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ABSTRAK 

YUNIARTI, ARISTA. 2019.  Status Rad{a>’ah Dalam Pernikahan Perspektif 

Sayyid Sabiq Dan Wahbah Az-Zuhaili. Skripsi. Jurusan  Hukum Keluarga 

Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

 

Kata Kunci: Rad{a>’ah dalam perkawinan, Sayyid Sabiq, Wahbah Az-Zuhaili  

 Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi 

keberadaannya  dalam Islam, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan 

pernikahan telah diatur di dalamnya, seperti rukun, syarat, dan larangan 

pernikahan. Larangan  pernikahan yang dimaksud adalah: pertama, mahram 

muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya 

ada tiga kelompok, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, adanya 

hubungan perkawinan, dan hubungan persusuan. Kedua, mahram ghioru 

muabbad yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu. 

Namun, yang terjadi permasalahan adalah berapa kadar susuan yang dapat 

mengharamkan pernikahan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili dalam 

kitab fiqh sunnah dan Al-Fiqh al-Islām Wā Adillatuhu. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi 

(1). pendapat  Sayyid Sabiq  dan wahbah Az-Zuhaili mengenai Rad{a>’ah  dan 

implikasinya terhadap pernikahan, (2). kadar susuan  yang dapat  mengharamkan 

pernikahan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili.  

Jenis  penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian 

kepustakaan ( library research). Adapun untuk sumber data primer menggunakan  

Al-Fiqh al-Islām Wa Adillātuhu, karya Wahbah Az-zuhail, dan fiqh as-Sunnah, 

karya Sayyid Sabiq. Dalam menganalisis data penulis  menggunakan metode 

komparatif. Dengan metode ini penulis membandingkan pendapat Sayyid Sabiq 

dan Wahbah Az-Zuhaili dalam menyikapi masalah rad{a>’ah sehingga dapat 

mengambil kesimpulan dari pandangan mereka.  

 Dari analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan pendapat 

Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili tentang status Rad{a>’ah  yang dapat 

mengharamkan pernikahan ialah Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili sama-

sama mengharamkan akibat susuan diharamkan juga akibat hubungan nasab. Bayi 

yang disusui tidak boleh lebih dari umur dua tahun, sedangkan perbedaan 

pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili terletak pada kadar susuan 

menurut    Sayyid Sabiq kadar susuan yang mengharamkan adalah sedikit atau 

banyak dapat mengharamkan pernikahan dengan syarat mengenyangkan. 

Sedangkan  menurut Wahbah Az-Zuhaili  kadar susuan yang mengharamkan 

adalah sebanyak lima kali susuan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembangbiak dan menjaga kelestarian hidupnya 

setelah masing –masing melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan 

tujuan perkawinan1. sumber hukum perkawinan pada dasarnya sama dengan 

sumber hukum islam, yakni mengacu pada al-Qur’an dan Hadis nabi 

sebagaimana dimaksud, maka sumber utama fikih munãkahat adalah wahyu 

allah yang tertuang dalam al-Qur’an. oleh karena ketentuan yang tertuang dalam 

al-Qur’an masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka  allah 

memberi wewenang kepada nabi untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu 

tersebut. penjelasan nabi tentang maksud ayat tersebut dikemukakan dalam 

sunah. Keduanya merupakan sumber pokok fikih munãkahat2 

Ada tujuh wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan seperti tujuh 

macam yang di haramkan karena hubungan nasab: 

1. Ra{d>i’, yaitu bayi yang disusui 

2. Laban, susu ibu yang diminum bayi itu 

3. Murdi’, ibu yang menyusui. 

Yang menjadi syarat bagi anak yang disusui itu ialah belum berumur dua 

tahun,  penyusuan itu dapat dilakukan oleh bayi secara langsung menghisapnya 

                                                           
1Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 23. 
2Ibid., 24. 
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atau dengan cara diperah atau dengan dituangkan kedalam mulutnya ataupun 

dengan bantuan alat tertentu. Seorang  laki- laki yang mengaku sesusuan dengan 

seorang perempuan atau sebaliknya dan pengakuan itu dapat diterima akal, 

maka haramlah mereka kawin karena keduanya saudara sesusuan. Untuk 

mengisbatkan suatu penyusuan terhadap seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan, atau dengan empat orang perempuan.3 

Dua orang wanita yang haram dinikahi kerena penyusuan berdasarkan nash 

al-Qur’an adalah ibu dan saudara perempuan. Apabila seorang perempuan 

menyusui seorang yang belum berumur dengan lima  kali susuan yang terpisah-

pisah, maka anak yang menyusu itu menurut hukum seperti anak dari 

perempuan yang menyusui tersebut, dan suami perempuan tersebut menjadi 

seperti bapak bagi si anak itu. Sehingga sang suami menjadi mahram bagi anak 

tersebut dan boleh berkhulwah dengannya. Maka perempuan itu haram untuk 

menikah dengan suami ibu susuannya, haram juga menikah dengan anak laki-

lakinya atau cucu laki-lakinya, dan seterusnya sampai kebawah.  Demikian pula 

kepada ibu bapak suami istri tersebut dan seterusnya ke atas, saudara keduanya, 

dan anak keduanya, mereka itu semuanya menjadi mahram anak yang menyusu 

itu.4 

Anak yang menyusu ini diharamkan menikah dengan anak dan cucu 

perempuan yang menyusui dan seterusnya ke bawah juga diharamkan menikah 

dengan perempuan yang menyusui itu baik hakiki  maupun majazi, serta 

                                                           
3Peunoh & Sofia, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus-Sunnah 

Negara-negara Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), 98. 
4Syaikh, Hasan Ayyyub,Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, 

(Jakarta: Puataka AL-Kautsar, 2001),158- 159. 
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saudara perempuan sepersusuan, bibi dari bapak sepersusuan baik yang hakiki 

maupun majazī juga anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan, baik 

yang hakiki maupun majazī.5 

Setiap wanita yang haram dikawini kerena hubungan nasab, haram pula 

dikawini karena hubungan sesusuan, jadi wanita manapun yang telah menjadi 

ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi (baik dari pihak bapak 

maupun ibu), atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki 

maupun perempuan) karena persusuan, disepakati sebagai wanita-wanita yang 

haram dinikahi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah susuan 

yang menyebabkan keharaman dinikahi, dan tentang syarat yang ada pada orang 

yang disusui dan yang menyusui.6 

Di kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat, apakah mahram 

dengan sepersusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan 

pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat “tidak’’. Empat imam 

madzhab berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada mahram sebab 

pernikahan. Maka seorang suami haram menikahi ibu sepersusuan istrinya 

tersebut. Haram  pula mengumpulkan dua orang perempuan yang sepersusuan 

dan seterusnya. Ada beberapa syarat yang menjadikan ibu susuan dan 

keturunannya menjadi mahram bagi anak yang menyusu: 

1. Umur anak pada waktu menyusu kurang dari dua tahun. Hal itu 

berdasakan firman allah: 

                                                           
5 Ibid. 
6 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab:Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi,I, Hambali, terj. 

Maskur AB, et. al. (Jakarta: Lentera, 2001), 340. 
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“para ibu hendaknya menyusukan anakn-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi anak- anak yang ingin menyempurnakan penyusuanny.(Qs: Al-

Baqoroh: 233).7 

2. Anak tersebut menyusuinya sampai lima kali kenyang dengan waktu 

yang berlainan.8 

Menurut  Ibnu Rusyd apa yang diharamkan oleh susuan diharamkan oleh 

nasab. Yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya 

dengan seorang ibu. Oleh karenanya, ia diharamkanya bagi anak yang 

disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua orang perempuan yang 

diharamkan atas anak lelaki dari segi ibu nasab.  

Sifat rad{a>’ah yang menjadikan mahram adalah  umur anak yang disusui 

belum mencapai umur dua tahun. Para fuqoha sepakat bahwa menyusui bayi 

yang berpengaruh terhadap adanya hubungan mahram, adalah jika bayi yang 

disusui itu belum berusia dua tahun. Bahwa para fuqoha sepakat, menyusui 

bayi yang berpengaruh terhadap adanya hubungan mahram, adalah jika bayi 

yang disusui itu belum berusia dua tahun. Tapi mereka kemudian berselisih 

pendapat, bagaimana kalau penyusuan itu terjadi ketika anak telah berusia lebih 

dari dua tahun. Dalam hal ini ada beberapa  pendapat yang muncul.  Pendapat  

pertama mengatakan, bahwa  masa  penyusuan  berpengaruh terhadap adanya 

hubungan mahram hanyalah jika anak yang disusui maksimal dua tahun. 

                                                           
7 Al-Qur’an, 2:233. 
8Syaikh Hasan Ayyyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat,  

160. 
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Dengan demikian, penyusuan yang  dilakukan ketika anak berusia lebih dari 

dua tahun  tidaklah mengakibatkan adanya hubungan mahram.  Demikian  

pendapat Ibnu Syubrumah,  Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi’I, Abu Yusuf,  

Muhammad bin Hasan, Abu Sulaiman,  dan diriwayatkan pula oleh Ibnu 

Wahab dari Malik. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, bahwa masa 

penyusuan yang berpengaruh terhadap adanya hubungan mahram adalah jika 

anak yang disusui lebih sedikit dari dua tahun.9 

Dikataan rad{a>’ah  dapat  terjadi  apabila  yang disusui tersebut menyedot air 

susu ibu susuanya. Jadi  apabila sepersusuan terjadi dengan tidak adanya 

syarat-syarat diatas, maka sepersusuan tersebut tidak dapat menjadikan 

hubungan mahram. Persusuan  tersebut  dianggap  batal dan tidak  

menimbulkan dampak baru dalam  mengubah hukum syara’. Kita menyebutnya 

bukan dengan rad{a>’ah tetapi cukup dengan makan, minum, suntikan dan 

sebutan-sebutan lain sesuai dengan alat yang dipakai  untuk menyalurkan air 

susu ke mulut balita.10 

Dalam hukum perkawinan Islam di kenal dengan adanya larangan 

pernikahan, larangan pernikahan tersebut  dikarenakan adanya hubungan nasab, 

dan hubungan sepersusuan. Di mana dalam masalah rad{a>’ah ada dampak 

hukumnya dalam pernikahan. Yaitu di larang menikahi ibu susuan dan saudara 

susuan. Alasannya  untuk menjaga keturunan. yang disebut  rad{a>’ah  itu jika 

seorang anak disusui langsung oleh ibu susuannya dan  air susu tersebut tidak 

                                                           
9Nurrudin Abu Lihyah, Halal Haram Dalam Pernikahan, ( Kairo: Dar AL-Kutub AL-Hadis, 2013),  

99-105. 
10Yusuf  al-Qordowi , Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 417. 
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bercampur dengan makanan, minuman,  dan umurnya belum mencapai dua 

tahun. 

Banyak orang menganggap mudah dalam masalah menyusui seorang anak. 

