapanku seorang perempuan sehingga muncul 
syahwat dalam hatiku sehingga aku mendatangi sebagian isteriku, 
kemudian aku menyetubuhinya. Demikianlah kalian melaksanakan, 
karena itu termasuk amalan kalian yang paling baik dengan 
mendatangi yang halal (isteri).” (HR. Ahmad)  

Pernikahan mempunyai kelebihan dalam menjaga kesucian manusia 
agar tidak terjerumus terhadap larangan Allah Swt. Oleh karena 
itu,hendaklah suami berusaha sekuat tenaga dalam menjaga kesucian 
isterinya, terutama bagi isteri. Hendaklah isteri berusaha menjaga kesucian 
suaminya, karena gairah seksual laki-laki lebih besar daripada perempuan. 
Oleh karena itu, Islam mengancam isteri yang enggan melayani suaminya, 
dengan siksaan dan tidak diridhai Allah, karena itu dapat menjadi 
penyebab terjerumusnya suami ke dalam perbuatan zina dan nista. 
Rasulullah Saw. bersabda,  

إِذَا َدَعا الرَُّجلُ اْمَرأََتُه إِلَى ِفَراِشِه فَأََبْت فََباَت غَْضَبانَ، لََعَنْتَها الْمالَِئكَةُ 
  َحتَّى ُتْصبَِح 

“Jika suami memanggil isterinya ke tempat tidur lalu enggan 
mendatanginya sehingga suami marah, maka malaikat akan 
mengutuknya hingga pagi.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما ِمْن َرُجلٍ َيْدُعو اْمَرأََتُه إِلَى ِفَراِشَها فََتأَْبى َعلَْيِه 
  ْرَضى َعْنَهاإِالَّ كَانَ الَِّذي ِفي السََّماِء َساِخطًا َعلَْيَها َحتَّى َي

“Demi Yang jiwaku berada dalam genggamannya! Tidak ada suami 
yang memanggil isterinya ke tempat tidur lalu ia enggan padanya 
melainkan yang di langit akan murka padanya (isteri) hingga suami 
ridha padanya.” 

Demikian pula Rasulullah Saw bersabda,  
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الَْعْبُد اآلبُِق َحتَّى َيْرجَِع، َواْمَرأَةٌ : ثَالَثَةٌ الَ ُتَجاوُِز َصالَُتُهْم آذَاَنُهْم
  َباَتْت َوَزْوُجَها َعلَْيَها َساِخطٌ، َوإَِماُم قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ 

“Tiga golongan yang tidak diteriam shalatnya, yaitu hamba yang 
kabur hingga kembali, perempuan yang dimurkai suaminya dan 
imam suatu kaum sedang mereka membencinya.” (HR. At-Tirmidzi) 

Inilah di antara hadits yang menganjurkan isteri agar memenuhi hasrat 
birahi (sex) suaminya sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan 
haram. Islam memperingatkan bahwa jika isteri tidak memenuhi hasrat 
birahi (sex) suaminya, ia akan dikutuk oleh malaikat dan mendapatkan 
murka dari Allah Swt. Semua ini terjadi jika isteri tidak memenuhi hasrat 
birahi suaminya. 

Ancaman ini tidak terbatas pada isteri saja, tetapi juga terhadap suami. 
Dia berdosa jika tidak memenuhi hasrat birahi isterinya dan menolak 
ajakannya. Islam melarang bagi suami untuk menjauh atau menyendiri 
dari isterinya tanpa menggaulinya. Disebutkan dalam hadits Abdullah bin 
Amr bin ‘Ash, dia berkata, “Aku dinikahkan oleh bapakku dengan seorang 
perempuan yang mulia. Isteri anaknya pernah mengucapkan janji setia 
pada suaminya sehingga Abdullah bin Amr menanyakan tentang suaminya. 
Ia berkata, ‘Sebaik-baik suami adalah laki-laki yang tidak memiliki sifat 
seperti itu. Ia tidak pernah menyetubuhiku semenjak aku bersama 
dengannya.’ Ketika disampaikan kepada Abdullah bin Amr, ia menyebutkan 
hal itu kepada Nabi Saw. sehingga Nabi Saw. berkata kepada Abdullah bin 
Amr, ‘Bawa dia kemari.’ Setelah orang itu dibawa kepada Nabi Saw., beliau 
berkata kepadanya, ‘Bagaimana kamu berpuasa?’ Orang itu menjawab, 
‘Aku berpuasa setiap hari.’ Nabi bertanya lagi, ‘Bagaimana kamu 
menamatkan al-Quran?’ Orang itu menjawab, ‘Aku menamatkan setiap 
hari.’ Setelah itu, Rasulullah berkata padanya, ‘Jangan lakukan demikian. 
Berpuasa dan berbukalah, tidur dan shalatlah. Sesungguhnya badanmu 
memiliki hak atasmu, matamu memliki hak atasmu, isterimu memiliki hak 
atasmu.” (HR. Muttafaq alaih)   

Kesucian yang diharapkan dalam pernikahan adalah semoga dapat 
terwujud dalam kehidupan suami isteri secara bersama. Isteri menjaga 
kesucian suaminya dan suami menjaga kesucian isterinya. Jika seorang 
laki-laki berkata, “Aku tidak menikah karena aku jamin tidak akan 
terjerumus ke dalam kejahatan dan aku tidak tertarik untuk menikah.”  

Kami berkata kepadanya, “Wahai saudaraku! Menikahlah dengan 
seorang perempuan, karena dengan begitu, kamu telah menjaga kesucian 
perempuan Muslimah sehingga kamu mendapat pahala dan ganjaran di 
sisi Allah Swt.”    

Hendaklah suami-isteri berhati-hati agar tidak menjadi penyebab 
bahaya yang timbul terhadap pasangannya karena tidak terpenuhinya 
kebutuhan biolongisnya. Rasulullah Saw. bersabda,  
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  َمْن َضارَّ َضارَّ اُهللا بِِه َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ اُهللا َعلَْيِه 
“Barangsiapa yang merusak, maka Allah akan merusaknya dan 
barangsiapa yang mempersulit, Allah akan mempersulit padanya.” 
(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) 

Demi menjaga kesucian suami-isteri, maka ulama salaf tidak 
membolehkan suami meninggalkan isterinya selama lebih dari empat bulan 
atau enam bulan. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat dari Umar bin 
Khaththab r.a dan selainnya. Diriwayatkan dari Imam Ali r.a bahwa ia 
pernah ditanya tentang berapa lama seorang suami boleh meninggalkan 
isterinya? Beliau menjawab,  

  َسَتةَ أَْشُهرٍ َيكُْتُب إِلَْيِه فَإِنَّ أَبِى أَنْ َيْرجَِع فَْوَق احلَاِكم َبْيَنُهَما
“Enam bulan, kemudian diberitahu kepadanya agar kembali, dan jika 
enggan kembali, hakim boleh memisahkan antara keduanya.” 

Oleh karena itu, Allah Swt. membolehkan kepada perempuan untuk 
meminta cerai dari suami yang meng-ila’ sehingga menyebabkan dharar 
(bahaya) terhadap isterinya. Jika seorang suami meninggalkan isterinya 
dan tidak memberinya nafkan batin selama empat bulan sehingga 
mendatangkan dharar (bahaya) bagi isteri, sementara saumi masih enggan 
kembali kepada isterinya untuk memberi nafkah batin tanpa dengan sebab 
syar’i (sebab yang dibolehkan agama), maka Islam membolehkan isteri 
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya serta hakim boleh 
menjatuhkan talak kepadanya. 

Allah Swt. berfirman,  

t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθä9÷σãƒ ⎯ÏΒ öΝÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ ßÈ š/ts? Ïπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& ( βÎ* sù ρ â™!$ sù ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪    

“Kepada orang-orang yang meng-ila’16 isterinya diberi tangguh 
empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada 
isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Al-Baqarah [2]: 226) 

                                                      
16 Meng-ila' isteri, maksudnya, bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini 

seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan Turunnya ayat 
ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan 
membayar kafarat sumpah atau menceraikan. 
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9. Manfaat Kesembilan: Pernikahan Menambah Kebaikan 
dan Menghapus Keburukan 

Manfaat pernikahan yang lainnya adalah untuk menambah kebaikan 
dan menghapus keburukan. Ketika memasuki jenjang pernikahan, 
hendaklah memulainya dengan keikhlasan kepada Allah, dan percaya 
bahwa itu merupakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt. Setelah itu, 
dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang tidak 
mungkin didapatkan oleh orang yang membujang.  

Seorang isteri yang taat kepada suaminya akan menadi penyebab 
masuknya ke surga. Rasulullah Saw. bersabda, 

إِذَا َصلَّْت الَْمْرأَةُ َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِفظَْت فَْرَجَها َوأَطَاَعْت 
 َزْوَجَها َدَخلَ الَْجنَّة 

“Jika isteri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan 
Ramadhan, menjaga kemaluannya dan patuh terhadap suaminya 
maka ia masuk surga.” (HR. Ahmad)     

Apa yang dilakukan oleh suami-isteri sebelum menikah, maka setelah 
menikah semua berubah menjadi ibadah, seperti senyuman, hiasan, makan 
dan minum, saling perhatian antar satu dengan yang lainnya, berbagi rasa 
baik senang maupun sedih. 

Allah Swt. akan memberikan pahala kepada suami yang memberikan 
nafkah kepada keluarganya. Rasulullah Saw. bersabda, 

إِنََّك َمْهَما أَْنفَقَْت َعلَى أَْهِلَك ِمْن َنفَقٍَة فَإِنَّك ُتَؤجُِر َعلَْيَها َحتَّى اللُّقَْمةُ 
 َتْرفَُعَها إِلَى ِفي اْمَرأَِتَك 

“Apa yang kamu nafkahkan terhadap keluargamu, maka kamu 
mendapatkan pahala atasnya sekalipun yang dimakan isterimu 
hanya satu suap.” (HR. Muttafaq alaih)  

Rasulullah Saw. bersabda,  

ِديَناٌر أَْنفَقَْتُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوِديَناٌر أَْنفَقَْتُه ِفي َرقََبٍة َوِديَناٌر َتَصدَّقَْت بِِه 
ْنفَقَْتُه َعلَى ِمْسِكنيٍ َوِديَناٌر أَْنفَقَْتُه َعلَى أَْهِلَك أَْعظَُمَها أَْجًرا الَِّذي أَ

 َعلَى أَْهِلَك
“Satu Dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu Dinar yang 
kamu nafkahkan kepada budak, satu Dinar yang kamu sedekahkan 
kepada orang miskin, satu Dinar yang kamu nafkahkan kepada 
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keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah apa yang kamu 
nafkahkan terhadap keluargamu.” (HR. Muslim dan Ahmad) 

Rasulullah Saw. bersabda, 

َما أَطَْعْمَت َنفَْسَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَما أَطَْعْمَت َولََدَك فَُهَو لََك 
َت َخاِدَمَك َصَدقَةٌ، َوَما أَطَْعْمَت َزْوَجتَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَما أَطَْعْم

  فَُهَو لََك َصَدقَةٌ
“Apa yang kamu makan adalah sedekah bagimu. Makanan yang 
kamu berikan kepada anakmu adalah sedekah bagimu. Makanan 
yang kamu berikan kepada isterimu adalah sedekah bagimu. 
Makanan yang kamu berikan kepada pelayanmu adalah sedekah 
bagimu.” (HR. Ahmad dan Baihaqi)  

Bahkan, suami-isteri yang melakukan hubungan seksual juga 
mendapatkan pahala di sisi Allah Swt.  

Rasulullah Saw. bersabda, 

 َوِفي ُبْضعِ أََحِدكُْم َصَدقَةٌ قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا أََيأِتي أََحُدَنا َشْهَوَتُه 
َوَيكُونُ لَُه ِفيَها أَْجٌر قَالَ أََرأَْيُتْم لَْو َوَضَعَها ِفي َحَرامٍ أَكَانَ َعلَْيِه وِْزٌر  

  فَكَذَِلَك إِذَا َوَضَعَها ِفي الَْحالَلِ كَانَ لَُه أَْجًرا: قال: فقال بلى
“Pada kemaluan isteri seorang di antara kalian ada sedekah.”  

Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah seorang di antara kami 
jika menyalurkan syahwatnya (kepada isteri) akan mendapat pahala?”  

Rasulullah menjawab, “Apakah kamu tahu jika menyalurkan pada yang 
haram, apakah terdapat dosa?”  

Sahabat menjawab, “Tentu.”  

Rasulullah berkata, “Demikian pula halnya jika menyalurkan pada 
yang halal, dia mendapat pahala.” (HR. Muslim) 

Masih banyak pahala lainnya yang didapat oleh suami, seperti pahala 
ketika mencari nafkah yang halal untuk memberi makan terhadap 
keluarganya dan memenuhi kebutuhan mereka, melaksanakan tanggung 
jawab terhadap mereka, mendidik mereka serta berlaku baik padanya. Jika 
hamba mendapatkan pahala dalam setiap urusan pernikahannya ataupun 
ketika menggauli isterinya, dia menemukan kenikmatan karena pahala 
yang diperoleh dari Allah Swt. 
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10. Manfaat Kesepuluh: Pernikahan Memperbanyak dan 
Menambah Orang Mukmin 

Di antara manfaat pernikahan adalah untuk menambah dan 
memperbanyak orang Mukmin. Rasulullah Saw. bersabda, 

  َتَزوَُّجْوا فَإِنِّى َمكَاِثَر بِكُْم اُألَمَم َيْوم الِقَياَمة 
“Menikahlah! Sesungguhnya aku bangga di antara umat-umat yang 
lain karena banyaknya pengikutku melalui kalian pada hari kiamat.” 
(HR. Baihaqi)  

Sebaik-baik menanam di dunia adalah menanam 
(mengembangbiakkan) manusia pada tanah yang baik (isteri) sehingga 
mendatangkan buah, yaitu anak. Dengan demikian, dalam pernikahan 
harus diiringi dengan niat untuk mendapatkan anak. Asas sebuah 
pernikahan adalah meneruskan keberadaan manusia di muka bumi. Pada 
saat suami melakukan  hubungan intim dengan isteri, disunnahkan 
meminta anak yang saleh. Allah Swt. berfirman,  
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“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untukmu.” (Al-Baqarah [2]: 187)  

Maksudnya, dalam melakukan hubungan intim, kamu jangan berniat 
hanya untuk melampiskan syahwat, tetapi kamu juga harus berniat untuk 
mendapatkan keturunan. Para ulama salaf, termasuk Abu Hurairah, Ibnu 
Abbas dan Anas menyepakati bahwa tujuan pernikahan adalah untuk 
mendapatkan anak.    

Rasulullah Saw. berkata kepada Jabir, 

 إِذَا قَِدْمَت فَالْكَْيَس الْكَْيَس 
“Jika kamu datang, campurilah (isterimu) untuk mendapatkan 
anak.” (HR. Muttafaq alaih)  

Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, dalam salah satu babnya, Bab 
thalab al-walad li al-jihad. Dalam bab tersebut beliau menyebutkan hadis 
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang kisah Nabi Sulaiman a.s 
ketika mendatangi 100 perempuan untuk menyetubuhinya agar 
melahirkan 100 anak yang berjuang di jalan Allah.  

Ibnu Hajar berkata, “Maksud perkataan Bukhari pada Bab man thalab 
al-walad li al-Jihad adalah dalam melakukan hubungan intim hendaknya 
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diiringi niat untuk mendapatkan anak yang berjuang di jalan Allah 
sehingga ia mendapatkan pahala kendati tidak terwujud.”17 

Umar bin Khaththab r.a berkata, “Aku memaksakan diriku untuk 
melakukan hubungan intim, dengan mengharapkan semoga Allah 
mengeluarkan anak yang bertasbih kepada Allah.” dia juga berkata, 
“Perbanyakah keturunan. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui mana di 
antara mereka yang akan diberi rezeki.”18   

Al-‘Allamah Abu al-Hasan al-Mawardi berkata, “Berniat terhadap anak 
bahwa Allah Swt. akan memberi rezeki kepada orang yang menyembah 
Allah, mengesakan dan memperbaiki makhluk, menegakkan kebenaran, 
mendukung yang benar, memberi manfaat terhadap hamba dan 
membangun negeri.” 

