
Hikmah Pernikahan 
By: Ahmad Muntaha AM 

https://aswajamuda.com/ 

Disampaikan dalam:  

Ngaji Pra Nikah PC Fatayat NU Kota Surabaya 





Anjuran Nikah 

اِِلنَِي ِنْو ِعَتاِدُكْم َوإَِنائُِلْم  يَاََم ِنْيُلْم َوالصَّ
َ
َا اْْل ىِْلُح

َ
إِْن وَأ

 ُ ٍُِم اَّللَّ َا ُفَلَراَء ُيْغيِ ُ َواِسٌع َعلِيٌم يَُلَىُ ًِ َواَّللَّ  (32: انلَر)ِنْو َفْضلِ

“Dan nikahkan orang-orang yang tidak punya pasangan dari 
kalian, orang-orang saleh dari hamba laki-laki dan perempuan 

kalian, jika mereka fakir, maka Allah akan membuatnya kaya dari 
anugerah-Nya. Allh maha luas anugerah-Nya dan maha 

mengetahui.” (QS. an-Nur: 32)   

AL-QUR’AN 



Bila miskin akan diberi 
kecukupan oleh Allah 

Tidak boleh melihat kefakiran 
sebagai penghalang nikah 

Janji Allah nikah yang didasari 
mencari ridha-Nya akan 

mendatangkan kecukupan 

Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, (Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), XXIII/186. 
Muhammad  bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), XII/241. 

AL-QUR’AN 



Mahar dan Nafkah 

ِيَو ََل ََيُِدوَن ىَِلاًحا   ًِ َولْيَْسَتْعِفِف اَّلَّ ُ ِنْو َفْضلِ ُم اَّللَّ ٍُ  (33: انلَر)َحَّتَّ ُيْغيَِي

“Dan hendaklah orang-orang 
yang tidak menemukan biaya 
nikah untuk menjaga diri dari 

keharaman sampai Allah 
memberinya kecukupan dari 

anugerah-Nya.” (QS. an-Nur: 33)   

Al-Qurthubi, al-Jami’,  XII/243. 

Laki-laki yang hendak nikah 
harus mampu memberi 
mahar dan bertanggung 

jawab atas nafkah istri dan 
anaknya. 

AL-QUR’AN 



Pernikahan Para Rasul  

ْم   ٍُ َ ْرَسلَْيا ُرُسًًل ِنْو َقْتلَِم وََجَعلَْيا ل
َ
يَّثً َولََلْد أ ْزَواًجا َوُذرِّ

َ
 (38: الرعد) أ

“Dan Aku benar-benar telah 
mengutus para Rasul sebelum 

Kamu dan Aku jadikan bagi 
mereka istri-istri dan anak 

keturunan.” (QS. ar-Ra’du: 38)   

Dalam Ayat ini Allah 
menampakkan anugerah 

Istri dan keturunan kepada 
para Rasul. 

Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), II/22. 

AL-QUR’AN 



Pernikahan Kekasih Allah 

  ِ ْعنُيٍ َواْجَعلَْيا لِلُْهتَِّلنَي إ
َ
َة أ يَّاتَِيا كُرَّ ْزَواِجَيا َوُذرِّ

َ
ْب نَلَا ِنْو أ ٌَ ِيَو َيُلَلََُن َربََّيا   (74: الفركان)اًنا نَ َواَّلَّ

“Dan mereka orang-orang yang: 
“Tuhan Kami, berilah kami 

pasangan dan keturunan sebagai 
penenang hati dan jadikanlah 

Kami sebagai Imam bagi generasi 
yang bertakwa.” (QS. al-Furqan: 38)   

Dalam Ayat ini Allah memuji 
para kekasih-Nya saat 

memohon anugerah Istri 
dan anak-anak yang dapat 

menjadi penenang hati. 

Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), II/22. 

AL-QUR’AN 



HADITS 

Sunnah Nabi 

َحبَّ فِْطَرِِت َفلْيَْسََتَّ بُِسنََِّّت َوِنْو ُسنََِّّت َنْو 
َ
 (رواه أةَ يعىل، حسو. )انلََِّكحُ أ

“Orang yang cinta dengan fitrahku hendaklah melaksanakan 
sunnahku, dan di antara sunnahku adalah menikah.” (HR.  Abu 

Ya’la. Hasan)   



HADITS 

Wanita Shalihah 

ْنَيا َنَتاٌع،  ةُ ادَلُّ
َ
ا الَهْرأ ٍَ اِِلَُث وََخرُي َنَتاِع  (رواه مسلم)الصَّ

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah 
wanita shalihah.” (HR. Abu Ya’la. Hasan)   



1. Ketika dilihat membahagiakan. 

2. Ketika diperintah menaati. 

3. Ketika suami pergi, maka 

menjaga harta dan 

kehormatannya. 