Mereka memberikan anaknya kepada orang lain untuk di susui tanpa 

memperhatikan kemungkinan anak dari perempuan yang menyusui tersebut 

menjadi saudara sepersusuan,  Tanpa memperhatikan akibat dari susuan 

tersebut.   maka hal itu dapat menjadikan hubungan mahram  dan haram 

menikahan. Dalam menyikapi masalah ini maka Sayyid Sabiq dan Wahbah 

Az-Zuhaili mempunyai ketentuan dalam menentukan rad{a>’ah. Di mana 

menurut sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili  usia anak yang disusui belum 

mencapai umur dua tahun itu menjadi syarat utama dalam masalah rad{a>’ah. 

Dan wanita yang haram untuk dinikahi menurut Sayyid Sabiq ada tujuh 

golongan sedangkan Wahbah Az-Zuhaili membaginya menjadi delapan 

golongan.    

Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkatnya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi  yang berjudul “Status 

Rad{a>’ah Dalam Pernikahan Perspektif  Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-

Zuhaili”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas penulis merumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat  Sayyid Sabiq  dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai 

rad{a>’ah dan implikasinya terhadap pernikahan? 



7 
 

2. Bagaimana kadar susuan  yang dapat  mengharamkan pernikahan 

menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili? 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pendapat  Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili 

mengenai rad{a>’ah  dan implikasinya terhadap pernikahan 

2. Untuk menjelaskan bagaimana kadar susuan yang dapat mengharamkan 

pernikahan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili 

D. Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, 

terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang rad{a>’ah antara lain; 

  Pertama, penelitain skripsi Buhrani, dalam skripsinya yang berjudul rad{a>’ah  

dalam Persepektif  Madhab Hanafi dan  Madhab Syafi’I,11 Dalam  skripsi ini 

mengenai rad{a>’ah    yang haram untuk dinikahi dengan tunggal susuan menurut 

Madhab Hanafi dan Madhab Syafi’I itu dalam menentukannya sedikit ada 

perbedaan dan juga ada persamaan. Perbedaannya terletak pada tenggang 

waktu menyusu dan kadar susuan yang diminum oleh bayi .sedangkan 

persamaannya adalah bayi yang telah disapih sebelum umur dua tahun, dan 

kemudian menyusu lagi kepada wanita lain, maka menurutnya tetap 

                                                           
11 Buhrani,”Radha’ah Dalam Persepektif Madhab Hanafi dan Madhab Syafi’I,” Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo, 2005) 45. 
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diharamkan nikah dengan tunggal susuan. Apabila ibu menolak menyusui 

anaknya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, maka hal ini hakim bisa 

memaksa ibu untuk menyusui bayinya. 

 Kedua, penelitian Hizmiati, dalam skripsinya yang berjudul Perkawinan 

antara Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur),12 dasar dan pertimbangan penghulu 

menolak perkawianan anatar kerabat sususan tersebut sudah sesuai dengan 

hukum islam dan hukum positif, karena selain tidak bertentangan dengan al-

Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang Perkawinan 

juga terdapat hukum maslahat didalamnya, yakni untuk menjaga keturuanan 

bagi pelaku perkawinan tersebut dan sudah sesuai dengan Maqosid Syari’ah. 

 Ketiga,Edi Riyanto, dalam skripsinya yang berjudu “ Analisis Pendapat 

Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab Rad{a>’ah  Secara Tidak 

Langsung13. Ibnu Hazm membolehkan menikah sebab rad{a>’ah    secara tidak 

langsung, karena menurut beliau yang disebut  rad{a>’ah      adalah antara mulut 

bayi dan tetek perempuan bertemu secara langsung, apabila tidak secara 

langsung, seperti dicampur makanan atau minuman, maka hal itu tidak bisa 

menjadikan hubungan nasab dan keharaman perkawinan. 

 Keempat, Winda Alisriani, Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Qordowi Tentang 

Bank ASI Dan Konsekuensinya Terhadap larangan Perkawinan Karena 

                                                           
12Hizmiati, “Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur), “ Skripsi (Yogyakarta:Universitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga, 2014) 55. 
13Edi Riyanto, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab Radh’ah Secara 

Tidak Langsung,” Skripsi ( Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo, 2015) 59. 
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Sepersusuan,14Yusuf Qordowi mengatakan bahwa Allah menjadikan landasan 

mahram adalah sifat ibu yang menyusui, adapun sifat susuan yang 

mengharamkan adalah apabila bayi itu menyusu dari puting ibu yang 

menyusuinya, apabila seseorang meminum susu seorang perempuan melalui 

bejana atau memerahnya  ke mulutnya, atau mencampurkannya dengan roti 

atau makanan, atau ditungkan ke mulutnya, hidung, dan telinganya maka 

semua itu tidak berdampak pada pengharaman. 

 Kelima, M, Asadullah Algholib, Tinjauan AL-Maslahah Terhadap 

Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara 

Sepersusuan,15Ibnu Hazm menolak peng-Qiyasan Rad{a>’ah yang sempurna 

dengan Rad{a>’ah  yang secara terpisah. Alasan Ibnu Hazm untuk menolak qiyas 

dengan menyerupakan Rad{a>’ah  bayi yang disusui oleh kambing dengan bayi 

yang disususi oleh perempuan, karena keduanya tidak menyebabkan Rad{a>’ah  

padahal keduanya sama-sama menyusui. 

Dari hasil  penelitian-penelitian  di atas belum ada yang membahas tentang 

tentang status rad{a>’ah dan implikasinya terhadap pernikahan perspektif Sayyid 

Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili. 

E. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, 

                                                           
14Winda Alisriani,”Telaah  Terhadap Fatwa Yusuf Qordowi Tentang Bank ASI Dan Konsekuensinya 

Terhadapa larangan Perkawinan Karena Sepersusuan”, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif 

Kasim, 2011) 60. 
15M, Asadullah Algholib,”Tinjauan AL-Maslahah TerhadapPemikiran Ibnu Hazm Tentang 

Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan”, Skripsi ( Surabaya: Universitas  Islam  Negeri Sunan 

Ampel, 2018). 57. 
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empiris, dan sistematis. Penelitian dapat dikatakan sebagai usaha penyelidikan 

yang sistematis dan terorganisasi. Alasannya  adalah penelitian merupakan 

suatu proses yang dilakukan melalui tahapan –tahapan tertentu untuk mencapai 

tujuan penelitian.16 

 

1. Jenis dan  pendekatan penelitian  

 Menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuri 

naturalistic. Yang  temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur 

perhitungan secara statistic.17 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 

Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu.18 

2. Sumber  data  

 Karena penelitian ini menggunakan penelitian Library Research 

maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut: 

a. sumber data primer 

                                                           
16  Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelotian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: C.V ANDI Offset, 2010), 4. 
17 Basrowi&. Suwardi,  Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), 22. 
18Ibid., 28. 
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 Yaitu sumber data  penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara).19 Adapun  sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah: 

Al-Fiqh al-Islām Wā Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaili, dan 

fiqh as-Sunnah, karya Sayyid Sabiq. 

 

b. Sumber data sekunder 

 Data sekunder pada umumnya tidak di rancang secara 

spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh 

atau sebagaian aspek  data sekunder kemungkinan tidak sesuai 

dengan kebutuhan peneliti.20Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini adalah kitab-kitab, tulisan orang yang membahas 

tentang rad{a>’ah dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan 

penelitian ini. 

3. Metode pengumpulan data 

  Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka metode 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 

yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, 

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait 

                                                           
19Ibid., 171. 
20Ibid., 172. 
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dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna 

dalam penelitian kualitatif.21 

 Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan 

pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan 

pendapat Sayyid Sabiq Dan Wahbah al-Zuhaili tentang status Rad{a>’ah, 

baik dari data skunder maupun primer. 

 

4. Analisis data 

 Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan Metode 

komparatif. Dengan metode ini penulis membandingkan beberapa 

pendapat para ulama dalam menyikapi masalah rad{a>’ah   sehingga dapat 

mengambil kesimpulan dari pandangan mereka. Adapun upaya 

kompraratif tersebut akan dilakukan melalui analisis pendekatan 

pemikiran Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili dalam menanggapi 

adanya rad{a>’ah   dan implikasinya terhadap pernikahan. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi  ini 

secara keseluruhan, maka  akan penulis sampaikan sistematika penulisan 

skripsi ini sebagai berikut:  

  Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar Belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi 

                                                           
21A Muri Yusuf, MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada 

media Group, 2014), 391. 
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  Bab dua berisi tentang status Rad{a>’ah dalam pernikahan, dalam bab ini 

digunakan untuk memaparkan tinjauan umum  tentang status  Rad{a>’ah   dan 

dampaknya terhadap pernikahan, dan   bab ini merupakan landasan teori yang 

digali dari perpustakaan yaitu: memuat tentang pengertian rad{a>’ah,  dasar 

hukum rad{a>’ah, akibat hukum status rad{a>’ah, dan syarat-syarat rad{a>’ah.  

Pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan factor-faktor 

terhalangnya pernikahan. 

 Bab tiga membahas tentang status rad{a>’ah yang dapat mengharamkan 

pernikahan, yang terdiri dari  biografi Sayyid Sabiq dan Wahbah az -Zuhaili, 

serta  karya-karya Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili, corak pemikiran fikih 

Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili 

 Bab empat analisis pandangan Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili pada 

bab ini akan di bahas terlebih dahulu pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah  Az–

Zuhaili tentang status rad{a>’ah dalam pernikahan.  

  Bab lima .Yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

 STATUS RAD{A>’AH DALAM PERNIKAHAN 

 

A. Rad{a>’ah Menurut Hukum Islam 

  Berdasarkan al-Qur’an dan hadits dijelaskan bahwa ibu susuan dan 

saudara perempuan susuan menduduki hukum yang sama dengan ibu dan 

saudara perempuan senasab  tentang kaharaman menikah dengan mereka. 

Dalam al-Qur’an disebut dua macam orang yang diharamkan menikah karena 

susuan, ialah ibu susuan dan saudara –saudara perempuan susuan. Untuk 

selanjutnya hadits menegaskan bahwa orang yang diharamkan menikah 

karena nasab maka haram menikah karena susuan.Sedangkan kadar susuan 

yang diminum dan usia bayi yang disusui:  

a. Banyaknya susu yang diminum  bayi 

 Di antara imam Madzhab dan para ulam berbeda pendapat tentang 

kadar atau berapa kali paling sedikit seorang bayi menyusu yang 

mengakibatkan haram menikah. Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh 

adanya beberapa hadits yang saling berbeda dalam menyebut jumlah kali 

menyusu. Dalam hal ini ada dua pendapat. 

 Ada yang berpendapat bahwa haram menikah karena susuan itu baik  

sedikit atau banyak susu yang diminum oleh bayi pada pada seorang ibu 

susuannya. Apabila seorang bayi itu pernah menyusu kepada seorang 

wanita  maka berlakulah larangan menikah. Pendapat lain ialah, bahwa 

haram menikah karena susuan itu ada batas minimal banyaknya susu yang 
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di minum pada ibu susuan; namun untuk menentukan batas minimal ini, 

para ulama berbeda pendapat. 

(1). Abu Hanifah, Malik dan salah satu pendapat yang  diriwayatkan dari 

Ahmad dan di antara para sahabat Umar, Ali, ibn Abbas, dan Ibn Umar, 

juga di antara  tabi’in seperti Sa’id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bisri, 

Qatadah, al-Zuhri, al-Awza’I dan Ibrahim berpendapat bahwa baik sedikit 

atau banyak susu yang diminum bayi, maka sudah masuk haram menikah 

dalam usia bayi dua tahun. (2). Imam Syafi’I, salah satu riwayat dari 

Ahmad, ibn Hazm dan kebanyakan ahli hadis berpendapat, bahwa tidak 

haram menikah karena susuan apabila susu yang diberikan oleh seorang 

ibu kepada  bayi seseorang  kurang daripada lima kali menyusu dalam 

waktu yang berbeda.  