Memperbanyak keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan yang 
paling mulia. Itu adalah nikmat yang dengannya Allah Swt. mengokohkan 
hamba-Nya. Oleh karena itu, para nabi meminta kepada Allah agar diberi 
keturunan untuk melayani agama Allah dan menyebarkan kebenaran. 
Mereka tidak meminta kepada Allah karena dunia. Demikianlah yang 
dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s yang dianugerahi Ismail dan Ishaq, dan 
Allah telah mengokohkannya dengan nikmat ini.19 

Demikian pula dengan isteri Imran yang ingin mendapatkan seorang 
putra untuk mengurus Baitul Makdis. Ketika diberi seorang putri, ia 
bersyukur kepada Allah Swt. meskipun dia mengharapkan anak laki-laki. 
Dia berkata, 
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“Ya Tuhanku! Sesungguhnya Aku melahirkan seorang anak 
perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, 
dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya 
Aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan 
untuknya serta anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau 
daripada setan yang terkutuk.” (Al-Imran [3]: 36) 

Demikian pula dengan Zakaria, dia meminta kepada Allah Swt. anak 
laki-laki,  

                                                      
17 Ibnu Hajar, Fath al-Bari, jil. 6, hal. 42 
18 ‘Audah al-Hijab, jil. 2, hal. 233 
19 ‘Aun al-Hijab, jil. 2m hal. 234 
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“Yaitu tatkala ia (Zakaria) berdoa kepada Tuhannya dengan suara 
yang lembut. Ia berkata, ’Ya Tuhanku! Sesungguhnya tulangku telah 
lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah 
kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku. Dan 
sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku20 sepeninggalku, 
sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku 
dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan 
mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, 
seorang yang diridhai.’ ’Hai Zakaria! Sesungguhnya Kami memberi 
kabar gembira kepadamu akan (memperoleh) seorang anak yang 
namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan 
orang yang serupa dengan dia.’” (Maryam [19]: 3-7) 

Zakaria meminta anak kepada Allah bukan untuk dunia melainkan 
untuk mengurus agama Allah di muka bumi. Ia diberi kebaikan dari 
keluarga Ya’qub dan berdoa kepada Allah semoga ridha padanya. Allah 
memberinya kabar gembira bahwa ia akan memperoleh seorang putra 
yang bernama Yahya. Kegembiraan adalah apa yang disenangi manusia. 
Setiap bertambahnya anak, maka suami dan isteri makin bertambah 
amalnya. Jika baik dalam mendidik dan memperbaikinya, serta menjadikan 
bertakwa kepada Allah. Jangan mendengarkan seruan orang batil dan sesat 
yang menyerukan pembatasan keturunan atau Keluarga Berencana (KB). 
Mereka meneriakkan cukup dengan dua anak atau tiga anak saja, dan 
berbagai usaha lain untuk menyedikitkan kaum Musimin di muka bumi. 
Anehnya, kampanye yang menyerukan hal itu tidak terdapat selain di 
negeri Islam, tidak dianjurkan selain kepada orang-orang Islam dan tidak 
dilaksanakan kecuali oleh kaum Muslimin. 

Disebutkan oleh seorang pelanggan Keluarga Berencana (KB) bahwa ia 
pernah bertanya kepada seorang dokter klinik yang betanggng jawab atas 
program KB. Orang itu berkata kepada Dokter, “Aku memintamu 

                                                      
20 Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan 

melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat 
melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorang pun di antara mereka yang dapat 
dipercayainya. Oleh sebab itu, dia meminta dianugerahi seorang anak.” 
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bersumpah kepada Allah, berapa banyak perempuan Nasrani yang datang 
padamu sejak kamu bekerja pada program KB ini?” Dokter itu telah bekerja 
selama dua tahun pada klinik tersebut.  

Dokter itu menjawab, “Demi Allah! Aku tidak pernah melihat seorang 
pun perempuan Nasrani yang datang padaku sejak aku bekerja pada 
program KB ini. Semua yang datang adalah perempuan Muslimah.  

Akan datang suatu zaman pada umat ini yang jumah laki-laki lebih 
sedikit dari perempuan sebagaimana disebutkan Rasululah Saw.,  

 َوَيِقلَّ الرَِّجالُ َوَتكْثَُر النَِّساُء َحتَّى َيكُونَ ِلَخْمِسَني اْمَرأَةً الْقَيُِّم الَْواِحُد
“Sedikit laki-laki dan banyak perempuan hingga mencapai satu laki-
laki berbanding lima puluh perempuan.” (HR. Muttafaq alaih) 

 Kita sangat membutuhkan pertumbuhan penduduk dan Sumber 
Daya Manusia (SDM) untuk membangun negeri kita. Semua ini tidak akan 
terwujud tanpa perkawinan, dan mempermudah pemudanya untuk 
memperbanyak anak, yang kelak diharapkan dapat memperbaiki 
masyarakat di sekitar mereka. 

 Memiliki banyak anak merupakan pujian dan kebanggaan 
tersendiri bagi orang tua dan sebagai bukti kemuliaan bagi mereka. 
Khususnya jika jika anak-anak itu menjadi ulama yang memperbaiki 
agama dan hapal al-Quran. Alangkah bahagianya orang tua ketika 
mendapati hari-harinya penuh dengan kebaikan dan derajatnya terangkat 
karena kebaikan anak-anaknya. Dalam mengharapkan keturunan yang 
baik, orang-orang saleh berdoa,  
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“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqan [25]: 74)    

11. Manfaat Kesebelas: Pernikahan Merupakan 
Simpanan Amal yang Bermanfaat Setelah Meninggal 

Di antara yang membuat seseorang berbuat kebajikan di dunia adalah 
dia mengetahui adanya kematian dan segala kejadian setelahnya, seperti 
hisab dan berkumpul di hadapan Allah Swt. Seandainya bukan karena 
kematian dan kehidupan akhirat dengan segala isinya, seperti surga, 
neraka, kenikmatan, siksaan dan hisab, maka manusia akan bertindak 
semaunya. Kehidupan manusia di dunia adalah sebuah kehidupan yang 
bertujuan untuk mengumpulkan kebaikan dan persiapan menghadapi 
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akhirat. Semua amalan yang dilakukan di dunia akan menjadi simpanan 
dan berharap agar bermanfaat di sisi Allah Swt. 

Di antara simpanan amal yang paling baik bagi suami adalah isteri dan 
anak-anak, karena suami menjaga dan melindungi kesucian isteri, 
memelihara anak-anaknya dengan memberi nafkah kepada mereka, 
mendidik dan mengajar mereka, serta memperbaiki mereka. Jika ia 
memiliki anak gadis lalu mengawinkannya, itu merupakan suatu simpanan 
amal yang akan bermanfaat di sisi Allah.  

Rasulullah Saw. bersabda, 

لَْيَس أََحُدكُْم ِمْن أُمَِّتى َيُعْولُ ثَالَثَ َبَنات أَْو ثَالَثَ أََخَوات فََيْحِسن 
  إِلَْيهّن إِالَّ كُنَّ لَُه ِسْتًرا ِمَن النَّارِ

“Tidak ada seorang pun dari umatku yang menafkahi tiga anak 
perempuan atau tiga saudara perempuan kemudian berlaku baik 
padanya melainkan akan menjadi penghalang dari api neraka.” (HR. 
Ahmad) 

Rasululah Saw. bersabda,  

  َمْن اْبُتِلَي بَِشْيٍء ِمْن َهِذِه الَْبَناِت فََصبََّر َعلَْيهِنَّ كُنَّ لَُه ِحَجاًبا ِمْن النَّارِ
“Barangsiapa yang diuji sesuatu dengan anak perempuan kemudian 
ia bersabar padanya, maka akan menjadi penghalang dari neraka.” 
(HR. Muttafaq alaih) 

Rasulullah Saw. bersabda, 

 َمْن َعالَ َجارَِيَتْينِ َحىتَّ يدركًا َدَخلُْت أََنا َوُهَو الَْجنَّةَ كََهاَتْينِ 
“Barangsiapa yang menafkahi dua budak perempuan hingga dewasa, 
aku akan masuk surga bersama dengannya seperti ini (seraya 
mengisyaratkan dengan kedua jarinya).” (HR. Muslim dan At-
Tirmidzi) 

Terkadang, seorang hamba dianugerahi dengan beberapa anak 
perempauan dalam pernikahannya. Jika ia dianugerahi satu atau dua anak 
perempuan, ia mendapatkan simpanan amal. Maka, hendakah ia berlaku 
baik dan menjaganya karena mereka adalah surga di akhirat. 

Di antara simpanan amal yang bermanfaat bagi orang yang telah 
menikah adalah ketika dianugerahi anak, baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan. Sedakah, puasa, haji, dan doa anak saleh yang dipersembahkan 
untuk orang tuanya akan sampai pahalanya kepada Allah. Rasulullah Saw. 
bersabada, 
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 ثَالَثٍَة َولٍَد َصاِلحٍ َيْدُعو لَُه إِذَا َماَت ابن آدم اْنقَطََع َعَملُُه إِالَّ ِمْن
 أَْوَصَدقٍَة َجارَِيٍة أَْو ِعلْمٍ ُيْنَتفَُع بِِه  

“Jika anak cucu Adam meinggal dunia, putuslah semua amalannya 
kecuali dari tiga hal, yaitu anak saleh yang mendoakannya, sedekah 
jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan.” (HR. Muslim dan Abu Daud)      

Jika orang yang telah menikah memiliki beberapa anak kemudian 
mereka meninggal dan ia bersabar, anak itu akan menjadi simpanan amal 
bagi orang tuanya pada hari kiamat. Allah akan memasukkan orang tuanya 
ke dalam surga karena anaknya. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما ثَالَثَةُ ِمَن الَوالَِد لَْم َيْبلُُغوا الِْحْنثَ إِالَّ 
أَْدَخلَُهَما اُهللا َوأََبَوْيهُِم اجلَّنة ب قَالَ فَُيقَالُ لَُهْم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ فََيقُولُونَ 

بِفَْضلِ  وا الَْجنَّةَ َوآَباُؤكُْمَحتَّى ُيجِْيئ َيْدُخلَ آَباُؤَنا فَُيقَالُ لَُهْم اْدُخلُ
 َرْحَمة اهللا

“Tidak ada orang Muslim yang meninggal tiga anaknya yang belum 
dewasa melainkan Allah memasukkan ke dalam surga dengan 
rahmatnya. Mereka berdiri di depan pintu surga lalu dikatakan 
padanya, ’Masuklah ke dalam surga.’ Mereka berkata, ’Aku tidak 
masuk sebelum kedua orang tuaku datang.’ Setelah itu dikatakan 
padanya masuklah kalian ke dalam surga bersama kedua orang 
tuamu dengan rahmat Allah.” (HR. An-Nasa’i dan Baihaqi) 

Rasulullah Saw. bersabda, 

 َيْرَضى ِلَعْبِدِه الُْمْؤِمنِ إِذَا ذََهَب بَِصِفيِِّه ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ إِنَّ اَهللا الَ
  فََصَبَر َواْحَتَسَب بِثََوابٍ ُدونَ الَْجنَِّة

“Allah tidak ridha terhadap hamba-Nya yang Mukmin jika ditinggal 
pergi (meninggal) anak dan kekasihnya dari penghuni bumi, 
kemudian bersabar dan mengharap pahala melainkan ia 
mendapatkan surga.” (HR. An-Nasa’i) 

Rasulullah Saw. bersabda, 
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 إِنَّ اَهللا الَ َيُموُت َألَحٍد ِمْن الُْمْسِلِمَني ثَالَثَةٌ ِمْن الَْولَِد َتَمسُُّه النَّاُر إِالَّ 
  َتِحلَّةَ الْقََسمِ

“Tidak meninggal tiga anak dari seorang Muslim kemudian disentuh 
oleh api neraka melainkan ia akan lewat di atas neraka.” (HR. 
Muttafaq alaih) 

Ia akan bebas dari neraka dan semua orang akan mendatangi neraka 
sebagaimana firman Allah Swt.,  
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“Dan tidak ada seorang pun dari padamu melainkan mendatangi 
neraka itu.” (Maryam [19]: 71)  

Akan tetapi, ia akan melewati neraka tanpa disentuh. 

12. Manfaat Kedua Belas: Pernikahan Meninggikan 
Cita-Cita dan Memuliakan Kesopanan 

Manfaat ini nampak pada orang yang ingin menikah. Dia menemukan 
manfaat dan kenikmatan pernikahan yang memberikan cita-cita yang 
tinggi. 

Pada segi agama, manfaat pernikahan dapat dilihat pada pahala 
menjaga kesucian perempuan Muslimah, mendidik anak dan bekerja 
sehingga mendorong untuk lebih giat bekerja tanpa bermalas-malasan agar 
mendapatkan kenikmatan tersebut. 

Oleh karena itu, Allah membantu dan memberi taufik kepada orang 
yang ingin menikah untuk mendapatkan manfaat yang terdapat dalam 
pernikahan dan tidak terdapat pada selainnya. Rasulullah Saw. bersabda, 

ثَالَثَةٌ َحقٌّ َعلَى اهللاِِ َعْوُنُهْم الُْمَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اهللاِِ َوالُْمكَاَتُب الَِّذي 
 ُيرِيُد اَألَداَء َوالنَّاِكُح ُيرِيُد الَْعفَاَف 

“Tiga golongan yang memiliki hak atas Allah untuk mendapatkan 
pertolongan, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, hamba yang 
berjanji membayar sejumlah harta kepada tuannya karena ingin 
merdeka, orang menikah yang menginginkan kesucian dirinya dari 
perbuatan zina.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)21  

                                                      
21 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Majah dan selainnya, dan diklasifikasikan sebagai hadits 

hasan oleh al-Albani dalam kitab shahih al-Jami’ hadits no. 3050 
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Hamba yang memiliki cita-cita tinggi tidak akan ragu untuk bekerja 
keras demi mencapai pernikahan, yang akan menjadikannya masuk ke 
surga, sebagai pendekatan kepada Allah dan mendapat pahala yang tidak 
didapati pada selain pernikahan. 

Adapun kemuliaan kesopanan yang terdapat dalam pernikahan 
nampak pada akhlak yang terpuji dalam hubungan suami isteri, tanpa 
saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya serta berinteraksi dengan 
penuh cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, jeleknya hubungan suami 
isteri dianggap sebagai kebobrokan akhlak. 

Al-Ashma’i berkata, “Seseorang tidak dapat mengangkat dirinya setelah 
keimanan kepada Allah, seperti orang yang telah menikah dengan baik, dan 
tidak ada yang merendahkan dirinya setelah kekafiran, seperti orang yang 
menikah dengan jelek.”22  

13. Manfaat Ketiga Belas: Pernikahan Memperbaiki 
Umat dan Masyarakat 

Manfaat ini kembali kepada semua masyarakat, karena pernikahan 
mengikat antara kedua keluarga dan mejadikan perempuan sebagai isteri 
dari seorang laki-laki yang melindunginya. Dengan demikian, perempuan 
berada dalam lindungan dan jauh dari kesusahan. Bapak yang tidak 
memberikan keamanan kepada anak perempuannya merupakan perbuatan 
hina dan keji serta termasuk pemaksaan dan pemerkosaan. Dengan 
pernikahan, kita tidak lagi menemukan pemuda yang memaksa perempuan 
dan duduk di jalan-jalan, serta tidak menemukan pengkhianatan dan 
pergaulan bebas.  

