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NUSYUZ 
 
 

Nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri 
terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh 

Allah q kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa 
tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan nusyuz 

hukumnya adalah haram. 
 

Menyikapi Isteri yang Nusyuz 

Cara suami dalam menyikapi isterinya yang nusyuz 
adalah dengan tiga tahapan berikut : 

 
1. Menasihatinya 

Hendaknya suami menasihati isterinya tersebut 
dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah 
ditetapkan Allah q kepadanya, memberinya motivasi 

berupa pahala dari Allah q jika isteri menjalankan 

kewajibannya tersebut. Dan memberikan ancaman berupa 
siksaan dari Allah q, jika isteri melalaikan 

kewajibannya. 

 
2. Menghajrnya/menjauhinya di tempat tidurnya 

Jika dengan nasihat isteri belum juga mentaati 

suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya), 
maka suami dapat menjauhinya di tempat tidur, dengan 

tidak menjima‟nya, tidak bersanding di dekatnya, tidak 
mengajaknya berbicara, untuk memberikan pelajaran 
kepada isteri dengan harapan agar isteri mengetahui 

kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya 
serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada 

batasan waktu menghajr isteri, hajr dapat dilakukan oleh 



- 155 - 

suami hingga isterinya sadar. Ini adalah pendapat Jumhur 
ulama‟ dari kalangan Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan 
Hanabilah. 

  
3. Memukulnya 

Jika setelah di hajr isteri tersebut belum juga sadar, 
maka suami diperbolehkan untuk memukulnya, dengan 
syarat : 

 
 Diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan 

isteri jera 
Karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk 

memperbaiki isteri. Jika dengan dipukul tidak yakin 

bahwa isteri akan sadar, maka tidak boleh memukulnya.  
 

 Pukulan tersebut tidak melukai 
Seperti; tidak mematahkan tulang, tidak merusak 

daging, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari 

Sulaiman bin „Amru bin Al-Ahwash y, Rasulullah a 

bersabda; 
 

َٓ َظْسثًب َغْيَس  ُ٘ ْٛ اْظِسثُ َٚ َعبِجِع  َّ ٌْ َٓ ِفي ا ُ٘ ْٚ ُجُس ْ٘ َفب
َجسِّرِ ٍ  ُِ 

 
“Hajrlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka 
dengan pukulan yang tidak melukai.”1 

 

                                                 
1
 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163 dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2030. 
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 Tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang 
membahayakan 

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu‟awiyah Al-

Qusyairi, dari bapaknya y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

ُجْس ِإََل ِفي  ْٙ ََل رَ َٚ ْح،  ََل رَُمجِّرِ َٚ  َٗ ْج َٛ ٌْ ََل رَْعِسِة ا َٚ
َجْيِذ  ٌْ  .ا

 
“Janganlah engkau memukul wajah(nya), janganlah 
mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di 

dalam rumah.”2 
 

 Pukulan tersebut tidak lebih dari sepuluh kali 
pukulan 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Burdah Al-Anshari y, ia mendengar Rasulullah a 

bersabda; 
 

 ْٓ ِِ اٍغ ِإََل ِفْي َحدِّرٍ  َٛ َق َعَشَسِح ؤَْظ ْٛ ُد ؤََحٌد َف ٍَ ََل يُْج
ِ  اَاِ  ْٚ  .ُحُد

“Tidak boleh seorang dipukul lebih dari sepuluh kali 
pukulan, kecuali (ketika menegakkan hukuman) hadd 

dari hadd-hadd Allah.”3 

                                                 
2
 HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. 

Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 3149. 
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 Pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan 
Tidak selayaknya seorang suami terbiasa memukul 

isterinya –meskipun karena nusyuz,- karena itu bukanlah 

petunjuk dari Nabi a. Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia 

berkata; 
 

َُ َشْيئًب َلُػ  ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص

ُي اَاِ ْٛ ب َظَسَة َزُظ َِ
 ًِ َد ِفْي َظِجْي ِ٘ ْْ يَُجب ب ِإََل ؤَ ًِ ََل َ بِ  َٚ َسؤًَح  ِْ ََل ا َٚ  ِٖ   اَاِ ِثَيِد

 
“Rasulullah a tidak pernah memukul sesuatu dengan 

tangannya, tidak pernah (memukul) wanita, tidak pernah 
pula (memukul) pembantu, kecuali ketika beliau 

berperang di jalan Allah.”4 
 

Diriwayatkan pula dari Iyas bin „Abdullah bin Abi 

Dzubab y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍَٝ ِي اَاِ َص ْٛ ُس ِإٌَٝ َزُظ َّ  َفَجبَء ُع
بَء اَاِ َِ ا ِإ ْٛ ََلرَْعِسثُ

َُ َفَمبَي  ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ، :  اَاُ َع َٓ ِٙ اِج َٚ ٍَٝ ؤَْش َْ إٌِّرَِعبُء َع َذئِْس

 ٍَٝ ِي ااِّر َص ْٛ ، َفإَؼَبَف ِثأِي َزُظ َٓ ِٙ َفَسَ َص ِفْي َظْسِث
، َفَمبَي  َٓ ُٙ اَج َٚ َْ ؤَْش ْٛ َُ َِٔعبٌء َوِضْيٌس يَْشُى ٍَ َظ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ اَاُ َع
                                                                                              

3
 HR. Bukhari Juz 6 : 6458 dan Muslim Juz 3 : 1308, lafazh ini 

miliknya. 
4
 HR. Muslim Juz 4 : 2328, lafazh in i miliknya dan Ibnu Majah : 

1984. 
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 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع ٍد :  إٌَِجُي َص َّ َح ُِ ٌََمْد ؼَبَف ِثأِي 
 ُْ ٌَِئَه ِثِ َيبِزُو ْٚ ، ٌَْيَط ؤُ َٓ ُٙ اَج َٚ َْ ؤَْش ْٛ . َِٔعبٌء َوِضْيٌس يَْشُى

 
“Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita 

Allah.” Kemudian „Umar y datang kepada Rasulullah a 
dan berkata, “Para isteri (mulai berani) durhaka kepada 

suami-suami mereka.” Maka Rasulullah a mengizinkan 

untuk memukul isteri. Lalu banyak para isteri mendatangi 
keluarga Rasulullah a mengadukan (perilaku) suami-

suami mereka (yang sering memukul). Kemudian Nabi 
a bersabda, “Sungguh banyak para isteri mendatangi 

keluarga Muhammad a (untuk) mengadukan (perilaku) 

suami-suami mereka (yang sering memukul). Mereka 
bukanlah orang-orang yang baik.”5 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
5
 HR. Abu Dawud : 2146, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1985. 

Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 7360. 
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Tiga tahapan dalam menyikapi isteri yang nusyuz 
adalah berdasarkan firman Allah q; 

 

َٓ ِفي  ُ٘ ْٚ ُجُس ْ٘ ا َٚ  َٓ ُ٘ ْٛ َٓ َفِعظُ ُ٘ َش ْٛ َْ ُُٔش ْٛ اٌََّلرِْي رََ بُف َٚ
 َٓ ِٙ ْي ٍَ ا َع ْٛ ُْ َفََّل رَْجُغ ْْ ؤَؼَْعَُٕى َٓ َفِئ ُ٘ ْٛ اْظِسثُ َٚ َعبِجِع  َّ ٌْ ا

ِيب َوِجْيًسا ٍِ َْ َع َْ اَاَ َوب  .َظِجْيًَّل ِإ

 

“Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, 
maka nasihatilah mereka, hajrlah mereka di tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 

mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha Besar.”6 
 

Menyikapi Suami yang Nusyuz 

Jika nusyuz (pembangkangan) dilakukan oleh 
suami, maka hendaknya dilakukan perdamaian 

(musyawarah) diantara kedua suami isteri tersebut. 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْٚ ِإْعَساًظب َفََّل  ًشا ؤَ ْٛ ب ُُٔش َٙ ٍِ ْٓ ثَْع ِِ َسؤَحٌ َ بَفْذ  ِْ ِْ ا ِإ َٚ
ُح َ ْيٌس  ٍْ اٌُص َٚ ًحب  ٍْ ب ُص َّ ُٙ َحب ثَْيَٕ ٍِ ْْ يُْص ب ؤَ َّ ِٙ ْي ٍَ ُجَٕبَ  َع

                                                 
6
 QS. An-Nisa‟ : 34. 
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 َْ ا َفِئ ْٛ رََزُم َٚ ا  ْٛ ْْ رُْحِعُٕ ِإ َٚ ُفُط اٌُشَح  ْٔ ؤُْحِعَسِد اْْلَ َٚ
َْ َ ِجْيًسا ْٛ ٍُ َّ ب رَْع َّ َْ ِث  .اَاَ َوب

 
“Dan jika seorang isteri khawatir akan nusyuz atau 

sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa 
bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebaik-
baik(nya). Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 
kalian mempergauli (isteri kalian) secara baik dan 

memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tidak 
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”7 

 

Mengutus Juru Damai 

Jika suatu permasalahan diantara suami isteri 
belum juga dapat diselesaikan bahkan semakin memanas, 
maka hendaknya diutuslah dua orang juru damai; seorang 

wakil suami (dari pihak keluarganya) dan seorang wakil 
isteri (dari pihak keluarganya). Jika dari pihak keluarga 

tidak ada yang layak untuk menjadi juru damai, maka 
diperbolehkan mengambil juru damai dari orang di luar 
keluarga mereka. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

Dan hendaknya kedua juru damai tersebut berupaya 
semaksimal mungkin untuk mengadakan perdamaian 

diantara suami isteri dan menghilangkan pertikaian 
diantara keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

                                                 
7
 QS. An-Nisa‟ : 128. 
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 ِٗ ٍِ ْ٘ ْٓ ؤَ ِِ ب  ًّ ا َحَى ْٛ ب َفبْثَعضُ َّ ِٙ ِٕ ُْ ِشَمبَق ثَْي ْْ ِ ْفُز ِإ َٚ
ب  َّ ُٙ ِك اَاُ ثَْيَٕ فِّرِ َٛ ْْ يُِسْيَدا ِإْصََّلًحب يُ ب ِإ َٙ ٍِ ْ٘ ْٓ ؤَ ِِ ب  ًّ َحَى َٚ

ب َ ِجْيًسا ًّ ْي ٍِ َْ َع َْ اَاَ َوب  .ِإ

 
“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan 
diantara keduanya, maka utuslah seorang juru damai 

dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari 
keluarga wanita. Jika kedua orang juru damai itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya akan Allah 
memberi taufiq kepada suami isteri tersebut. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”8 
 

Hendaknya diantara suami isteri saling menyadari 
kewajibannya masing-masing atas yang lainnya, dan 
hendaknya keduanya berupaya untuk tetap menjaga 

keutuhan rumah tangga mereka.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
8
 QS. An-Nisa‟ : 35. 
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ILA’ 
 
 

Ila‟ adalah sumpah seorang suami untuk tidak 
menjima‟i isterinya dalam jangka waktu tertentu. Ila‟ 

diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik 
isteri yang durhaka, agar isteri tersebut kembali bersedia 
untuk melaksanakan kewajibannya. Diriwayatkan dari 

Anas y, ia berkata; 

 

ًسا  ْٙ ِٗ َش ْٓ َِٔعبئِ ِِ  َُ ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص

ُي اَاِ ْٛ آٌَٝ َزُظ
َي  ْٛ ا يَب َزُظ ْٛ ب َلبٌُ ًِ ْٛ َٓ يَ ِعْشِسْي َٚ ْشُسثٍَخ رِْعًعب  َِ ََ ِفْي  َفإََلب

 َْ ْٚ ِعْشُس َٚ ُس رِْعٌع  ْٙ ًسا َفَمبَي اٌََش ْٙ  .اَاِ ِإََٔه آٌَْيَذ َش

 
”Rasulullah a mengila‟ isteri- isteri beliau (selama) satu 

bulan. Beliau tinggal di Masyrubah9 (selama) dua puluh 

sembilan hari. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bukankah engkau telah bersumpah ila‟ (selama) satu 
bulan?” Beliau menjawab, “Bulan (ini adalah) dua puluh 

sembilan (hari).”10 
 

 
 
 

 

                                                 
9
 Tempat khusus beliau untuk menyendiri.  

10
 HR. Bukhari Juz 2 : 2336, Tirmidzi Juz 3 : 690, lafazh ini 

miliknya, dan Nasa‟i Juz 4 : 2131.    
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Namun jika tujuannya adalah untuk 
memudharatkan isteri, maka ini terlarang, karena itu 
merupakan bentuk kezhaliman. Hal ini berdasarkan 

keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas 
p, Rasulullah a bersabda; 

 

ََلِظَسازَ  َٚ  ََلَظَسَز 

 
“Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang 

mencelakakan diri sendiri dan orang lain“11 
 

Maksimal waktu ila‟ adalah empat bulan. Hal ini 
berdasarkan firman Allah q; 

 

 ْْ ٍس َفِئ ُٙ ُْ رََسثُُص ؤَْزثََعِخ ؤَْش ِٙ
ْٓ َِٔعبئِ ِِ  َْ ْٛ َٓ يُْؤٌُ ِرْي ٍَ ٌِ

 ٌُ ٌز َزِحْي ْٛ َْ اَاَ َغُف ا َفِئ ْٚ  . َفبُء

 
”Kepada orang-orang yang mengila‟ isterinya diberi 
tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka 

kembali (kepada isteri mereka), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”12 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HR. Ibnu Majah : 2341, dengan sanad yang hasan. 
12

 QS. Al-Baqarah : 226. 
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Catatan : 

 Apabila seorang suami mengila‟ isterinya dalam 
waktu tertentu, lalu sebelum sampai pada waktu 

yang ditentukan ternyata suami telah menjima‟i 
isterinya, maka berarti ila‟nya telah selesai. Berkata 

Abu ‟Abdillah Usamah bin Muhammad Al-Jammal 
2; 

”Firman Allah q, ” Jika mereka kembali (kepada 

isteri mereka),” kepada apa yang mereka 
sumpahkan untuk dijauhi, yaitu menjima‟i isteri. 
”Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang,” adalah bahwa sesungguhnya 
Allah mengampuni mereka atas sumpah yang 

mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan kaffarah 
sebagai penghalalan atas ila‟ yang mereka 
lakukan.”13 

 
Namun suami tersebut wajib membayar kaffarah 

sumpah, yaitu dengan memilih salah satu dari 
kaffarah berikut : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
13

 Kitabul Mukminat. 
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1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan 
makanan yang biasa diberikan untuk 
keluarganya. Dan ukuran makanan adalah 

berdasarkan ‟urf (kebiasaan) di daerahnya. 
 

2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang 
miskin, dengan pakaian yang dapat menutup 
aurat ketika shalat. 

 
3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim.  

 
4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah 

satu dari ketiga hal di atas, maka kaffarahnya 

dengan berpuasa tiga hari. 
 