 Pendapat ini berdasaarkan hadis Aisyah, beliau menerangkan: “Pada 

masa turunnya al-Qur’an, apabila bayi menyusu sampai sepuluh kali 

maka sudah haram untuk menikah. Keterangan Aisyah ini erupakan 

syarat mutlak. Apabila kurang dari lima menyusu dalam waktu yang 

berbeda, maka tidaklah haram untuk menikah sebab susuan dan hal itu 

merupakan rahmat Tuhan bagi manusia.   

b. Batas umur bayi yang menyusu   

 Telah sepakat para ulama  bahwa masa menyusu adalah dua tahun 

sejak hari lahir bayi yang bersangkutan. 22 

 

                                                           
22Peunoh & Sofia, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus-Sunnah Negara-

negara Islam, 184-188. 
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B. Pengertian Rad{a>’ah, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Rad{a>’ah 

1. Pengertian Rad{a>’ah 

 Rad{a>’ah menurut bahasa adalah menghisab susu dari payudara 

secara mutlak, baik dari manusia atau hewan besar atau kecil. 

Sedangkan menurut istilah, rad{a>’ah adalah sampainya susu wanita ke 

dalam perut. Dengan adanya kata ‘susu”, tidak termasuk didalamnya 

adalah jika yang di sedot  dari payudara itu berupa darah atau nanah. 

Dengan adanya kata “ perempuan” maka tidak termasuk didalamnya 

tiga kelompok ini. 

a. Laki-laki 

 Tidak termasuk rad{a>’ah dengan mengonsumsi susu laki-laki 

kerena tidak berfungsi member gizi dan tidak berkaitan dengan 

pengharaman seperti cairan lainnya, 

b.  Banci ( khūntsa) 

 Harus di teliti terlebih dahulu jenis kelamin banci, jika jelas 

kebanciannya, air susunya menyebabkan rad{a>’ah. Jika ia meninggal 

sebelum ada keterangan tentang kelaminnya, air susunya tidak 

menyebabkan rad{a>’ah. Dengan demikian, si penyusu boleh menikahi 

si banci tersebut atau yang sama posisinya sebagaimmana  di 

sampaikan oleh Al-Adzra’i.  Susu  merupakan simbol kemampuan 

untuk melahirkan dan hal itu tidak terjadi pada laki-laki dan banci. 
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c. Binatang 

 Jika dua bayi menyusu dari kambing atau sapi, tidak terjadi 

kekerabatan di antara keduanya, dan keduanya boleh menikah. Lagi 

pula, susu binatang tidak sebaik air susu ibu.23 

 Islam membolehkan rad{a>’ah, maka terjadilah penyusuan anak 

kepada ibu yang lain di sebut dengan ibu susuan. Karena terjadi  hubungan 

susuan antara anak susuan dengan ibu susuan maka timbulah konsekuensi 

hukum susuan yaitu menimbulkan hubungan mahram. Jadi setelah seorang 

wanita menyusui, maka selanjutnya adalah air susu yang dihasilkan atau 

yang di konsumsi, air susu inilah yang  paling pokok di dalam  

permasalahan mahram ini, karena pada hakikatnya air susulah yang 

menyebabkan  lahirnya hukum mahram karena radha’āh.24 

 Rad{a>’ah adalah sampainya air susu anak adam (manusia) yang 

ditentukan kedalam perut seorang anak yang sudah ditentukan, serta atas 

dasar peraturan tertentu. Bahwasanya yang menjadi tetapnya hukum 

penyusuan, itu hanya dengan air susu seorang perempuan yang masih 

hidup. Telah berumur sembilan tahun menurut penanggalan qomariyah 

(hijriyah). Baik perempuan itu masih perawan atau janda masih sendiri 

atau bersuami.25 

                                                           
23Abdul Wahab al- Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), 180-189. 

 
24Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, ( Jakarta: PustakaAT-Tazkia, 2006), 

118. 
25Abu Hazim Mubarok,  Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qorib, (Jawa Barat: Mukjizat, 2013), 170. 
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 Sesungguhnya sepersusuan yang dianggap sah dan dibenarkan 

adalah  anak yang disusui masih kecil dan susu yang diberikan dapat 

membantu dan menghilangkan lapar dan dahaga. Sehingga kadar dan air 

susu yang di minum oleh anak kecil sehingga ia bisa dikategorikan sebagai 

saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan bisa dikategorkan sebagai 

muhrim kalau kadar air susu yang di  minum cukup dapat mengenyangkan 

dan menghilangkan rasa haus.26 

 Berdasarkan pengertian diatas maka seorang anak tidak boleh 

menikahi ibu yang menyusui dan saudara susuannya. Karena terjadi 

hubungan sepersusuan antara anak susuan dengan ibu susuan maka timbulah 

konsekuensi hukum susuan yaitu menimbulkan hubungan mahram. Maka 

yang menjadi permasalahannya air susu yang dihasilkan atau yang 

dikonsumsi, air susu inilah yang paling pokok di dalam masalah mahram 

ini, karena pada hakikatnya air susulah yang menyebabkan lahirnya hukum 

mahram karena rad{a>’ah.27 

2. Dasar dan hukum Rad{a>’ah 

Dasar hukum rad{a>’ah adalah Al- qur’an hadis, dan ijma’ ulama. Firman 

Allah Swt. 

                    

                

                                                           
26Ahmad Mudjib  Mahali &  Ahmad Rodli Hasbullah,   Hadis-Hadis Muttafaq Alaih  Bagian 

Munakat dan Muamalah, ( Jakarta : Prenada Media, 2004), 55-56. 
27  Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim. Shahih Fikih Sunnah, 118. 
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 “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan dan  saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; 

ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 

dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa 

kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 

lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”(Qs: An-Nisa’ : 23). 28 

 

Dan dari aisyah r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda: 

النحسحبُ ُم نُحَُيحُْرمُُُمحاُالحرَّضحاعُ ُنُحمُ َُيحُْرمُُ   
  “keluarga yang haram dinikahi sebab nasab juga haram dinikahi 

sebab penyusuan.’’29  

Bila seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan, maka air 

susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya. 

Sehingga   perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu 

                                                           
28Al-Qur’an, 3:23. 
29 Imam Bukhari, Terjemahan Shahih Bukhori Jilid VII,  terj. Achmad Sunarto, ( Semarang: CV 

ASY SYIFA, 1933), 31. 
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sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungan  dengan suaminya. 

Maka  anak yang menyusu kepadanya juga terhubung dengan suaminya. 

Layaknya  seorang anak yang terhubung kepada anak kandungnya. 

Keharaman -keharaman berlaku sebagaimana hubungan nasab.30 

3. Rukun dan syarat Rad{a>’ah 

Rukun dan syarat rad{a>’ah  yang mengakibatkan haramnya pernikahan 

itu ada beberapa rukun: 

a. Perempuan yang menyusui 

  Perempuan yang menyusui ini ada tiga syarat: 

1) yang menyusui harus orang perempuan. Susu binatang tidak ada 

hubungannya  dengan haramnya pernikahan. Dua anak kecil 

yang sama-sama minum air susu binatang, tidak mengakibatkan 

hubungan persaudaraan diantara keduamya.  

2) Pada saat menyusui, perempuan tersebut dalam keadaan hidup. 

Kalau anak kecil menyusu kepada orang yang sudah mati atau 

perempuan yang sudah mati itu diperah susunya lalu diminum 

oleh anak kecil, maka tidak ada hubungannya dengan haramnya 

pernikahan. Kalau perempuan yang masih hidup diperah 

susunya, lalu sesudah perempuan itu mati air susu tersebut 

dituang ke dalam mulut anak kecil, maka mengakibatkan 

haramnya pernikahan. Menurut pendapat imam Syafi’i. 

                                                           
30Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang 

Undang Perkawinan, ,(Jakarta : Prenada Media, 2009), 115-116. 
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3) Perempuan yang menyusui itu ada kemungkinan melahirkan. 

Kalau terdapat air susu pada anak perempuan yang masih kecil 

yang belum berusia sembilan tahun maka penyusuan tidak 

mengakibatkan haramnya pernikahan.31 

b. Air susu 

  Tetapnya keharaman pernikahan tidak disyaratkan air 

susunya masih tetap seperti keadaan pada saat terpisah dari puting 

susu. Kalau air susu tersebut sudah berubah menjadi masam, atau 

mengental, atau berbuih, atau menjadi keju, atau membeku, atau 

seperti mentega, lalu disuapkan kedalam mulut anak kecil sebagai 

makanan, maka mengakibatkan haramnya pernikahan, karena air 

susu tersebut sudah sampai rongga anak kecil itu dan sudah 

dimakannya. Kalau air susu tersebut tercampur dengan makanan atau 

minuman lain, maka ditinjau dulu persoalannya. Kalau air susunya 

banyak maka haramnya pernikahan tetapi terkait dengan campuran 

tersebut. Disyaratkan air susu yang di minum oleh anak kecil itu 

ukurannya lima kali susuan secara terpisah-pisah. 32 

c. Tempat 

 Yaitu perut besar anak kecil yang masih hidup, dan tempat 

yang semakna dengan perut besar. 

1. Perut besar. Sampainya air susu keperut besar 

mengakibatkan haramnya pernikahan. Baik bayi itu 

                                                           
31Ibid. 
32 Ibid. 
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menyusu secara langsung pada perempuan maupun melalui 

perahan atau dituangkan kedalam mulutnya, air susu 

tersebut dituangkan ke mulutnya. 

2. Anak yang menyusu belum berumur dua tahun. Kalau ia 

sudah berumur dua tahun atau lebih, maka penyusuannya 

tidak ada pengaruh lagi. Usia dua tahun ini di hitung dengan 

bulan Qomariyah. 

3. Anak yang disusui hidup, air susu yang sampai kedalam 

perut anak kecil yang sudah mati tidak berpengaruh 

terhadap pernikahan.33 

4. Akibat hukum Rad{a>’ah 

Yang mengakibatkan Seorang laki-laki muslim diharamkan kawin 

dengan seorang perempuan yang menyusui sejak kecil. Ibu yang menyusuinya 

itu dapat dihukumi sebagai ibu sendiri dan air susunya yang diberikan kepada 

anak tersebut dapat menumbuhkan daging dan membentuk tulang-tulang 

anak. Dengan   demikian penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan 

keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak.  Perasaan ini kadang-kadang 

dapat disembunyikan, tetapi penyimpangannya dalam akal akan tampak 

ketika terjadi suatu peristiwa. 

Untuk dapat berpengaruhnya susuan ini kepada masalah perkawinan, 

disyaratkan harus dilakukan pada waktu kecilnya si anak, yakni belum 

berumur dua tahun saat air susu ibu ketika itu merupakan satu-satunya 

                                                           
33 Ibid, 605-608. 
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makanan dan penyusuan yang dilakukan tidak kurang dari lima kali serta 

mengenyangkan bagi si anak. Ukurannya adalah si bayi tersebut sudah 

melepaskan susuannya, karena sudah merasa kenyang. Pembatasan penyusuan 

sampai lima kali adalah menurut pendapat yang lebih kuat dan adil 

berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. 