Maka, perbaikan umat terletak pada pernikahan. Keamanan manusia 
dalam hidupnya tidak akan terjadi tanpa dengan pernikahan dan 
mempermudah bagi pemuda. Umat kita akan maju dan mempunyai 
peradaban yang sebenarnya ketika kita menjaga dan melindungi norma-
norma kemuliaan melalui pernikahan. Jika kita tidak melaksanakan 
demikian dan pernikahan bagi pemuda dipersulit serta mencegah anak 
gadis untuk menikah atau menunda pernikahan karena mahar yang sangat 
mahal, itu akan merusakan umat. Manusia akan melampiaskan nafsu 
birahinya terhadap yang haram dan akan membuat anak gadis tetap di 
rumah tanpa suami, sungguh merupakan malapetaka bagi anak 
perempuan. Sebagai orang tua yang bijaksana, hendaklah menikahkan 
anak perempuannya dan mempermudah proses pertunangan dan 
perjodohan, serta menerima orang yang memiliki agama, karena itu tidak 
ada taranya. Rasululah Saw. bersabda,  

                                                      
22 Aun al-Hijab, jil. 2, hal. 241 
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إِذَا َخطََب إِلَْيكُْم َمْن َتْرَضْونَ ِديَنُه َوُخلُقَُه، فََزوُِّجوُه إِالَّ َتفَْعلُوا َتكُْن 
  ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد َعرِيٌض 

“Jika ada yang mengajukan pinangan terhadap anak perempuanmu 
dari orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, nikahkanlah. 
Jika kamu tidak melakukannnya,  fitnah dan kerusakan akan 
menimpa di muka bumi.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)     

14. Manfaat Keempat Belas: Pernikahan Sebagai Jalan 
Mendapatkan Pahala Syahid 

Dikatakan bahwa dalam pernikahan terdapat jalan untuk mendapatkan 
pahala syahid. Jika seseorang meninggal karena mempertahankan sesuatu 
dari urusan pernikahan, Islam menjadikan itu sebagai tindakan membela 
kehormatan. Meninggal demi membela kehormatan termasuk mati syahid. 
Baik itu kehormatan isteri maupun kehormatan perempuan lainnya. Jika 
seseorang meninggal karena mempertahankan kehormatannya sedang ia 
memiliki kecintaan yang terpuji untuk melindungi isteri dari segala 
gangguan, kemudian ia meninggal maka ia mati syahid. Jika ia bekerja 
demi mendapatkan yang halal untuk memenuhi kebutuhan isteri dan 
anaknya, ia mati syahid. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد َوَمْن قُِتلَ ُدونَ َدِمِه فَُهَو َشهِيٌد، َوَمْن  
 قُِتلَ ُدونَ ِدينِِه فَُهَو َشهِيٌد، َوَمْن قُِتلَ ُدونَ أَْهِلِه فَُهَو َشهِيٌد

“Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, 
maka ia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena 
mempertahankan jiwanya, maka ia mati syahid. Barangsiapa yang 
terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia mati syahid. 
Barangsiapa yang meninggal karena mempertahankan keluarganya, 
maka ia mati syahid.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)     

Demikian pula Islam menjadikan ibu yang meninggal saat melahirkan 
atau saat masih dalam keadaan nifas adalah mati syahid. Rasulullah Saw. 
bersabda, 

 َوالَْمْرأَةُ ُيقَتِّلَُها َولَُدَها َجِمَعاء َشَهاَدة َيُجرَُّها َولَُدَها بُِسَررِِه إِلَى الَْجنَِّة 
“Perempuan yang meninggal karena anak yang berada dalam 
kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan membawanya lari 
ke surga bersama dengan tali pusarnya.” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)  
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Demikian pula dianggap mati syahid meskipun anaknya lahir dengan 
selamat, tetapi ibunya meninggal. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

الشََّهاَدةُ َسْبَعةٌ ِسَوى الْقَْتلِ ِفي َسبِيلِ اهللاِِ الَْمطُْعونُ َشهِيٌد َوالَْغرُِق 
 َوَصاِحُب ذَاِت الَْجْنبِ َشهِيٌد َوالَْمْبطُونُ َشهِيٌد َوالَْحرِيقِ َشهِيٌد َشهِيٌد

 َوالَِّذي َيُموُت َتْحَت الَْهْدمِ َشهِيٌد َوالَْمْرأَةُ َتُموُت بُِجْمعٍ َشهِيدةٌ
“Orang yang mati syahid ada tujuh macam selain yang meninggal di 
jalan Allah, yaitu orang yang meninggal karena wabah penyakit, 
meninggal karena tenggelam, meninggal karena penyakit paru-paru, 
meninggal karena penyakit yang ada dalam perut, meninggal karena 
terbakar, meninggal karena ditimpa runtuhan, perempuan yang 
meninggal saat melahirkan atau dalam keadaan hamil.” (HR. Abu 
Daud dan An-Nasa’i) 

15. Manfaat Kelima Belas: Pernikahan Sebagai Pakaian 
bagi Suami dan Isteri 

Suami adalah satu-satunya orang yang boleh melihat segala bagian 
tubuh isterinya tanpa terdapat larangan. Demikian pula dengan isteri. Dia 
adalah satu-satunya orang yang boleh melihat semua bagian tubuh 
suaminya tanpa terdapat larangan. Ini adalah perjanjian yang kokoh antara 
suami-isteri dan ikatan yang kuat dalam menyempurnakan dan melekatkan 
hubungan antar suami-isteri. 

Dalil yang menunjukkan tentang bolehnya suami melihat aurat 
isterinya, dan isteri boleh melihat aurat suaminya. Diriwayatkan At-
Tirmidzi dan selainnya dari hadits Muawiyah bin Haidah, ia  berkata, “Aku 
berkata kepada Rasulullah Saw. tentang kepada siapa saja aurat kita boleh 
ditampakkan dan kita jaga?”  

Rasulullah menjawab,  

الرَُّجلُ : اْحفَظْ َعْوَرَتَك إِالَّ ِمْن َزْوَجِتَك أَْو َما َملَكَْت َيِميُنَك فَقَالَ
َعنِ اْسَتطَْعَت أَنْ الَ َيَراَها أََحًدا فَافَْعلْ قُلُْت : َيكُونُ َمَع الرَُّجلِ؟ قَالَ

  فَاُهللا أََحقُّ أَنْ ُيْسَتْحَيا ِمْنُه : َخاِلًيا قَالَفَالرَُّجلُ َيكُونُ 
“Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu dan hamba yang kamu 
miliki.”  

Seseorang bertanya, “Meski terhadap sesama laki-laki.”  
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Rasulullah menjawab, “Jika kamu sanggup agar tidak dilihat seseorang, 
kerjakanlah.” Aku berkata, “Bagaimana jika laki-laki sedang sendirian?”  

Rasulullah menjawab, “Allah lebih berhak untuk malu pada-Nya.” (HR. 
Abu Daud dan At-Tirmidzi) 

Dalam sabda Rasulullah tersebut dikatakan, “Kecuali terhadap 
isterimu,” ini menunjukkan bolehnya seorang isteri melihat aurat 
suaminya. 

Dijelaskan dalam suatu hadits bahwa Nabi Saw. mandi bersama dengan 
Aisyah pada satu bejana. Aisyah berkata, ”Rasulullah Saw. mandi pada 
suatu mangkuk yang bernama al-faraq (jenis bejana) dan aku mandi 
bersama dengannya pada satu bejana.” (HR. Muttafaq alaih) 

Dalam suatu riwayat disebutkan, “Aku mandi bersama dengan 
Rasulullah Saw. pada satu bejana yang terletak antara aku dan dia, lalu dia 
menyuruhku cepat-cepat sehingga berkata, ’Biarkan aku, biarkan aku.’ 
Keduanya mandi junub.” (HR. Muttafaq alaih)  

Dikatakan bahwa Ata’ pernah bertanya kepada Aisyah r.a tentang 
bolehnya suami melihat aurat isterinya dan isteri melihat aurat suaminya, 
lalu Aisyah menjawab dengan hadits ini.  

Dalam hadits tersebut terdapat dalil kuat yang menunjukkan bolehnya 
suami melihat aurat isterinya dan sebaliknya. Adapun hadits Aisyah yang 
mengatkan, “Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah atau aku tidak 
pernah melihat kemaluan Nabi Saw.,” adalah hadis lemah.   

Penjelasan hadits tersebut menunjukkan adanya perjanjian yang kokoh 
dan hubungan yang terpuji antar suami-isteri tidak terdapat pada 
selainnya. 

Perempuan senantiasa membutuhkan laki-laki yang menutupinya, yaitu 
suaminya. Allah Swt. berfirman,  

£⎯èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £⎯ßγ ©9  ∩⊇∇∠∪    

“Dia (isteri) adalah pakaian bagimu adan kamu (suami) adalah 
pakaian baginya.” (Al-Baqarah [2]: 187)  

Lihatlah ungkapan al-Quran ini yang memiliki sastra yang sangat 
tinggi. Allah Swt. menjadikan suami-isteri sebagai pakaian terhadap yang 
lainnya. Oleh karena itu, At-Thabari dalam menafsirkan ayat, “Dia (isteri) 
adalah pakaian bagimu adan kamu (suami) adalah pakaian baginya,” setiap 
di antara keduanya menjadikan temannya sebagai pakaian, karena 
keduanya telanjang saat tidur dan berada dalam satu pakaian, dan setiap di 
antara keduanya memeluk yang lainnya bagaikan pakaian yang ia pakai 
untuk menutupi badannya. 

Dikatakan pada setiap di antara keduanya bahwa ia adalah pakaian 
bagi temannya atau setiap di antara keduanya menjadikan pakaian 
terhadap temannya agar senang padanya sebagaimana firman Allah Swt.,  
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uθ èδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9$# $ U™$ t7Ï9 ∩⊆∠∪    

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian.” (Al-
Furqan [25]: 47)  

Yaitu sebagai ketenangan. Demikian pula halnya dengan isteri sebagai 
ketenangan bagi suaminya sebagaimana firman Allah Swt.,  

uθ èδ “ Ï% ©!$# Νä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ Ÿ≅ yèy_ uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— z⎯ä3ó¡uŠÏ9 $ pκö s9Î) ∩⊇∇®∪    

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya dia 
menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (Al-A’raf 
[7]: 189)  

Oleh karena itu, setiap di antara keduanya menjadi pakaian terhadap 
temannya sebagai kesenangan baginya.      

Dalam menafsirkan firman Allah Swt.,  

£⎯èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £⎯ßγ ©9  ∩⊇∇∠∪    

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi 
mereka.” (Al-Baqarah [2]: 187)  

Pengarang kitab Al-Insan baina al-Madiyah wa al-Islam mengatakan, 
“Al-Quran menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan 
dalam ungkapan yang indah ketika mengatakan, ’Mereka adalah pakaian 
bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.’ Dalam kata yang 
sedikit ini terdapat ungkapan ringkas yang merupakan gambaran paling 
baik terhadap keharmonisan hubungan jasad dan hubungan ruh dalam 
satu waktu. Pakaian adalah sesuatu yang terpenting dalam menutup aurat 
manusia, dan pada waktu yang bersamaan terpisah tanpa berkurang dan 
bertambah. 

Suami-isteri itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 
Keduanya bertemu hingga menjadi satu jasad dan satu ruh. Tanpa ada 
batas, keduanya melebur dan memiliki interaksi kuat, seperti menyatunya 
pakaian dengan pemakainya. 

Suami-isteri itu saling menutupi dan menjaga jasad satu dengan yang 
lainnya. Keduanya menjaga ruh dan jiwa secara terus menerus. Tidak ada 
seseorang yang saling menutupi melebihi dari suami-isteri yang saling 
menyatu. Keduanya menjaga kehormatan, harta, jiwa dan rahasia. Jika 
salah satu dari keduanya terbuka, maka yang satunya akan 
memperingatkan dengan perkataan dan penglihatan. Keduanya juga saling 
melindungi dari kemaksiatan dan perbuatan buruk, sebagaimana suatu 
pakaian melindungi pemakainya dari kotoran. 
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Tidak ada yang lebih indah dari gambaran makna ini dalam 
menyerupakan suatu yang menyeluruh dan mendalam. Jika hubungan 
antara suami dan isteri sangat kuat sampai pada batas ini, keduanya harus 
bertemu agar setiap di antara keduanya menjadi pakaian bagi pasangannya 
yang dapat mempercantik dan menyempurnakannya, serta menempel agar 
dapat menjaga dan menutupi.23  

Allah Swt. mencela suami yang menceraikan isteri saleh, lalu dia 
mengambil harta atau mahar yang telah diberikan kepada istrinya. 

Allah Swt. berfirman,  

÷β Î)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— óΟçF÷ s?# u™ uρ £⎯ßγ1 y‰÷nÎ) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù 
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“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 
darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya 
kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 
(menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan 
mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul 
(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka 
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” 
(An-Nisa’ [4]: 20-21) 

Al-Qurthubi berkata, ”Firman Allah Swt., ’Bagaimana kamu akan 
mengambilnya,’ adalah penjelasan terhadap larangan suami mengambil 
mahar isteri karena keduanya telah bergaul (bercampur).’” 

Pendapat di atas menjelaskan tentang peranan suami bagi isteri dan 
peranan isteri bagi suami. Suami sebagai penutup bagi isteri dan isteri 
sebagai penutup suami. 

Penjelasan ini akan semakin jelas ketika kita memperhatikan suami-
isteri yang sedang bertengkar dan menemui permasalahan sulit. Isteri akan 
dibela oleh saudara, bapak dan keluarganya. Semua menentang suami. 
Akan tetapi, coba bayangkan seandainya perempuan tersebut terbuka 
aibnya di hadapan orang, maka ia tidak akan ragu untuk meminta bantuan 
terhadap suaminya agar menutupi dan menjaganya. Ia tidak akan pergi 
kepada saudara atau bapaknya. Maha Suci Allah Swt. yang berfirman, 
“Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-isteri.”       

                                                      
23 Kitab al-Insan baina al-Madiyah wa al-Islam, hal. 249 
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16. Manfaat Keenam Belas: Pernikahan Menyucikan 
Akhlak 

Di antara manfaat pernikahan dalam menyucikan akhlak adalah 
timbulnya akhlak mulia di antara suami-isteri. Dengan adanya akhlak 
mulia, maka setiap di antara keduanya dapat memberikan pengaruh yang 
nyaman terhadap pasangannya dengan adanya kelakuan tersebut.  

Akhlak ini menjadi jelas ketika kita mengetahui bahwa Islam melarang 
mencela atau memaki isteri dan menganjurkan agar memperlakukannya 
dengan baik. Jika tidak senang pada akhlaknya, semoga senang pada sisi 
lain yang dimiliki isteri. Rasulullah Saw. bersabda,  

  الَ َيفَْرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنةً إِنْ كَرَِه ِمْنَها ُخلُقًا َرِضَي ِمْنَها آَخَر 
“Sepantasnya orang Mukmin (suami) tidak benci terhadap 
Mukminah (isteri). Jika tidak senang terhadap akhlaknya semago 
senang terhadap yang lainnya.” (HR. Muslim)  

Rasulullah Saw. bersabda,  

  ِلنَِساِئهِْم أَكَْملُ الُْمْؤِمنَِني إَِمياًنا أَْحَسُنُهْم ُخلُقًا َوِخَياُركُْم ِخَياُركُْم 
“Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling 
baik akhaknya dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling 
baik terhadap isterinya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) 

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata, “Rasulullah Saw. tidak pernah 
memukul seseorang dengan tangannya, demikian pula tidak pernah 
memukul isteri dan pelayan.” (HR. Muslim dan Ibnu Majah) 

Suami wajib berakhlak baik terhadap isterinya dan isteri terhadap 
suaminya. Pernikahan adalah penyucian terhadap akhlak. Berkembang dan 
nampaknya akhlak tersebut dalam bentuk yang bisa diraba akan diberikan 
bahala bagi suami-isteri. 