Sebagaimana firman Allah q; 
 

ْٓ  ََل  ٌَِى َٚ  ُْ ُى
بِٔ َّ ِٛ ِفْي ؤَْي ْغ ٍَ ُُ اَاُ ِثبٌ يَُؤاِ ُرُو

ب َّ ُْ ِث َُ  يَُؤاِ ُرُو ُٗ ِإْؼَعب َْ َفَىَفبَزرُ ب َّ ُُ اْْلَْي َعَمْدرُ
 ْٓ ِِ  َٓ َعبِوْي َِ ُْ  َعَشَسِح  ْيُى

ٍِ ْ٘ َْ ؤَ ْٛ ُّ ب رُْؽِع َِ َظِػ  ْٚ ؤَ
ْٚ رَْحِسْيُس َزَلَجخٍ  ُْ ؤَ ُٙ رُ َٛ ْٚ ِوْع َُ  ؤَ ُْ يَِجْد َفِصَيب ٌَ ْٓ َّ َف

 ُْ بُِٔى َّ ٍَ َذٌَِه َوَفبَزُح ؤَْي ُْ  صَََّلصَِخ ؤَيَب ْفُز ٍَ  ِإَذا َح
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“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena 
sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan 
(untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian 

disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, 
maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah; 

memberi makan sepuluh orang miskin, dari 
makanan yang biasa kalian berikan kepada 
keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada 

mereka, atau memerdekakan seorang hamba 
sahaya. Barangsiapa tidak sanggup (melakukan 

yang demikian), maka kaffarahnya (adalah) 
berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu 
adalah kaffarah sumpah-sumpah kalian, jika kalian 

(melanggar) sumpah.”14 
 

 Apabila setelah berlalu empat bulan, sementara 
suami belum juga menjima‟i isterinya, maka isteri 
boleh melaporkan permasalahannya kepada hakim. 

Sehingga hakim akan menasihati suami dan 
memberikan pilihan kepada suami; antara kembali 

(menjima‟i isterinya) atau ia mentalak isterinya.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 QS. Al-Ma‟idah : 89. 
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ZHIHAR 
 
 

Zhihar adalah suami menyamakan isterinya atau 

sebagian anggota tubuh isterinya dengan wanita yang 
haram untuk dinikahinya selama-lamanya. Seperti 
ucapan, ”Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.” 

[ ْي  ِِّرِ ِس ؤُ ْٙ َي َوظَ ٍَ ِذ َع ْٔ  atau “Engkau bagiku adalah seperti [ؤَ

punggung saudara perempuanku,” dan yang semisalnya.  

 
Hukum Zhihar 

Zhihar hukumnya adalah haram dan Allah q 

mencela para pelakunya. Sebagaimana firman Allah q;  

 

 ْْ ُْ ِإ ِٙ
برِ َٙ َِ َٓ ؤُ ُ٘ ب  َِ  ُْ ِٙ

ْٓ َِٔعبئِ ِِ  ُْ ُى ْٕ
ِِ  َْ ْٚ ُس ِ٘ َٓ يُظَب اٌََِرْي

 َٓ ِِ َىًسا  ْٕ ُِ  َْ ْٛ ٌُ ْٛ ُْ ٌََيُم ُٙ ِإَٔ َٚ  ُْ ُٙ ٌَْدَٔ َٚ ْي 
ُْ ِإََل اٌََّلئِ ُٙ برُ َٙ َِ ؤُ

زٌ  ْٛ ّٛ َغُف َْ اَاَ ٌََعُف ِإ َٚ ًزا  ْٚ ُش َٚ ِي  ْٛ َم ٌْ  .ا
 

”Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kalian, 
(mereka menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) 

bukanlah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka 
adalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya 
mereka telah mengucapkan suatu perkataan yang 

munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha 
Pemaaf lagi Maha Pengampun.”15 

                                                 
15

 QS. Al-Mujadilah : 2. 
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Unsur Zhihar 

Zhihar dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-
unsur berikut : 

 
1. Adanya muzhahir (orang yang menzhihar; suami)  

Zhihar hanya dapat dilakukan oleh suami. 
Berdasarkan firman Allah q; 

 

 ُْ ِٙ
ْٓ َِٔعبئِ ِِ  ُْ ُى ْٕ

ِِ  َْ ْٚ ُس ِ٘ َٓ يُظَب  اٌََِرْي

 
”Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara 

kalian.”16 
 

Sehingga jika seorang isteri menzhihar suaminya, 

maka zhiharnya sia-sia (tidak sah). Ini adalah pendapat 
Jumhur ulama‟; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan 

Imam Asy-Syafi‟i n. 
 

2. Adanya muzhahar minha (orang yang dizhihar; isteri) 
Disyaratkan pada orang yang dizhihar bahwa ia 

adalah isteri yang sah secara syar‟i dari suami yang 
menzhiharnya. Yaitu isteri tersebut terikat dengan akad 
nikah yang sah, dan ikatan pernikahan diantara keduanya 

masih berjalan. Sehingga misalnya ada seorang laki- laki 
yang mengatakan kepada seorang wanita, “Jika aku 

menikahimu, maka engkau bagiku seperti punggung 
ibuku.” Ucapan tersebut tidak dinilai sebagai zhihar, 
karena ia mengatakan kepada seorang yang belum 

berstatus sebagai isterinya.  

                                                 
16

 QS. Al-Mujadilah : 2. 
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3. Adanya muzhahar bihi (objek zhihar; ibu, nenek, dan 
yang semisalnya) 

Yaitu suami menyerupakan isterinya dengan wanita 

yang haram untuk dinikahinya selama-lamanya, seperti; 
ibunya, neneknya, saudari perempuannya, dan yang 

semisalnya. 
 

4. Adanya shighat zhihar (ungkapan zhihar) 

Ungkapan zhihar dapat dilihat dari tiga sisi, antara 
lain : 

 
a. Dari sisi lafazhnya 

Ungkapan zhihar dilihat dari sisi lafazhnya terbagi 

menjadi dua, yaitu : 
  

 Lafazh  sharih 
Lafazh sharih adalah lafazh yang jelas 

menunjukkan maksud untuk menjatuhkan zhihar. 

Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, 
”Engkau bagiku seperti pungggung ibuku” atau ”Engkau 

bagiku seperti perut ibuku” dan yang semisalnya.  
 

 Lafazh kinayah 

Lafazh kinayah adalah lafazh yang mengandung 
makna zhihar dan mengandung makna yang selainnya, 
sehingga memerlukan niat untuk menjatuhkan zhihar. 

Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, 
”Engkau bagiku seperti ibuku.” Jika suami meniatkan 

sebagai zhihar, maka jatuhlah zhihar, dan jika suami 
meniatkannya sebagai penghormatan kepada isterinya 
(bukan zhihar), maka itu bukanlah zhihar. 
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b. Dari sisi berlakunya 
Ungkapan zhihar dilihat dari sisi berlakunya 

terbagi menjadi dua, yaitu : 

  
 Langsung (tanjiz) 

Pada asalnya hukum zhihar adalah langsung. 
Artinya selama zhihar tersebut tidak dikaitkan dengan 
syarat atau waktu tertentu, maka zhihar langsung berlaku. 

Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, 
“Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Maka saat itu 

juga berarti isterinya telah dijatuhi zhihar dan berlaku 
hukum-hukum zhihar. 

 

 Syarat 
Jika suami mengkaitkan zhihar dengan syarat atau 

waktu tertentu, maka berlakunya zhihar adalah jika 
terpenuhi syaratnya atau telah tiba waktu yang telah 
ditentukan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada 

isterinya, ”Jika engkau masuk rumah, maka engkau 
bagiku seperti punggung ibuku” atau ”Bulan depan, 

engkau bagiku seperti punggung ibuku.” 
 

c. Dari sisi batasan waktunya 

Ungkapan zhihar dilihat dari sisi batasan waktunya 
terbagi menjadi dua, yaitu: 

  

 Tidak terbatas 
Selama suami tidak membatasi waktu dalam 

menzhihar isterinya, maka zhihar tersebut berlaku 
selamanya. Misalnya suami mengatakan kepada 
isterinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” 

Maka zhihar tersebut berlaku selamanya. 
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 Dibatasi waktu 
Jika suami membatasi waktu dalam menzhihar 

isterinya, maka zhihar hanya berlaku pada waktu yang 

ditentukan saja. Misalnya seorang suami mengatakan 
kepada isterinya, ” Engkau bagiku seperti pungggung 

ibuku, selama satu bulan.” 
 

Kaffarah Zhihar 

Seorang suami yang telah menzhihar isterinya, 
maka ia diharamkan untuk jima‟ dan bersenang-senang 

dengan isterinya tersebut hingga ditunaikan kaffarahnya. 
Dan kaffarah tersebut harus dibayarkan sebelum suami 
menggauli isterinya. Kaffarah zhihar wajib ditunaikan 

jika terdapat dua hal; adanya ucapan zhihar dan suami 
menarik kembali ucapan zhihar tersebut. Hal ini 

sebagaimana firman Allah q; 
 

ا  ْٛ ب َلبٌُ َّ ٌِ َْ ْٚ  ُ ْٛ َُ يَُع ُْ صُ ِٙ
ْٓ َِٔعبئِ ِِ  َْ ْٚ ُس ِ٘ َٓ يُظَب اٌَِرْي َٚ 

 

“Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, 
kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 

mereka ucapkan.”17 
 
Adapun kaffarah zhihar secara berurutan adalah : 

 
1. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 

 
2. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan 

berturut-turut. Udzur yang syar‟i –seperti; sakit, dua 

                                                 
17

 QS. Al-Mujadilah : 3. 
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hari raya, haidh, dan yang semisalnya- tidak 
dianggap sebagai pemutus keberurutan. 

 

3. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam 
puluh fakir miskin dari makanan pokok negerinya. 

Jika dilakukan dengan memberi makan pagi atau 
makan malam kepada mereka, maka itu dianggap 
cukup. 

 
Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

ا  ْٛ ب َلبٌُ َّ ٌِ َْ ْٚ  ُ ْٛ َُ يَُع ُْ صُ ِٙ
ْٓ َِٔعبئِ ِِ  َْ ْٚ ُس ِ٘ َٓ يُظَب اٌَِرْي َٚ

 ِٗ َْ ِث ْٛ َعظُ ْٛ ُْ رُ ُى
بَظب َذٌِ َّ ْْ يََز ًِ ؤَ ْٓ َلْج ِِ َفَزْحِسْيُس َزَلَجٍخ 

َْ َ ِجْيسٌ  ْٛ ٍُ َّ ب رَْع َّ اَاُ ِث َٚ . ِٓ َسْي ْٙ َُ َش ُْ يَِجْد َفِصَيب ٌَ ْٓ َّ َف
 َُ ُْ يَْعَزِؽْع َفِئْؼَعب ٌَ ْٓ َّ بَظب َف َّ ْْ يََز ًِ ؤَ ْٓ َلْج

ِِ  ِٓ َزَزبِثَعْي ُِ
َه  ٍْ رِ َٚ  ِٗ ٌِ ْٛ َزُظ َٚ  

ا ِثبَاِ ْٛ ُٕ ِِ ْعِىْيًٕب َذٌَِه ٌُِزْؤ ِِ  َٓ ْي ِظزِّرِ
 ٌُ َٓ َعَراٌة ؤٌَِْي َىبِفِسْي ٍْ ٌِ َٚ ُ  اَاِ  ْٚ  .ُحُد

 

“Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, 
kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 

mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan 
seorang hamba sahaya sebelum kedua suami isteri 
tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada 

kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian 
kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba 

sahaya), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan 
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berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka 
barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajiblah atasnya) 
memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah 

agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan 
itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang 

kafir ada siksaan yang pedih.”18 
 
Berakhirnya Zhihar 

Zhihar berakhir dengan salah satu diantara hal-hal 
berikut : 

 
1. Melaksanakan kaffarah yang diwajibkan 

Setelah kaffarah ditunaikan, maka berarti zhihar 

tersebut telah berakhir.  
 

2. Berlalunya waktu zhihar 
Jika seorang suami menzhihar isterinya dalam 

waktu tertentu, lalu suami tetap memenuhi perkataannya 

(tetap tidak jima‟ dengan isterinya), maka setelah waktu 
tersebut berlalu isteri tersebut kembali halal baginya, dan 

tidak ada kewajiban apa-apa baginya. 
 
 

3. Meninggalnya suami atau isteri 
Jika suami menzhihar isterinya, lalu salah satu dari 

keduanya meninggal dunia, maka berakhirlah pula 

hukum zhihar. Ini adalah ijma‟ pada fuqaha‟. Adapun 
jika seorang suami menzhihar isterinya lalu ia menjima‟i 

isterinya dan sebelum membayar kaffarah ia meninggal 
dunia, maka kewajiban kaffarah tidak gugur dengan 
kematiannya, bahkan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya 

                                                 
18

 QS. Al-Mujadilah : 3 - 4. 
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dengan mengambilkan harta peninggalannya. Hal ini 
berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari 
Ibnu „Abbas p, Rasulullah a bersabda; 

 

ْْ يُْمَعٝ ُٓ اَاِ ؤََحُك ؤَ  َفَدْي
 

“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.”19 
 

Catatan : 

 Apabila seorang suami menjima‟i isterinya yang 
telah dizhihar sebelum membayar kaffarah, maka 

suami tersebut berdosa, ia harus bertaubat serta 
memohon ampunan kepada Allah q, dan ia hanya 

wajib membayar kaffarah saja. Ini adalah pendapat 
Jumhur ulama‟. 

 

 Apabila suami menzhihar isteri- isterinya dengan 

satu kalimat, maka wajib baginya satu kaffarah. 
Namun jika suami menzhihar mereka dengan 
beberapa kalimat, maka wajib baginya membayar 

setiap satu kalimat satu kaffarah. Ini adalah 
pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 
 

 
 

 
 

TALAK 

                                                 
19

 HR. Bukhari Juz 2 : 1852. 
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Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak 

merupakan perbuatan yang membanggakan bagi setan. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٖ َُ يَْجَعُش َظَسايَب بِء صُ َّ ٌْ ٍَٝ ا ُٗ َع ْيَط يََعُع َعْسَش
ٍِ َْ ِإْث ِإ

 ُْ ُ٘ ُْ ِفْزًَٕخ يَِجْيُء ؤََحُد ُٙ ُّ ِصًٌَخ ؤَْعظَ ْٕ َِ  ُٗ ْٕ
ِِ  ُْ ُ٘ َفإَْ َٔب

ب َصَْٕعَذ َشْيئًب َلبَي  َِ ُي  ْٛ َوَرا َفَيُم َٚ ُذ َوَرا  ٍْ ُي َفَع ْٛ َفَيُم
 ُٗ ُٗ َحَزٝ َفَسْلُذ ثَْيَٕ ب رََسْوُز َِ ُي  ْٛ ُْ َفَيُم ُ٘ َُ يَِجْيُء ؤََحُد صُ

َْٔذ  َُ ؤَ ُي ِْٔع ْٛ يَُم َٚ  ُٗ ْٕ
ِِ  ِٗ ِٗ َلبَي َفُيْدِْٔي َسؤَرِ ِْ َٓ ا ثَْي َٚ. 

”Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas 
air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat 
kedudukan kepadanya adalah yang paling besar 

fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka 
datang dan berkata, ”Aku telah melakukan ini dan itu. 
Lalu iblis berkata, ”Kamu belum melakukan apa-apa.” 