Bagaimana dengan saudara susuan?  Kalau perempuan yang menyusui 

anak itu menjadi ibu bagi anak itu tersebut, begitu juga anak-anak perempuan 

si ibu tersebut menjadi  saudara susu bagi anak yang disusui itu.Begitu juga 

bibi-bibi dan seluruh kerabatnya.34 

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan 

beberapa hal: 

a. Yang di maksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman 

perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih 

memperoleh makanan dari air susu. 

b. Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusu pada sseorang ibu yang 

menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab. 

Melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal bayi 

yang di susui dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman 

perkawinan. 35 

5. Larangan Menikah dengan Saudara susuan.  

Larangan menikaha akibat susuan sama dengan haramnya menikah 

akibat hubungan nasab. Kemudian susuan yang menyebabkan haramnya 

                                                           
34Muhammad Yusuf Qordowi, Halal &  Haram Dalam Islam, ( Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007),  

247. 
35 Abd. Rahman Ghazi, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003),  107. 
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seorang pernikahan itu secara mutlak. Tidak dianggap menyusu bila tidak 

menyusu dengan sempurna, yaitu apabila seorang bayi menghisab dan 

menelan air susu seorang ibu dan belum aakan berhenti menyusus sebelum 

kenyang. Bukan kerana dihentikan.  

Kemudian air susu yang bercampur dengan makanan, minuman, obat, 

susu sapi dan yang lainnya yang dimakan oleh si anak, kalau susu si ibu lebih 

banyak kadarnya, maka perempuan yang mengeluarkan air susu menjadi 

haram untuk dinikahi. Apabila kadarnya lebih sedikit maka tidak 

menyebabkan mahram.`36 

6. Hikmah Rad{a>’ah 

Allah Swt  memberikan kasih sayang kepada kita semua, dengan 

memperluas wilayah kekerabatan kita dengan memasukkan keluarga 

sepersusuan. Sebagian badan anak yang disusui terbentuk dari susu wanita 

yang di menyusuinya, sehingga ia mewarisi sifat dan akhlak wanita tersebut 

seperti yang diwarisi oleh anak kandungnya sendiri. Adapun hikmah rad{a>’ah 

adalah : 

a. Dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar keduanya 

b. Dapat  menumbuhkan daging dan tulang pada bayi.37 

Sedangkan Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian 

tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seseorang perempuan menyebabkan 

tumbuhnya daging anak yang di susui dan membuat ukuran tulangnya 

menjadi membesar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam  hadist,  

                                                           
36Hamdani, Risalah Nikah ( Hukum Perkawian  Islam), terj. Agus Salim, ( Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 86. 
37Ibid., 250. 
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ُاّلحلْحمُح محاُشحدَُّالع ظحمح،وحأحنْ بحتح  الحر ضحاعحُاِّالُح
 

 “Tidak dimakan menyusu kecuali apa yang dapat memeperbesar tulang 

dan menumbuhakan daging” 38 

 

 Sesungguhnya pembesaran tulangdan penumbuhan daging akibat 

pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang 

menyusui menjadi ibu susuan karena adalah bagian dari anak itu secara 

hakiki.39 

C. Pengertian, Dasar Hukum,Rukun, Syarat dan Hikmah  pernikahan 

1. Pengertian pernikahan 

  Nikah menurut bahasa al-jam’u dan al- dhamu yang artinya kumpul.  

Sedangkan  menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki –laki 

dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya 

untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 

masyarakat yang sejahtera. 40 

  Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 

antarjenis, dan hak serta berkewajiban yang berhubungan dengan akibat 

perkawinan tersebut. Dasar  perkawinan menurut Islam, pada dasarnya 

                                                           
38 Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud  Jilid III, terj. Bey Arifin , (Semarang: CV ASY 

SYIFA,1992), 10. 
39Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema 

Insani 2011),138. 
40Tihami &Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 8. 
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menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan 

maslahat atau mafsadatnya.41   

 Yang berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga 

macam: 

 Pertama, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak 

menikah. Menurut para fuqoha’ secara keseluruhan, keadaan seperti itu 

menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesuciam dirinya dan 

jalannya dengan cara menikah. 

 Kedua,orang yang disunahkan untuk menikah, yaitu orang yang 

syahwatnya bergejolak, yang dengan menikah tersebut dapat 

menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada allah. 

 Ketiga,  orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah 

syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang kerena 

penyakit atau karena hal lainnya.42 

  Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai 

perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul, 

sunnah Allah berarti menurut qodrat dan irodat Allah dalam penciptaan alam 

ini, sedangkan sunnah rosul untuk dirinya dan untuk umatnya. 43 

                                                           
41Ibid, 10. 
42Syaikh Hasan Ayyyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat,  

31-33 
43Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang 

Undang Perkawinan, ibid, 41. 
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 Nikah adalah sunnah para nabi dan rosul, bahkan sunnah pemuka 

para nabi. 44 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

   Pernikahan diatur dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ 45 

                      

                       

       

 

 “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 

dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.”(Qs: An-Nisa’ :3).46 

 

  ُ   ُُ  ُُ ُ   ُُُ

ُ  ُُُُ ُُ ُ ُُُُ

 
 “Dan  kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara 

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 

                                                           
44 Syeikh Mahmud al-Misri, Bekal Pernikahan Panduan Terlengkap Dalam Pernikahan, (Jakarta: 

Qisthi Press, 2010), 15. 
45Abdul Wahab al- Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami,  30. 
46 Al-Qur’an, 4:3; 
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dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha mengetahui.”( Qs: An-Nuur: 32).47 

 

3. Rukun dan syarat pernikahan 

 Rukun  yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam 

perkawinan. 

 Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkain pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut 

islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam. 

 Sah,  yaitu suatu paekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan 

syarat. 

a. Adapun rukun nikah  adalah; 

1) Mempelai laki-laki; 

2) Mempelai perempuan; 

3) Wali; 

4) Dua orang saksi; 

5) Shigat ijab Kabul; 

 bersatunya majelis ijab dan Kabul (ittihad majlis al-ijab 

wal-qobul). Maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu 

                                                           
47 Al-Qur’an, 24: 32. 
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majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara 

pengucapan ijab dan qobul.  

 Harus ada ppersesuaian atau lebih tepat persamaan antara 

ijab dan qobul. (at-tawafuq baynal ijab wal-qobul) 

maksudnya, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan 

antara ikrar ijab di satu pihak dan menyatakan Kabul 

dipihak lain. 48 

b. Syarat-syarat suami; 

1) Bukan mahram dari calon istri;  

2) Tidak terpaksa atas kemauannya sendiri; 

3) Orang tertentu, jelas orangnya; 

4) Tidak sedang ihram; 

c. Syarat-syarat istri 

1) Tidak ada halangan syara’ yaitu tidak bersuami, bukan 

mahram, tidak sedang dalam iddah; 

2) Merdeka, atas kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya; dan 

4) Tidak sedang berihram;49 

4. Hikmah  dan Tujuan Pernikahan 

 Pernikahan  menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjun 

agama dalam rangka mendirikan keluargga yang harmonis, sejahtera, 

bahagia. Harmonis dalam menggunakakan hak dan kewajiban anggota 

                                                           
48 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005),55. 
49Ibid., 12. 
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keluarga, sejahtera artinya terciptanya keperluan hidup  lahir dan batinnya, 

sehingga ttimbullah kebahagiaan yakni kasih saying antar anggota. 

 Aturan pernikahan menurut islam merupakan ketentuan agama yang 

perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun 

hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama . sehingga kalau 

diringkas ada dua tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi 

nalurinya dan memenuhi petunjuk agamanya.50  

 Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah 

menghilangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh 

syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.51 

Selain itu hikmah pernikahan diantaranya: 

a. Pernikahan adalah fitrah manusia 

Bagi setiap yang berakal bahwa menikah dalam islam 

merupakan fitrah manusia agar membawa diri dengan 

amanah dan tanggung jawab yang besar terhadap siapa saja 

dipundaknya ada hak pendidikan dan arahan ketika 

menerima panggilan fitrah ini dan memenuhi hasrat cinta 

serta menjalani sunnatullah kehidupan. 

b. Pernikahan merupakan kemaslahatan bagi masyarakat 

Pernikahan dalam islam memiliki faedah-faedah umum 

dan kemaslahatan bagi masyarakat.  

 

                                                           
50 Abd. Rahman Ghazi, Fiqh Munakahat, 22-23. 
51Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang 

Undang Perkawinan, , 47. 
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c. Memelihara spesies manusia 

Dengan menikah, kelangsungan keturunan manusia tetap 

berlanjut, terus bertambah, dan berantai untuk mewarisi 

dunia ini dan seisinya.semakin banyak dan semakin turun-

temurunnya manusia merupakan pemeliharaan terhadap 

spesies manusia.52 

d. Menghindari perbuatan zina 

e. Nikah meruoakan setengah dari agama 

f. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat 

perempuan yang di haramkan 53 

g. Menikah dapat Menyambung silaturrahmi54 

h. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk 

masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang 

i. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab  dan mencari 

harta yang halal.55  

5. Faktor-Faktor Terhalangnya Pernikahan 

  Maksud dari larangan pernikahan pada pembahasan ini ialah 

larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita, menurut 

syara’, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan 

sementara.  Diantara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan 

                                                           
52Abdul Wahab al- Sayyid Hawwas,26-31. 
53 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,  2011), 

11. 
54Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, ( Bandung: CV  Pustaka Setia, 2013), 140. 
55 Abd. Rahman Ghazi, Fiqh Munakahat, 29. 
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ada pula yang masih dipersilahkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga , 

yaitu: 

1. Nasab (keturunan) 

 Dalam memilih pasangan hidup, nabi Muhammad Saw. 

Telah  menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, 

diantaranya; tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan 

berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial. 

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya  karena 

pertalian nasab adalah: 

a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis 

keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah 

maupun ibu dan seterusnya keatas). 

b. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu 

perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan 

dan seterusnya kebawah. 

c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu 

saja. 

d. Bibi, saudara perempuan ayah dan ibu, baik saudara kandung 

ayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 
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e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan 

saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya 

kebawah.56 

2. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda) 

 Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang 

perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dan dengan 

kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula 

hubungan antara si perempuan dengan kerabat laki-laki itu. 

Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan mushaharah. 

Dengan  terjadinya hubunngan mushaharah timbul pula larangan 

perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh 

seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah itu 

adalah sebagai berikut: 

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri 

b. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki atau 

menantu 

c. Ibu istri atau mertua 

d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.57 

3. Sesusuan 

  Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah ; 

a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang 

wanita yang telah menyusui seorang anak, dipandang 

                                                           
56Ibid,. 66. 
57 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang 

Undang Perkawinan, 112. 
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sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram 

melakukan perkawinan. 

b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau 

ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang 

menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan 

sehingga haram melakukan perkawinan. 

c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau 

saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya 

keatas. 

d. Keponakan sususan perempuan, yakni anak perempuan  

dari saudara ibu susuan. 

e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung 

maupun seibu saja. 