Islam melarang akhlah buruk bagi suami terhadap isterinya, dan bagi 
isteri terhadap suaminya. Rasulullah Saw. berkata kepada Muawiyah bin 
Haidah ketika ia bertanya tentang akhlak isteri,  

  َوالَ ُتقَبُِّح الَوْجه َوالَ تْضرِب
“Jangan kamu mencela wajah dan jangan memukul.” 

Dengan demikian, semua akhlak terpuji yang nampak bagi suami-isteri, 
baik penghormatan, berlaku baik kepadanya maupun dan tidak mencela 
dan memakinya, ditunjukkan oleh hadis tersebut. Suami yang 
memperlakukan isterinya dengan akhlak buruk seperti memaki dengan 
perkataan, jelek dalam menggaulinya (mencampuri) adalah suami yang 
tidak mengetahui hakikat kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  55

Rasulullah Saw. telah membuat contoh pada semua akhlak yang baik, dan 
akhlak yang paling afdhal adalah berlaku baik terhadap anggota keluarga, 
khususnya terhadap isteri dan anak-anak. 

Jika kagum terhadap apa yang kamu lihat dan dengar tentang dia, 
kamu mengetahui bahwa dia adalah orang baik terhadap saudara-
saudaranya, teman-temannya, tetangganya dan terhadap semua orang. Jika 
kamu menanyakan kepada orang tentang dirinya, orang-orang memujinya 
dengan pujian yang baik. Akan tetapi, jika kamu menanyakan tentang 
dirinya di rumahnya, itu sangat berbeda dengan yang ia perbuat terhadap 
orang-orang yang bukan keluarganya. Bukankah ini suatu kezaliman dan 
kebodohan? Sesungguhnya yang utama bagi seseorang untuk berlaku baik 
dan berakhlak mulia adalah terhadap anggoata keluarga, isteri dan 
anaknya. Rasulullah Saw. bersabda, 

 َوِخَياُركُْم ِخَياُركُْم ِلنَِساِئهِْم 
“Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap 
istrinya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) 

Di antara akhlak baik Rasulullah Saw. terhadap isterinya adalah beliau 
memberi panggilan kepada Aisyah dengan sebutan Ummu Abdullah, 
meskipun ia tidak memiliki anak. Akan tetapi, Rasulullah Saw. 
menghormatinya dengan panggilan tersebut. Lalu, di mana orang-orang 
yang jika memanggil isterinya mereka memanggilnya dengan nama yang 
paling jelek? 

17. Manfaat Ketujuh Belas: Pernikahan Sebagai 
Penyenang Dan Kebahagiaan Hati 

Ketenangan mata adalah tanda ketenangan dan kebahagiaan hati. Hal 
itu dapat ditemukan ketika kamu melihat penyenang hati. Di antara doa 
orang-orang Mukmin,  
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“Ya Tuhan kami! Anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqan [25]: 74)  

Mereka meminta penyenang hati dan kegembiaraannya seiring dengan 
adanya isteri yang salehah. Dalam suatu hadits disebutkan, 

 أَْرَبُع ِمَن السََّعاَدِة ذَكََر ِمْنَها الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحِة 
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“Empat macam kebahagiaan kemudian menyebutkan di antarannya 
adalah isteri yang salehah.” (HR. Ibnu Hibban)  

Diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi’, Muslim bin Yasar berkata, 
“Tiga cita-cita yang diinginkan oleh seorang laki-laki adalah isteri yang 
salehah, tetangga yang baik dan rumah yang luas.”24 

Ketenangan dan kebahagiaan hati dapat muncul karena adanya isteri 
yang salehah, cerdik dan memahami urusan agama dan dunianya. Inilah 
yang membahagiakan suami dan menjadikannya berada pada puncak 
kesenangan dan kegembiraan. Pernah dikatakan kepada Rasulullah Saw., 
“Isteri bagaimana yang paling baik?”  

Beliau menjawab,  

الَِّتي َتُسرُُّه إِذَا َنظََر، َوُتِطيُعُه إِذَا أََمَر، َوالَ ُتَخاِلفُُه ِفي َنفِْسَها َوَماِلَها 
  بَِما َيكَْرُه

“Isteri yang menggembirakan jika dipandang, patuh jika diperintah, 
menjaga diri dan hartanya terhadap yang tidak disenangi suaminya.” 
(HR. Ahmad dan An-Nasa’i)  

Demikian pula Rasululllah Saw. bersabda, 

  أَالَ أَْخَبَركُْم بَِخْيرٍ نَِسائُكُْم ِفى اجلَنَِّة
“Maukah kalian kuberitahukan tentang sebaik-baik isteri kalian di 
surga?”  

Sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.”  

Rasulullah bersabda,  

كُلُّ ُوُدْود ولود إِذَا غََضَب َزْوَجَها قَالَْت َهِذِه َيِدى ِفى َيَدَك الَ 
  أَكْتحل بغمض َحتَّى َتْرَضى

“Yaitu isteri yang sangat penyayang terhadap suaminya dan banyak 
melahirkan anak (subur). Jika suaminya marah, ia berkata ini tangan 
saya di atas tanganmu, aku tidak memakai celak mata dengan 
sembunyi-sembunyi hingga kamu rela.” (HR. At-Thabrani) 

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

                                                      
24 Ibnul Jauzi, Ahkam an-Nisa’,  jil. 2, hal. 967 
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َما اْسَتفَاَد الُْمْؤِمُن َبْعَد َتقَْوى اِهللا َخْيًرا لَُه ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحٍة إِنْ أََمَرَها 
، َوإِنْ َنظََر إِلَْيَها َسرَّْتُه َوإِنْ أَقَْسَم َعلَْيَها أََبرَّْتُه َوإِنْ غَاَب َعْنَها أَطَاَعْتُه

  َنفِْسَها َنَصَحْتُه ِفيَماِلِه َو
“Tidak ada manfaat yang lebih baik bagi seorang Mukmin setelah 
takwa kepada Allah selain dari pada isteri yang salehah. Jika 
memerintah padanya, ia mematuhinya. Jika memandang padanya, ia 
menggembirakannya. Jika bersumpah padanya, ia membebaskannya. 
Jika suaminya tidak ada di sisinya, ia menjaga harta dan dirinya.” 
(HR. Ibnu Majah)   

Suatu ketika Abdullah bin Mas’ud membaca al-Quran, dan setelah 
selesai membaca, dia berkata, “Di mana para bujangan, mendekatlah 
padaku!”  

Kemudian mereka (para bujangan) berkata, “Ya Allah! Anugerahilah 
padaku isteri yang jika aku memandang padanya ia menggembirakanku, 
dan jika aku memerintahkan padanya ia mematuhiku dan jika aku tidak 
ada di sisinya ia menjaga dirinya dan hartaku.”  

Isteri memiliki kekuatan yang dapat membantu suami dan menjadikan 
hidupnya sebagai surga di dunia, melalui sarana yang diberikan Allah 
padanya yang dapat menguasai hati dan cinta suaminya. Apakah ini 
dipahami oleh perempuan? Apakah ia telah berbuat dengan 
mempergunakan apa yang diberikan Allah padanya dalam membahagiakan 
suaminya sehingga umat menjadi bahagia? 

Boleh jadi ada isteri yang bertanya, apa yang diinginkan suami dariku? 
Apakah ia tidak mendapati makanan yang tersedia, pakaian yang sudah 
diseterika, rumah yang bersih, anak-anak yang memiliki pakaian dan 
makanan serta kebutuhannya terpenuhi?   

Dia tidak meminta padaku suatu permintaan melainkan aku 
memenuhinya, tidak butuh pada sesuatu melainkan aku cepat 
menyiapkannya. 

Apa yang diinginkan suamiku selain dari itu? 

Tidak wahai nyonya, dia butuh kelembutanmu. Butuh senyuman yang 
terpancar dari mulutmu yang menyinari  kegelapan duka cita yang dialami 
dalam hidupnya.  

Ia ingin melihat keramahan, yang baginya sangat berarti. 
Menampakkan banyak perhatian serta merasakan bahwa suaminya adalah 
sumbu dan pusat kebahagiaan baginya.  

Ia ingin mendengar perkataan yang menyenangkan, ungkapan kata 
rindu, terima kasih, cinta dan keinginan untuk bersama dan bertemu 
dengannya. 
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Semua itu merupakan kunci kebahagiaan yang terkandung dalam 
pernikahan. Ia menginginkan jiwa dan ragamu untuk terbang ke langit dan 
surga yang kekal. 

Suami butuh kepada isteri yang membahagiakan dan menyenangkan 
hatinya. Hanya dengan memandangnya, hatinya menjadi tenteram. Hanya 
dengan mengingatnya, ia ingin melihatnya. Menampakkan senyuman pada 
wajah suami. Di mana isteri yang senantiasa berada dalam hati suaminya 
sekalipun suaminya tidak ada di sisinya. Meskipun ia pergi jauh dari 
sisinya, ia tetap berada dalam hati suaminya. Ia akan menyenangi semua 
kesenangan isterinya sekalipun ia tidak menyenanginya, tetapi demi 
kesenangan orang yang dicintai ia pun menyenanginya. 

Hal ini ditunjukkan oleh sikap Umar bin Khaththab yang mencium 
hajar aswad hanya karena dicium oleh orang yang dicintainya. Dia berkata, 
“Demi Allah! Aku mengetahui bahwa kamu adalah sebuah batu yang tidak 
merusak dan tidak bermanfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah 
Saw. menciumnya, aku tidak akan menciummu.”    

Lihatlah kecintaan yang tinggi dalam mencintai sesuatu. Ia mencintai 
bukan karena zat benda itu, melainkan karena disenangi oleh orang yang 
dicintai. Maka, kesenangan kekasih adalah kesenanganku dan musuh 
kekasih adalah musuhku. 

Hanya kepunyaan Allah lah perempuan yang membahagiakan 
suaminya dan mempersiapakan bagi setiap suami yang menang dengan 
mendapatkan isteri yang salehah. 

18. Manfaat Kedelapan Belas: Pernikahan Membantu 
dalam Kesusahan dan Kebutuhan Hidup 

Manfaat pernikahan yang lainnya adalah membantu dalam kesusahan 
dan kebutuhan hidup. Semua itu akan terwujud dengan adanya saling 
bekerjasama dan saling membantu antara suami-isteri dalam mengalahkan 
tantangan hidup. Suami bekerja di luar rumah untuk mendapatkan rezeki 
yang menjadi sebab dalam menjaga kesucian, mencukupi kebutuhan 
keluarganya dan menjaga dari kehinaan, seperti meminta-minta kepada 
orang.  

Isteri berada di rumah menjaga dan membersihkan rumah, 
mempersiapkan makanan, pakaian dan keperluan lainnya yang dibutuhkan 
suami dan anaknya.   

Bukan suatu aib jika suami mengerjakan pekerjaan rumah bersama 
dengan isterinya. Bahkan, dianggap suatu kesombongan bagi suami yang 
tidak mau membantu isterinya dalam keperluan rumah selama ia 
mempunyai waktu. Kita mempunyai contoh tauladan pada diri Rasulullah 
Saw. yang merupakan hamba Allah yang paling sempurna dan paling 
mulia, tetapi tetap memantau keluarganya. 
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Ketika Aisyah ditanya, “Apa yang diperbuat Nabi terhadap 
keluarganya?”  

Aisyah menjawab, “Dia mengerjakan pekerjaan keluarganya, dan jika 
tiba waktu shalat ia pergi shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan dari Urwah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, “Apa 
yang dikerjakan Nabi Saw. Di rumah?” Aisyah menjawab, “Beliau menjahit 
sendiri sandalnya dan mengerjakan apa yang dikerjakan suami di 
rumahnya.” 

Diriwayatkan dari Amrah berkata, dikatakan kepada Aisyah, “Apa yang 
dikerjakan Rasulullah Saw. di rumahnya?”  

Aisyah menjawab, “Beliau adalah manusia, membuang tuma dari 
kainnya, memerah kambingnya dan melayani dirinya.”  

Dalam riwayat lain disebutkan, “Beliau melaksanakan pekerjaan 
keluarganya, seperti memotongkan daging, mendirikan rumah dan 
membantu pelayan dalam melayani dirinya.” 

Banyak hadits yang menunjukkan tentang bantuan suami terhadap 
isterinya dalam keperluan rumah tangga. Kalau saja Rasulullah Saw. 
sebagai sebaik-baik makhluk mengerjakan hal yang demikian, bagaimana 
dengan orang-orang selain beliau?   

Peranan isteri tidaklah sedikit dalam membantu suami mempersiaplan 
kebutuhan hidup. Isteri bekerja di rumah serta melayani suami dan anak-
anaknya. Dengan demikian, ia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah 
Swt. 

Dulu, perempuan bekerja bersama dengan suami dengan ketentuan 
syariat, dan faktor daruratlah yang menghendaki demikian dalam 
membantu suaminya.  

Ali r.a berkata, “Aku menikah dengan Fatimah, sedangkan kami tidak 
memiliki tikar selain kulit domba yang menjadi alas tidur di malam hari 
dan alas tempat minum di siang hari. Aku dan dia tidak memiliki pelayan. 
Ketika Rasulullah Saw. menikahkanku dengan Fatimah, beliau mengirimiku 
kain kasar, bantal kulit yang berisi serabut, dua batu penggiling, tempat air 
dari kulit dan dua tempat air dari kulit biri-biri. Beliau menggunakan batu 
penggiling hingga membekas pada tangannya, minum dengan tempat air 
dari biri-biri hingga membekas pada leher bagian dada, menyapu rumah 
hingga pakaiannya berdebu, menyalakan api di bawah tungku hingga 
kotor pakaiannya.” (HR. Ahmad) 

Dia adalah penghulu perempuan penghuni surga, putri Muhammad 
Saw., isteri Ali r.a, ibu Hasan dan Husain. Ia telah meliputi dan diliputi 
keutamaan, tetapi lihatlah bagaimana ia bekerja?  

Diriwayatkan dari Asma’ r.a, dia berkata, “Aku melayani Az-Zubair 
dengan berbagai pelayanan di rumah. Ia memiliki seekor kuda dan aku 
selalu memeliharanya.” (HR. Ahmad)  
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Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia berkata, “Aku dinikahi Az-
Zubair dan ia tidak memiliki harta, dan tidak memiliki sesuatu selain kuda 
dan unta. Aku memberi makan dan minum pada kudanya. Aku menjahit 
timbanya. Aku membuat adonan tepung. Aku mengangkat biji kurma di 
atas kepalaku dari kejauhan dua pertiga farsakh (ukuran jarak) hingga aku 
meminta kepada Abu Bakar seorang budak perempuan yang membantuku 
dalam memelihara kuda sehingga seakan-akan membebaskan aku.” (HR. 
Muttafaq alaih) 

19. Manfaat Kesembilan Belas: Pernikahan Merupakan 
Warisan untuk Menjaga Rabbaniyah 

Manfaat ini sebagai manifestasi dari pernikahan yang menghasilkan 
anak. Allah Swt. memelihara anak orang yang bertakwa dan saleh. Alah 
Swt. memelihara anak itu karena kesalehan orang tuanya. Jika kedua orang 
tuanya saleh, anak mereka akan bermanfaat. 

Kisah Nabi Musa dan Khidir a.s adalah dalil akan benarnya ungkapan 
ini. Nabi Khidir menemukan dinding yang hampir robah, lalu ia 
membangun dan memperbaikinya. Ketika itu Nabi Musa dan Khidir 
memasuki suatu negeri dalam keadaan lapar, penduduk negeri itu tidak 
mau menjamu mereka. Keduanya butuh uang, tetapi Khidir tidak mau 
menerima upah dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, Musa berkata 
kepada Khidir, “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk 
itu.” (Al-Kahfi [18]: 77)  

Ini termasuk di antara sejumlah protes Nabi Musa terhadap apa yang 
dilakukan Khidir.  