Kemudian salah seorang dari mereka datang dan 
berkata, ”Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga 

aku bisa memisahkannya dengan isterinya.” Kemudian 
iblis mendekatinya dan berkata. ”Kamu memang 
hebat.”20 

                                                 
20

 HR. Muslim Juz 4 : 2813. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 7 : 3261. 
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Suami (yang merdeka) mempunyai tiga talak atas 
isterinya dan talak merupakan hak suami. Sebagaimana 
firman Allah q; 

 

 َُ َٕبِد صُ
ِِ ْؤ ُّ ٌْ ُُ ا ا ِإَذا ََٔىْحُز ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ب اٌَِرْي َٙ يَب ؤَيُ

 َٓ ُ٘ ْٛ ُّ ْمُز ٍَ  ؼَ

 
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi 

wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak 
mereka.”21 

 

Talak hukumnya sah dengan dengan perkataan 
suami atau wakilnya. Dan para ulama‟ telah bersepakat 

bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika isteri tidak 
ada. 

 

Hukum Talak 

Pada talak berlaku hukum taklifi yang lima; talak 

bisa berhukum wajib, mustahabb (dianjurkan), mubah, 
makruh, dan haram. 

 

1. Wajib 
Ketika terjadi pertikaian antara suami isteri dan 

juru damai pun tidak dapat mendamaikan mereka, bahkan 
permasalahannya semakin memanas, maka ketika itu 
suami wajib mentalakkan isterinya. Atau ketika suami 

menjatuhkan ila‟ kepada isterinya dan telah berlalu 
empat bulan, sedangkan suami tetap tidak bersedia jima‟ 

                                                 
21

 QS. Al-Ahzab : 49. 
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dengan isterinya, maka ketika itu suami juga wajib 
mentalakkan isterinya. 
 

2. Mustahabb 
Ketika isteri melalaikan hak-hak Allah q –seperti 

meninggalkan shalat- atau isteri melalaikan hak suaminya 
–seperti ia tidak menjaga kehormatannya,- maka ketika 

itu talak hukumnya menjadi mustahabb. 
 

3. Mubah 
Ketika akhlak/perilaku isteri kepada suaminya 

sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya 

harapan untuk dapat berubah, maka ketika itu talak 
hukumnya menjadi mubah. 

 
4. Makruh 

Talak dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan 

bukan karena kebutuhan. Diriwayatkan dari ‟Amr bin 
Dinar y, ia berkata; 

”Ibnu ‟Umar p mentalak isterinya lalu isterinya berkata, 

”Apakah engkau melihat sesuatu yang engkau benci 
dariku?” Ia menjawab, ”Tidak.” Isterinya berkata, 

”Mengapa engkau mentalak seorang muslimah yang 
menjaga kehormatannya?” ‟Amr bin Dinar y berkata, 

”Akhirnya Ibnu ‟Umar p kembali meruju‟nya.”22 

 
5. Haram 

Talak menjadi haram hukumnya ketika suami 

menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan 
haidh/nifas atau dalam masa suci yang telah dijima‟i dan 

                                                 
22

 HR. Sa‟id bin Manshur : 1099, dengan sanad yang shahih. 
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belum jelas kehamilannya. Haram pula mentalak tiga 
dengan satu lafazh/dalam satu majelis. Inilah yang 
disebut dengan talak yang bid‟ah. 

 

Syarat-syarat Talak 

Syarat talak terbagi menjadi dua, yaitu : 
 

a. Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak  

Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak 
ada tiga, antara lain : 

 
 Orang yang mentalak adalah suami bagi wanita yang 

ditalak  

Diriwayatkan dari „Amru bin Syu‟aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

ب ََل  َّ ُٗ ِفْي ََل ِعْزَك ٌَ َٚ ُه  ٍِ ّْ ب ََل يَ َّ ََ ِفْي ِٓ آَ  ََل َْٔرَز َِلْث
ُه  ٍِ ّْ ب ََل يَ َّ ُٗ ِفْي ََل ؼَََّلَق ٌَ َٚ ُه  ٍِ ّْ  .يَ

 
“Tidak ada (hak) nadzar bagi anak Adam pada sesuatu 

yang yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan 
baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki, dan tidak 

ada (hak) talak baginya pada (sesuatu) yang tidak ia 
miliki.”23 

 

                                                 
23

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1181, lafazh ini miliknya, Abu 

Dawud : 2190, dan Ibnu Majah : 2047. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2069.  
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Sehingga jika seorang mengatakan, “Jika aku 
menikah dengan si Fulanah, maka ia ditalak” ucapan ini 
tidak diperhitungkan sebagai talak, karena wanita 

tersebut belum menjadi isterinya yang sah.  
 

 Orang yang mentalak telah mencapai baligh 
Sehingga talak yang yang dilakukan oleh anak kecil 

–meskipun sudah mumayyiz,- maka talaknya tidak sah. 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 
 

 Orang yang mentalak adalah orang yang berakal 
Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang 

diriwayatkan dari „Aisyah i, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْٓ صَََّلصَخٍ  ُُ َع ٍَ َم ٌْ ِٓ  ُزِفَع ا َع َٚ ُِ َحَزٝ يَْعَزْيِمَظ  ِٓ إٌَبئِ َع
 ْٚ ًَ ؤَ ِْ َحَزٝ يَْعِم ْٛ ْجُٕ َّ ٌْ ِٓ ا َع َٚ اٌَصِغْيِس َحَزٝ يَْىُجَس 

 .يُِفْيَك 

 
“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia 

bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga 
ia berakal atau sadar.”24 

 
 Talak dilakukan tanpa paksaan 

Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan 

dari Ibnu „Abbas p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

                                                 
24

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu 

Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2043. 
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ب  َِ َٚ  َْ إٌِّرِْعَيب َٚ َ ؽَإَ  ٌْ ِزي ا َِ ْٓ ؤُ َظَع َع َٚ َْ اَاَ  ِإ
 ِٗ ْي ٍَ ا َع ْٛ ُ٘  .اْظُزْىِس

”Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku 
yang disebabkan karena salah, lupa, atau dipaksa.”25 

 
b. Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak  

Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak ada 

dua, antara lain : 
 

 Orang yang ditalak adalah isteri bagi suami yang 
mentalak 
 

 Talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada 
isterinya, baik berupa; ucapan, isyarat, sifat, maupun 

niat. 
 

Macam-macam Talak 

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa 
sisi, antara lain : 

 

1. Talak berdasarkan shighat yang dilafazhkan 
Talak berdasarkan shighat yang dilafazhkan dibagi 

menjadi dua, yaitu : 
 

 Lafazh sharih 
Lafazh yang sharih yaitu ucapan yang secara jelas 

menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak 

                                                 
25

 HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh  A l-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2566. 
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mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, “Aku 
mentalakmu,” “Engkau aku talak,” dan yang semisalnya. 
Talak yang sharih ini tetap dianggap sah, meskipun 

diucapkan dengan bergurau. Hal ini berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

اٌؽَََّلُق  َٚ َىبُ   َٓ ِجّد إٌَِّرِ ُٙ ْصٌُ َ٘ َٚ َٓ ِجّد  ُ٘ صَََّلٌس ِجُد
اٌَسْجَعخُ  َٚ 

 

“Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-
sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan 

dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, 
talak, dan ruju‟.”26 

 

 Lafazh kinayah 
Lafazh kinayah yaitu ucapan yang mengandung 

makna talak dan makna lainnya. Seperti ucapan, 
“Pulanglah engkau kepada keluargamu,” “Engkau 
sekarang terlepas,” dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan 

semacam ini tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika 
disertai niat untuk mentalak. Diantara dalilnya adalah 

hadits ketika ‟Aisyah i menceritakan kepada Rasulullah 
a tentang kisah Abu Zar‟ dan Ummu Zar‟, yang 

penghujung dari kisah tersebut adalah Abu Zar‟ 

menceraikan Ummu Zar‟. Setelah ‟Aisyah i selesai 
menyampaikan ceritanya, maka Rasulullah a bersabda; 

                                                 
26

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 

2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1826. 
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َِّرِ َشْز ٍ  ُْٕذ ٌَِه َوإَِثْي َشْزٍ  ِْلُ  ُو
”Hubunganku denganmu (wahai ‟Aisyah i) seperti Abu 

Zar‟ dengan Ummu Zar‟.”27 
 

Rasulullah a menyamakan dirinya dengan Abu 

Zar‟, sementara Abu Zar‟ telah menceraikan Ummu Zar‟. 
Maka hal ini tidak berarti Rasulullah a mentalak 

„Aisyah i, karena beliau tidak bermaksud demikian. 

Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa beliau akan 
memuliakan „Aisyah i. Sehingga dari sini, talak dengan 

lafazh kinayah membutuhkan niat. 
 

2. Talak berdasarkan sifatnya 
Talak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

 
 Talak sunni  

Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan 
syari‟at, yaitu suami mentalak isteri pada waktu suci 
yang belum dijima‟i atau talak yang dilakukan suami 

pada saat isterinya hamil, dengan kehamilan yang jelas. 
Allah q berfirman; 

 

 َٓ ِٙ َٓ ٌِِعَدرِ ُ٘ ْٛ ُم ٍِّرِ ُُ إٌِّرَِعبَء َفؽَ ْمُز ٍَ ب إٌَِجُي ِإَذا ؼَ َٙ يَب ؤَيُ
ٌِْعَدحَ  ؤَْحُصٛا ا َٚ 

                                                 
27

 HR. Bukhari Juz 5 : 4893 dan Muslim Juz 4 : 2448, lafazh ini 

milik keduanya. 



- 183 - 

”Wahai Nabi, jika engkau mentalakkan isteri-isterimu, 
maka hendaklah engkau talak mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) „iddahnya (yang wajar).”28 

 
Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

ُٖ ِإٌَٝ  ْٛ ُّ َلَع َٚ ََ اٌؽَََّلِق  بُء ؤَْحَىب َٙ ُفَم ٌْ َٕب ؤََ َر ا ُٙ َ٘  ْٓ ِِ َٚ
ؼَََّلِق ِثْدَعخٍ  َٚ ب ،ؼَََّلِق ُظٍَٕخ  َٙ َم ٍَ ْْ يَؽَ  َفؽَََّلُق اٌُعَِٕخ ؤَ
ب ٍ  َّ ْٓ َغْيِس ِج ِِ َسًح  ِ٘ ب،ؼَب َٙ ٍَ ّْ َْ َح ًَّل َلِد اْظَزَجب ِِ ْٚ َحب  ، اَ

َحْيِط  ٌْ ب ِفْي َحبِي ا َٙ َم ٍَ ْْ يَؽَ َٛ ؤَ ُ٘ ِجْدَعُخ  ٌْ ا ْٚ ِفْي ،َٚ  ؤَ
َْ ََل  ٍَْذ ؤَ َّ ََل يَْدِزْ  ؤََح َٚ  ِٗ ب ِفْي َٙ ُع ِِ َس َلْد َجب ُٙ  .ؼَ

 
“Dari ayat ini, para fuqaha‟ mengambil hukum talak. Dan 
mereka membagi talak (menjadi dua); talak yang sunnah 

dan talak yang bid‟ah. Talak sunnah adalah (suami) 
mentalak isterinya (ketika) suci dan belum dijima‟i, atau 

(ketika) hamil yang jelas kehamilannya. Adapun talak 
bid‟ah adalah (suami) mentalak isterinya ketika isterinya 
sedang haidh atau ketika suci tetapi sudah dijima‟i dan ia 

tidak mengetahui apakah isterinya sudah hamil atau 
belum.”29 

 
 
 

                                                 
28

 QS. Ath-Thalaq : 1. 
29

 Tafsirul Al-Qur‟anil Azhim, 4/484. 
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 Talak bid‟i  
Talak bid‟i adalah talak yang menyelisihi syari‟at. 

Talak semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa, 

meskipun demikian talaknya tetap jatuh. Ini adalah 
pendapat Jumhur ulama‟. Suami yang menjatuhkan talak 

bid‟i wajib meruju‟isterinya –jika itu bukan talak tiga.-  
Ini adalah pendapat Imam Malik dan Dawud Azh-
Dzhahiri n. Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Umar 

p, bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haidh. 

Lalu ‟Umar y mengadukannya kepada Nabi a, maka 

Nabi a bersabda; 

 

َُ رَِحْيُط  َس صُ ُٙ ب َحَزٝ رَْؽ َٙ ِعْى ّْ َُ ٌُِي ب صُ َٙ ُيَساِجْع ٍْ ُٖ َف ْس ُِ
َك ثَْعَد  ٍَ ْْ َشبَء ؼَ ِإ َٚ َعَه ثَْعُد  ِْ ْْ َشبَء ؤَ َُ ِإ ُس صُ ُٙ َُ رَْؽ صُ
ب  َٙ َك ٌَ ٍِّرِ ْْ رُؽَ َس اَاُ ؤَ َِ ٌِْعَدُح اٌَِزْي ؤَ َه ا ٍْ َط َفِز َّ ْْ يَ ؤَ

 إٌِّرَِعبءُ 

 
”Perintahkan agar ia meruju‟nya, kemudian 
menahannya hingga suci, lalu haidh, kemudian suci lagi. 

Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya 
(tetap menjadi isterinya) atau mentalaknya sebelum jima‟ 

dengannya. Itulah (masa) „iddahnya yang diperintahkan 
Allah untuk mentalak isteri.”30 

 

 

                                                 
30

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 

1471. 
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Talak bid‟i terbagi menjadi  dua macam : 
 

 Bid‟ah berkaitan dengan waktu  

Yaitu suami menjatuhkan talak kepada isterinya 
pada waktu haidh/nifas atau pada waktu suci yang telah 

dijima‟inya, sementara belum jelas kehamilannya. 
 
 

 Bid‟ah berkaitan dengan bilangan 
Yaitu suami menjatuhkan talak tiga dengan satu 

kalimat sekaligus atau menjatuhkan tiga talak secara 
terpisah, dalam satu majelis. Misalnya suami mengatakan 
kepada isterinya, ”Aku mentalakmu, aku mentalakmu, 

aku mentalakmu.” Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid 
y, ia berkata; 

 

 ًٍ ْٓ َزُج َُ َع ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص

َي اَاِ ْٛ ؤَْ َجَس َزُظ
 َُ ََ َغْعَجبًٔب صُ ْيًعب َفَمب

ِّ ْيَمبٍد َج ٍِ ُٗ صَََّلَس رَْؽ َسؤَرَ ِْ َك ا ٍَ ؼَ
 ََ ُْ َحَزٝ َلب ِسُو ُٙ َٓ ؤَْظ ؤََٔب ثَْي َٚ  

َعُت ِثِىَزبِة اَاِ ٍْ َلبَي ؤَيَ
 ُٗ ٍُ ََل ؤَُلِز َي اَاِ ؤَ ْٛ َلبَي يَب َزُظ َٚ  ًٌ  .َزُج

 
“Diberitahukan kepada Rasulullah a tentang seorang 

laki- laki yang mentalak isterinya dengan tiga talak 

sekaligus, maka Rasulullah a berdiri dengan kemarahan, 
lalu beliau bersabda, “Apakah ia mempermainkan 

Kitabullah, sedangkan aku berada di tengah-tengah 
kalian?” Hingga berdirilah seorang sahabat dan berkata, 
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“Wahai Rasulullah, apakah perlu aku membunuh laki-
laki tersebut?”31 

 

Talak tiga dengan satu kalimat sekaligus hanya 
dianggap satu talak. Hal ini sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 
 

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص
ِي اَاِ ْٛ ِد َزُظ ْٙ ٍَٝ َع َْ اٌؽَََّلُق َع َوب

َس ؼَََّلُق  َّ ْٓ ِ ََّلَفِخ ُع ِِ  ِٓ َظََٕزْي َٚ ؤَِثْي ثَْىٍس  َٚ  َُ ٍَ َظ َٚ
اِحَدحً  َٚ  اٌضَََّلِس 

 
“Dahulu talak pada zaman Rasulullah a, Abu Bakar, dan 

dua tahun dari kepemimpinan „Umar p bahwa talak tiga 

(sekaligus hanya dianggap) satu (talak).”32 
 

3. Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan 
Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

 

 Talak raj‟i 

Talak raj‟i adalah talak yang dengannya suami 
masih berhak untuk meruju‟ isterinya pada masa ‟iddah, 
tanpa mengulangi akad nikah yang baru, walaupun tanpa 

keridhaan isteri. Para ulama‟ telah bersepakat bahwa 
seorang laki- laki merdeka jika ia mentalak isterinya di 

bawah tiga kali, maka ia berhak meruju‟nya pada masa 
                                                 

31
 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3401.  