1. Menghindari perilaku keji. 

2. Akhlak indah. 

3. Nafkah secukupnya. 

4. Menjaga harta suaminya. 

5. Sabar terhadap suami. 

Al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) Ibn al-Jauzi (508-597 H/1114-1201 M) 

Ibn ‘Allan as-Shiddiqi, Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh as-Shalihin, II/402. 
Abdurrahman ibn al-Jauzi, Kasyf al-Musykil  min Hadits as-Shahihain, (Riyad,: Dar al-Wathan, 1418 H/1997 M), 1106. 

HADITS 



Hikmah 
Nikah  

Melestarikan 
Eksistensi Manusia 

Menenangkan Hati 

Memenuhi Kebutuhan 
Biologis 

Mengelola Urusan 
Rumah Tangga 

Menempa diri dalam 
tanggung jawab 



َا  ةَاِِه َتَياَنُح
ُ
وا َفإِِّنِّ أ َمَم ةُِلُم تَْلُُثُ

ُ
ْلِط اْْل  (الشافيعرواه . )َحَّتَّ ةِالسِّ

“Nikahlah kalian maka akan menjadi umat yang banyak, sebab 
sungguh aku akan membanggakan kalian pada umat para Nabi 
lainnya, hingga dengan bayi yang keguguran.” (HR. As-Syafi’i)   

1. MELESTARIKAN 
EKSISTENSI MANUSIA 



MELESTARIKAN 
EKSISTENSI MANUSIA 

1. Menanam rasa cinta terhadap Allah karena telah diberi 

berbagai fasilitas untuk menjaga eksistensi manusia. 

2. Menanamkan rasa cinta terhadap Nabi. 

3. Memperoleh doa anak shaleh. 

4. Mendapatkan syafaat anak, terlebih yang meninggal saat 

masih kecil.  



ْطِر اثلَّاِِّن  ، َفلَْيتَِّق اهللَ ِِف الشَّ ًِ ًُ لََعَ َشْطِر ِدييِ ََعىَ
َ
ة َصاِِلًَث َفَلْد أ

َ
ًُ اهللُ اْمَرأ .  َنْو َرَزَك

َاِكمُ )
ْ

 (صحيح. َرَواهُ اِل
“Orang yang Allah beri rejeki istri shalehah sungguh telah Allah 
tolong atas separo agamanya, hendaknya ia takwa kepada Allah 

dalam separo lainnya.” (HR. al-Hakim. Shahih)   

2. MEMENUHI 
KEBUTUHAN BIOLOGIS 



2. MEMENUHI 
KEBUTUHAN BIOLOGIS 

1. Menjaga diri dari gangguan setan. 

2. Memenuhi dorongan nafsu secara proporsional. 

3. Menjaga pandangan. 



ا لِيَْسُلَو  ٍَ ا َزوَْج ٍَ ِي َخلََلُلْم ِنْو َنْفٍس َواِحَدٍة وََجَعَل ِنْي ََ اَّلَّ اٌُ ٍَ . إََِلْ
 (189: اْلعراف)

“Allah Zat yang menciptakan Kalian dari satu orang dan 
menjadikan darinya isterinya agar tenang dengannya.” (QS. al-

A’raf: 189)   

3. Menenangkan Hati 



3. Menenangkan Hati 

Mengistirahatkan hati dan membuatnya nyaman dengan 

bermain-main dengan keluarga, agar hati kuat beribadah 



َحُدُكْم َكلْتاً َِلَتَِّخْذ 
َ
ْمِر َذانِراً، َولَِساىاً َشانِراً، أ

َ
ًُ لََعَ أ .  اآلِخَرةِ َوَزوَْجًث ُمْؤِنَيًث تُِعيُي

 (رواه أمحد والرتنذي، حسو)
“Hendaknya salah seorang dari mengambil hati yang bersukur, 

lisan yang berzikir dan istri beriman yang dapat menolongnya atas 
urusan akhiratnya.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi. Hasan)   

4. Mengelola Urusan 
Rumah Tangga 



4. Mengelola Urusan 
Rumah Tangga 

Bekerjasama dalam mengurus pekerjaan rumah seperti 

memasak, menyapu dan semisalnya. Kalau dikerjakan 

sendiraan maka akan menghabiskan waktu. 



ٌَْم  ْفَضُل ِنْو ِعَتاَدةِ ِستِّنَي َسَيثً يَ
َ
 (رواه الطرباِّن، حسو). ِنْو إَناٍم ََعِدٍل أ

“Sehari dari Imam yang adil lebih utama daripada ibadah 60 
tahun.” (QS. al-A’raf: 189)   

5. Menempa Diri dalam 
Tanggung Jawab 



5. Menempa Diri dalam 
Tanggung Jawab 

1. Mujahadatun nafs dan melatih diri dalam mengurus 

keluarga 

2. Sabar atas akhlak mereka, menanggung bebannya,  

3. Mendidik mereka,  

4. Bersungguh sungguh mencari rejeki halal untuknya. 
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