Tatkala Khidir menjelaskan semua perbuatannya, yang hal itu membuat 
Musa tidak sabar, termasuk tentang kedua anak tersebut dan kenapa ia 
tidak mau mengambil upah darinya, “Ayahnya adalah seorang yang saleh.” 
(Al-Kahfi [18]: 82) Oleh sebab itu, kenapa Khidhir tidak mau mengambil 
upah dari kedua anak tersebut. 

Dengan demikian, manfaat dari pernikahan akan terwujud terhadap 
anak seiring dengan kesalehan orang tuanya. Barangsiapa yang ingin aman 
terhadap anaknya setelah ia meninggal, serta ingin dijaga dan dilindungi 
anaknya, hendaklah bertakwa kepada Allah. 

Allah Swt. befirman,  

|·÷‚ u‹ø9uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä.ts? ô⎯ÏΒ óΟÎγ Ïù= yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $ ¸≈yè ÅÊ (#θèù% s{ öΝÎγ øŠn= tæ (#θà)−G u‹ù= sù 

©!$# (#θ ä9θ à)u‹ø9uρ Zω öθ s% #´‰ƒÏ‰y™ ∩®∪    

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, 
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hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan 
perkataan yang benar.” (An-Nisa’ [4]: 9) 

Demikian pula berfirman,  
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“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka 
mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu 
mereka dengan mereka.”25 (Ath-Thur [52]: 21) 

20. Manfaat Kedua Puluh: Pernikahan Menjaga dan 
Mengangkat Derajat Keturunan 

Pernikahan adalah aturan paling sempurna untuk menjaga keturunan 
dan menghindari percampuran. Islam mengetahui fitrah manusia, baik 
terhadap syahwatnya maupun terhadap kebutuhannya. Untuk 
menyalurkan syahwat tersebut, Allah Swt. mensyariatkan pernikahan tanpa 
menahan syahwat melainkan dengan menikah sebagai aturan Islam 
sehingga keturunan tidak bercampur. 

Dengan pernikahan, akan lahir anak dari satu bapak dan satu ibu yang 
diketahui oleh anak, dan anak yang diketahui oleh kedua orang tuanya, 
serta adanya rasa aman dari bapak bahwa dia adalah anaknya. Jika bukan 
dengan pernikahan melainkan dengan perzinaan, anak tidak memiliki 
bapak dan tidak memiliki nasab (asal keturunan). Kamu dapat melihat 
mereka di jalan-jalan. Kebanyakan mereka tidak mempunyai bapak. Oleh 
karena itu, Islam melarang perzinaan dan menjadikan sebagai aib bagi 
pelakunya. Orang yang paling menanggung aib tersebut adalah anak yang 
lahir dari hubungan zina karena tidak memiliki nilai di hadapan orang. 
Jika anak lahir dari hubungan zina, ia tidak dinasabkan kepada seseorang 
sekalipun terhadap laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan 
zina tersebut. Rasulullah Saw. bersabda, “Anak adalah kepunyaan suami 
dari hubungan yang sahih (isteri dan budak) dan bagi penzina laki-laki 
adalah batu (kerugian).” Ini adalah kiasan dari kerugian, karena batu tidak 
mendatangkan suatu kebaikan. 

Allah Swt. menghalalkan menikah dengan perempuan suci yang 
menjaga keturunan dan tidak mengkhianati suaminya. Sebaliknya, 
melarang menikah dengan perempuan yang berzina. Allah Swt. berfirman,  
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25 Maksudnya, anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat 

bapak-bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga. 
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“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
Mukmin.” (An-Nur [24]: 3)  

Ayat ini dengan jelas menunjukkan pengharaman menikah dengan 
perempuan yang berzina. Ayat ini turun ketika seorang sahabat yang 
bernama Mursyid bin Abi Mursyid al-Ghanawi membawa tawanan di 
Mekah. Di Mekah terdapat perempuan penzina yang bernama ‘Inaq dan ia 
adalah teman Mursyid. Mursyid berkata, “Aku mendatangi Nabi Saw. lalu 
aku berkata, ’Wahai Rasulullah! Bolehkah aku menikahi ‘Inaq?”  

Rasulullah diam, lalu turun ayat, “Perempuan yang berzina tidak 
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.” 
(An-Nur [24]: 3)  

Setelah itu, ia memanggilku kemudian membacakan padaku, lalu 
berkata,  

  َتْنكََحَهاالَ 
“Jangan menikahinya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda,  

  الَ َيْنِكُح الزَّانِي الَْمْجلُوُد إِالَّ ِمثْلَُه 
“Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini selain perempuan 
yang sama dengannya.” (HR. Abu Daud) 

 Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Adapun pernikahan 
perempuan yang berzina telah dijelaskan keharamannya oleh Allah Swt. 
dalam surah An-Nur dan menyebutkan bahwa orang yang menikahinya 
adalah laki-laki yang berzina atau musyrik. Boleh jadi komitmen terhadap 
hukum Allah Swt. dan percaya akan wajibnya melaksanakan atau tidak. 
Jika tidak komitmen dan tidak percaya, maka musyrik. Jika ia komitmen 
dan yakin  akan wajibnya hukum tersebut, tetapi menyalahinya maka ia 
adalah penzina. Allah Swt. berfirman,  

àM≈sW Î7sƒ ø: $# t⎦⎫ÏW Î7y‚ ù= Ï9 šχθ èW Î7y‚ ø9$#uρ ÏM≈sW Î7y‚ ù= Ï9 ∩⊄∉∪     

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji.” (An-Nur 
[24]: 26)  
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Wanita-wanita yang keji adalah perempuan yang berzina, ini 
menunjukkan bahwa orang yang menikahinya adalah laki-laki yang keji 
seperti dengannya.26 

Demi menghindari adanya percampuran keturanan, maka Islam 
menentapkan adanya iddah hingga bersih dari adanya anak dalam 
kandungannya. Demikian pula haram menikahi perempuan hamil demi 
menjaga percampuran keturunan. 

Nabi Saw. berkata terhadap orang yang mencampurkan keturunan, 
ketika seorang laki-laki ingin menggauli budak yang sedang hamil. Ketika 
Rasululah Saw. melihatnya, beliau berkata,  

ُه قَْبَرُه كَْيَف ُيَورِّثُُه َوُهَو الَ َيِحلُّ لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَلَْعَنُه لَْعًنا َيْدُخلُ َمَع
  لَُه كَْيَف َيْسَتْخِدُمُه َوُهَو الَ َيِحلُّ لَُه 

“Aku ingin mengutuknya dengan kutukan yang masuk ke dalam 
kuburan bersama dengannya. Bagaimana mewarisi anak itu sedang 
ia tidak halal baginya (bukan keturunannya) dan bagimana 
menjadikan anak itu sebagai budak sedang ia tidak halal baginya 
(karena ia adalah keturunnaya).” (HR. Muslim dan Abu Daud) 

Hal itu dilarang agar tidak bercampur antar sperma laki-laki yang satu 
dengan sperma laki-laki yang lainnya sehingga keturuan itu bercampur.  

Pernikahan adalah peraturan yang dibuat oleh Allah Swt. untuk 
menjaga keturunan sehingga tetap menjadi mulia. Dikenal oleh orang, dan 
saling mengenal antar mereka sehingga terjalin ikatan keluarga dan 
masyarakat antar mereka dengan cinta dan kasih sayang, dan tidak saling 
menjauhi. Dapat mengetahui ini adalah anak si fulan, bapaknya adalah si 
fulan, yaitu untuk mengetahui nasabnya (asal keturunannya) dan bukan 
dengan tujuan lain. 

21. Manfaat Kedua Puluh Satu: Pernikahan Memberi 
Kesenangan Jiwa 
Manfaat ini diambil dari firman Allah Swt.,  
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“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 di antaramu 
                                                      
26  Tahdzib Sunan Abu Daud, jil. 6, hal. 38 
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rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum [30]: 
21)  

Allah Swt. berfirman,  
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“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya dia 
menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (Al-A’raf 
[7]: 189) 
Ungkapan dengan kata as-sakan dan as-sakinah (ketenteraman), 

tempatnya di hati. Dengan ketenteraman tersebut orang akan menjadi 
senang dan tenang.  

Suami-isteri bagaikan satu jiwa. Jika salah satu di antara keduanya jauh 
dari yang lainnya, salah satu di antara keduanya menjadi rindu, merasa 
sendirian, dan tidak tenang sebelum keduanya bertemu. 

Barangsiapa yang melihat kehidupan ini dan segala kesusahan yang 
terdapat di dalamnya, maka akan menemukan bahwa suami banyak 
membantu menyiapkan kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Setelah 
kelelahan tersebut, suami butuh peristirahatan dan ketenangan bagi jiwa 
dan raganya. Semua itu akan terwujud dengan adanya isteri salehah yang 
memudahkan baginya dalam menghadapi problematika kehidupan. 

Suami ingin diperhatikan isteri, begitu pula dengan isteri. Perhatian 
dalam menghadapi kekhawatiran dan membutuhkan perlindungan dari 
segala urusan kehidupan. 

Tidak adanya saling perhatian antar suami-isteri, akan membekukan 
suasana kehidupan keduanya, itu dapat menjerumuskan mereka ke neraka. 
Karena manusia membutuhkan teman mengobrol untuk berbagi rasa. Itu 
dapat terwujud dengan adanya ikatan kuat yang diketahui oleh manusia, 
yang tidak lain adalah pernikahan.    

Terdapat banyak pengetahuan yang dapat menjadikan kehidupan ini 
lebih rilek dan menyenangkan antar suami-isteri sehingga cinta dan kasih 
sayang senantiasa terjalin di antara kedunya. Apakah kita mengetahui 
kehidupan Nabi Saw. dan isteri-isterinya? Apakah kita mengetahui 
bagaimana Nabi Saw. menjadi seorang suami? Apakah kita mengetahui 
Ummahatul Mukminin menjadi isteri bagi Nabi Saw.? 

22. Manfaat Kedua Puluh Dua: Pernikahan Memberi 
Kemuliaan Jiwa dan Keelokan Wajah 

Pernikahan membuat hamba menjadi mulia dan tidak merasa lemah 
dan hina terhadap orang lain. Jauh dari dosa dan aib, karena merasa cukup 
dan suci dengan keberadaan isterinya. Jika ia melihat sesuatu yang 
membangkitkan syahawatnya di luar rumah, ia tidak akan mengikutinya 
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dan tidak akan tuduk padanya. Jiwanya tidak akan tunduk terhadap 
perbuatan maksiat dengan melihat yang haram, karena akan sangat 
membahayakan. 

Jika melihat perempuan lain dan tertarik padanya, ia kembali ke 
rumahnya dalam keadaan mulia dan terhormat, serta diampuni dari segala 
dosa. Apa yang didapati pada perempuan lain, didapati juga pada isterinya. 
Kisah Zainab binti Jahsy bersama dengan Nabi Saw. adalah sebuah 
pelajaran berharga bagi umatnya, yaitu ketika Nabi Saw. melihat 
perempuan, ia kembali kepada isterinya lalu melaksanakan hajatnya. 
Setelah itu, beliau berkata kepada sahabatnya,  

إِنَّ الَْمْرأَةَ ُتقْبِلُ ِفي ُصوَرِة َشْيطَاٍن َوُتْدبُِر ِفي ُصوَرِة َشْيطَاٍن فَإِذَا أَْبَصَر 
  أََحُدكُْم اْمَرأَةً فَلَْيأِْت أَْهلَُه فَإِنَّ ذَِلَك َيُردُّ َما ِفي َنفِْسِه 

“Sesungguhnya perempuan pergi dalam bentuk setan dan datang 
dalam bentuk setan. Jika salah seorang di antara kalian melihat 
perempuan hendaklah mendatangi isterinya karena itu dapat 
mengembalikan apa yang ada dalam dirinya.” (HR. Muslim, Abu 
Daud dan At-Tirmidzi) 

Selain itu, orang-orang akan menghormati mereka yang telah menikah 
dan tidak mengkhianatinya dalam berbagai urusan, tradisi dan taklid yang 
terdapat pada masyarakat. Ia akan dipanggil dengan, “Wahai bapak si 
fulan! Wahai ibu si fulan.” Ini adalah panggilan penghormatan dan tidak 
memanggil dengan namanya semata. 

Adapun keelokan wajah terdapat pada setiap pasangan suami-isteri, 
tetapi kebanyakan bagi isteri. Karena Allah Swt. menyerupakan perempuan 
dengan tanah, dan tanah tersebut disirami dengan air tawar yang bersih. 
Jika tidak disirami, tanah itu akan mati dan tidak memiliki tumbuh-
tumbuhan yang indah. 

Allah Swt. berfirman,  
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“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami 
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah serta 
menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” 
(Al-Hajj [22]: 5)  

Demikian pula keelokan wajah terpancar kegembiraan yang dibawa 
oleh isteri terhadap suaminya, setiap kali memandangnya. Demikian pula 
dengan kegembiraan yang dibawa oleh suami kepada isteri akan 
memancarkan keelokan wajah isterinya.  
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23. Manfaat Kedua Puluh Tiga: Pernikahan Memberi 
Kenangan dan Buah Tutur Yang Baik 

Di antara nikmat Allah terhadap hambanya adalah menjadikannya 
buah tutur yang baik setelah wafatnya, dengan mengingat kebaikan dan 
kenangan yang baik, memberi pujian serta memintakan ampunan baginya. 
Inilah yang diharapkan orang-orang saleh setelah wafatnya. Kesaksian 
orang-orang saleh adalah dibuat dalam syariat, karena manusia adalah 
saksi Allah di muka bumi. 

Allah Swt. mengokohkan para nabi dan Rasul-Nya dengan mengangkat 
derajatnya semasa hidup dan setelah wafatnya. Mereka akan dikenang 
dengan kasih sayang, kebaikan dan ketakwaannya. Semua kesempurnaan 
yang diberikan pada orang juga diberikan pada dirinya. Mereka 
mendapatkan derajat yang tinggi dalam hidupnya di dunia serta setelah 
wafatnya. 

Allah Swt. berfirman setelah menyebutkan para Nabi dalam surah 
Maryam,  

$ oΨ ö7yδ uρ uρ Μ çλm; ⎯ÏiΒ $ uΖÏFuΗ ÷q§‘ $ uΖù= yè y_ uρ öΝçλm; tβ$ |¡Ï9 A−ô‰Ï¹ $ wŠÎ= tã ∩∈⊃∪    

“Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami 
dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi Tinggi.” 
(Maryam [19]: 50) 

Demikian pula dengan doa Nabi Ibrahim a.s,  

≅ yèô_ $#uρ ’ Ík< tβ$ |¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’ Îû t⎦⎪ ÌÅz Fψ$# ∩∇⊆∪    

“Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang 
datang) kemudian.” (Asy-Syu’ara: [26]: 84) 

Hubungan pernikahan dengan manfaat yang disebutkan di atas 
terwujud dari sikap seorang isteri terhadap suaminya, dan dari suami 
terhadap isterinya dengan mengingat akan kebaikannya, memujinya, serta 
mendoakan semoga mendapat rahmat dan ampunan di sisi Allah. 