32
 HR. Muslim Juz 2 : 1472, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

2200. 
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‟iddah. Sehingga talak raj‟i adalah talak suami kepada 
isteri dengan talak pertama dan talak kedua. Allah q 

berfirman; 
 

 ٍْ ْٚ رَْعِسْيٌح ِثِئْحَعب ْعُسٍٚف ؤَ َّ َعبٌن ِث ِْ ِْ َفِئ َسرَب َِ  اٌَؽَََّلُق 
 

”Talak (yang dapat diruju‟ itu) dua kali. Setelah itu 
(suami dapat) menahan dengan baik atau menceraikan 
dengan baik.”33 

 
Isteri yang telah ditalak raj‟i oleh suaminya 

menjalani masa „iddahnya di rumah suaminya. 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

َٕخٍ  َجيِّرِ ُِ َٓ ِثَفبِحَشٍخ  ْْ يَْإرِْي َٓ ِإََل ؤَ ََل يَْ ُسْج َٚ 

 
”Janganlah engkau keluarkan isteri-isteri (yang telah 

ditalak raj‟i) dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar, kecuali jika mereka melakukan 
perbuatan keji yang nyata.”34 

 
Para ulama‟ telah bersepakat bahwa isteri yang 

ditalak raj‟i tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat 
tinggal. Diriwayatkan dari Fathimah binti Qa‟is i ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
33

 QS. Al-Baqarah : 229. 
34

 QS. Ath-Thalaq : 1. 



- 188 - 

ب  َٙ ْي ٍَ ب َع َٙ ِج ْٚ َْ ٌَِص ْسؤَِح ِإَذا َوب َّ ٍْ اٌَعَىَٕٝ ٌِ َٚ ب إٌََفَمُخ  َّ ِإَٔ
 .اٌَسْجَعخُ 

 
“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak 

isteri, jika suami (masih memiliki hak) ruju‟ 
kepadanya.”35  

 

Dan jika salah satu dari suami isteri tersebut 
meninggal dunia, maka pasangannya tetap memiliki hak 

waris atas yang lainnya.  
 

 Talak bain 

Talak bain adalah talak yang menjadikan suami 
tidak berhak meruju‟ isterinya yang ditalaknya. Jenis 

talak ini ada dua macam : 
 

 Bain shughra  

Bain sughra adalah talak yang menjadikan suami 
tidak berhak untuk meruju‟ isterinya yang ditalaknya, 

kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak bain 
sughra ada dua, yaitu : 

 

 Talak yang yang kurang dari talak tiga, namun telah 
habis masa „iddahnya 

Jika suami mentalak isterinya, dengan talak 
pertama atau talak kedua, lalu hingga isteri 
menyelesaikan „iddahnya ternyata suami tidak 

                                                 
35

 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3403. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2334. 
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meruju‟nya, maka ini disebut bain shughra. Suami sama 
seperti orang lain, jika ia ingin menikahi isteri yang telah 
ditalaknya, maka harus dengan akad dan mahar baru -

meskipun isteri tersebut belum menikah dengan orang 
lain.- Jika salah satu dari suami isteri meninggal dunia 

setelah terjadi talak bain ini, maka pasangannya tidak 
memiliki hak waris atas yang lainnya.  
 

 Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya 
yang belum pernah dijima‟inya.  

Ijma‟ para ulama‟ bahwa suami yang mentalak 
isterinya yang belum pernah dijima‟inya, maka talaknya 
adalah talak bain (sughra). Hal ini sebagaimana firman 

Allah q; 

 

 َُ َٕبِد صُ
ِِ ْؤ ُّ ٌْ ُُ ا ا ِإَذا ََٔىْحُز ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ب اٌَِرْي َٙ يَب ؤَيُ

 ْٓ ِِ  َٓ ِٙ ْي ٍَ ُْ َع ب ٌَُى َّ َٓ َف ُ٘ ْٛ ُع َّ ْْ رَ ًِ ؤَ ْٓ َلْج
ِِ  َٓ ُ٘ ْٛ ُّ ْمُز ٍَ ؼَ
ب َٙ َٔ ْٚ  ِعَدٍح رَْعَزُد

 
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi 

wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak 
mereka sebelum kalian jima‟ dengannya, maka tidak 

wajib atas mereka „iddah bagi kalian yang kalian minta 
menyempurnakannya.”36 

 

 
 

                                                 
36

 QS. Al-Ahzab : 49. 
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 Bain kubra  
Bain kubra adalah talak tiga, yang suami tidak 

berhak ruju‟ kepada isterinya yang telah ditalak tersebut, 

kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki- laki 
lain dengan pernikahan syar‟i (bukan nikah tahlil), dan 

keduanya telah terjadi jima‟, lalu suaminya mentalaknya  
atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut 
menyelesaikan masa ‟iddahnya, maka mantan suaminya 

yang pertama baru boleh menikahi isteri tersebut. Allah 
q berfirman; 

 

ًجب  ْٚ ِىَح َش ْٕ ْٓ ثَْعُد َحَزٝ رَ ِِ  ُٗ ٌَ ًُ ب َفََّل رَِح َٙ َم ٍَ ْْ ؼَ َفِئ
ْْ ظََٕب  ْْ يََزَساَجَعب ِإ ب ؤَ َّ ِٙ ْي ٍَ ب َفََّل ُجَٕبَ  َع َٙ َم ٍَ ْْ ؼَ ُٖ َفِئ َغْيَس

 ٍَ ْٛ ب ٌَِم َٙ ُٕ  يَُجيِّرِ
ُ  اَاِ ْٚ َه ُحُد ٍْ رِ َٚ َ  اَاِ  ْٚ ب ُحُد َّ ْْ يُِمْي ؤَ

 َْ ْٛ ُّ ٍَ . يَْع
 

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang 

kedua), maka isteri tersebut tidak halal baginya, hingga 
ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika 

suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isteri) 
untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-
hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang 

(bersedia) mengetahui.”37 
 

                                                 
37

 QS. Al-Baqarah : 230. 
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Diriwayatkan dari ‟Aisyah i; 
 

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع ِ إٌَِجَي َص ُمَسِظيِّر ٌْ َسؤَُح ِزَفبَعَخ ا ِْ َجبَءِد ا
ْي َفإَثََذ ؼَََّلِلْي  ِٕ َم ٍَ َد ِزَفبَعَخ َفؽَ ْٕ ُْٕذ ِع َُ َفَمبٌَْذ ُو ٍَ َظ َٚ
ْدثَِخ  َ٘  ًُ ْض ِِ  ُٗ َع َِ ب  َّ ِٓ اٌُصثَْيِس ِإَٔ ِٓ ْث َّ ْجُذ َعْجُد اٌَسْح َٚ َفَزَص
ْْ رَُسِجِعْي ِإٌَٝ ِزَفبَعَخ ََل َحَزٝ  َٓ ؤَ ِة َفَمبَي ؤَرُِسْيِدْي ْٛ اٌضَ

ٍََزِه  َق ُعَعْي ْٚ يَُر َٚ  ُٗ َز ٍَ ِلْي ُعَعْي ْٚ  رَُر

 
”Isteri Rifa‟ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi a, dan 

berkata, “Aku dahulu adalah isteri Rifa‟ah, tetapi ia 

mentalakku dengan talak tiga. Lalu aku menikah dengan 
„Abdurrahman bin Zubair, tetapi ternyata ia bagaikan 

ujung baju.”38 Nabi a bersabda, ”Engkau ingin kembali 
kepada Rifa‟ah? Tidak, sehingga engkau merasakan 

madunya39 dan ia pun merasakan madumu.”40 
 

Wanita yang telah ditalak tiga (talak bain kubra) 
oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa ‟iddah di 
rumah keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. 

Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya 
kecuali jika ia dalam keadaan hamil. Berkata Syaikh 

                                                 
38

 Kiasan tentang lemahnya dalam hal jima‟.  
39

 Kiasan untuk menyatakan harus terjadi jima‟. 
40

 HR. Bukhari Juz 2 : 2496, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1433. 
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‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 
5; 

 

ََل َظَىَٕٝ ِفْي  َٚ ب ََٔفَمخٌ  َٙ َمَخ ؼَََّلًلب ثَبرِب، ٌَْيَط ٌَ ٍَ ؽَ ُّ ٌْ َْ ا ؤَ
ًَّل  ِِ ْٓ َحب ُْ رَُى ب ٌَ َِ ب،  َٙ

 .ِعَدرِ

 

“Wanita yang ditalak tiga tidak memiliki hak nafkah dan 
tempat tinggal ketika dalam masa „iddah, selama ia tidak 

(dalam keadaan) hamil.”41 
 
4. Talak berdasarkan waktu terjadinya 

Talak berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi 
tiga, yaitu : 

 
 Talak munajjaz 

Talak munajjaz yaitu talak yang redaksinya tidak 

berkaitan dengan suatu syarat atau masa yang akan 
datang dan maksud suami yang mentalak adalah jatuh 

talak saat itu juga. Misalnya suami berkata kepada 
isterinya, ”Engkau aku talak,” atau ”Aku mentalakmu,” 
dan yang semisalnya. Talak semacam ini jatuh pada saat 

itu juga, karena ia tidak dibatasi oleh sesuatu apa pun.  
 

 Talak mudhaf ilal mustaqbal 
Talak mudhaf ilal mustaqbal yaitu yang 

disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya 

suami berkata kepada isterinya, ”Aku mentalakmu 
besok,” atau ”Aku mentalakmu di awal bulan depan.” 

                                                 
41

 Taisirul „Allam Syarhu „Umdatil Ahkam. 
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Talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ini 
adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i, Ahmad, Abu ‟Ubaid, 
Ishaq, dan Dawud Azh-Zhahiri n. 

 

 Talak mu‟allaq ala syartin  
Talak mu‟allaq ala syartin yaitu talak yang 

digantungkan oleh suami kepada syarat terjadinya 

sesuatu. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Jika 
engkau keluar rumah, maka engkau aku talak.” Talak 

semacam ini dibagi dalam dua kondisi : 
 

 Maksudnya agar isteri melakukan atau 

meninggalkan sesuatu 
Jika maksudnya adalah untuk mendorong isteri 

melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka tidak jatuh 
talak. Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, Ibnu Hazm, 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim n. 

Namun suami wajib membayar kaffarah sumpah42 jika 

isteri melanggarnya. 
 

 Maksudnya adalah untuk mentalak isteri 

Jika maksudnya adalah talak, maka ketika syarat 
yang diucapkannya terwujud jatuhlah talak.  

 
 
 

 
 

 

                                                 
42

 Kaffarahnya adalah memberi makan  sepuluh fakir miskin atau 

memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak, jika t idak 

mampu maka berpuasa tiga hari. 
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Ruju’ 

Ruju‟ adalah mengembalikan isteri yang telah 
ditalak (bukan dengan talak bain) ke dalam pernikahan, 

tanpa akad nikah yang baru. Ruju‟ tidak memerlukan 
wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya. Dan 

ruju‟ adalah hak suami, sebagaimana firman Allah q; 
 

 َٓ ِ٘ َٓ ؤََحُك ِثَس ِّرِ ُٙ ٌَُز ْٛ ثُُع َٚ 
“Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk 

meruju‟nya.”43 
 

Syarat sah ruju’ 

Syarat sahnya ruju‟ adalah : 
 

 Isteri yang ditalak telah dijima‟i sebelumnya. Jika 
suami mentalak isterinya yang belum pernah 

dijima‟i, maka suami tersebut tidak berhak untuk 
meruju‟nya. Ini adalah ijma‟ para ulama‟.  

 

 Talak yang dijatuhkan di bawah talak tiga (talak 
raj‟i). 

 
 Talak yang terjadi tanpa tebusan.44 Jika dengan 

tebusan, gmaka isteri menjadi bain. 

 
 Ruju‟ dilakukan pada masa „iddah dari pernikahan 

yang sah. Jika masa ‟iddah isteri telah habis, maka 
suami tidak berhak untuk meruju‟nya. Ini adalah 
ijma‟ para ulama‟ fiqih.  

                                                 
43

 QS. Al-Baqarah : 228. 
44

 Talak dengan tebusan dikenal dengan istilah khulu‟. 
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Tata cara ruju’ 

Ruju‟ dapat dilakukan dengan : 
 

 Ucapan 
Ruju‟ dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan 

yang menunjukkan makna ruju‟. Seperti ucapan suami 
kepada isterinya, ”Aku meruju‟mu”  atau ”Aku kembali 
kepadamu” dan yang semisalnya. 

  
 Perbuatan 

Ruju‟ dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; 
suami menyentuh atau mencium isterinya dengan 
syahwat atau suami menjimai‟i isterinya. Dan perbuatan 

semacam ini memerlukan niat untuk ruju‟. Ini adalah 
pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang 

dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 
 

Catatan : 

 Niat talak yang belum diucapkan, maka ia belum 

dianggap sebagai talak. Ini adalah pendapat Jumhur 
ulama‟. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

ب  َِ ب  َٙ ُفَع ْٔ ِٗ ؤَ ب َحَدصَْذ ِث َِ ِزْي  َِ ْٓ ؤُ َش َع َٚ َْ اَاَ رََجب ِإ
 ُْ ٍَ ْٚ رََزَى ًْ ؤَ َّ ُْ رَْع ٌَ .
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“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa 
yang terbersit di dalam hatinya, selama belum 
dilakukan atau diucapkan.”45 

 
Berkata Imam Tirmidzi 5; 

 

ًَ ِإَذا  َْ اٌَسُج ُِ ؤَ ٍْ ِع ٌْ ًِ ا ْ٘ َد ؤَ ْٕ َرا ِع َ٘  ٍَٝ ًُ َع َّ َع ٌْ ا َٚ
 َُ ٍَ ْٓ َشْيٌء َحَزٝ يََزَى ُْ يَُى ُٗ ِثبٌؽَََّلِق ٌَ َحَدَس َْٔفَع

 ِٗ  .ِث
 

“Dan yang diamalkan dari (hadits) ini oleh ahli 
ilmu, bahwa jika seorang suami terbersit dalam 

hatinya untuk mentalak (isterinya), (maka) itu tidak 
terjadi (talak) hingga ia (benar-benar) 
mengucapkannya.”46 

 

 Apabila suami ragu apakah ia telah mentalak 

isterinya atau belum, maka pada dasarnya 
pernikahan tetap sah, sampai ia yakin bahwa 
pernikahan tersebut telah terputus (dengan talak). 

Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari 
qaidah fiqhiyyah;  

 

ُي ِثبٌَشِه  ْٚ ُٓ ََل يَُص َيِمْي ٌْ  اَ

                                                 
45

 HR. Bukhari Juz 5 : 4968, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 127, 

dan Tirmidzi Juz 3 : 1183. 
46

 Sunan Tirmidzi, 3/211. 
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”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan 
keraguan” 

 

 Isteri yang belum pernah dijimai‟ oleh suaminya, 
maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja, baik 

dalam keadaan suci maupun haidh. Ini adalah 
pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Isteri yang tidak haidh –baik karena belum 

mengalami haidh (karena masih kecil) atau karena 
sudah tidak haidh (karena menopause),- maka 

suaminya dapat mentalaknya kapan saja. Berkata 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Jika keadaan wanita tersebut adalah wanita yang 
tidak haidh kerena usianya masih kecil atau sudah 

tua, (maka) suami dapat, mentalaknya kapan saja ia 
kehendaki, baik setelah ia menjima‟inya atau tidak. 
Masa „iddah bagi wanita tersebut adalah tiga bulan, 

dan kapan saja ia mentalak saat itulah dimulai masa 
„iddahnya.”47 

 

 Apabila suami mentalak isterinya dengan tulisan, 

maka talak tersebut jatuh jika suami meniatkan 
talak. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Imam 
Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi‟i n, mengatakan; 

“Jika suami menuliskan talaknya (kepada) isterinya 

dan suami tersebut berniat untuk mentalaknya, 
(maka) itu berarti talak. Jika suami tidak berniat 
talak, (maka) itu bukan talak.”48 

                                                 
47

 Kitabul Mukminat. 
48

 Al-Muhalla, 10/196. 
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 Apabila seorang suami mengatakan kepada 
isterinya, “Engkau haram bagiku,” maka ucapan 
tersebut tidak termasuk talak –selama suami tidak 

berniat untuk mentalaknya.- Namun suami wajib 
membayar kaffarah zhihar.49 Hal ini sebagaimana 

firman Allah q; 
 

ًَ اَاُ ٌََه رَْجَزِغْي  يَب ب ؤََح َِ  َُ َُ رَُحسِّرِ
ب إٌَِجُي ٌِ َٙ ؤَيُ

ْسَظبَد  َِ  ٌُ ٌز َزِحْي ْٛ اَاُ َغُف َٚ اِجَه  َٚ َفَسَض  َلدْ . ؤَْش
 َٛ ُ٘ َٚ  ُْ ََلُو ْٛ َِ اَاُ  َٚ  ُْ ُى

بِٔ َّ َخ ؤَْي ٍَ ُْ رَِح  اَاُ ٌَُى

 ُُ َحِىْي ٌْ ُُ ا ْي
ٍِ َع ٌْ . ا

 
“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan 
apa yang Allah halalkan bagimu, engkau mencari 

kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian 
membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah 
adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.”50 
 

 
 

                                                 
49

 Kaffarah zhihar adalah dengan memerdekakan budak, atau 

berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh  

orang muskin. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah q 

dalam QS. Al-Mujadilah : 3 - 4. 
50

 QS. At-Tahrim : 1-2. 
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Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 2; 
“Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah 

Allah halalkan, maka tidak menjadi haram atasnya 
apa yang ia haramkan tersebut, kecuali isteri. 

Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, 
maka isteri tersebut menjadi haram baginya. 
Sehingga barangsiapa yang mengatakan kepada 

isterinya, “Engkau haram atasku,” sedangkan 
maksudnya adalah mentalaknya, maka ia menjadi 

dicerai. Namun jika ia tidak bermaksud 
mentalaknya, maka ia wajib membayar kaffarah 
(zhihar), (dan) isteri(nya) boleh kembali kepadanya 

(setelah membayar kaffarah zhihar), dan (isterinya) 
tidak menjadi haram baginya.”51 

 

 Apabila seorang suami menggantungkan talak 
isterinya pada suatu perbuatan –dan suami 

bermaksud untuk mentalaknya,- kemudian 
perbuatan tersebut terjadi karena lupa atau terpaksa, 

maka talak tersebut tetap jatuh. Ini adalah pendapat 
Jumhur ulama‟. 

 

 Apabila seorang suami menggantungkan talaknya 
kepada sebuah syarat, maka isterinya tetap halal 

baginya, selama syarat tersebut belum terpenuhi. 
Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟.  

 

 Apabila seorang suami menggantungkan talaknya 

pada sebuah syarat, maka talak tersebut jatuh 
dengan terwujudnya syarat yang pertama kali. Ini 

                                                 
51

 Nida-atur Rahman li Ahlil Iman. 
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adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 
Muhammad bin Shalih Al- „Utsaimin 5. 

Sehingga misalnya suami mengatakan kepada 
isterinya, “Jika engkau keluar rumah, maka engkau 

aku talak.” Maka jika isteri keluar rumah jatuhlah 
talak. Dan jika setelah itu isteri keluar rumah pada 
waktu yang lain, maka talak tersebut tidak jatuh 

lagi. 
 

 Seorang wanita yang sedang menjalani masa „iddah 
karena talak raj‟i tidak boleh dijatuhi talak lagi, 
hingga ia menyelesaikan „iddahnya. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah 5. 

 

 Dianjurkan untuk menghadirkan dua orang saksi 

ketika melakukan talak dan ruju‟, karena hal 
tersebut dapat menjaga hak-hak dan untuk 

mencegah adanya pengingkaran dari pihak suami 
atau isteri. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, 

Malik, dan Asy-Syafi‟i n. Hal ini sebagaimana 
firman Allah q; 

 

 ْٚ ٍف ؤَ ْٚ ْعُس َّ َٓ ِث ُ٘ ْٛ ِعُى ِْ َٓ َفإَ ُٙ ٍَ َٓ ؤََج ْغ ٍَ َفِئَذا ثَ
 ُْ ُى ْٕ

ِِ ْ  َعْدٍي  َٚ ا َذ ْٚ ُد ِٙ ؤَْش َٚ ٍف  ْٚ ْعُس َّ َٓ ِث ُ٘ ْٛ َفبِزُل
 ِ بَ َح ِاَ َٙ ا اٌَش ْٛ ُّ ؤَِلْي َٚ 
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“Apabila mereka telah mendekati akhir „iddahnya, 
maka ruju‟ilah mereka dengan baik atau 
lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil 
diantara kalian dan hendaklah kalian tegakkan 

kesaksian tersebut karena Allah.”52 
 

 Apabila suami mentalak isterinya yang sudah 

pernah jima‟ dengannya, kemudian terjadi 
perpisahan diantara keduanya, maka disunnahkan 

bagi suami untuk memberikan mut‟ah (pemberian) 
kepada mantan isteri tersebut untuk menyenangkan 
hatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah q;  

 

 َٓ َزِمْي ُّ ٌْ ٍَٝ ا ِف َحِمب َع ْٚ ْعُس َّ ٌْ َزبٌ  ِثب َِ َمبِد  ٍَ ؽَ ُّ ٍْ ٌِ َٚ 
 

“Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah 
suaminya memberikan) mut‟ah menurut yang 

ma‟ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang 
yang taqwa.”53 

 

Namun jika isteri tersebut belum pernah dijima‟i 
oleh suaminya dan ketika akad nikah maharnya 

telah ditentukan, maka isteri hanya berhak 
mendapatkan setengah dari mahar yang telah 
ditentukan tersebut. Dan isteri tidak berhak untuk 

mendapatkan mut‟ah. Ini adalah pendapat Jumhur 
ulama‟. 

                                                 
52

 QS. Ath-Thalaq : 2. 
53

 QS. Al-Baqarah : 241. 
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 Suami yang telah mentalak isterinya –baik dengan 
talak raj‟i atau talak bain,- lalu isterinya menikah 
dengan laki- laki lain, kamudian suami keduanya 

meninggal dunia atau mentalaknya, lalu isteri 
tersebut menikah lagi dengan mantan suaminya 

yang pertama, maka suami pertamanya tersebut 
mendapatkan tiga talak baru. Inilah yang dikenal 

dengan Al-Hadm [  َُ ْد َٙ ٌْ  .(penghancur talak) [اَ

 

 Apabila ada suami isteri yang kafir, dan suami 

tersebut pernah menjatuhkan mentalak kepada 
isterinya. Lalu keduanya masuk Islam, maka 

setelah masuk Islam suami tersebut mendapatkan 
tiga talak baru. Ini adalah pendapat Ibnu „Umar, 
Ibnu Abbas p, Hasan, Atha‟, Qatadah, Rabi‟ah, 

An-Nakha‟i, Syuraih, Abu Hanifah, Abu Yusuf, 

Dawud, dan Ibnu Hazm n. Diantara dalilnya 
adalah hadits dari „Amr b in Al-„Ash y, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

 ُٗ ٍَ َْ َلْج ب َوب َِ  َُ ِد ْٙ ََ يَ ْظََّل َْ اْاِ  ؤَ

 
“Sesungguhnya Islam menghacurkan apa yang 

sebelumnya.”54 
 

 
 
 

                                                 
54

 HR. Muslim Juz 1 : 121. 
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KHULU’ 
 
 

Khulu‟ adalah perceraian antara suami dan isteri 
dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada 

suaminya. Allah q berfirman; 
 

ب  َّ ب ِفْي َّ ِٙ ْي ٍَ  َفََّل ُجَٕبَ  َع
َ  اَاِ ْٚ ب ُحُد َّ ََل يُِمْي ُْ ؤَ ْْ ِ ْفُز َفِئ

 ِٗ  اْفَزَدْد ِث
 

“Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka 
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 

diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”55 
 

Hukum Khulu’ 

Hukum khulu‟ terbagi menjadi tiga, yaitu : 
 

1. Mubah 
Jika seorang isteri tidak menyukai untuk tetap 

bersama dengan suaminya, baik karena buruknya 
akhlak/perilaku suaminya atau karena buruknya 
wajah/fisik suaminya, sehingga ia khawatir tidak dapat 

menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan 
Allah q kepadanya, maka dalam kondisi semacam ini 

isteri boleh mengajukan khulu‟ kepada suaminya. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas p, ia berkata; 

 

                                                 
55

 QS. Al-Baqarah : 229. 
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 ِ بٍض ِإٌَٝ إٌَِجيِّر َّ ِٓ َش ِٓ َلْيِط ْث َسؤَُح صَبِثِذ ْث ِْ َجبَءِد ا
 ُُ ِم ْٔ ب ؤَ َِ  

َي اَاِ ْٛ َُ َفَمبٌَْذ يَب َزُظ ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع َص

ُىْفَس  ٌْ ٍك ِإََل ؤَِّٔرِْي ؤََ بُف ا ٍُ ََل ُ  َٚ  ٍٓ ٍَٝ صَبِثٍذ ِفْي ِ ْي َع
 ِٗ ْي ٍَ َٓ َع ْي َُ َفَزُس ِّرِ ٍَ َظ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص
ُي اَاِ ْٛ َفَمبَي َزُظ

ب َٙ ُٖ َفَفبَزَل َس َِ ؤَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُْ َفَسَ ْد َع ُٗ َفَمبٌَْذ ََٔع  .َحِدْيَمَز

 
”Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas y datang kepada 

Nabi a. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak 

membenci Tsabit (bin Qais) karena agama dan 
akhlak(nya), akan tetapi aku membenci kekufuran.” 

Maka Rasulullah a bersabda, “Apakah engkau bersedia 

mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab, 
“Ya.” Rasulullah a memerintahkan (Tsabit bin Qais y) 

untuk menceraikannya.”56 
 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 
”(Jika) seorang isteri membenci suaminya karena fisik, 

akhlak, agama, kesombongan, kelemahan, atau yang 
semacamnya. (Dan) isteri (tersebut) khawatir tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya kepada Allah q untuk taat 
kepada-Nya, (maka) boleh bagi isteri (tersebut) untuk 

(mengajukan) khulu‟ (kepada) suaminya dengan 
menyerahkan sejumlah harta yang pernah diberikan 

(oleh) suaminya kepadanya.”57 

                                                 
56

 HR. Bukhari Juz 5 : 4973. 
57

 Al-Mughni, 10/267. 
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2. Mustahab 
Jika suami melalaikan hak-hak Allah q –seperti; 

suaminya meninggalkan shalat, suaminya melakukan hal-
hal yang dapat membatalkan keislamannya, dan yang 

semisalnya,- maka isteri dianjurkan untuk mengajukan 
khulu‟. Ini adalah pendapat ulama‟ Hanabilah.  

 

3. Haram 
Jika isteri mengajukan khulu‟ kepada suaminya 

bukan karena alasan yang syar‟i,58 maka khulu‟ tersebut 
menjadi haram hukumnya. Sebagaimana diriwayatkan 
dari Tsauban y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ٌَ ْٓ َغْيِس ثَْإٍض َفَحَسا ِِ ب ؼَََّلًلب  َٙ َج ْٚ َسؤٍَح َظإٌََْذ َش ِْ ب ا َّ ؤَيُ
َجَٕخِ  ٌْ ب َزائَِحُخ ا َٙ ْي ٍَ  .َع

 
“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada 

suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh 
syari‟at), maka diharamkan baginya mencium aroma 
Surga.”59 

 

 

                                                 
58

 Bukan karena buruknya akhlak/perilaku suaminya, bukan karena 

buruknya wajah/fisik suaminya –sehingga ia khawatir tidak dapat 

menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah q 

kepadanya,- atau bukan karena suaminya melalaikan hak-hak Allah  

q. 
59

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 

2055. Hadits in i dishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2035. 
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Rukun-rukun Khulu’ 

Rukun khulu‟ ada empat, antara lain : 
 

1. Adanya mukhali‟  
Mukhali‟ adalah orang melepaskan ikatan 

pernikahan dan mukhali‟ ialah seorang yang memiliki 
hak talak, yaitu suami. 
 

2. Adanya mukhtali‟ah 
Mukhtali‟ah adalah orang yang mengajukan khulu‟, 

yaitu isteri. Syarat mukhtali‟ah ada dua, yaitu : 
 

a. Ia adalah isteri secara syar‟i bagi mukhali‟ 

Sehingga isteri yang sedang menjalani masa „iddah 
karena talak raj‟i, maka ia boleh mengajukan khulu‟. 

Karena isteri yang menjalani „iddah dari talak raj‟i masih 
berstatus sebagai isteri. Adapun isteri yang menjalani 
masa „iddah dari talak bain, maka khulu‟nya tidak sah. 

Karena suaminya sudah tidak memiliki ikatan pernikahan 
dengannya. 

 
b. Ia mampu untuk menggunakan hartanya 
Mukhtali‟ah haruslah seorang yang baligh, berakal, 

dan memiliki kedewasaan, sehingga ia mampu untuk 
menggunakan hartanya. Jika mukhtali‟ah belum baligh 
atau gila, maka khulu‟nya tidak sah. 

 
3. Adanya iwadh 

Iwadh adalah harta yang diambil oleh suami dari 
isterinya sebagai tebusan, karena ia melepaskan isterinya. 
Semua yang sah untuk mahar, maka ia sah pula untuk 

iwadh. Diperbolehkan memberikan kadar iwadh di atas 
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atau di bawah mahar, jika kedua belah pihak (suami dan 
isteri) sama-sama ridha. Ini adalah pendapat Ibnu ‟Umar 
p, dan Ibnu ‟Abbas p. Ini juga madzhab Jumhur 

ulama‟, diantaranya; Mujahid, Ikrimah, An-Nakha‟i 

Imam Malik, Asy-Syafi‟i, dan Ibnu Hazm n. Namun 
hendaknya suami tidak mengambil iwadh melebihi dari 

kadar mahar yang dahulu telah ia berikan kepada 
isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar 

Jabir Al-Jaza‟iri 2. 
 