 Sebagai tambahan, penjelasan sekitar sususan ini dapat di 

kemukakan beberapa hal: 

a) Susuan yang mengakibatkan keharaman pernikahan ialah 

susuan yang diberikan kepada anak memang yang masih 

memperoleh makan air susu. 

b) Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui ada seorang 

ibu yang menimbulkan keharaman hubungan nasab 

sebagaimana tersebut.58 

                                                           
58Ibid,  112. 
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 Karena pengharamannya adalah susu yang keluar dari seorang 

wanita akibat adanya kehamilan dari suaminya maka jika seorang anak 

menyusu darinya, ia menjadi bagian dari wanita yang menyusuinya. 

Pengharaman ini khusus berhubungan dengan anak sepersusuan, dan 

tidak mencakup saudara atau kerabatnya. Saudara perempuan dari anak 

sepersusuan ini misalnya, tidak otomatis menjadi saudara perempuan bagi 

saudara sepersusuannya.59 

6. Perkawianan Yang Diharamkan 

a. Perkawinan mut’ah ( kawin kontrak) 

 Pernikahan yang dilakukan semata-mata untuk melampiaskan hawa 

nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Atau akad 

perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita untuk 

satu hari, satu minggu, satu bulan. Di sebut mut’ah karena karena 

dengan perkawinan tersebut laki-laki dapat dapat menikmati sepuas-

puasnya sampai saat yang telah ditentukan dalam akad. 

b. Nikah ta{h>l{i>l 

 Yaitu nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk 

menghalalkan kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila 

seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu 

masa atau berbeda masa, maka si suami tidak boleh lagi menikah 

denga bekas istrinya kecuali bila bekas istrinya itu telah menikah 

                                                           
59Syeikh Mahmud al-Misri, Bekal Pernikahan Panduan Terlengkap Dalam Pernikahan, 134. 
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dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya. Hal 

ini berdasarkan firman Allah: 

                    

                   

          

 

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 

Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 

dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(QS: 

Al-Baqoroh; 230)60 

 

c. Nikah Syigh{a>r 

 Seseorang laki-laki yang menikahi anak perempuannya dengan 

ketentuan laki-laki itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya 

dan tidak ada diantara keduanya mahar.61 

7. Putusnya Perkawinan 

 Putusnya berkawinan di sebut juga f{a>sakh. fa>sakh artinya putus atau batal. 

jadi  fa>sakh  pembatalan pernikahan oleh istri karena antara suami istri terdapat 

cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. Atau si suami tidak  

memberi nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. 

 

                                                           
60 Al-Qur’an, 2: 230. 
61Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,15-17. 
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8. Akibat Batalnya Perkawinan 

 Akibat batalnya pernikahan ialah: 

a. Akibat talak, 

Talak ada tiga macam: 

1. Talak Raj’i. 

2. Talak Bā’in Sugrā 

Yaitu memutuskan hubungan  pernikahan antara suami istri 

setelah kata talak diucapkan.  Kerana ikatan pernikahan telah putus, 

maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya, oleh karena 

itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, 

apalagi menyetubuhinya.  

3. Talak Bāin Kubrā 

Yaitu memutuskan hubungan tali pernikahan antara suami istri. 

Tetapi talak bāin kubrā  tidak menghalalkan bekas suami merujuknya 

kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah lagi dengan laki-laki 

lain dan telah bercerai sesudah dikumpulnya. Tanpa ada niat nikah 

tahlil. 

4. Akibat hukum Fasakh 

5. Akibat khulu’ 
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6. Akibat sumpah li’an 

Pelaksanaan hukum li’an sangat memberatkan dan menekan 

perasaan, baik bagi suami maupun istri yang sedang dalam perkara  

li’an. bahkan dapat mempengaruhi jiea masing-masing.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

                                                           
62Tihami &Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,307-317 
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BAB III 

STATUS RAD{A>’AH YANG  DAPAT MENGHARAMKAN PERNIKAHAN 

MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI 

A. Pendapat  Sayyid Sabiq  Terhadap Rad{a>’ah  Yang Dapat Mengharamkan 

Pernikahan 

1. Biografi Sayyid  Sabiq 

   Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia 

lahir dari pasangan keluarga yang terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan 

Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara cairo), Mesir. At-Tihami 

adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. 

   Ia menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, 

termasuk di Indonesia, antara lain: al-Yahud fi al-Quran (yahudi dala al-Qur’an), 

Annasir al-Quwwah Al- Islām (unsur-unsur dinamika dalam islam), al-Aqā id 

AL-Islāmiyyah (akidah Islam), Ar-Riddah (kemurtadan), as-Salah  wa at-

Taharah  wa al-Wudu (sholat, suci, berwudu), as-Siyam (puasa), Baqah az-Zahr 

(karangan bunga), Da’wah al-Islām, (dakwah islam),  Fiqh Sunnah (fikih 

berdasarkan sunnah nabi),  Islāmuna (keislaman kita) dan lain-lain. Sebagian 

buku-buku ini diterjemahkan kedalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. 

Namun yang paling populer adalah fikih sunnah. 63 

   Guru-guru Sayyid Sabiq antara lain adalah syekh Mahmud Syaltut dan 

syeikh Tahir Ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di Al-Azhar 

ketika itu, ia juga belajar kepada syeikh Mahmud Khattab, pendiri Al-Jamiyyah 

                                                           
63Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi HukumIslam, Jilid 3,( Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1996 ), 

1614-1615. 
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Asy-Syar’iyyah li al-‘amilin fi al-Kitab Wa Sunnah ( perhimpunan syariat bagi 

pengamal al-qur’an dan sunnah nabi ). Al-Jamiyyah ini bertujuan mengajak umat 

kembali mengamalkan al-Qur’an dan sunnah nabi saw tanpa terikat pada mazhab 

tertentu.64 

2. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Radhā’ah 

a. Haram karena susuan 

  Diharamkan menikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. 

Yaitu; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, 

anak perempuan dari sudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara 

perempuan. Karena ibu susuan sam dengan ibu kandung. Dan diharamkan bagi 

laki-laki yang di susui kawin dengan dengan ibu susuannya dan dengan 

perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. 

 Jadi, haram menikahinya yaitu: 

1) Ibu susu, karena ia telah menyusuinya maka dianggap dari ibu yang 

menyusui 

2) Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya 

3) Ibu dari bapak susuannya, karena ia merupakan neneknya juga 

4) Saudara perempuan dari ibu susuannya, karena ia mereupakan bibi 

susuannya 

5) Saudara perempuan bapak susuannya, karena ia menjadi bibi susuannya 

6) Cucu perempuan ibu susuannya, karena ia menjadi anak perempuan 

saudara laki   -laki dan perempuan sesusuan dengannya 

                                                           
64 Ibid. 
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7) Saudara perempuan sesusuan baik yang sebapak atau yang seibu atau 

kandung. 

b. Air susu ibu susuan secara mutlak mengharamkan 

ُلنبُاملرُضعةَُيرمُمطلقاُ

(أُوُس     عك ا١ُس     كانُأر     ا ُش     ر ُأوُوُ      كراُ ’ُالتغ     ُل     ةُعل     نبُال     رُض     عةُ     رمُ
ص  وُولس  دُ ك   ةُ،ُولبل  عُ   درُرض  عةُ،ُان   َُيص   ُع   ُم  اُ(حي  ُر  ا ُلغ    ُال٢ 

 65َيص ُعاإلرضاعُمنُإُنباتُاللحمُ،وإنشازُالعظمُ،ُفيساولةُيفُالتحرمي

  Minum air susu ibu mengharamkan, baik dengan menyusu langsung atau 

melalui sedotan atau dilewatkan hidungnya, asalkan semuanya tadi dapat 

mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar pada bayi sekalipun sekali susuan 

tetapi bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulangnya. Maka susuan 

semacam ini sudah dapat mengharamkan. Bilamana  air susunya perempuan 

bercampur dengan makanan atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing 

dan lain sebagainya, lalu diminumkan kepada bayi, bilamana air susu 

perempuanya lebih banyak, maka ia mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka 

ia tidak mengharamkan. Didalam hal ini kaidah yang terkenal yaitu bila airnya 

lebih banyak dari pada air susu maka di anggap air. Dan bilamana air susunya 

lebih banyak campurannya, maka dianggap air susu juga. 

c. Sifat susuan 

ُصفةُالرضعةُ

                                                           
65 Ibid, 68. 
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ُسكانُ ،ُ ُثدليها ُمن ُاللنب ُدر ُامرأة ُر  ُهي ،ُ ُالتحرمي ُلثبتُعلبنها ُالىت وللمرضعة
أمُُغريُعالغةُ،ُأرانتُلالسةُمنُاحمليضُأمُغريُلائس ُ،ُوسكانُأرا ُُُأرانتُعاُلغة

 66هلاُزوُجُأمُملُلكنُ.ُوسكانُأرانتُحامالُأمُغريُحام 

  Perempuan yang munyusui yang air susunya menjadikan haramnya 

perkawinan yaitu semua perempuan yang bisa mengeluarkan air susu dari 

teteknya, baik sudah dewasa ataupun belum. Masih haid ataupun tidak, punya 

suami ataupun  tidak punya suami. 67 

d. Umur anak yang di susui 

ُسنُالرضاعُ

ُرا ُيفُاحلكلنيُ. هيُاملدةُالىتُعينهاُاهللُتعاىلُوحددهاُيفُ كُُالرضاعُاحمّلرمُللزواجُما
 ا ُالرضيعُيفُه هُاملدةُلكك ُصغرياُلكفي .ُاللنبُ،ُولنبتُع ُلكُحلم ُ،ُفيصريل ُ:

 68.  ر زناُمنُالرضعةُ.ُفيشرتكُيفُاحلمةُمعُأوالدها
   anak susuan yang haram menikah dengan ibu susuannya bilamana umurnya 

sebelum dua tahun, yaitu masih merupakan masa penyusuan anak-anak. Oleh  

karena anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makannya cukup 

dengan susu, begitu pula pertumbuhan badannya dari pada ibu susunya yang 

karena itu dia sama-sama menjadi muhrim bagi ibu dan anak-anaknya. Bilamana 

anak yang sudah dipisahkan sebelum dua tahun, padahal ia masih memerlukan 

air susu, kemudian ia di susui oleh seorang perempuan, maka susuan semacam 

ini mengharamkan. 

                                                           
66 Ibid, 69. 
67Sayyid Sabiq, fiqih Sunnah, 103. 
68 Ibid. 
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e. Susuan kepada anak yang besar 

ُرضاعُالكبري

و لىُه اُفرضاعُُالكبريُالَيرمُيفُرأ ُمجاُهريُالعلمانُلالدُلةُاملتقدمة.ُوذهبتُ اُ
  69ئفةُمنُالسلفُواخللفُإىلُأن َُيرمُولكُأن ُشيخُربريُرماَُيرمُرضاعُالصغري

 

   Menurut jumhur ulama susuan kepada anak yang sudah besar (lewat umur 

dua tahun) tidak mengharamkan, karena alasan-alasan sebagaiman tersebut 

diatas. Akan tetapi segolongan ulama salaf dan mutakkhir berpendapat tetap 

mengharamkan, sekalipun yang di susui sudah lanjut usianya, namun dianggap 

sama dengan susuan kepada anak kecil.  

f. Saksi dalam susuan 

   Saksi seorang perempuan dalam masalah susuan dapat diterima, bila ia 

melakukannya dengan rela.  