Terwujudkan pula pada keturunannya, baik pada anak-anaknya 
maupun cucu-cucunya. Dengan mengingatnya, orang-orang pun akan 
senantiasa mengingatnya sehingga menjadi buah tutur yang baik dan 
mendapatkan rahmat. Menyebutkan pujian di antara orang-orang, 
khususnya ketika mendidik anaknya sesuai dengan syariat Allah. Kamu 
akan menemukan orang yang berkata, ”Ini anak si fulan, ini kakeknya, dia 
si fulan, dari keluarga si fulan,” mereka menjadi buah bibir dalam kebaikan 
dan pujian. Adapun orang yang tidak menikah maka kenangannya akan 
mati dan terkubur bersamaan dengannya. Kecuali bagi orang yang diberi 
rahmat dan dikuatkan oleh Allah, seperti para ulama dan pendidik yang 
baik.       
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24. Manfaat Kedua Puluh Empat: Pernikahan Dapat 
Merealisasikan Kewajiban 

Maksud dari manfaat ini adalah bahwa dalam pernikahan terdapat 
kewajiban dan pahala yang tidak terwujud tanpa dengan pernikahan, 
seperti menjaga kesucian hamba dalam naungan Islam, baik laki-laki 
maupun perempuan, melaksanakan tanggung jawab yang diwajibkan dan 
memelihara keluarga. Rasulullah Saw. bersabda,  

  كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه 
“Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai 
tanggungjawab terhadap kepemimpinannya.” (HR. Muttafaq alaih)  

Di antara kewajiban adalah menjaga keluarga beserta kehormatannya. 
Islam menjadikan bahwa barangsiapa yang meninggal karena 
mempertahankan kehormatannya, maka ia mati syahid. 

Di antara pahala yang diperoleh dalam pernikahan, yang dianggap 
sebagai kewajiban adalah menyambung silaturrahmi terhadap keluarga 
isteri dan berlaku baik kepadanya. 

Di antara kewajiban suami adalah menggauli isteri dengan baik, 
memberi nafkah, melaksanakan segala urusannya, tidak mencela, memaki 
dan mejelekkannya. 

Terdapat juga pahala yang lainnya, yaitu bahwa suami yang menggauli 
isteri adalah sedekah. Sesuap makanan yang diberikan kepada isteri adalah 
sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Tersenyum kepadanya 
adalah sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah terhadap angggota 
keluarga. 

Demikian pula halnya dengan isteri. Dia mendapat pahala dari 
kewajibannya sebagai isteri, seperti mematuhi suami. Suami sebagaimana 
dikatakan oleh Nabi Saw.,  

  فَإِنََّما ُهَو َجنَُّتَك َو َناُرَك
“Dia adalah surgamu dan nerakamu.” (HR. Ahmad dan Al-Hakim)  

Suami sebagai surga dan neraka bagi isteri karena menjadi penyebab 
masuknya ke dalam surga dan neraka. Hak suami atas isterinya sangat 
banyak. Hendaklah isteri mematuhi isterinya pada batas-batas yang telah 
disyariatkan oleh Allah Swt. dan tidak boleh berbuat maksiat padanya. 
Karena ketaatan kepada Allah adalah mutlak dan ketaatan terhadap selain-
Nya adalah sesuai dengan kesanggupan dan syariat Allah.     
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25. Manfaat Kedua Puluh Lima: Pernikahan sebagai 
Solusi Terhadap Kesusahan dan Kesedihan 

Manfaat ini dapat terwujud dengan adanya akhlak mulia dan 
pergaulan dengan baik terhadap isteri, dan adanya saling memahami 
terhadap tabiat, akhlak dan tingkah laku antar keduanya. 

Hidup ini penuh dengan kesusahan, problematika dan kesedihan. 
Musibah paling berbahaya yang menimpa hamba jika semua itu 
membuatnya lemah dalam melaksanakan ketaatan dan menjalaninya 
dengan baik, sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt. Dengan demikian, 
Rasulullah Saw. meminta berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. 
Beliau berkata,  

  اَللَُّهمَّ إِنِّىِ مَن اَلَْهمِّ َوالَْحَزِن
“Ya Allah! Aku berlindung pada-Mu dari kesusahan dan kesedihan.” 
(HR. Bukhari dan Abu Daud) 

Pernikahan harus menjadi solusi rabbani terhadap kesusahan dan 
kesedihan. Setiap suami-isteri merasakan kebahagiaan dengan keberadaan 
pasangannya, senang dan gembira serta menghilangkan segala kesusahan 
pada saat pertama kali bertemu. Seakan-akan pertemuan itu adalah rahasia 
kebahagiaan yang mesti dijalani oleh pasangan suami-isteri. Jika salah satu 
di antara keduanya memandang kepada yang lainnya, ia melupakan segala 
sesuatu dan tidak mengingat apa-apa selain bahwa dirinya melihat 
kekasihnya.  

Orang yang ingin mengetahui bahwa penikahan adalah penawar 
kesedihan dan kelemahan, hendaklah ia memperhatikan sikap Khadijah 
terhadp Rasulullah Saw. ketika wahyu turun padanya dan beliau kembali 
ke rumah Khadijah dalam keadaan takut dan gemetar. Apa yang dikatakan 
Rasulullah Saw. kepadanya? Bagaimana ia menanggapinya? Bagaimana 
sikap isteri terhadap suami?   

26. Manfaat Kedua Puluh Enam: Pernikahan sebagai 
Penawar Egoisme 

Manfaat ini tidak akan terwujud dengan hidup membujang tanpa isteri. 
Hidup untuk dirinya sendiri, dan bekerja untuk dirinya. Kamu akan 
menemukan dia membeli makanan mahal, di tempat mewah dan 
berpakaian mahal. Semua harta dan hidupnya hanya untuk dirinya, bukan 
untuk seseorang. 

Sementara orang yang telah beristeri adalah penaggungjawab keluarga 
dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap rumahnya. Semua 
membutuhkannya. Oleh karena itu, orang yang telah menikah adalah 
bekerja untuk orang lain dan bukan untuk dirinya semata. Dia tidak 
memikirkan dirinya sendiri melainkan memikirkan kepentingan isteri dan 
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anak-anaknya. Memperhatikan semuanya melebihi dari perhatiannya 
terhadap dirinya sendiri. Memberikan kepada mereka makanan, minuman, 
pakaian dan segala yang ia sanggup berikan. Lebih mengutamakan 
keluarganya daripada dirinya sendiri. Bahkan, kadang melupakan dirinya 
sendiri. Jika kamu bertanya padanya, ”Apakah semua ini merepotkanmu, 
membuatmu marah atau tidak rela?” Dia akan berkata padamu, ”Tidak. 
Aku sangat senang ketika melihat anak-anakku bahagia dan senyuman 
menghiasi wajahnya.”  

Kamu akan menemukan kemuliaan, kemurahan dan kedermawanan 
pada diri orang yang telah menikah dan tidak menemukannya pada yang 
masih bujangan. Meskipun bukan suatu ketentuan, tetapi orang yang telah 
menikah tidak mengenal egoisme. Jika menemukan akhlak buruk (egoisme) 
pada diri orang yang telah menikah, itu lebih jelek terjadi pada bujangan. 

Orang yang telah menikah mewariskan banyak akhlak mulia dari 
pernikahan sehingga menjadi orang yang memiliki nilai. Dia menjadi 
orang yang bertanggung jawab dan melindungi keluarganya, menjadi 
orang yang suka memberi kepada orang lain dan menjadi orang yang 
memiliki tangan di atas (memberi). Semoga saja ini baik baginya. Ini adalah 
kemuliaan dan kemurahan. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan 
dirinya dari sifat egoisme.     

27. Manfaat Kedua Puluh Tujuh: Pernikahan sebagai 
Kebebasan dan Bukan Belenggu 

Orang yang memikirkan tentang kehidupan suami-isteri sebelum 
melangsungkan pernikahan, maka dia akan menemukan bahwa 
perempuan yang hidup di rumah orang tuanya tidak bebas. Dia terbatas 
dengan pakaian tertentu dan tidak sanggup berbuat banyak karena ia di 
rumah orang tuanya dan bukan di rumahnya sendiri. 

Perempuan seakan berada dalam penjara ketika berada di rumah orang 
tuanya hingga suaminya datang membebaskannya. Ia diatur oleh 
bapaknya, saudaranya, pamannya, ibunya dan lain-lain. Kemudian 
suaminya datang dan menjadikannya sebagai hakim dalam rumahnya yang 
merupakan istananya. Suami  memakaikan mahkota kehormatan dan 
menjadikan sebagai ratu yang mengatur dalam rumah sehingga menjadi 
orang yang memiliki kepemimpinan. Duduk bersila di atas singgasana hati 
suaminya. 

Ketika perempuan berada di rumah orang tuanya, ia berbicara dengan 
terbatas, tidur dengan terbatas, berpakaian dengan terbatas. Ketika 
suaminya datang, ia hidup di rumah suaminya dengan kehidupan yang 
dikehendaki. Tidak malu berbicara padanya, tidak malu bertelanjang atau 
duduk dengan pakaian apa saja di rumah suaminya. Suami adalah satu-
satunya orang yang isteri merasa aman padanya sehingga ia menampakkan 
apa yang tidak boleh dilihat orang lain. 
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Bagaimanapun hidupnya laki-laki di rumah orang tuanya. Demikian 
pula dengan perempuan, bagaimanapun hidupnya di rumah orang tuanya. 
Keduanya tetap saja saling membutuhkan, sekalipun keduanya berada 
dalam kehidupan yang lapang. 

Akan tetapi, di sana terdapat hal-hal yang tidak tercapai tanpa dengan 
berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Ini tidak akan terwujud tanpa 
dengan pernikahan.     

28. Manfaat Kedua Puluh Delapan: Pernikahan Memberi 
Motivasi untuk Mendapatkan Ilmu 

Manfaat ini diharapkan dapat terwujud dalam perkawinan yang 
diberkahi Allah Swt., dengan adanya saling memahami antar suami-isteri. 

Sebagian ulama menganjurkan kepada penuntut ilmu agar tidak 
mengadakan poligami karena sibuk bekerja. Ini adalah benar selama di 
sana tidak ada kepentingan dan tidak ada isteri yang membantu terhadap 
hal tersebut.   

Akan tetapi, jika dianugerahi perempuan yang dapat membantunya 
dalam mendapatkan ilmu dan menyempurnakan agamanya. Itu sangat baik 
sebagai bentuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, 
Rasulullah Saw. menyebutkan sebagai simpanan yang paling afdhal bagi 
orang Muslim,  

  أَفَْضلُُه ِلَسانٌ ذَاِكٌر َوقَلٌْب َشاِكٌر َوَزْوَجةٌ ُمْؤِمَنةٌ ُتِعيُنُه َعلَى إَِميانِِه 
“Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan isteri yang membantu 
dalam keimanannya.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Bertambahnya iman karena ilmu yang diperoleh dari motivasi isteri 
merupakan bantuan yang sangat berarti bagi suami. Dengan bantuan isteri, 
suami mendapatkan ilmu setelah ketaatan kepada Allah. Meskipun ilmu itu 
sendiri adalah dasar dari ketaatan. 

Manfaat ini dapat terwujud dari isteri terhadap suaminya dengan tidak 
menghancurkannya dan tidak membebani melebihi kemampuannya 
sehingga ia memiliki waktu untuk mendapatkan ilmu yang diinginkan. 
Hendaklah isteri tidak membebaninya dengan kesusahan dan kesedihan. 
Jauhkan dari probelamatika material dan spiritual. Tidak memperlihatkan 
dan memperdengarkan kepadanya kecuali yang baik. Membantu 
merapikan bukunya jika ia seorang ulama. Membantu dalam menyediakan 
referensi dan lain-lain yang membantunya dalam mendapatkan ilmu. 

Berapa banyak ulama yang berhasil karena motivasi dan bantuan 
isterinya sehingga menjadikan bantuan isterinya sebagai lembaran 
kebaikannya. 

Adapun pengetahuan isteri boleh diambil dan didengar sepanjang 
masa. Disebutkan dalam suatu kisah bahwa ketika suami anak perempuan 
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Al-Musayyab ingin keluar belajar kepada Sa’id bin al-Musayyab, ia berkata 
kepada suaminya, “Duduk! Aku akan mengajarkan ilmu Sa’id.”  

29. Manfaat Kedua Puluh Sembilan: Pernikahan di 
Dunia Memungkinkan Menjadi Pasangan Suami-Isteri 
di Akhirat 

Maksud dari manfaat ini adalah berkumpulnya suami-isteri yang saleh 
di surga sebagaimana keduanya berkumpul di dunia. Allah Swt. berfirman,  

àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ ⎯tΒ uρ yx n= |¹ ô⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$ t/# u™ öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ öΝÍκÉJ≈ −ƒÍh‘ èŒuρ ∩⊄⊂∪    

“(Yaitu) syurga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-
sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-
isterinya dan anak cucunya.” (Ar-Ra’d [13]: 23)  

Allah Swt. berfirman,  

(#θ è= äz÷Š$# sπ̈Ψ yf ø9$# óΟçFΡr& ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ šχρ çy9 øt éB ∩∠⊃∪    

“Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu 
digembirakan.” (Az-Zukhruf [43]: 70) 

Rasulullah Saw bersabda,  

  اَلَْمْرأَةُ ِفى آِخرِ أَْزَواجَِها أَْو قَالَ آلِخرِ أَْزَواجَِها
“Perempuan adalah untuk suaminya yang terakhir.” (HR. Ath-
Thabrani) 
Diriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata kepada isterinya, “Jika kamu 

ingin menjadi isteriku di akhirat, setelahku, kamu jangan menikah. 
Perempuan di surga akan menjadi milik suaminya yang terakhir di dunia.” 
(HR. al-Baihaqi)  

Tidak menikahnya isteri setelah suaminya wafat, bukan suatu syarat 
atau wasiat yang mesti dikerjakan. Akan tetapi, jika tidak menikah setelah 
suaminya meninggal, itu merupakan kesetiaan. 

Diriwayatkan dari Jabir, dari Ummu Mubasysyir al-Anshari bahwa 
Nabi Saw. ingin meminang Ummu Munbasysyir bin al-Barra’ bin Ma’rur 
(Zaid bin al-Haritsah). Ummu Mubasysyir berkata, “Sesungguhnya aku 
mensyaratkan kepada suamiku untuk tidak akan menikah setelahnya.”  

Nabi Saw. berkata, “Ini tidak baik.” (HR. Ath-Thabrani) 

Akhirnya, ingin kami katakan kepada suami-isteri agar berlaku baik 
terhadap pasangannya, saling membantu dalam ketakwaan dan kebaikan, 
serta berbuat atas ridha Allah dan menaati-Nya. Aku berdoa semoga kalian 
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berdua dikumpulkan oleh Allah Swt. Di bawah naungan rahmat-Nya, 
sebagaimana Allah Swt. mengumpulkan kalian berdua di dunia. Allah 
Maha Kuasa dalam melaksanakan semua itu.   

30. Manfaat Ketiga Puluh: Pernikahan Merupakan 
Pilihan Allah  

Kita harus percaya dan yakin bahwa pilihan Allah terhadap hambanya 
adalah lebih baik dan lebih afdhal daripada pilihan hamba sendiri. Karena 
di antara nama Allah adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dia 
Maha Bijaksana dan Maha mengetahui terhadap yang bermanfaat bagi 
hamba-Nya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan kepada mereka yang 
baik-baik dan menghalalkan bagi mereka segala yang sesuai dengan fitrah 
dan tabiat manusia. 

Di antara yang disyariatkan Allah terhadap hamba-Nya adalah 
pernikahan. Allah Swt. memilihkan pernikahan untuk hambanya. Di antara 
kepunyaan Allah Swt. adalah isteri yang salehah. Oleh karena itu, 
hendaklah suami merasa gembira. Dia mendapat pemberian dan pilihan 
Allah Swt. dan hendaklah mengetahui bahwa dialah yanga terbaik baginya 
di antara perempuan lainnya, karena Allah Swt. memilihkan agar menjadi 
isteri dan ibu bagi anak-anaknya. 

Jika hamba memiliki kesaggupan untuk menikah, hendaklah menikah 
dan tidak boleh ragu dalam mendatangkan isteri yang dapat membantunya 
dalam urusan agama dan dunianya, karena Allah yang memilihkannya. 
Kamu tidak boleh hidup tanpa isteri, karena dengan demikian berarti kamu 
lebih mengedepankan pilihan dirinya sendirinya atas pilihan Allah Swt. 