4. Adanya shighat khulu‟ 
Shighat khulu‟ dapat dilakukan dengan ungkapan 

apapun yang bermakna khulu‟, dan tidak ada lafazh 
khusus untuk khulu‟. Diantara shighat khulu‟ adalah; 
Khala‟tuki (aku mengkhulu‟mu), bara‟tuki (aku 

membebaskanmu), faraqtuki (aku memisahkanmu), dan 
yang semisalnya.  

 

Catatan : 

 Khulu‟ adalah fasakh (pembatalan) nikah, bukan 

talak dan tidak diperhitungkan sebagai talak –
meskipun dengan mengunakan lafazh talak.- Ini 

adalah pendapat Ibnu ‟Abbas p, Imam Ahmad, 
Asy-Syafi‟i, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud, Ibnul 

Mundzir, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim 

n. Sehingga seandainya seorang suami telah 
mentalak isterinya dua kali, lalu isterinya 

mengajukan khulu‟, maka isteri tersebut boleh 
dinikahi oleh mantan suaminya dengan akad yang 

baru, tanpa ada syarat bahwa isteri tersebut harus 
menikah lagi dengan laki- laki lain. 
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 Khulu‟ dapat dilakukan oleh isteri kapan saja, baik; 
ia dalam keadaan suci (yang telah dijima‟i) maupun 
ia dalam keadaan haidh. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. 
 

 Mahar yang ditangguhkan (dibayar tunda) dapat 
dijadikan sebagai iwadh dalam khulu‟. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik 
Kamal 2. 

 

 Iwadh dapat berupa jasa. Ini adalah pendapat 

Malikiyah dan Syafi‟iyah. Sehingga misalnya; 
suami melepas isterinya dengan meminta iwadh 

kepada isterinya (yang mengajukan khulu‟) berupa 
penyusuan anaknya dari isteri yang lainnya hingga 
kurun waktu tertentu, maka hal ini diperbolehkan.  

 

 Khulu‟ tidak sah tanpa keridhaan suami. Berkata 

Ibnu Hazm 5; 

“Isteri boleh menebus dirinya dari suaminya dan 
suami menceraikannya, bila ia ridha.”60 
 

 Suami yang telah mengkhulu‟ isterinya tidak 
berhak untuk meruju‟ isterinya, meskipun masih 

dalam masa „iddah khulu‟. Namun suami boleh 
menikahi isterinya yang telah khulu‟ darinya 
dengan persetujuannya dan dengan akad serta 

mahar baru. 
 

 

                                                 
60

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
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‘IDDAH 
 
 

‟Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan 
diri dari menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan 

dengannya. ‟Iddah hukumnya adalah wajib atas wanita 
jika terpenuhi sebab-sebabnya. 
 

Macam-macam ‘Iddah 

Ada beberapa macam „iddah, antara lain : 

 
a. ‟Iddah dengan hitungan quru‟ 

Quru‟ adalah haidh. Ini adalah pendapat Ibnu 

Mas‟ud dan Muadz p, Imam Abu Hanifah, Ishaq, dan 

Ahmad n. Ada beberapa kondisi yang menjadikan 
seorang wanita ber‟iddah dengan hitungan quru‟, yaitu : 

 
1. Wanita yang telah dijima‟i oleh suaminya, lalu dijatuhi 

talak, dan ia masih mengalami haidh, maka „iddahnya 
adalah dengan tiga kali haidh 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ءٍ  ْٚ َٓ صَََّلصََخ ُلُس ِٙ ُفِع ْٔ َٓ ِثإَ َمبُد يََزَسثَْص ٍَ ؽَ ُّ ٌْ ا َٚ 
 

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru‟ (haidh).”61 

 
 

                                                 
61

 QS. Al-Baqarah : 228. 
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2. Wanita yang mengajukan khulu‟, maka „iddahnya 
adalah dengan satu kali haidh 

„Iddah bagi wanita yang mengajukan khulu‟ kepada 

suaminya adalah dengan satu kali haidh. Ini adalah 
pendapat „Utsman, Ibnu „Umar, dan Ibnu „Abbas o. Ini 

juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah n. Diriwayatkan dari 

Rabi‟ binti Muawwidz i, ia berkata; 

 

بَذا  َِ  ُٗ ُز ٌْ َْ َفَعإَ ب َّ َُ ِجْئُذ ُعْض ِجْي صُ ْٚ ْٓ َش
ِِ ٍَْعُذ  ِاْ َز

ِْٔي  ْٛ ْْ رَُى ٍَْيِه ِإََل ؤَ ٌِْعَدِح َفَمبَي ََل ِعَدُح َع َٓ ا ِِ َي  ٍَ َع
ُىِضْي َحَزٝ رَِحْيِعْي َحْيَعًخ َلبَي  ّْ ِٗ َفَز ٍد ِث ْٙ َحِدْيضََخ َع
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص

ِي اَاِ ْٛ َزِجٌع ِفْي َذٌَِه َلَعبَء َزُظ ُِ ؤََٔب  َٚ
ِٓ َلْيِط  َغبٌَِيِخ َوبَْٔذ رَْحَذ صَبِثِذ ْث َّ ٌْ َُ ا ْسيَ َِ َُ ِفْي  ٍَ َظ َٚ

 ُٗ ْٕ ِِ ٍََعْذ  بٍض َفبْ َز َّ ِٓ َش  .ْث
 

“Aku mengajukan khulu‟ kepada suamiku. Kemudiaan 
aku mendatangi „Utsman y, lalu aku bertanya 

kepadanya, “Apakah ada kewajiban „iddah padaku?” Ia 
menjawab, “Tidak ada kewajiban „iddah padamu, kecuali 

engkau telah jima‟ dengan (suamimu), (maka „iddahnya 
adalah) hingga satu kali haidh. Dan (putusan)ku (ini) 

mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah a 
kepada Maryam Al-Mughaliyyah. Ia adalah isteri Tsabit 
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bin Qais bin Syammas yang mengajukan khulu‟ dari 
(suami)nya.”62 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ٍَِعِخ َحْيَعخً  ْ َز ُّ ٌْ  .ِعَدُح ا

 
“‟Iddah wanita yang meminta khulu‟ adalah satu kali 
haidh.”63 

 
3. Wanita yang dili‟an „iddahnya sama dengan wanita 

yang ditalak 
Ini adalah madzhab Jumhur ahli fiqih.  

 

4. Wanita yang dipisahkan dari suaminya, karena ia 
memeluk Islam sementara suaminya tetap dalam 

kekufuran, maka ia ber„istibra adalah dengan satu kali 
haidh 

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah n.   

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
62

 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3498, lafazh in i miliknya dan Ibnu Majah : 

2058, dengan sanad yang shahih. 
63

 HR. Abu Dawud : 2230, dengan sanad yang shahih. 
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b. ‟Iddah dengan hitungan bulan 
Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang 

wanita ber‟iddah dengan hitungan bulan, yaitu : 

 
1. Wanita yang ditalak oleh suaminya yang tidak haidh –

baik karena belum haidh atau karena sudah tidak haidh,-  
maka „iddahnya adalah tiga bulan 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ُْ ِْ اْزرَْجُز ُْ ِإ ُى
ْٓ َِٔعبئِ ِِ ِحْيِط  َّ ٌْ َٓ ا ِِ  َٓ اٌََّلئِْي يَِئْع َٚ

 َٓ ُْ يَِحْع ي ٌَ
اٌََّلئِ َٚ ٍس  ُٙ َٓ صَََّلصَُخ ؤَْش ُٙ  َفِعَدرُ

 
“Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) 

diantara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu 
(tentang masa „iddahnya), maka masa „iddah mereka 
adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita yang belum 

haidh.”64 
 

2. Wanita yang ditalak dalam keadaan mustahadhah65 
dan ia termasuk wanita yang mutahayyirah,66 maka 
„iddahnya adalah selama tiga bulan 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟ dari kalangan 
Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah.  

 
 

                                                 
64

 QS. Ath-Thalaq : 4. 
65

 Wanita yang mengalami istihadhah, yaitu wanita yang 

mengeluarkan darah bukan pada waktu haidh atau nifas . 
66

 Wanita yang tidak mampu untuk membedakan antara darah 

haidhnya dengan darah istihadhah. 
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c. ‟Iddah dengan melahirkan kandungan 
Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil –baik itu 

talak raj‟i atau talak talak bain- atau wanita yang 

ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka 
„iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan 

firman Allah q; 
 

 َٓ ُٙ ٍَ ّْ َٓ َح ْْ يََعْع َٓ ؤَ ُٙ ٍُ بِي ؤََج َّ ََلُد اْْلَْح ْٚ ؤُ َٚ 
 

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu „iddah mereka 
adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”67 

 
d. ‟Iddah karena wafat 

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam 

keadaan tidak hamil, –baik ia telah jima‟ dengan 
suaminya atau belum, baik ia masih kecil atau sudah 

dewasa,- maka „iddahnya adalah empat bulan sepuluh 
hari. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 َٓ اٌَِرْي َٚ  َٓ اًجب يََزَسثَْص َٚ َْ ؤَْش ْٚ يََرُز َٚ  ُْ ُى ْٕ
ِِ  َْ ْٛ َف َٛ يَُز

 َٓ ِٙ ُفِع ْٔ َعْشًسا ِثإَ َٚ ٍس  ُٙ  ؤَْزثََعَخ ؤَْش

 
”Orang-orang yang meninggal dunia diantara kalian 
dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri 

itu) menangguhkan dirinya (ber‟iddah) empat bulan 
sepuluh hari.”68 

                                                 
67

 QS. Ath-Thalaq : 4. 
68

 QS. Al-Baqarah : 234. 
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Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya 
selama masa ‟iddah ia harus berihdad (berkabung); 
dengan berdiam diri di rumah suaminya dan tidak 

menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada 
jima‟. Sehingga wanita yang berihdad tidak 

diperbolehkan untuk memakai celak mata, wangi-
wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan 
perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu 

„Athiyah i, bahwa Rasulullah a bersabda tentang 

wanita yang berihdad; 
 

ُط ِؼْيًجب َّ ََل رَ َٚ  ًُ  ََل رَْىَزِح

 
“Ia tidak boleh memakai celak dan tidak beleh memakai 

wangi-wangian.”69 

 

Perpindahan Masa ‘Iddah 

Dalam kondisi tertentu terkadang terjadi 
perpindahan masa „iddah, antara lain : 

 
a. Berpindah dari hitungan quru‟ menjadi hitungan bulan 

Jika seorang wanita mengalami haidh dan ia sedang 
menjalani masa „iddahnya, lalu tiba-tiba ia tidak haidh 
lagi, maka ia harus menjalani masa „iddahnya dengan 

hitungan bulan dan ia harus mengulang „iddahnya dari 
awal dengan hitungan bulan. Karena tidak diperbolehkan 

menyatukan dua jenis masa „iddah. Ini adalah pendapat 
Jumhur ulama‟. 
 

                                                 
69

 HR. Muslim Juz 2 : 938. 
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b. Berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan quru‟ 
Jika seorang wanita belum pernah mengalami haidh 

dan ia sedang ber‟iddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-

tiba ia mengalami haidh sebelum habis masa „iddahnya 
tersebut –walaupun hanya sesaat,- maka ia wajib 

menjalani „iddah dengan hitungan quru‟ dan ia harus 
mengulang „iddahnya dari awal lagi dengan hitungan 
quru‟. Karena perhitungan dengan bulan hanya sebagai 

pengganti perhitungan quru‟. Adapun jika „iddahnya 
dengan hitungan bulan sudah selesai, lalu ia mengalami 

haidh, maka ia tidak wajib untuk mengulang „iddahnya 
dengan hitungan quru‟. 

 

Wanita yang sudah tidak haidh (menopause) dan ia 
sedang ber‟iddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba 

keluar darah (dari kemaluannya). Jika darah yang keluar 
tersebut benar-benar darah haidh, maka ia pun harus 
menjalani „iddah dengan hitungan quru‟ dan ia harus 

mengulang „iddahnya dari awal lagi dengan hitungan 
quru‟. Namun jika darah yang keluar tersebut bukanlah 

darah haidh, maka ia tidak perlu berpindah hitungan. 
 
c. Berpindah dari „iddah karena talak menjadi „iddah 

karena wafat 
Jika seorang wanita telah ditalak raj‟i dalam 

kondisi tidak hamil dan ia sedang menjalani masa „iddah 

–baik dengan hitungan quru‟ atau dengan hitungan 
bulan.- Lalu suaminya meninggal dunia, maka „iddahnya 

berpindah menjadi „iddah karena wafat (yaitu; empat 
bulan sepuluh hari), terhitung sejak kematian suaminya 
tersebut. Karena ia masih berstatus sebagai isteri. Adapun 

jika talaknya adalah talak bain, maka „iddah isteri 
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tersebut tidak berpindah pada „iddah karena wafat. 
Karena telah terputus ikatan pernikahan diantara kedua 
suami isteri tersebut, sejak dijatuhkannya talak bain. 

 
d. Berpindah dari hitungan quru‟ atau hitungan bulan 

menjadi melahirkan 
Jika seorang wanita sedang menjalani „iddah 

dengan hitungan quru‟ atau dengan hitungan bulan. Lalu 

ternyata wanita tersebut terbukti hamil, maka „iddahnya 
berpindah menjadi „iddah melahirkan. Dan hitungan 

quru‟ atau hitungan bulan yang telah berlalu menjadi 
gugur, karena melahirkan kandungan adalah bukti yang 
paling kuat atas kosongnya rahim dari pengaruh 

penikahan yang telah berakhir. Ini adalah pendapat 
Jumhur ahli fiqih. 

 
Catatan : 

 Wanita yang ber‟iddah hingga melahirkan, maka 

setelah melahirkan ia boleh langsung menikah, 
tidak perlu menunggu suci dari nifas. Ini adalah 

madzhab Jumhur ulama‟. Namun suaminya yang 
kedua tidak boleh menjima‟inya, kecuali setelah ia 
suci. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 َْ ْس ُٙ َٓ َحَزٝ يَْؽ ُ٘ ْٛ ََل رَْمَسثُ َٚ 
 

“Dan janganlah kalian mendekati mereka (yang 
sedang haidh/nifas), sebelum mereka suci.”70 

                                                 
70

 QS. Al-Baqarah : 222. 
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 Wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui 

apakah suaminya masih hidup atau sudah 
meninggal dunia, maka wanita tersebut menunggu 

kedatangannya pada masa yang ditetapkan oleh 
hakim. Jika waktu yang ditentukan tersebut telah 

habis dan suaminya tidak juga kembali, maka 
setelah itu wanita tersebut harus menjalani ‟iddah 
karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari) dan 

„iddah tersebut dimulai dari waktu keputusan 
hakim. Setelah masa „iddahnya berakhir, maka 

wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi. 
Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 
At-Tuwaijiri 2. 