 Saksi dalam masalah susuan haruslah dua orang laki-laki atau seorang laki- laki 

dan dua orang perempuan dan tidak diterima saksi seorang perempuan saja, 

firman Allah Sw 

                    

         

 

                                                           
69 Ibid,. 70. 
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  “Dan hendaklah olehmu dua saksi laki-laki dari golonganmu, jika 

tak ada dua orang laki-laki, maka hendaklah seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan yang engkau sukai sebagai saksi .“ ( Al- Baqoroh: 282). 70 

  

  Tetapi saksi dua orang perempuan dalam soal susuan dapat diterima, asalkan 

sebelum dia memberikan kesaksiannya itu sudah tersiar berita-beritanya.  

g. Hubungan Suami  Denagan Anak Yang Disusui 

ُأعكةُزوجُاملرضعُللمرضع

ُأرضعتُامرأةُرضيعاُصارُزو هاُأ ُللرضي عُ.ُوأخكهُ ّمال ُ،ُملاُتقدمُمنُحدُإذا
ل ُح لفةُ،ُوحلدل ُ ائشةُرضىُاهللُ نها،ُأ ُرسكالاُهللُصلىُاهللُ لي ُوّسلمُ الُ
ُرضىُاهللُ ُنتُامرأاتُأرضعتُ ائشة ُورا ُ مكُ. :ائ ُينُافلحُأيبُالقعيشُفإن 
 نهاُ.ُوسئ ُاُعنُ باسُ نُر  ُل ُ ارلتا ُأرضعتُإحدمهاُ ارلةُواخرىُغالماُ

أَي ُللغالمُأ ُلتزوجُاجلارلة؟ُُ الُ:ُالُالقاحُواحدُ.ُوه ُرأىُاائمةُاارععةُ،ُ:ُ
     71.وااوزا ي،ُوالثكر 

  Jika seorang anak menyusu kepada orang perempuan, maka suami perempuan 

itu menjadi ayah susuannya, dan saudara laki-laki menjadi pamannya. 

Sebagaimana tersebut di dalam hadis khafidoh di atas, dan hadits Aisyah, bahwa 

rosulullah telah bersabdah: berilah izin kepadaku untuk menyenangkan saudara 

laki-lakiku, Abu Qu’ais, karena ia pamanmu,’’ Dulu isteri Qu’ais pernah 

menyusui Aisyah.  

  Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mempunyai dua 

orang budak bersaudara yang seorang menyusui perempuan dan yang lain 

                                                           
70Al-Quran, 2: 282. 
71 Ibid,. 72-73. 
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menyusui laki-laki. Apakah anak laki-laki tadi boleh menikah dengan anak 

perempuan yang disusui tadi? Maka di jawab: tidak boleh, karena barang 

cangkokan itu satu hakikatnya, demikianlah pendapat imam-imam madzhab, 

Aiza’iy dan Tsauri, dan diatara para sahabat yang berpendapat demikian adalah 

Ali dan Ibnu Abbas.  

h. Hikmah di haramkanya susuan 

  Adapun hikmah haramnya menikah dengan susuan, maka sebagai salah satu 

rahmat Allah kepada kita,ialah hendak memperluas daerah tali kekeluargaan itu 

dengan memasukkan penyusuan kedalam lingkungannya. Dan karena sebagian 

dari pada diri ibu susuan telah turut membentuk tubuh anak susuannya, yang 

dengan demikian anak tadi telah mewarisi baik tabiat maupun akhlak ibu 

susuannya seperti halnya dengan anak kandungnya dari ibu susuannya.72 

3. kadar Susuan yang mengharamkan  

 الرضاعُال  ُلثبتُع ُالتحرميُ
،الظاهرُأ ُاإلرضاعُال  ُلثبتُع ُالتحرُميُ،ُهكُمطلقاُاإلرضاعُ.ُواللتحققُإالُ

ُراملة،ُوهيُأ ُلأخ ُالصوُالثد ُولتصُالل ُئعاُعرضعة نبُمن ُ،ُواللرتر ُإالُ ا
ُمّصةُأوُمصتنيُ،ُفإ ُذلكُالَيرّرمُان ُدو ُ منُغريُ ارضُلعرضُل .فلكُمصِّ
الرضعةُ،ُواللؤثرُيفُالغ انُ.ُ التُ ائشةُرضيُاهللُ نهاُ:ُ الُرسكُلُاهللُصلىُ

 اهللُ لي ُوسلم:ُالحترمُاملصةُ
 73.  حدةُمنُالصوالالصتا ُرواهُاجلماُ ةُإالُالبخار ُ.ُواملصةُهيُالُك

 

  

                                                           
72 Ibid. 
73 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid II, (Bandung: PT Al- Ma’arif, 1992), 66-67. 
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    secara zhahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya 

perkawinan.Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali susuan yang 

sempurna, yaitu di mana anak menyusu tetek  dan menyedot air susunya, dan 

tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa 

sesuatu paksaan. Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak 

menyebabkan haramnya nikah, karena bukan di sebut menyusu dan tidak 

pula bisa mengenyangkan. 

  Dari aisyah R.A. bahwa Rasulullah Saw. Bersabdah:   

ُرحُسْكُلُالل  ُصلىُ ُروهُاجلما ة حالح ُالحمصَّتحا   حصَّحُةُوحالح
ُحتحْرُِّمُامل  اهللُ لي ُوسلمُ:الح

    “Tidak haram nikah karena sekali atau dua kali susuan”74 

  Sekali menyusu maksudnya menyedot sebentar air susu. Sekali menyusu 

dalam pengertian menyedot air susunya dan masuk ke dalam perutnya, menurut 

pendapat Sayyid Sabiq, inilah pendapat yang kuat.  

   Sedikit susuan atau banyak sama mengharamkan, berdasarkan keumuman 

 kata menyusu diatas. Di sini nabi tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan 

itu terjadi. Dan dengan beliau tidak menyebutkan ini menunjukkan masalah 

bilangan tidak menjadi pokok, tetapi yang pokok adalah menyusunya. Jadi, asal 

menyusunya sudah terjadi , maka secara hukum sudah berlaku. Dan dengan ini 

maka sudah menjadi haram nikah. Yang mengharamkan pernikahan susuan yang 

tidak boleh kurang dari lima kali dalam waktu yang berbeda-beda.75   

                                                           
  
74Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud Jilid III.  13. 
75Sayyid Sabiq, fiqih Sunnah, ( Bandung: PT Al- Ma’arif, 1999). 100-101. 
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B. Pendapat  Wahbah Az-Zuhaili Terhadap  Susuan Yang Dapat 

Mengharamkan Pernikahan 

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili 

Wahbah az-Zuhaili lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus,pada tahun 

1932. Padatahun 1956, beliau menyelesaiakan pendidikan tingginya di 

Universitas Al-Azhar Fakultas Syari’ah. Beliau memperoleh gelar magister 

padatahun 1959 pada bidang syari’ah islam Univbersitas Al-Azhar Cairo. 

Beliau mengajardi Damaskus. Di sana beliau mendalami ilmu fiqih serta 

ushul fiqih dan mengajar di Fakultas Sayri’ah. Beliau juga kerap mengisi 

seminardan acara televise diDamaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab 

Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh qur’an dan mencintai As-Sunnah. 

  Wahbah Az-Zuhaili belajar al-Qur’an  dan ibtidaiyah di 

kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada 

tahun 1946 M, beliau lalu melanjutkan pendidikan kuliah syari’ah dan tamat 

pada tahun  1952 M. beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau 

pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. 

Yaitu di Fakultas  Bahasa Arab di Universitas Al- Azhar  dan Fakultas 

Hukum Universitas ‘Ain Syams. 

  Beliau memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al- 

Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence(Lc) 

bidang Hukum di Universitas ‘Ain Syams pada tahun 1957. Megister 

Syari’ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo di dapatnya pada tahun 

1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963. 
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  Setelah memperoleh ijazah doctor, beliau pertama kali bekerja  staf 

pengajar pada Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus pad tahun 1963, lalu 

menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 

1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi  dosen tamu di sejumlah  

Universitas di Negara-negara Arab, di sudan pada Fakultas syari’ah dan 

Hukum, serta Fakultas Adap Pascasarjana Universitas Baghazi Libiya . pada 

Universitas Khuttum, Universitas Ummu Darman, dan Universitas Afrika. 

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili wafat pada usia yang ke-83 ( 1932-2015).76 

2. Pendapat Wahbah az–Zuhaili Tentang Rad {a>’ah . 

a. Pegharaman  Akibat Hubungan Sesusuan 

ُضاعُحرمةُالُر
ُةُعععسببُالنسبُ،ُوهنُاُررماتُعسببُالرضاُعُهنُاحملرماتُاحمل منُ هةُأنكاعُُ

 77اجملمكعُمثانيةُ عُمنُ هةُاملصاُهرةُ،فصارالنسبُ،وارععةُأنُك
 

  Para perempuan yang diharamkan akibat hubungna persusuan adalah sama 

dengan paraperempun yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah 

empat jenis darisegi hubungan nasab. Danempat jenis dari hubungan besanan. 

Sehingga keseluruhannya,menjadi delapan.Sebagaimana diharamkan para 

perempuan kerabat akibat sesusuan,diharamkan juga para perempuan akibat  

hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab. Kecuali pada dua kondisi, 

dimana pada kedua kondisi tersebut berbeda hokum nasab dengan susuan. 

                                                           
76Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi HukumIslam, Jilid 3, 294. 
77 Ibid, 137. 
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 Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan, 

yaitu: 

 Pertama, ibu seseorang dari susuan keatasnya, yaitu ibu susuan dan para 

nenek. 

  Kedua, keterunan dari susuan dan nasab ke bawahnya, mereka adalah anak 

perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki 

susuan, dan anak perempuan meskipun turun. 

 Ketiga, keturunan keduaorang tua dari susuan, dan keponakanperempuan dari 

anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun. 

  Keempat, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan.Yaitu, bibik dari 

pihak bapak, dan bibik dari pihak ibu susuan. 

  Kelima, ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya. 

Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri maupun tidak. 

  Keenam, istri bapak dan isrti kakek dari susuan nasab ke atasnya. Meskipun 

bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagimana diharamkan 

untu knya istri bapaknya dari hubungan nasab. 

 Ketujuh, istri anak, istri  cucu dari  anak laki-laki .Dan anak perempuan 

susuan, dan nasab dibawahnya. Meskipun anak telah menggauli istrinya atau 

tidak. Sebagimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab. 

 Kedelapan, anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-

anaknya dan nasab dibawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia belum di gauli, 
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keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, 

sebagimana halnya kondisi keturunan secara nasab.78 

b. Perkara Yang Berbeda Antara Hukum susuan Dengan Hukum  Nasab 

  Ada dua kondisi pengharaman akibat hubungan nasab. Dua kondisi ini tidak 

diharamkan dari segi susuan. Kondisi tersebut adalah: 

a. Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dinikahi. 

Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan 

sebapak yang berdasarkan hubungan nasab. 

b. Saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan , 

maka si bapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya menikahi 

saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara 

nasab 

c. Saudara Perempuan Saudar Laki-Laki, IbuAnak Yang Disusui dan Yang 

Menyusui 

Seorang laki-laki boleh menikahi saudara perempuan sesusuan, serta 

saudara perempuan saudara laki-laki dari hubungan nasab. Juga ibu anak yang 

disusui dari hubungan nasab, dan yang menyusui. 

 Begitu juga halnya jika ada dua orang bersaudara seibu, dan salah satu dari 

keduanya memiliki saudara perempuan sebapak, maka saudara laki-lakinya yang 

seibu boleh menikahi saudara perempuannya seibu. Suami perempuan yang 

menyusui boleh menikahi ibu anak susuannya. Karena anak yang disusui itu 

adalah anaknya, sebagaimana halnya dia boleh mengawini ibu dari hubungan 

                                                           
78Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyaie al-Kattani, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), 132-133. 
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nasab. Bapak anak yang disusui boleh menikahi perempuan tukang menyusui 

anaknya; karena dia adalah ibususuan anaknya, sebagaiman ibu dari hubungan 

nasab.79 

d. Batas Umur Anak yang Disusui yang dapat Mengharamkan Pernikahan  

 Menyusu tidak menjadikan mahram kecuali jika masih kecil. Jumhur   ulama 

mengatakan: selagi masih berumur dua tahun maka menyusunya dapat 

menjadikan mahram. Di atas  umur tersebut maka tidak menjadi mahram. 

Berdasarkan  firman allah: 

                 

  “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh,”(Qs: Al-Baqoroh 233).80 
 

 Sebagian ulama mengatakan: Susuan yang dapat menjadikan mahram adalah 

susuan kepada anak sebelum di sapih. Mereka tidak membatasi waktu tertentu, 

orang-orang yang mengatakan bahwa menyusu pada orang dewasa dapat 

menjadikannya mahram?. Hanyalah susuan itu dari rasa lapar”  untuk 

menjelaskan  bahwa menyusu pada orang dewasa dapat menjadikan maharam 

orang yang menyusui.81 

e. Suami Ibu Susuan 

 Akibat susuan ini, maka si suami perempuan tukang menyusui menjadi bapak 

susuan dan perempuan tukang menyusui menjadi ibu susuan. Anak yang disusui 

ini haram menikah dengan suami ibu susuan,  begitu juga sanak kerabat suami 

                                                           
79 Ibid. 
80Al-Qur’an, 2: 233. 
81Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, 136. 
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wanita tukang menyusui ini, sebagaimana halnya pengharaman anaknya dari 

hubungan nasab. Dan  semua anak suami perempuan tukang menyusui ini 

menjadi saudara sesusuan. Baik  mereka anak perempuan yang menyusui itu 

maupun anak istrinya yang lain. 

f. Hikmah pengharaman Akibat Susuan  

 Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia 

terbentuk dari susu, susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging 

anak yang disusui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar. 

 Sesungguhnya pembesaran tulang dan penumbuhan daging akibat pasokan 

makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang menyususi 

menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat.82 

3. Kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan 

ُوهداُلعىنُأنشرُوطُالضاعُاحملرمُهيُلعىت

رضعُععدُمهاُالُتثبيتُ ا ُلقعُالرضاعُخالُلُالعامنيُاالولنيُمنُحياةُالرضيعُ,ُفلك
ُرا ُىفُحكُع ُالرمح ُ.ُوهداُراىُاجلمحكرُلق كل ُص ُاهللُ لي ُوسلمُ:الرضاعُاالُما

لنيُ"وضمُاالمامُمالكُملدةُالعامنيُمدةُا صاهاُشهرا ُ:ا ُالطف ُ دَُيتاجُهل ُ
للتدرجُيفُحتكل ُغ ان ُمنُالبناىلُالطعا,وُذلكُذاملُلفطمُ نُالرضاعُ ب ُه هُاملدةُ

االمامُاعكُحنيفةُمدةُُُفا ُفطمُوأر ُالطعامُمثُرضعُفالُلكك ُالرضاعُ رما.ُو در’
ُالعامُ لىُحتكل ُغ انةُمنُاللنبُ الرضاعُعسنتنيُونصفُ,ليتدرجُالطفلفىُيفُنصفا

ا ُلرضعُالطف ُمخسُرضعاتُمتفر اتُحبسبُالعادةُ,حبي ُلرتكُالثد ُ. اىلُغريه

                                                           
82Ibid,. 137. 
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ُفجاةُ ُالرضاع ُ ن ُللهي  ُاوشىن ُلسرية ُاحة ُرتنفسُاوسرت ُ ارض ُغري ُمن عاختيار
 83واحلناُعلةُيفُاال حُ ندُهمُم هبُالشافعي  ,وهدا

Dalam kitab ini Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat susuan yang 

menjadikan mahram ada 2: 

 Pertama, syaratnya umur bayi yang disusui yang menyebabkan mahram 

adalah umur dua tahun adapun setelah umur dua tahun maka tidak menyebabkan 

mahram. 

 Imam malik menambahkan dua tahun lebih dua bulan kata beliau anak pada 

masa dua  bulan itu bisa mengubah makanannya kepada yang lain. Adapun imam 

abu hanifah menetapkan masa susuan dua tahun setengah, kalau-kalau anak pada 

masa itu mengubah makanannya kepada makanan yang lain. 

  Kedua, ukuran susuan menurut beliau sebanyak lima kali susuan, maksud 

satu kali susuan menurut beliau adalah susuan yang anak itu menyusu dia 

meninggalkan susu dengan kehendaknya sendiri, beliau sepaham juga dengan 

imam syafi’I dan Hambali tentang masalah ukuran rad{a>’ah 

 Disyaratkan  susuan yang menyebabkan pengharaman dilakukan pada umur 

dua  tahun  yang  pertama.  Dan susuan  tersebut  mencapai lima kali susuan 

yang saling terpisah. Yang  membuat si anak yang disusui merasa kenyang pada 

tiap susuan, tanpa  mempedulikan  sedikit b anyaknya  susuan.  Adapun syarat 

susuan yang dapat mengharamkan adalah : 

a. Susuan ini terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak yang disusui. Jika 

ia disusui setelahnya, maka tidak ditetapkan pengharamannya baginya. 

                                                           
83 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Syuriah: Darul Fikr,1989),  140-141. 
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b. Anak menyusu sebanyak lima kali susuan yangterpisah-pisah berdasarkan 

adat kebiasaannya. Sampai dia meninggalkan susu dengan pilihannya, tanpa 

ada sesuatu yang datang mendesak seperti untuk bernapas, istirahat sebentar, 

atau sesuatu yang menarik perhatiannya yang membuatnya terlupa pada 

susuannya.84 

 

  

                                                           
84 Ibid, 135. 
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT  SAYYID SABIQ DAN WAHBAH Az-ZUHAILI 

MENGENAI STATUS RAD{A>’AH DALAM PERNIKAHAN 

A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq dan WahbahAz-zuhaili Tentang Status 

Rad{a>’ah Dalam Pernikahan 

   Pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai rad{a>’ah 

yang haram untuk melakukan pernikahan meliputi:  anak yang  disusui belum 

mencapai umur dua tahun,  air susu yang masuk kedalam perut bayi, 

penyusuan tersebut dilakukan oleh wanita.  Maka  semua  itu yang dapat 

mengharamkan pernikahan. oleh sebab itu hhkum tentang rad{a>’ah akibat 

haramnya menikah perlu  adanya ketelitian dan  kehati-hatian. 

  Menurut Sayyid Sabiq air susu yang dapat mengharamkan 

pernikahan adalah air susu yang masuk kedalam rongga anak kecil yang 

belum berumur dua tahun. Maka  anak kecil tersebut  haram menikah  dengan  

ibu susuan dan saudara susuan. Dengan susuan yang sempurna yaitu anak 

yang menyusu langsung  kepada ibu susuaan dan tidak berhenti dari menyusu 

kecuali dengan kemauannya sendiri. Jika air susu tersebut  bercampur dengan 

makanan, minuman, dan lainnya. Maka dilihat dulu persoalannya. Jika air 

susunya lebih sedikit maka tidak mengharmkan jika air susunya lebih banyak 

maka  mengharamkan  pernikahan. Karena air susu tersebut sudah masuk ke 

rongga anak kecil baik dengan mulut maupun lewat hidung atau lainnya. 

Alasannya karena dapat menguatkan tulang dan daging  pada anak tersebut. 
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 Sedangkan  menurut  Wahbah Az-Zuhaili  mensyaratkan  susuan  yang 

dapat mengharamkan pernikahan yaitu dilakukan pada umur dua tahun yang 

pertama. Dan susuan tersebut mencapai lima kali susuan yang saling terpisah.  

Yang  membuat  si anak  merasa  kenyang  pada  tiap kali  susuan.  Jadi  pada 

tiap kali susuan  harus  dapat  mengenyangkan. Apabila dalam lima kali susuan 

tersebut membuat si anak merasa belum kenyang dalam penyusuan maka 

penyusuan tersebut tidak mengharamkan, karena menurut beliau mensyaratkan 

lima kali susuan yang terpisah dan tiap kali susuan harus dapat mengenyangkan. 

Oleh karena itu,  apabila  air susu yang masuk kedalam mulut anak yang di 

susui itu belum berumur dua tahun maka tidak menyebabkan pengharaman, jika 

lebih dari umur dua tahun maka penyusuannya tidak berpengaruh lagi.  Dan usia 

ini dihitung dengan bulan qomariyah.  

Adapun permulaan dua tahun itu terhitung setelah sempurnanya atau 

terpisahnya ( anak yang menyusu dari kandungan ibunya). Sedangkan anak yang 

menyusu lebih dari umur dua tahun maka tidak menjadikan status mahram. 

Jadi, apabila penyusuan  anak yang dilakukan  sebelum umur dua tahun maka 

penyusuan menyebabakan mahram dan diharamkan menikah, dan apabila 

penyusuan yang dilakukan setelah umur dua tahun maka tidak mengharamkan 

pernikahan. Dan ini menjadi syarat bagi anak yang akan di susui  karena anak 

dalam usia ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga 

dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusu 

merupakan  bagian  dari  ibu  susuannya karena ini sama-sama menjadi mahram 

bagi ibu dan anaknya. Persusuan yang menjadikan mahram kepada orang yang 
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menyusuinya  dan kerabat susuan tersebut  dilarang menikah sebagaimana 

hubungan nasab. 

Bahwasanya yang menjadi tetapnya hukum penyusuan itu hanya air susu 

seorang perempuan yang masih hidup. Maka tidak termasuk menyusu jika 

meminum air susu laki-laki dan air susu binatang, maka ini tidak menyebabkan 

haramnya menikah. Apabila air susu tersebut berasal dari banci (khūntsa) maka 

harus diteliti dulu kebanciannya. Dan tetapnya kaeharaman menikah tidak 

disyaratkan air susu tersebut masih seperti keadaan pada saat terpisah dari putting 

susu. Kalau susu tersebut sudah berubah menjadi masam, atau mengental, berbuih, 

atau menjadi keju, atau membeku, atau seperti mentega, lalu disuapkan kedalam 

mulut bayi sebagai makanan maka mengakibatkan haramnya menikah. Berbeda jika 

air  susu tersebut bercampur dengan makanan atau minuman atau yang lainnya, 

maka dilihat dulu persoalannya. Jika air susunya lebih banyak maka dapat 

mengharamkan pernikahan, jika air susunya lebih sedikit maka tidak 

mengharamkan pernikahan.  