Allah Swt. memilihkan pernikahan bagi hamba agar merasakan 
ketenangan dan keamanan. Kadang sebagian laki-laki telah menjalankan 
hidup selama beberapa waktu tanpa isteri dan anak, ia merasa senang dan 
tidak membutuhkan orang lain. Akan tetapi, ketika ia semakin tua dan 
lemah, ia akan menjadi seperti anak kecil membutuhkan ibu yang 
menyusuinya dan bapak yang memeliharanya. Bapak tidak akan hidup 
terus-menerus untuk memelihara, melindungi dan membantu anak-
anaknya terhadap segala kebutuhan hidup dan melaksanakan segala 
urusannya. Oleh karena itu, ketika anak laki-laki tersebut memasuki usia 
lanjut dan tidak mempunyai isteri yang mengurus segala kebutuhannya, 
tidak mempunyai anak yang mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak 
menemukan tempat bersandar, dan tidak menemukan orang yang dapat 
membantunya, maka ia hidup terasing dan menyendiri. 

Catatan: 
Manfaat pernikahan yang kami sebutkan bersumber dari pandangan 

agama yang diambil dari pernikahan yang sesuai dengan syariat Allah dan 
petunjuk Nabi Saw. Kehidupan yang berjalan sesuai dengan ketaatan 
kepada Allah, maka akan bahagia. Adapun jika hamba menyalahi, berdosa 
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dan menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan menemukan kesedihan 
dan kelelahan dalam menjalani hidup. Allah Swt. berfirman,  

ô⎯tΒ uρ uÚtôã r& ⎯tã “ Ìò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê ∩⊇⊄⊆∪    

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.” (Thaha [20]: 
124) 
Manfaat pernikahan ini merupakan pandangan syariat yang positif. 

Oleh sebab itu, Allah Saw. mensyariatkan pernikahan. Banyak manfaat dari 
pernikahan yang sesuai dengan Rasulullah, tetapi sedikit yang 
menjalaninya. Wahai laki-laki dan perempuan yang telah menikah, kalian 
sanggup menjalani hidup demikian. Bahkan, kalian sanggup menambah 
banyak manfaat lain sehingga merasakan dan menemukan kebahagiaan 
dalam pernikahan. 

Kita mengetahui bahwa dalam pernikahan banyak problematika dan 
tanggung jawab yang dapat mengurangi manfaat pernikahan dan mereka 
tidak lagi merasakan manfaat pernikahan lainnya. Akan tetapi, 
pembahasan kali ini mengenai mendahulukan manfaat yang sudah pasti 
atas kemudharatan yang masih samar. 

Manfaat ini tidak akan terwujud kecuali antara suami-isteri yang saleh, 
yang mengetahui kebenaran lalu mengikutinya dan mengetahui yang batil 
lalu menjauhkannya. 

Cikal bakal munculnya perselisihan dan problematika yang terjadi 
antar suami–isteri, karena kedua belah pihak menyalahi syariat Allah.  
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Bab 6. Bahaya Hidup Membujang 

Kita mengetahui dari syariat Allah bahwa manfaat dihalalkan dan 
bolehkannya sesuatu kepada kita, karena di dalamnya terkandung manfaat 
dan akan muncul bahaya jika menyalahi syariat-Nya. 

Hidup membujang atau tidak menikah bukan sunnah Rasulullah Saw., 
tidak disenangi oleh Islam dan orang yang melakukannya tidak diridhai 
serta akan mendatangkan banyak mudarat terhadap seluruh masyarakat. 
Hidup membujang atau tidak menikah akan merusak dirinya, kemudian 
merambat pada orang lain dan selanjutnya akan menimpa seluruh 
masyarakat. 

Berikut adalah penjelasan tentang bahaya yang diakibatkan hidup 
membujang atau tidak menikah, yaitu: 

1. Menyalahi Fitrah yang Diciptakan Allah Swt. Terhadap 
Manusia 

Menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah kepada manusia akan 
mendatang bahaya. Fitrah manusia bahwa Allah menciptakan laki-laki 
yang membutuhkan perempuan dan ia tidak mungkin merasa tenang tanpa 
keberadaan perempuan di sisinya. Kebutuhan fitriah untuk melanyalurkan 
syahwat sekalipun manusia bisa menyalurkannya dengan jalan lain, ia 
tetap menghendaki keberadaan isteri yang dapat membahagiakannya, 
memenuhi keinginannya yang tidak dapat dipenuhi oleh selain isteri. 

Telah diketahui bahwa penyakit fisik dan penyakit mental disebabkan 
karena manusia terjerumus dalam perbuatan buruk yang menyalahi tabiat, 
sehingga berpotensi memproduksi penyakit fisik dan penyakit mental. 

Disebutkan dalam kitab Tukhfah al-‘Arus yang dinukil dari kitab 
Nahnu al-a’murun, “Ketahuilah wahai anakku! Sesungguhnya pernikahan 
adalah sesuatu yang paling baik dalam membantu memanjangkan umur 
dan membawa kepada kehidupan yang stabil dan teratur.”  

DR. Hafilbarg, Direktur rumah sakit jiwa di New York mengatakan, 
“Jumlah penderita penyakit jiwa yang masuk rumah sakit jiwa adalah 
empat banding satu dari jumlah orang yang telah menikah.” 

Dalam suatu angket yang dilakukan oleh Bartalon menunjukkan bahwa 
pertengkaran yang terjadi antara orang yang belum menikah lebih banyak 
dibanding pertengkaran yang terjadi antara orang-orang yang telah 
menikah. Orang yang telah menikah cenderung mempertimbangkan 
dengan akal dan akhlak. Kehidupan mereka cenderung lebih tenang tanpa 
dipengaruhi oleh hal yang menyalahi aturan dan perbuatan buruk yang 
biasa dilakukan oleh sebagian besar orang yang belum menikah. Demikian 
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pula dengan perempuan yang telah menikah. Dengan segala kelelahan 
yang dialami dalam proses persalinan, mengurus anak, dan dalam berbagai 
problematika perkawinan dan rumah tangga, kebanyakan mereka berumur 
relatif lebih panjang dibanding perempuan lainnya yang tidak menikah.27     

Hidup membujang merupakan penyebab banyaknya orang yang 
menderita penyakit jiwa, karena hidup menyendiri dan terasing. Hidup 
menyendiri merupakan hidup yang tidak mendapati teman dalam 
hidupnya, perasaannya, dan hal-hal bermanfaat yang terdapat dalam 
pernikahan.    

2. Membujang Merupakan Perbuatan yang Menyalahi 
Syariat Allah dan Sunnah Nabi Saw.  

Allah Swt. berfirman,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ìhpt éB ÏM≈ t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# öΝä3s9 Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷ès? 4 χ Î) 

©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∇∠∪    

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 
yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.” (Al-Maidah [5]: 87) 

Nabi Saw. memberikan dorongan kepada sahabatnya untuk menikah 
dan membacakan ayat tersebut sebagai larangan membujang. 

Allah Swt. berfirman,  

÷β Î)uρ ÷Λä⎢ øÅz ω r& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 

4© o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟçFøÅz ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸ο y‰Ïn≡uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 

y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& ω r& (#θ ä9θ ãè s? ∩⊂∪    

“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. 
Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-
Nisa’ [4]: 3) 

                                                      
27 Tukhfah al-‘Arus, hal 32. 
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Ini merupakan syariat Allah. Jika menyalahinya akan mendatangkan 
bahaya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat serta tidak mendapatkan 
kebaikan dan manfaat pernikahan.    

Rasulullah Saw. melarang membujang bagi umatnya. Beliau bersabda,  

  َتَزوَُّجْوا فَإِنِّى َمكَاِثَر بِكُْم َيْوم الِقَياَمة، َوالَ َتكُْوًنْوا كَُرْهَبانَِيةَ النََّصاَرى 
“Menikahlah! Sesungguhnya aku bangga di antara umat-umat yang 
lain karena banyaknya pengikutku melalui kalian, dan janganlah 
kalian seperti pendeta Nasrani.” (HR. Baihaqi)  

Kehidupan pendeta Nasrani yang membujang tidak dibenarkan oleh 
Islam dan tidak boleh mengikutinya, karena menyalahi fitrah manusia. 
Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman tentang orang Nasrani,  

ºπ §‹ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθ ãã y‰tG ö/$# $ tΒ $ yγ≈uΖö; tG x. óΟÎγ øŠn= tæ ω Î) u™!$ tó ÏG ö/$# Èβ≡uθ ôÊÍ‘ «!$#   

“Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah28 padahal kami tidak 
mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang 
mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah.” (Al-Hadid 
[57]: 27) 

Rasulullah Saw. berkata kepada Usman bin Mazh’un ketika ingin hidup 
membujang,  

َيا ُعثَْمان إِنَّ الرَّْهَبانَِيةَ لَْم َتكُْتْب َعلَْيَنا أَفًْما لََك ِفى أُْسَوِة؟ فََواِهللا إِنِّى 
  أَْخَشاكُم هللا َوأَْخفَظَكُْم ِلُحُدْوده

“Wahai Usman! Sesungguhnya rahbaniyah tidak diwajibkan kepada 
kita. Bukankah telah terdapat contoh tauladan pada diriku terhadap 
kamu? Demi Allah! Aku adalah orang yang paling takut di antara 
kalian kepada Allah dan paling menjaga hukum-hukum-Nya.” (HR. 
Ibnu Hibban)  

Di mana orang-orang yang meninggalkan perkawinan sedang mereka 
sanggup melaksanakan sunnah dan petunjuk Nabi Saw.? Di mana 
kecintaan kepada Rasulullah Saw.? Di mana kesungguhan dalam 
mengikutinya? Allah Swt. berfirman,  

ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ   

                                                      
28  Yang dimaksud dengan Rahbaniyah ialah tidak beristeri atau tidak bersuami 

dan mengurung diri dalam biara.  
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“Katakanlah, ’Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.’” (Ali 
Imran [3]: 31)   

Rasulullah Saw. bersabda,  

ْيَس ِمنِّي َوَتَزوَُّجوا فَإِنِّي ُمكَاِثٌر النِّكَاُح ُسنَِّتي، فََمْن لَْم َيْعَملْ بُِسنَِّتي فَلَ
بِكُْم اُألَمَم َوَمْن كَانَ ذَا طَْولٍ فَلَْيْنِكْح َوَمْن لَْم َيجِْد فََعلَْيِه بِالصَِّيامِ 

  فَإِنَّ الصَّْوَم لَُه وَِجاٌء
“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak melaksanakan 
sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah! 
Sesungguhnya aku bangga di antara umat-umat yang lain, karena 
banyaknya pengikutku melalui kalian pada hari kiamat. Barangsiapa 
yang sanggup, hendaklah ia menikah. Barangsiapa yang tidak 
sanggup, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa adalah 
benteng baginya.” (HR. Ibnu Majah) 

3. Membujang dapat Menyebabkan Hilangnya Kesucian 
dan Merusak Akhlak 

Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara manfaat dan tujuan 
pernikahan adalah untuk menjaga kesucian bagi suami dan isteri. Kita 
menerima bahwa manusia terobsesi oleh syahwat yang diciptakan oleh 
Allah Swt., yang tidak mungkin terpisahkan darinya selama ia seorang 
manusia. 

Sejauh mana pun ketakwaan dan kesalehan manusia, ia pasti ingin 
melampiaskan syahwatnya pada jalan yang halal. Jika ia memaksakan 
dirinya untuk tidak menikah, ia akan menderita penyakit dan kehilangan 
syahwat lainnya, seperti gairah makan dan lain-lain yang dapat 
mengakibatkan badannya lemah. 

Jika seseorang tidak menikah, ia akan pergi ke tempat haram untuk 
melampiaskan syahwat dan keinginannya. Ketika itulah ia kehilangan 
kesucian. Jika ia telah menikah, ia memiliki tempat pelampiasan yang 
dihalalkan oleh Allah Swt. Akan tetapi, pemikiran sesatlah yang membuat 
banyak orang enggan menikah sehingga terjerumus pada kenistaan. Selama 
masih ada tempat pelampiasan nafsu birahinya, setiap hari melampiskan 
syahwatnya dengan seorang wanita, tetapi tetap tidak membutuhkan isteri. 

Kebanyakan orang yang tidak menikah, sebenarnya mereka sanggup 
untuk menikah tapi lebih mengutamakan perbuatan zina. Padahal 
perbuatan Zina dapat menjauhkan diri dari jalan iman. Orang Muslim 
yang tidak menikah, dia itu berpetualang dengan diri dan agamanya. 
Lihatlah! ia tenggelam pada krimanilitas. Jika orang salaf mempunyai anak 
yang sedang menginjak dewasa dan mereka telah siap menikah, ia akan 
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bercerita lansung kepada anaknya serta membantu dan mendorong mereka 
agar menikah. Mereka juga memilihkan perempuan yang memiliki agama 
dan berasal dari keturunan baik-baik yang menjaga kesuciannya. Itu 
adalah cara untuk menjaga kehidupan dan mendorong pada jalan yang 
mulia.      

4. Membujang dapat Melemahkan dan Menyedikitkan 
Jumlah Kaum Muslimin.   

Orang yang enggan menikah, dia telah berbuat kesalahan terhadap 
umatnya. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, 
memperbanyak jumlah kaum Muslimin dan memperkuat kekuatan mereka. 
Oleh karena itu, wajib bagi orang yang hendak menikah agar berniat 
mempunyai anak. 

Rasuluillah Saw. bersabda,  

  َتَزوَُّجْوا فَإِنِّى َمكَاِثَر بِكُْم اُألَمَم َيْوم الِقَياَمة
“Menikahlah! Sesungguhnya aku bangga di antara umat-umat yang 
lain karena banyaknya pengikutku melalui kalian pada hari kiamat.” 
(HR. Baihaqi)  

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Saw. bangga dengan kita, di 
antara umat-umat yang lain karena banyaknya jumlah kita dan pengikut 
beliau. 

Umar bin Khaththab r.a berkata, “Aku memaksakan diriku untuk 
mengadakan hubungan intim, mengharapkan semoga Allah mengeluarkan 
anak yang bertasbih kepada Allah.” Dia juga berkata, “Perbanyaklah 
keturunan. Sesungghnya kamu tidak mengetahui mana di antara mereka 
yang akan diberi rezeki.”29  

Ini adalah salah satu dasar pernikahan, yaitu memperbanyak kaum 
Muslimin dengan banyaknya anak dalam Islam.  

Sungguh aneh! Kamu melihat berbagai kampanye orang-oang kafir 
yang ditujukan kepada kita untuk mengimbau dan mengikuti program 
Keluarga Berencana (KB), dengan slogan cukup satu anak atau dua anak 
saja. Mereka membuat iklan dengan foto dan gambar ibu-ibu yang sakit 
dan lesu karena melahirkan. Gambar anak-anak yang tidak mendapatkan 
pendidikan dan hidup dengan kehidupan yang tidak layak. Gambar ayah 
yang bekerja membanting tulang dan tidak sanggup mencukupi kebutuhan 
anak-anaknya. Berbagai gambar itu menghendaki manusia agar tidak 
melahirkan atau membatasi anaknya, karena itu tidak memiliki nilai 
peradaban. 

                                                      
29 ‘Audah al-Hijab, jil. 2, hal. 233 
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Semua akan hancur dan tidak akan bermanfaat ketika kita menghukum 
agama dan syariat dengan kemauan dan akal. 

Orang-orang kafir berusaha menambah dan memperbanyak anak 
mereka. Bahkan, memberikan bantuan kepada orang yang memiliki anak 
yang banyak. Sementara orang-oarang Muslim mengikuti dan mengambil 
perbuatan keji tersebut dengan membatasi anaknya satu atau dua orang 
saja.     

5. Membujang Adalah Pengaruh Iblis Terhadap Manusia 

Sebagian orang menganggap bahwa tidak menikah dan hidup 
membujang adalah ibadah. Bahkan, menganggap sebagai kesempurnaan 
ibadah. Ini adalah pengaruh iblis terhadap diri mereka. Mereka berlebihan 
dalam ibadah, karena mereka jauh dari Manhaj Rasulullah Saw. 

Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis mengatakan bahwa Iblis telah 
mempengaruhi banyak kalangan sufi sehingga enggan menikah. Para 
pendahulu mereka enggan menikah karena sibuk beribadah. Mereka 
melihat bahwa pernikahan hanya menyita waktu untuk taat dan beribadah 
kepada Allah Swt. Jika mereka membutuhkan pernikahan, tapi tidak 
melaksanakannya, ia telah membahayakan diri dan agamanya. Jika mereka 
tidak membutuhkannya, ia telah kehilangan keutamaan yang merupakan 
sunnah Rasulullah Saw. 

Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyebutkan sebagian dakwah batil para sufi 
seputar keengganan menikah. Ibnul Jauzi membantah dakwah tersebut. 

Di antara dakwah mereka, “Hidup membujang adalah ibadah.” Ini 
suatu kedustaan, karena menikah adalah hakikat dari ibadah. 

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda, 

َوِفي ُبْضعِ أََحِدكُْم َصَدقَةٌ قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا أََيأِتي أََحُدَنا َشْهَوَتُه 
َوَيكُونُ لَُه ِفيَها أَْجٌر قَالَ أََرأَْيُتْم لَْو َوَضَعَها ِفي َحَرامٍ أَكَانَ َعلَْيِه وِْزٌر  

  ا ِفي الَْحالَلِ كَانَ لَُه أَْجًراوكذلك إِذَا َوَضَعَه: فقال نعم قال
“Pada kemaluan isteri seorang di antara kalian adalah sedekah.”  

Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah seorang di antara kami 
jika menyalurkan syahwatnya (kepada isteri) akan mendapat pahala?”  

Rasulullah menjawab, “Apakah kamu tahu jika menyalurkan pada yang 
haram, apakah terdapat dosa?”  

Sahabat menjawab, “Tentu.”  

Rasulullah berkata, “Demikian pula halnya jika menyalurkan pada 
yang halal, maka ia mendapat pahala.” (HR. Muslim) 
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Dakwah yang lainnya adalah mereka berkata, “Pernikahan 
mengharuskan adanya nafkah dan mendatangkan kesulitan.” Ini adalah 
alasan yang menghendaki agar menghindar dari keletihan dalam bekerja 
mencari nafkah. Rasulullah Saw. bersabda,  

ِديَناٌر أَْنفَقَْتُه ِفي َسبِيلِ اهللاِِ َوِديَناٌر َرقََبٍة َوِديَناٌر أَْنفَقَْتُه ِفي َصدَّقَة َوِديَناٌر 
  أَْنفَقَْتُه َعلَى ِعَياِلَك أَفَْضلَُها الدِّيَناُر الَِّذي أَْنفَقَْتُه َعلَى ِعَياِلَك

“Satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah. Satu dinar yang 
kamu nafkahkan kepada budak. Satu dinar yang kamu sedekahkan 
kepada orang miskin. Satu dinar yang kamu nafkahkan kepada 
keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah apa yang kamu 
nafkahkan terhadap keluargamu.” (HR. Muslim dan Ahmad) 

Sebagian orang sufi meninggalkan kesufiannya karena yakin bahwa itu 
adalah bagian dari zuhud, wara’, agama, sesat dan menyesatkan. Itu 
merupakan perbuatan yang  berpaling dari jalan petunjuk dan sunnah 
Rasulullah Saw. 

Sebagian orang awam memuliakan orang sufi yang tidak memiliki 
isteri. Mereka berkata, “Cukuplah dengan tidak mengenal perempuan.” Ini 
merupakan bagian dari rahbaniyah yang menyalahi syariat kita. 

Ibnul Jauzi mencela Abu Hamid al-Ghazali ketika mengatakan, 
“Seyogyanya hamba tidak menyibukkan dirinya dengan pernikahan, 
karena itu menyibukan dalam ibadah dan hanya dekat terhadap isteri. 
Barangsiapa yang dekat terhadap selain Allah, berarti menyibukkan diri 
terhadap selain Allah.”     

Ibnul Jauzi berkata, “Aku heran terhadap ucapannya. Apakah kamu 
melihat bahwa menjaga kesucian diri, anak dan isteri bukan termasuk dari 
kesungguhan beribadah. Atau kesenangan menikah itu bertentangan 
dengan kesenangan hati melaksanakan ketaatan kepada Allah? Allah Swt. 
memberikan isteri terhadap hamba-Nya sebagaimana firman Allah,  
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“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 di antaramu 
rasa kasih dan sayang.” (Ar-rum [30]: 21)  

Disebutkan dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Jabir bahwa 
Nabi Saw. berkata padanya,  
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  َوُتالَِعُبَهاَهالَ َتَزوَّْجَت بِكًْرا ُتالَِعُبَك 
“Apakah kamu tiada menikah dengan gadis yang kamu dapat 
bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu.” (HR. Muttafaq 
alaih)  

Semua itu tidak menunjukkan terputusnya kedekatan kepada Allah 
hanya karena menikah. Apakah kamu melihat ketika Rasulullah Saw. 
bersuka cita dengan isterinya dan berlomba dengan Aisyah. Apakah itu 
jauh dari Allah? Pemahaman orang-orang sufi tentang pernikahan adalah 
keliru dan mengikuti langkah-langkah setan, karena pemahaman mereka 
yang salah terhadap syariat. Semua ini adalah kebodohan terhadap suatu 
ilmu.  

6. Membujang Banyak Menghilangkan Pahala. 

Maksud pahala yang hilang karena membujang adalah pahala yang 
tidak didapatkan tanpa pernikahan. Pernikahan adalah pintu kebaikan. 
Misalnya, bekerja dan memberi nafkah untuk anak dan isteri. Semua itu 
dianggap sedekah selama ia mendapatkannya dari jalan yang halal. 

Mereka juga kehilangan pahala mendidik anak, melahirkan anak saleh 
yang memperbaiki masyarakat, membebaskan dan memberikan manfaat 
kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal. Anak adalah 
peninggalan orang tua, jika anaknya saleh, dia mendoakan orang tuanya. 

JIka kita memperhatikan sunnah Nabi Saw., banyak terdapat yang 
kekhususan bagi suami-isteri, baik berupa rahmat, ampunan maupun 
berkah. Rasulullah Saw. bersabda,  

َرِحَم اُهللا َرُجالً قَاَم ِمْن اللَّْيلِ  ثُمَّ أَْيقَظَ أَْهلَُه فَإِنْ أََبْت َنَضَح ِفي 
َوْجهَِها الَْماَء، َرِحَم اُهللا اْمَرأَةً قَاَمْت ِمْن اللَّْيلِ  ثُمَّ أَْيقَظَْت َزْوَجَها 

  فَإِنْ أََبى َنَضَحْت ِفي َوْجهِِه الَْماَء
“Allah mencurahkan rahmat (kasih sayang) kepada suami yang 
bangun salat malam kemudian membangnkan isterinya. Jika istrinya 
enggan, ia memercikkan air pada wajahnya. Allah mencurahkan 
rahmat (kasih-sayang) kepada isteri yang bangun melaksanakan 
salat malam kemudian membangunkan suaminya. Jika suaminya 
enggan bangun, ia memercikkan air pada wajahnya.” (HR. Abu 
Daud) 

Islam menjadikan pernikahan sebagai simpanan amal. Dari pernikahan 
itu, orang akan mendapatkan banyak pahala sedekah dan pahala keluarga. 
Menggauli isteri adalah sedekah. Sesuap makanan yang dimakan aleh isteri 
adalah sedekah. Senyum terhadap isteri adalah sedekah. Dengan mencintai 
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isteri dapat masuk ke dalam surga dan Allah menjadikan pasangan suami-
isteri berada di bawah naungan-Nya. 

Hidup membujang akan membuat kehilangan banyak syiar Islam. 
Misalnya, berjihad di jalan Allah dan melaksanakan haji. Jika orang-orang 
enggan menikah dan mengutamakan hidup membujang, siapa yang akan 
melaksanakan haji? Siapa yang akan berjihad?    

7. Membujang Sebagai Penyebab Kelemahan dan 
Kemiskinan. 

Dengan menikah, miskin harta akan menghilang. Orang  yang menikah 
akan bertambah rezekinya, karena adanya rezeki isteri dan anak-anaknya. 
Umar bin Khaththab berkata, “Aku heran terhadap orang yang mencari 
rezeki tanpa pernikahan.” 

Adapun kemiskinan non material, kamu akan temukan dalam 
kesunyian seseorang ketika duduk menyendiri, tidak ada yang 
memperhatikannya dengan melayani dan membantu  hidupnya. 

Ia miskin karena kehilangan nilai. Tidak ada yang menanyakan dan 
mencarinya. Tidak ada yang takut padanya. Tidak ada yang belas kasih 
padanya. Jika ada orang yang melayaninya, tak lain hanya karena ada 
imbalan, bukan karena cinta, bukan karena takut padanya dan bukan 
karena kebiasaan. 

Orang yang hidup membujang, dia kehilangan ketenangan, karena 
tidak adanya isteri yang menenangkannya dan sebagai teman mengobrol. 

Meskipun orang yang membujang hidup dengan tegar dan kuat, tetapi 
suatu saat ia akan kehilangan kekuatan. Akan nampak kesendiriannya, dan 
akan berada dalam kesunyian. Pertemanannya tidak lagi bermanfaat, tidak 
menemukan penolong, dan tidak ada isteri dan anak yang menolongnya.   

Orang-orang melihat hingga dengan akalnya kepada perkawinan yang 
membuahkan anak yang akan mengurus orang tuanya ketika memasuki 
usia lanjut dan kekuatannya berkurang. Apakah bisa membayangkan 
bagaimana orang yang sanggup menikah kemudian memasuki usia lanjut, 
bagaimana membantunya dari kesulitan dan kesakitan jika tidak memiliki 
anak?   

8. Membujang Bukan Kebiasaan Orang Mukmin. 

Hidup membujang adalah menyalahi manhaj Nabi Saw. serta 
menyalahi orang-orang saleh dan orang-orang Mukmin yang mengikuti 
beliau. Tidak ada Nabi yang menikah selain Yahya dan Isa, karena berbagai 
sebab. Nabi Yahya tidak menikah karena menahan diri dari hawa nafsu 
sehingga tidak tertarik pada perempuan, meskipun ia memiliki kejantanan. 
Nabi Isa tidak menikah karena diangkat ke langit. 
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Adapun nabi yang lainnya, mereka menikah dan Allah menguatkan 
mereka dengan pernikahan. Allah Swt. berfirman,  
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“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum 
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan.” (Ar-Ra’d [13]: 38) 

Orang-orang salaf sangat takut untuk hidup tanpa menikah agar tidak 
terjerumus pada larangan Allah Swt. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a berkata, “Seandainya aku 
mengetahui bahwa umurku tinggal sepuluh hari dan mengetahui bahwa 
aku akan meninggal setelah itu, niscaya aku akan menikah karena takut 
terhadap fitnah.”30 

Syidad bin Aus berkata, “Nikahkanlah aku! Sesungguhnya Rasulullah 
Saw. mewasiatkan kepadaku agar tidak menemui Allah (meninggal) dalam 
keadaan membujang.”31 

Umar bin Khaththab r.a berkata kepada orang yang enggan menikah, 
“Tidak ada yang menghalangi kamu untuk menikah melainkan karena 
lemah atau perbuatan keji.“32 

Ketika isterinya Imam Ahmad meninggal, dia langsung menikah. Ada 
yang mengatakan, dia menikah sehari setelah meninggalkan isterinya.  

Imam Sa’id bin al-Musayyab menikahkan putrinya dengan Abu 
Wida’ah (salah seorang murid beliau) setelah mengetahui bahwa suaminya 
telah meninggal.  

Mereka adalah orang–orang terdahulu yang mengikuti petunjuk dan 
sunnah Nabi Saw. Sebaik-baaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 
Saw. 

9. Membujang Merupakan Jeratan Setan 

Orang yang hidup membujang akan dekat dengan setan dan mudah 
terjerumus dalam perbuatan keji dan hina. Orang yang hidup membujang 
merupakan jeratan setan yang dihiasi dengan syahwat dan kesalahan, 
sehingga terjerumus padanya. Adapun jika hamba telah menikah,  dirinya 
akan terjaga dari pengaruh setan sehingga tidak terjerumus dalam 
perbuatan keji. Alangkah mudahnya dikuasai setan orang yang hidup 
membujang! Dan alangkah sulitnya dikuasai setan orang yang telah 
menikah. 

                                                      
30 Imam al-Ghazali, al-Ihya’, jil. 2, hal. 33 
31 Talbis Iblis, hal. 321 
32 Adz-Dzahabi, Siyar al-A’lam an-Nubala’, jil. 5 hal. 47-48  
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Dengan melihat dan merenungi kisah Zainab binti Jahsy dan apa yang 
dilakukan Rasulullah Saw. kepadanya tatkala beliau melihat perempuan di 
jalan. Beliau kembali ke rumah Zainab untuk melaksanakan hajatnya 
sebagaimana yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya. Sungguh 
merupakan dalil yang sangat besar bahwa orang yang menikah telah bebes 
dari jeratan setan.    

10. Membujang Adalah Mempercepat Kepunahan Manusia. 

Kasihan orang yang membujang! Ia hidup menyendiri dan terasing. Dia 
meninggal dalam keadaan demikian, tanpa isteri dan anak yang 
menjunjung namanya setelah wafatnya. Setelah wafat, tidak ada yang 
mengingat dan mengenangnya. Seringkali meninggalnya berakhir dengan 
kenangan dari bibir orang. Adapun orang yang telah menikah akan tetap 
diingat dan dikenang ketika melihat pada anak yang ditinggalkan. Akan 
dikatakan ini anak-anak dan isteri si fulan. Berbagai pujian baik tertuju 
padanya dengan hanya menyebut anak-anaknya. 

Demikianlah penjelasan tentang bahaya hidup membujang. Apakah 
masuk akal kalau orang-orang ingin meninggalkan pernikahan sedang 
mereka sanggup?  
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Bab 7. Penutup 

Wahai saudaraku yang tercinta! Kita telah keluar dari taman. Tangan 
kita menggenggam 30 kembang dan buah dari manfaat pernikahan. Tanpa 
mengambil duri bahaya dari hidup membujang. Akan tetapi, kita 
mengetahuinya sehingga kita dapat menjauhinya. 

Apakah setelah itu akan memberikan kelonggaran kepada kita untuk 
menangguhkan pernikahan atau mengatakan bahwa waktunya belum tiba? 
Tidak, demi Allah! Sesungguhnya orang Mukmin jika mendengar sesuatu 
yang mendekatkan kepada Allah, ia segera melaksanakannya hingga 
mencapai cinta Allah Swt. Pernikahan merupakan pendekatan kepada Allah 
yang paling mulia, yang dapat mendekatkan hamba kepada Tuhannya jika 
benar dalam niatnya dan memahami mengapa ia menikah. 

Berapa banyak orang yang terangkat derajatnya di surga karena doa 
anaknya. Berapa banyak orang yang terangkat derajatnya di surga karena 
isterinya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa dengan pernikahan. Adapun 
orang yang tidak menikah, bagaimana bisa memiliki anak yang 
mendoakan. Bagaimana bisa memiliki isteri yang membantunya dalam 
ketaatan kepada Allah? 

Setelah mengetahui manfaat pernikahan, kita harus mengetahui pula 
akan hak-hak dan kewajiban suami-isteri. Itulah yang akan dibahas pada 
risalah selanjutnya, insya Allah. 

Aku memohon kepada Allah Swt. agar senantiasa mengajarkan agama 
kepada kami, menganugerahkan pemahaman terhadap apa yang kami 
telah ketahui dan menganugerahkan kepada kami pemahaman terhadap 
kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya, Muhammad Saw. 

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. serta kepada para 
sahabat dan keluarga beliau. 

 

 

 

 
 