 Apabila wanita yang kehilangan suaminya tersebut 

telah menikah dengan suami kedua. Lalu ternyata 

suami pertamanya datang, maka suami pertama 
diberikan hak untuk memilih, antara; melepaskan 
isterinya atau tetap mengambilnya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-
„Utsaimin 5. Jika suami pertama memilih untuk 

mengambil kembali isterinya, sedangkan isterinya 
sudah pernah jima‟ dengan suaminya yang kedua, 

maka isteri tersebut wajib menjalani masa „iddah 
seperti „iddah talak. Ini adalah pendapat Syaikh 

Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri 2. 
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 Wanita yang sedang menjalani „iddah karena talak 
raj‟i, maka ia tidak boleh dilamar. Karena wanita 
tersebut masih berstatus sebagai isteri orang lain. 

Ini adalah ijma‟ para ulama‟ fiqih.  
 

 Wanita yang sedang menjalani „iddah karena talak 
bain kubra (talak tiga) dan wanita yang 

menjalani„iddah karena wafat tidak boleh dilamar 
dengan tashrih (terang-terangan). Namun ia boleh 
dilamar dengan ta‟ridh (sindiran), misalnya dengan 

mengatakan, “Aku berminat kepada wanita 
sepertimu” dan yang semisalnya. Hal ini 

sebagaimana firman Allah q; 
 

ْٓ ِ ْؽَجِخ  ِِ  ِٗ ُْ ِث ب َعَسْظُز َّ ُْ ِفْي ْيُى ٍَ ََل ُجَٕبَ  َع َٚ
 ُْ َُ اَاُ ؤََُٔى

ٍِ ُْ َع ُفِعُى ْٔ ُْ ِفْي ؤَ ُز ْٕ ْٚ ؤَْوَٕ َعبِء ؤَ
إٌِّرِ

 ْْ َٓ ِظِسا ِإََل ؤَ ُ٘ ْٚ اِعُد َٛ ْٓ ََل رُ ٌَِى َٚ  َٓ ُٙ َٔ ْٚ َظَزْرُوُس
َىبِ   ا ُعْمَدَح إٌِّرِ ْٛ ُِ ََل رَْعِص َٚ ْعُسًٚفب  َِ ًَل  ْٛ ا َل ْٛ ٌُ ْٛ رَُم
 ُُ ٍَ َْ اَاَ يَْع ا ؤَ ْٛ ُّ ٍَ اْع َٚ  ُٗ ٍَ ِىَزبُة ؤََج ٌْ َغ ا ٍُ َحَزٝ يَْج
ٌز  ْٛ َْ اَاَ َغُف ا ؤَ ْٛ ُّ ٍَ اْع َٚ  ُٖ ْٚ ُْ َفبْحَرُز ُفِعُى ْٔ ب ِفْي ؤَ َِ

 ٌُ ْي ٍِ  .َح
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“Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-
wanita (tersebut) dengan sindiran atau kalian 
menyembunyikan (keinginan untuk menikahi 

mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui 
bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan 

tetapi janganlah kalian mengadakan janji (untuk 
menikahi) mereka secara sembunyi-sembunyi, 
kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang 

ma‟ruf (kepada mereka). Dan janganlah kalian 
bertekat (untuk melakukan) akad nikah, sebelum 

habis „iddahnya (mereka). Ketahuilah bahwa Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka 
takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 QS. Al-Baqarah : 235. 
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LI’AN 
 
 

Li‟an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat 
dengan sumpah dan disertai dengan laknat. Jika suami 

menuduh isterinya berzina dan ia tidak dapat 
mendatangkan bukti, maka ia terkena  hadd qadzaf72 
yang hanya dapat gugur darinya dengan li‟an. Allah q 

berfirman; 

 

َداُء ِإََل  َٙ ُْ ُش ُٙ ٌَ ْٓ ُْ يَُى ٌَ َٚ  ُْ ُٙ اَج َٚ َْ ؤَْش ْٛ ُِ َٓ يَْس اٌَِرْي َٚ
 َٓ ِّ ٌَ ُٗ بَ اٍد ِثبَاِ ِإَٔ َٙ ُْ ؤَْزثَُع َش

ِ٘ بَ ُح ؤََحِد َٙ ُْ َفَش ُٙ ُفُع ْٔ ؤَ
 َٓ َٓ . اٌَصبِ ِلْي ِِ  َْ ْْ َوب ِٗ ِإ ْي ٍَ َْ ٌَْعََٕذ اَاِ َع َعُخ ؤَ ِِ َ ب ٌْ ا َٚ
 َٓ َىبِذِثْي ٌْ َد ؤَْزثََع . ا َٙ ْْ رَْش ٌَْعَراَة ؤَ ب ا َٙ ْٕ يَْدَزؤُ َع َٚ

 َٓ َىبِذِثْي ٌْ َٓ ا ِّ ٌَ ُٗ بَ اٍد ِثبَاِ ِإَٔ َٙ َْ . َش َعَخ ؤَ ِِ َ ب ٌْ ا َٚ
 َٓ َٓ اٌَصبِ ِلْي ِِ  َْ ْْ َوب ب ِإ َٙ ْي ٍَ ًُ  .َغَعَت اَاِ َع ََل َفْع ْٛ ٌَ َٚ

 ٌُ اٌة َحِىْي َٛ َْ اَاَ رَ ؤَ َٚ  ُٗ ُز َّ َزْح َٚ  ُْ ْيُى ٍَ  َع
 .اَاِ

                                                 
72

 Qadzaf adalah tuduhan zina. Orang yang menuduh seorang 

muslim atau muslimah berzina, maka ia harus mendatangkan empat  

orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinaan tersebut. Jika 

ia t idak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh 

terkena hadd dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali 

cambukan. Hal ini sebagaimana firman A llah q dalam Surat An-Nur 

: 24. 
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”Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang tersebut ialah 

empat kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia 
termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan 

(sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika 
ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya 
(dapat) dihindarkan dari hukuman (dengan) sumpahnya 

empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu 
benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan 

(sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika 
suaminya tersebut termasuk orang-orang yang berkata 
benar. Dan jika tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya 

kepada kalian, (niscaya kalian akan mengalami 
kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima 

Taubat lagi Maha Bijaksana.”73 

 

Syarat Sah Li’an 

Syarat sahnya li‟an adalah : 
 

1. Li‟an hanya berlaku khusus untuk suami isteri 
Berkata Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman Ibnu 

Shalih Alu Bassam 5; 

 

 ِٗ ْٜ ِفي ب َفَيْجِس َّ ُ٘ ب َغْيُس َِ ، ؤَ ِٓ َجْي ْٚ َٓ اٌَص ُْ َ بّّص ثَْي َعب ٍِّرِ اٌَ
ِف  ْٚ ْعُس َّ ٌْ َمَرِف ا ٌْ ُُ ا  .ُحْى

 

                                                 
73

 QS. An-Nur : 6 - 10. 
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“Li‟an hanya khusus bagi suami isteri. Adapun selain 
keduanya, maka diberlakukan padanya hukum qadzaf  
yang telah diketahui.”74 

 
2. Adanya tuduhan zina dari suami kepada isterinya 

 
3. Suami tidak dapat mendatangkan bukti 

Buktinya adalah dengan mendatangkan empat 

orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinaan 
tersebut. 

 

4. Isteri mengingkari tuduhan suaminya dan tetap teguh 
pada pendiriannya sampai selesainya li‟an 

 
5. Dilakukan di hadapan hakim 

Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan 
zina, namun mereka berdua tidak mengadukan 
permasalahan tersebut kepada hakim, maka isteri tersebut 

tetap menjadi isterinya. Berkata Ibrahim An-Nakha‟i 
5; 

“Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, 
sedangkan mereka berdua tidak mengadukan masalah 

(tersebut) kepada hakim, maka wanita tersebut tetap 
sebagai isterinya.”75 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74

 Taisirul „Allam Syahu Umdatil Ahkam. 
75

 Mushannaf Abdirrazaq, 12911, dengan sanad yang shahih. 
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Tata Cara Pelaksanaan Li’an 

Tata cara pelaksanaan li‟an adalah sebagai berikut : 
 

1. Hakim memulai dengan mengingatkan kedua suami 
isteri agar bertaubat sebelum melakukan li‟an. Jika 

keduanya bersikeras ingin melakukan li‟an, maka 
dilakukanlah li‟an. 

 

2. Hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk 
berdiri. Hakim berkata, ”Katakanlah empat kali, 

”Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya ak u 
termasuk orang-orang yang berkata benar dalam 
tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku.”  

 
3. Suami berkata, ”Aku bersaksi kepada Allah 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan 
kepada isteriku.” sebanyak empat kali. Jika isterinya 

hadir, maka suami mengucapkan perkataan tersebut 
sambil menunjuk isterinya. Namun jika isterinya 

tidak hadir, maka dengan menyebutkan nama 
isterinya dan nasabnya –misalnya; Fulanah bint i 
Fulan.-  

 
 
 

 
 

 
4. Hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan 

tangan ke mulut suami,76 kemudian hakim berkata 

                                                 
76

 Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 
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kepada suami, ”Bertaqwalah kepada Allah, 
sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya 
siksa yang pedih.” Sehingga ia tidak terburu-buru 

untuk mengucapkannya yang kelima sebelum 
mendapatkan nasihat, karena siksa di dunia lebih 

ringan daripada siksa di akhirat. 
 

5. Jika suami bersikeras, maka diperintahkan untuk 

mengucapkan, ”Laknat Allah kepadaku jika aku 
termasuk orang-orang yang berdusta.” Bila suami 

telah mengatakan ucapan tersebut, maka tidak 
berlaku hadd qadzaf (hukuman tuduhan zina) 
padanya. Namun bila ia menarik ucapannya (tidak 

mengucapkan ucapan yang kelima), maka ia 
dihukum dengan hadd qadzaf, yaitu dicambuk 

sebanyak delapan puluh kali cambukan. 
6. Kemudian hakim berkata kepada isteri, ”Engkau pun 

harus mengucapkan seperti itu. Jika engkau tidak 

bersedia mengucapkannya, maka engkau akan 
dihadd dengan hukuman zina.” 

                                                                                              
 

َس  َِ َٓ ؤَ َس َزُجًَّل ِحْي َِ َُ ؤَ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع َْ إٌَِجَي َص ؤَ
 ِٗ ٍَٝ ِفْي َعِخ َع ِِ َ ب ٌْ َد ا ْٕ ُٖ ِع ْْ يََعَع يََد ْْ يَزَََّلِعًٕب ؤَ ِٓ ؤَ ْي زَََّلِعَٕ ُّ ٌْ ا

ِجَجخٌ  ْٛ ُِ ب  َٙ َلبَي ِإَٔ َٚ. 
 

“Bahwa Nabi a  memerintahkan kepada seorang laki-laki ketika 

terjadi li‟an antara kedua (suami isteri) agar meletakkan tangannya 

pada mulut (suami) (sebelum ucapan) yang kelima. Dan beliau  

bersabda, “Sesungguhnya (laknat) tersebut pasti terjadi.”  

(HR. Nasa’i Juz 6 : 3472) 
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7. Isteri berkata, ”Aku bersaksi kepada Allah, 

sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang dusta” 

sebanyak empat kali.  
 

8. Hakim memerintahkan seorang untuk 
menghentikannya (tetapi tanpa memerintahkan untuk 
meletakkan tangan di mulutnya), agar memberi 

nasihat kepadanya bahwa ucapan yang kelima akan 
menetapkan murka Allah q padanya, jika ia 

berdusta. 
 

9. Jika isteri tetap mengingkarinya, maka ia 
diperintahkan untuk berkata, ”Murka Allah 

kepadaku, jika ia termasuk orang-orang yang berkata 
benar.” Setelah ia mengucapkannya, maka gugurlah 
hadd zina darinya. 

 
10. Namun jika isteri menarik ucapannya (tidak 

mengucapkan ucapan yang kelima) dan mengakui 
perbuatannya, maka ia dihadd dengan hukuman zina. 

 

 
 

 
 
 

 
Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 
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ٍَٝ اَاُ  ِ َص َد إٌَِجيِّر ْٕ ُٗ ِع َسؤَرَ ِْ َيَخ َلَرَف ا َِ َٓ ؤُ ََّلَي ْث
ِ٘  َْ ؤَ

ٍَٝ اَاُ  بَء َفَمبَي إٌَِجُي َص َّ ِٓ َظْح َُ ِثَشِسْيِه ْث ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ َع

َي  ْٛ ِسَن َفَمبَي يَب َزُظ ْٙ ْٚ َحّد ِفْي ظَ َجيِّرَُِٕخ ؤَ ٌْ َُ اَ ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ َع

ُط  ِّ َز ٍْ ُك يَ ٍِ ؽَ ْٕ ِٗ َزُجًَّل يَ َسؤَرِ ِْ ٍَٝ ا  ِإَذا َزؤَٜ ؤََحُدَٔب َع
اَاِ

َجَيَُٕخ  ٌْ ُي اَ ْٛ َُ يَُم ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع ًَ إٌَِجُي َص َجيِّرََِٕخ َفَجَع ٌْ ا

َحكِّرِ  ٌْ اٌَِرْ  ثََعضََه ِثب َٚ ََّلٌي  ِ٘ ِسَن َفَمبَي  ْٙ ِإََل َحّد ِفْي ظَ َٚ
َحدِّرِ  ٌْ َٓ ا ِِ ِسْ   ْٙ ُا ظَ ب يَُجسِّرِ َِ َٓ اَاُ  ِصٌَ ْٕ ُي ٍَ ي ٌََصبِ ٌق َف

ِإِّٔرِ
 ِٗ ْي ٍَ َصَي َع ْٔ ؤَ َٚ  ًُ ُْ }َفََٕصَي ِجْجِسْي ُٙ اَج َٚ َْ ؤَْش ْٛ ُِ َٓ يَْس اٌَِرْي َٚ} 

َغ  ٍَ َٓ }َفَمَسؤَ َحَزٝ ثَ َٓ اٌَصبِ ِلْي ِِ  َْ ْْ َوب َْٔصَسَف  {ِإ َفب
ََّلٌي  ِ٘ ب َفَجبَء  َٙ ًَ ِإٌَْي َُ َفإَْزَظ ٍَ َظ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع إٌَِجُي َص
 ُُ ٍَ َْ اَاَ يَْع ُي ِإ ْٛ َُ يَُم ٍَ َظ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع إٌَِجُي َص َٚ َد  َٙ َفَش
ْذ  َِ َُ َلب ب رَبئٌِت صُ َّ ُى ْٕ

ِِ  ًْ َٙ ب َوبِذٌة َف َّ َْ ؤََحَدُو ؤَ
ا  ْٛ َلبٌُ َٚ ب  َ٘ ْٛ َلُف َٚ َعِخ  ِِ َ ب ٌْ َد ا ْٕ ب َوبَْٔذ ِع َّ ٍَ َدْد َف ِٙ َفَش
ََٔىَصْذ َحَزٝ  َٚ َىإَْد  ٍَ ُٓ َعَجبٍض َفَز ِجَجخٌ َلبَي ْث ْٛ ُِ ب  َٙ ِإَٔ
 َِ ْٛ َي ٌْ ْي َظبئَِس ا ِِ ْٛ َُ َلبٌَْذ ََل ؤَْفَعُح َل ب رَْسِجُع صُ َٙ ظَََٕٕب ؤََٔ
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ب  َ٘ ْٚ َُ ؤَْثِصُس ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع َعْذ َفَمبَي إٌَِجُي َص َّ َف

ِٓ َ َدٌََج  َيَزْي ٌْ ِٓ َظبِثَغ اْاِ َعْيَْٕي ٌْ ًَ ا ِٗ ؤَْوَح ْْ َجبَءْد ِث َفِئ
ِٗ َوَرٌَِه  بَء َفَجبَءْد ِث َّ ِٓ َظْح َٛ ٌَِشِسْيِه ْث ُٙ ِٓ َف اٌَعبَلْي
 ْٓ ِِ َعٝ  َِ ب  َِ ََل  ْٛ ٌَ َُ ٍَ َظ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع َفَمبَي إٌَِجُي َص
 ٌْ ب َشْإ َٙ ٌَ َٚ َْ ٌِْي   .ِوَزبِة اَاِ ٌََىب

 
“Bahwa Hilal bin Umayyah y telah menuduh isterinya 

melakukan zina di hadapan Nabi a dengan Syarik bin 

Sahma. Lalu Nabi a bersabda, “Buktikanlah (dengan 

mendatangkan saksi) atau hadd (qadzaf) akan menimpa 
punggungmu.” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, jika 

seorang dari kami melihat laki- laki di atas isterinya, 
apakah wajib kepadanya pergi untuk mencari bukti?” 
Nabi a (tetap) bersabda, “Buktikanlah atau hadd 

(qadzaf) akan menimpa punggunggmu.” Hilal y berkata, 

“Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, 
sesungguhnya aku berkata benar dan semoga Allah 

menurunkan (ayat) yang dapat membebaskan 
punggungku dari hadd.” Kemudian Jibril j turun dan 

menurunkan kepadanya (firman Allah q), “Dan orang-

orang yang menuduh isterinya (berzina),” –ia 
membacanya sampai- “Jika ia (suami) termasuk orang-

orang yang berkata benar.”77 Akhirnya Nabi a pun 
pergi mengutus orang kepada (isteri Hilal y), kemudian 

Hilal y datang dan bersaksi, sedangkan Nabi a 

                                                 
77

 QS. An-Nur : 6 - 10. 
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bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
bahwa salah seorang diantara kalian berdua berdusta, 
apakah diantara kalian berdua ada yang bertaubat?” 