Setelah kita bahas tentang rad{a>’ah baik menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah 

Az-Zuhaili disitu ditemukan adanya perbedaan dan persamaan antara kedua tokoh 

ini. 

Dalam menentukan hukum rad{a>’ah yang dapat mengharamkan pernikahan 

dengan saudara susuan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili ada yang 

sama ada yang berbeda dalam menentukan hukumnya. 
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1. Persamaan Tentang Rad{a>’ah Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili. 

 Pertama, penyusuan yang dilakukan oleh anak yang berumur  dua tahun. 

Apabila lebih dari umur dua tahun maka, tidak menyebabkan haramnya 

pernikahan, karena anak yang lebih dari umur dua tahun makanan pokoknya 

sudah dapat digantikan  dengan makanan yang lain selain susu. Tetapi jika anak 

yang belum berumur dua tahun makanan pokoknya hanya berupa susu. Karena 

dapat menumbuhkan tulang dan daging. 

 Kedua, perempuan yang haram akibat hubungan persusuan adalah sama 

dengan perempuan akibat hubungan nasab. 

 Ketiga, perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu. 

2. Perbedaan Tentang Rad{a>’ah  Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili. 

Perbedaan antara kedua tokoh ini terletak pada kadar susuan. Mengenai  

kadar susuan yang menyebabkan haramnya pernikah menurut Sayyid Sabiq  

tidak mempermasalahkan jumlah susuan sedangkan Wahbah Az-Zuhaili 

mensyaratkan lima kali susuan yang terpisah. 

B.  Analisis pendapat Sayyid Sabiq Dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Kadar 

Susuan Yang Dapat Mengharamkan Pernikahan 

 Sebelum menganalisis pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili 

Mengenai kadar susuan yang menyebabkan haramnya pernikahan banyak terdapat 

perbedaan dikalangan para ulama yang dimana menurut Sayyid Sabiq    beliau 

tidak mempermasalahkan ukuran susuan yang dapat mengharamkan pernikahan. 

Beliau tidak mensyaratkan lima kali susuan, menurut beliau susuan yang 

mengakibatkan mahram adalah susuan yang sempurna sampai kenyang walaupun 
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susuannya tidak mencapai lima kali susuan beliau mengartikan satu kali susuan 

yaitu menyusu dalam ukuran sedikit membedakan antara satu kali susuan yang 

sempurna dengan satu kali isapan, maksud sekali menyusu (menyedot) di sini 

adalah menyusu dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang  yang  mengatakan “ 

aku menyedotnya” “aku meminumnya sedikit” inilah pendapat yang kuat menurut 

beliau. Beliau juga mengartikan kata 1 kali susuan adalah dengan mengartikan 

bahwa maksudnya adalah menyusu dalam ukuran sedikit beliau berpendapat 

bahwa susuan itu kalau menjadikan anak kenyang maka anak tersebut haram 

menikah dengan ibu susuan hukumnya seperti nasab dan haram pula kerabat ibu 

susuan tersebut: 

Adapun dasar yang digunakan Sayyid Sabiq dalam menetapkan satu kali 

susuan yang mengenyangkan adalah  

ُالحمصَّتحا ُ  حصَّحُةُوحالح
ُحتحْرُِّمُامل ُرحُسْكُلُالل  ُصلىُاهللُ لي ُوسلمُ:الح ُاجلما ة(روهُُ  حالح

 “Tidak haram nikah karena sekali atau dua kali susuan”85 

 Maksud dari hadis ini adalah Sekali menyusu maksudnya menyedot 

sebentar air susu. Sekali menyusu dalam pengertian menyedot air susunya dan 

masuk ke dalam perutnya, menurut pendapat Sayyid Sabiq, inilah pendapat yang 

kuat.86 

 Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan susuan yang dapat 

mengharamkan pernikahan ialah  susuan yang mencapai lima kali susuan yang 

saling  terpisah. Yang  membuat si anak yang di susui merasa kenyang pada tiap 

                                                           
85 Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud, terj.Bey Arifin, 13. 
86 Sayyid Sabiq,Fikih Sunnah, 100-101. 
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susuan. Tanpa mempedulikan sedikit banyaknya susuan. Susuan  ini terjadi pada 

dua tahun pertama kehidupan anak  yang di susui, jika dia di susui setelahnya, 

maka tidak ditetapkan pengharaman baginya.  

 Mengenai hal ini Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan susuan yang 

menyebabkan haramnya pernikahan jika, susuan itu mencapai lima kali susuan 

yang saling terpisah, yang membuat si anak merasa kenyang pada tiap kali susuan. 

Tanpa mempedulikan sedikit atau banyaknya susuan. Maksudnya ialah jika si anak 

yang menyusu memutus susuannya diantara tiap –tiap satu kali dari lima kali 

susuan dikarenakan berpaling dari susuan. Maka susuannya dianggap banyak. 

 Dengan demikian, penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan jika si 

anak yang disusui sudah merasa kenyang dengan susuan yang diberikan 

kepadanya. Apabila air susu ibu yang sudah masuk kedalam perut si anak maka 

sudah dapat mengharamkan. Sehingga ia tidak boleh menikah dengan saudara 

sesusuan.  

 Kadar susuan, dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak 

menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan ulama. 

 Sekelompok ulama mengatakan tentang kadar susuan yang dapat 

menyebabkan haramnya pernikahan tidak adanya kadar pembatas yang 

mengharamkan pernikahan.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa sedikit maupun 

banyak dapat mengharamkan pernikahan.  Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab 

Maliki dan para pengikutnya. Serta diriwayatkan  dari Ali dan IbnuMas’ud, 

pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, abu Hanifah dan pengikutnya juga mengatakan 
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hal yang sama sedikit maupun banyak susuan dapat menjadikan haramnya 

pernikahan. 

 Menurut  pendapat  Abu Ubaid dan Abu Tsaur mengatakan bahawa satu kali 

susuan dan juga dua kali susuan tidak mengharamkan, sedangkan tiga kali susuan 

atau lebih yang mengharamkan. 

 Yang dimaksud dengan kali susuan dalam beda pendapat ulama di atas 

adalah si anak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak 

diperhitungkan sebagai satu kali susuan bila susuan lepas karena sebab lain, seperti 

terlepas sendiri dan kemudian diulangi lagi menyusu oleh si anak.  

 Untuk lebih jelasnya sedikit atau banyak sama-sama akan mengharamkan. 

Hal ini berdasarkan keumuman ayat al-Qur’an dalam surah An –Nisa ayat 23  yang 

artinya “ Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu”.Jadi berapa jumlah susuan yang 

terjadi, dengan begitu dimasalahkan bilangan jumlah penyusuan. Apabila 

penyusuan sudah terjadi maka secara syar’i  hukum mahram telah berlaku, baik 

menyusunya sedikit ataupun banyak . 

 Yang perlu di garis bawahi ialah usia anak yang menyusu kepada ibu 

susuanya. Karena usia anak yang disusui akan menentukan hukum mahram. 

 Adapun hikmah  pengharaman  karena rad{a>’ah , karena anak yang disusui 

merupakan bagian dari ibu susuannya. Jadi Pengharaman akibat susuan 

dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu, susu seorang 

perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat 

ukuran tulangnya menjadi membesar. Karena pembesaran tulang dan penumbuhan 

daging akibat pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka 
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perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak 

itu secara hakikat. Dan ia haram untuk menikahi saudara sesusuan dan apa yang 

diharamkan oleh nasab maka diharamkan pula oleh susuan. 

 Sedangkan implikasinya terhadap pernikahan setiap air susu yang masuk 

kedalam perut anak kecil yang belum berumur dua tahun maka air susu tersebut 

dapat mengharamkan pernikahan baik sedikit maupun banyak. Dari uraian diatas 

maka Sayyid Sabiq mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak 

mempermasalahkan jumlah susuan yang dapat mengharamkan pernikahan asalkan 

air susu tersebut sudah masuk kedalam perut bayi maka sudah mengharakan untuk 

menikah. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili sependapat dengan jumhur ulama yang 

mensyratkan lima kali susuan yang terpisah, apabila susuan tersebut kurang dari 

lima kali susuan maka tidak mengharamkan pernikahan . 

  Dalam menentukan hukum rad{a>’ah yang dapat mengharamkan 

pernikahan dengan saudara susuan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili 

ada persamaan dan ada perbedaannya. 

  Persamaannya adalah usia anak yang disusui tidak boleh lebih dari dua 

tahun. Apabila lebih dari dua tahun maka air susu yang di minum tidak dapat 

mengharamkan pernikahan.  

 sedangkan perbedaannya  ialah mengenai kadar susuan yang dapat 

mengharamkan pernikahan. Mengenai  kadar susuan yang menyebabkan haramnya 

pernikah menurut  Sayyid Sabiq beliau   tidak menyebutkan  berapa jumlah 

susuan. Ini menunjukkan masalah bilangan tidak menjadi pokok, tetapi yang 

pokok adalah menyusunya. Jadi  asal menyusunya sudah terjadi, maka secara 
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hukum sudah berlaku. Dan dengan ini maka sudah menjadi haram nikah. yang 

dilakukan ketika anak berumur dua tahun. 

 Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili susuan yang menyebabkan 

susuan tersebut  mencapai lima kali susuan yang saling  terpisah. Yang  membuat 

si anak yang disusui merasa kenyang pada tiap susuan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

 Rad{a>’ah yang dapat menyebabkan haramnya menikah kepada ibu yang 

menyusui dan saudara sesusuannya. 

1. Rad{a>’ah yang haram untuk melakukan pernikahan menurut Sayyid Sabiq dan 

Wahbah Az-Zuhaili ialah  anak yang disusui belum mencapai umur dua tahun, 

apabila lebih dari dua tahun maka tidak menyebabkan mahram, air susu yang 

masuk kedalam perut bayi, penyusuan tersebut dilakukan oleh wanita. Maka 

semua itu yang dapat mengharamkan pernikahan. 

2. Kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan menurut Sayyid Sabiq 

beliau  tidak mempermasalahkan jumlah susuan. Menurut beliau susuan yang 

mengakibatkan haramnya menikah adalah susuan yang sempurna sampai  

kenyang.  Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dapat mengharamkan 

pernikahan adalah  lima kali susuan yang terpisah. Beliau sependapat dengan 

jumhur Ulama yang mensyaratkan lima kali susuan yang terpisah. 

 

 

 

 



65 
 

B.  Saran  

 Dari penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran kepada 

masyarakat, orang tua, yang terkhusus kepada seorang ibu yang menyusui. 

1. Kepada masyarakat agar lebih mendalami agama terutama tentang 

masalah fikih yang berkaitan dengan masalah ini. 

2. Kepada orang tua, perlu adanya ketelitian tentang wanita yang akan 

menyusukan anak-anaknya. 
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