Lalu isterinya berdiri dan bersaksi. Ketika telah sampai 
pada kesaksian yang kelima, mereka semua 

menghentikannya. Mereka berkata, “Sesungguhnya ia 
berhak (mendapatkan siksa).” Ibnu „Abbas p berkata, 

“Lalu ia berhenti, hingga kami menyangka bahwa ia akan 
menarik kembali (ucapannya dan mengakui 

perbuatannya).” Kemudian ia berkata, “Aku tidak akan 
mempermalukan kaumku selamanya.” Lalu ia pun terus 
(mengucapkan yang kelima). Nabi a bersabda, 

“Perhatikan wanita tersebut. Jika ia melahirkan seorang 

anak yang; hitam kedua matanya, besar kedua 
pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu milik 
Syarik bin Sahma.” Akhirnya ia melahirkan anak yang 

seperti (yang disebutkan oleh Nabi a). Kemudian Nabi 

a bersabda, “Seandainya tidak berlalu keputusan 
Kitabullah kepadanya, tentu aku akan menegakkan hadd 

kepadanya.”78 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekuensi dari Pelaksanaan Li’an 

                                                 
78

 HR. Bukhari Juz 4 : 4470, lafazh in i miliknya, Tirmidzi Juz 5 : 

3179, Abu Dawud : 2254, dan Ibnu Majah : 2067.  
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Jika telah terjadi li‟an diantara suami isteri, maka 
ada beberapa konsekuensi, antara lain : 
 

1. Gugurnya hadd dari kedua suami isteri yang 
melakukan li‟an 

Dengan li‟an, maka gugurlah hadd qadzaf bagi 
suami dan gugur pula hadd zina (rajam) bagi isteri. 
 

2. Wanita yang telah melakukan li‟an tidak boleh dituduh 
melakukan zina 

Barangsiapa yang menuduh wanita telah 
melakukan li‟an dengan tuduhan bahwa ia melakukan 
zina, maka orang yang menuduh ditetapkan hadd qadzaf. 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟.  
 

3. Memisahkan antara kedua suami isteri tersebut 
Pemisahan itu terjadi setelah terjadinya li‟an yang 

sempurna (antara suami isteri), tanpa harus dipisahkan 

oleh hakim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Dan 
pemisahan kerena li‟an adalah fasakh, bukan talak. Ini 

adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi‟i, Ahmad, dan 
Ibnu Hazm n. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 
 

َسؤٍَح  ِْ ا َٚ  ًٍ َٓ َزُج َُ ثَْي ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع َٓ إٌَِجُي َص ََلَع
ب َّ ُٙ َفَسَق ثَْيَٕ َٚ َْٔصبِز  َٓ اْْلَ ِِ. 
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“Nabi a melaksanakan li‟an pada seorang laki- laki 
dengan isterinya dari kalangan Anshar, dan beliau 

memisahkan keduanya.”79 
 

4. Wanita tersebut haram bagi suaminya untuk selamanya 
Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Berkata Sahl 

bin Sa‟d y; 

 

َُ ََل  ب صُ َّ ُٙ َق ثَْيَٕ ْْ يَُفسِّرِ ِٓ ؤَ َزََّلِعَْٕي ُّ ٌْ َعِذ اٌُعَُٕخ ِفي ا َِ
َعب ؤَثًَدا ِّ  .يَْجَز

 
“Telah ditetapkan oleh Sunnah untuk dua orang yang 

saling meli‟an, agar keduanya dipisahkan dan keduanya 
tidak boleh bersatu (kembali) selama- lamanya.”80 

 

5. Suami tidak berhak mengambil mahar dari isterinya 
yang telah dili‟an 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, bahwa Nabi a 
bersabda kepada kepada dua orang (suami isteri) yang 

melakukan li‟an; 
 

ًَ ٌََه  ب َوبِذٌة ََل َظِجْي َّ  ؤََحُدُو
ٍَٝ اَاِ ب َع َّ ِحَعبثُُى

 ْْ بَي ٌََه ِإ َِ بٌِْي َلبَي ََل  َِ َي اَاِ  ْٛ ب َلبَي يَب َزُظ َٙ ْي ٍَ َع

                                                 
79

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5008, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1494. 
80

 Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh A l-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 2104. 
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ب  َٙ ْٓ َفْسِج ِِ َذ  ٍْ ٍَ ب اْظَزْح َّ َٛ ِث ُٙ ب َف َٙ ْي ٍَ َْٕذ َصَدْلَذ َع ُو
ب َٙ ْٕ ِِ ؤَْثَعُد ٌََه  َٚ ب َفَراَن ؤَْثَعُد  َٙ ْي ٍَ َْٕذ َوَرْثَذ َع ْْ ُو ِإ َٚ. 
 

“Perhitungan kalian berdua adalah di sisi Allah, salah 

seorang diantara kalian berdusta, dan tidak ada untukmu 
atasnya (isteri).” (Suaminya) berkata, “(Bagaimana 
dengan) harta (mahar)ku (yang telah kuberikan 

kepadanya)?” Rasulullah a menjawab, “Tidak ada (hak) 

harta (mahar) padamu. Jika engkau berkata benar, maka 
mahar tersebut sebagai tebusan atas penghalalan 
kemaluannya (kepadamu). Jika engkau berdusta, maka 

(mahar) tersebut lebih tidak pantas bagimu.”81 
 

Barkata Imam An-Nawawi 5; 
“Pada hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan 

tetapnya mahar karena jima‟ dan tetapnya mahar isteri 
yang dili‟an yang telah dijima‟i oleh suaminya. Dan 

kedua masalah tersebut sudah menjadi ijma‟. Dalam 
hadits ini juga terdapat dalil bahwa seandainya isteri 
mengaku berbuat zina, (maka) maharnya tetap tidak 

gugur.”82 
 

6. Wanita yang pernikahannya dibatalkan karena li‟an, 
maka dalam masa „iddahnya ia tidak berhak 
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal 

 

                                                 
81

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5035, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1493. 
82

 Syarah Muslim, 5/390. 
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7. Anak yang terlahir dinisbatkan kepada wanita yang 
melakukan li‟an (ibunya) dan terputus nasab anak 
tersebut dari jalur bapak 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

 ًٍ َٓ َزُج َٓ ثَْي َُ ََلَع ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع َْ إٌَِجَي َص ؤَ

ٌََد  َٛ ٌْ َحَك ا ٌْ ؤَ َٚ ب  َّ ُٙ ب َفَفَسَق ثَْيَٕ َ٘ ٌَِد َٚ  ْٓ ِِ َْٔزَفٝ  ِٗ َفب َسؤَرِ ِْ ا َٚ
ْسؤَحِ  َّ ٌْ  .ِثب

 
“Bahwa Nabi a melaksanakan li‟an kepada seorang laki-

laki dan isterinya. Lalu beliau menafikan anaknya. 

Kemudian memisahkan keduanya dan menisbatkan 
anaknya kepada wanita (yang melakukan li‟an).”83 

 

Barkata Imam Ibnul Qayyim 5; 

“Terputusnya nasab dari jalur bapak, karena Rasulullah 
a menetapkan agar tidak menisbahkan nasab anak dari 

wanita yang dili‟an kepada bapaknya. Inilah yang benar 
dan ini adalah pendapat Jumhur ulama‟.”84 

 
 
 

 
 

 

                                                 
83

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5009, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1494. 
84

 Zadul Ma‟ad, 5/357. 
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8. Tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan 
li‟an dengan anaknya 

Berkata Sahl bin Sa‟ad y tentang suami isteri yang 

melakukan li‟an; 

 

َُ َجَسِد اٌُعَُٕخ ِفْي   َلبَي صُ
ِٗ ِِّرِ ب يُْدَعٝ ِْلُ َٙ َْ اْثُٕ َوب َٚ

 ُٗ ب َفَسَض اَاُ ٌَ َِ ب  َٙ ْٕ ِِ يَِسُس  َٚ  ُٗ ب رَِسصُ َٙ ب ؤََٔ َٙ ْيَساصِ ِِ 
 

“Anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian Sunnah 
(tetap) berlaku di dalam hak waris, bahwa (ibu yang 
melakukan li‟an) mewarisi (anak)nya dan (anak tersebut) 

pun mewarisi dari (ibu)nya dengan ketentuan yang telah 
Allah tetapkan baginya.”85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5003, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1492. 
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HADHANAH 
 
 

Hadhanah adalah mengasuh anak yang belum 
mampu mengurus urusannya sendiri. Jika kedua orang 

tua berpisah –baik karena perceraian atau kerena 
meninggal dunia,- maka orang yang paling berhak untuk 
mengasuh anak yang masih kecil (belum mumayyiz) 

menurut madzhab Malikiyah adalah : 
 

1. Ibunya, selama ibunya belum menikah lagi 
Karena ibu lebih sayang, lebih sabar, lebih 

mengerti tentang pendidikannya dan perkembangan 

anaknya. Ini adalah ijma‟ ulama‟. Diriwayatkan dari 
„Amr bin Syu‟aib p, dari bapaknya, dari kakeknya, 

bahwa ada seorang wanita berkata; 
 

صَْديِْي  َٚ َعبًء،  ِٚ  ُٗ ْي ٌَ ِٕ َْ ثَْؽ َرا َوب َ٘ ْي  ِٕ َْ اْث َي اَاِ ِإ ْٛ يَبَزُظ
ؤََزاَ   َٚ ْي  ِٕ َم ٍَ ُٖ ؼَ َْ ؤَثَب ْإ َٚ اًء،  َٛ ُٗ ِح ِحْجِسْ  ٌَ َٚ ُٗ ِظَمبًء  ٌَ
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص

ُي اَاِ ْٛ ب َزُظ َٙ ِّٕرِي، َفَمبَي ٌَ ِِ  ُٗ َزِصَع ْٕ ْْ يَ ؤَ
 َُ ٍَ َظ ُْ رَِٕىِحْي  : َٚ ب ٌَ َِ  

ِٗ ِْٔذ ؤََحُك ِث  .ؤَ

 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah 
yang mengandungnya, susukulah yang diminumnya, dan 

pangkuankulah yang melindunginya. Bapaknya telah 
menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku. Maka 

Rasulullah a bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak 
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untuk (mengurus) anak itu, selama engkau belum 
menikah.”86 

 

2. Nenek dari pihak ibu 
 

3. Bibi dari pihak ibu 
Karena kedudukan bibi dari pihak ibu seperti 

kedudukan ibu. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra‟ 

bin „Azib y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

َِّرِ  ِصٌَِخ اْْلُ ْٕ َّ َ بٌَُخ ِث ٌْ  اَ

 
“Bibi (dari pihak ibu) itu sama kedudukannya dengan 
ibu.”87 

 
4. Nenek dari pihak bapak 

 
5. Saudara perempuan anak tersebut 
 

6. Bibi dari pihak bapak 
 

7. Keponakan perempuan dari saudara laki- laki 
 
8. Orang yang menerima wasiat 

 
9. Orang yang paling utama diantara „ashabah 

 

                                                 
86

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 2276. Hadits ini d ihasankan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2187. 
87

 HR. Bukhari Juz 2 : 2252, Tirmidzi Juz 4 : 1904, dan Abu Dawud 

: 2280. 
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Jika anak tersebut telah mumayyiz (berusia tujuh 
tahun), maka ia diberikan pilihan antara ikut bapak atau 
ibunya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi‟i dan Ahmad. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa ada seorang 

wanita datang kepada Rasulullah a dan berkata; 
 

َلْد  َٚ ْي،  ِٕ َت ِثبْث َ٘ ْْ يَْر ِجْي يُِسْيُد ؤَ ْٚ َْ َش ، ِإ
َي اَاِ ْٛ يَبَزُظ

ُي  ْٛ ْي، َفَمبَي َزُظ ِٕ َلْد ََٔفَع َٚ ْٓ ِثْئِس ؤَِثْي ِعََٕجَخ،  ِِ َظَمبِْٔي 
 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَاُ َع  َص

ِٗ َفَمبَي  : اَاِ ْي ٍَ ب َع َّ ِٙ ِاْظَز
ب َٙ ُج ْٚ ٍَٝ : َش ٌَِدْ ؟  َفَمبَي إٌَِجُي َص َٚ ْي ِفْي  ِٕ ْٓ يَُحبَل َِ

 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َه، َفَ ْر ِثَيِد  : اَاُ َع ُِ ِٖ ؤُ ِر َ٘ َٚ َن  ْٛ َرا ؤَثُ َ٘
 ِٗ َمْذ ِث ٍَ ؽَ ْٔ ، َفب ِٗ ِِّرِ ب ِشْئَذ َفإََ َر ِثَيِد ؤُ َّ ِٙ  .ؤَيِّرِ
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“Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi 
dengan (membawa) anakku, padahal ia yang 
mengambilkan air dari sumur Abu „Inabah untukku dan 

ia sangat bermanfaat bagiku.” Rasulullah a bersabda, 

“Berundinglah kalian berdua mengenai anak itu.” 
Suaminya berkata, “Siapa yang menolak hakku terhadap 
anakku?” Maka Nabi a bersabda, “Ini adalah bapakmu 

dan ini ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari 

keduanya yang engkau kehendaki.” Maka anak tersebut 
mengambil tangan ibunya. Lalu ibunya membawanya 
pergi.”88 

 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. 

 

 
 

 
***** 
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 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3496, Abu Dawud : 2277, lafazh ini miliknya 

dan Ibnu Majah : 2351. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2193. 


