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WALIIVIAH

Walirnah adalah n€mra unfuk makanan 5nng khtrsus dalam pesta

pernikahan, tidak b€rlaku unfuk lainn5n. D€rnikianlah yang diriwayatkan

oleh Ibnu Abdil Barr dari Tsa'lab dan pakar bahasa lainnya.

S€bagian frqatra dari kalangan ternan-teman kami dan selain

mereka mengatakan, 'Walhrnh berlaku unfuk setiap makanan yang

berkenaan dengan kqernbiraan (kebahagiaan). HanF saia

p€nspuannlna unfuk rnakanan pesta perrikahan lebih sering

digunakan.'

' Akan tetapi pendapat ahli bahasa lebih kuat karena mereka-lah

sang empun!,a bahasa 1nng lebih mengetahui malcsud bahasa tersebut

dan lebih paham Bahasa Arab.

Addmh adalah.ffrna unfuk l(hitan, dan dinamakan

pvlr, A'dar.

I(hundan lfiur&hadalah nanra unhrk undangan kelahiran.

Wakimh adalah dalam mngka mernbangun rumah.

Dikatakan: Wakkam dmt l{hatmsadengan tasydid.

Naqi'ah adalah narna trnfuk berkenaan dgrgut

kembalinya seseoftmg dari perjalanan. Dikatakan Naqabtanpa tasydid.
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Aqiqah adalah rlEtrna r:ntuk penyernbdihan biraung unfuk anak.

Seomng penyair tlerkata:

Setiap makamn gng dihrg:nbn oldt Rabi'ah dahh

Ifrzurc, A'daren lw'd,
Hudzdzaqadalah matranan (;amrnn rnal<an) k€trka seorang anak

telah mengkhatamkan Al Qur'an.

Ma'dubh adahh rxrra nntuk sdep trtdangan !,ang ada

ieUabnya atau tidak ada sebabnSn. Dan Mbdalahp€rnitk luk dubh.

Seorang perryair berkata:

Pada musim dfudn tani naAwdans enna onry

Annggngmagln&ng fuk ffilntwangpn darf kami

yans fihk h*
Dalam undmgan ,Iafah adalah menrytdang s€rua orarlg

Sedangkan lUryan dalahtn€ngtmdang lrahrpn tertenhr sap"

ilzil7 - ltlasalah: Al Khard bertata, 'Dis.rnnahkan

bagi orang lpng merrikah mengadakan unlimah ken&.rri)
meskipun dengan merryrcmbelih sekor domba betina."

Tidak' ada persdisihan pendapat di lnlangan ularna bahwa

walimah itu hukumngra $nnah yang dblartilran dalam acara pesta

pernikatran. Hal ini kdasarkan hdits frang rn€riurq/atlmn bahura Nabi

$ menyuruh melalnrkannla dan bdiaru lugo maan*annf. Beliau

bersaMa kepada Abdurmhrrnn bin 'ALd mat dh menikah, "Adakanhh

unlimah meskipun dengan menyernbdih sedtor dqnba betina."l

Anas berkata, 'Flasulultah At fidak P€rnah *o,guaukan r,rnlimah

unfuk salah seorang isfoiqp seperti ualirnah yang diadalmn unfuk

I Tehh disebutkan pada lttasdah l,lo. (1135/Uq-
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Zainab. Beiiau men5mruhku agar mengundang orztng-orang lalu beliau

menjamu mereka dengan roti dan dagrng sampai mereka kenyang."2

. Anas berkata, "Rasulullah '$$ memilih Shafuryah untuk dirinya

lalu beliau membawanya hingga sampai di Tsanigryah Ash-Strahba'

kemudian beliau menggaulinya. [-alu beliatr membuat kue kurma dalam

nampan kecil lalu bersabda, "Panggillah orang-orang di sekitarmu!"

Maka itu menjadi walimah Rasulullah $ untuk Shafiyyah." (Muttafaq

'Alaih)3

Disunnahkan mengadakan walimah dengan menyembelih seekor

domba betina bila mampu, berdasarkan sabda Rasulullah $ kepada

Abdurmhman, "Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih

seekor domba betina."

Anas berkata, 'Nabi # tidak pemah mengadakan walimah

unhrk salah seorang istrinya seperti walimah Snng diadakan untuk

Tanab- Beliau mengadakan walimah dengan seekor domba betina."

(Redaksi Al Bukhari)

Adapun bila seseorang mengadakan walimah dengan selain

domba betina (kambing) maka hukumnya boleh, karena beliau pemah

mengadakan walimah unfuk Shafiyyah r$ dengan kue korma dan

mengadakan walimah unfuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.

(HR. Al Bukhari)a '|

2 HR. At Bukhari (8/H4793/Fath, Pernbahaan: Tafsii (9/t75771/Fath,
Pembahasan: Nikahl, Muslim (2/97/L049,L050, Pembahasan: Nikah), Abu Daud

dalam Srzrarrnya (3/H 4743l,lbnu Majah {l/11 LO98), Ahmad dalam Musnadnya

13/L72,227).s HR. Al Bul'trari (4/11 2235ftath, Pembahasan: Jual Belli $/h 2893,
Pemb'ahasan, Jihadl, Muslim (2/84/1043,1044, Pembahasan: Nikah) -

4- ttR. At Bukhari (9/t15772/Talh, Pernbahasan: Nkahl, Ahmad dalam Musnad

nya (6,2113).
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Pasal, Walimah hulnrmrya fidak u/aiib menurut
mayoritas ulama. Tapi sebagian Astnb qrafi'i bahraa

hukumnya wajib, karena Nabi $ AMurmhman bin 'Auf

melakukannya. Disamping ihr memenuhi undangan walirnah adalah

wajib sehingga hukum u,ahmahiuga waiib.

Adapun menunrt karni, walirnah adalah jamtnn rnakan 5nng
diadakan karena ada kegerrbiraan atau sehingga mirip
dengan makanan-rnalranan lainn37a. Hadib ini menr.rnjul*an Sunnah

dengan argumentasi 1ang tdah lorni uraikan. Meng€nai perintah Nabi

S ug* mengadakan ualirnah dengan dornba b€trna (lrarrfiing), fidak

ada perselisitran ularna bahun hularrnnSp fidak wajib. Tentang

argumentasi yang mereka sebutkan Udak ada dasaqn safira sdra[ dan
juga terbantatrkan dengan nrasahh salarn lpng fidak uaiib tapi

uniib.

1.21.8- Masalatr: Al l(hard berlrata, 'Bagi orar{l yaqg
diundang uniib mandatarlginya. "

Ibnu AMil Barr Hata, "Tidak ada persdlsitran pendapat di
kalangan ulama bahwa mernenuhi unlimah hukurnnya wajib

bagi yang diundang apabila tidak ada hibumn terlarang di dalamnya.'

Pendapat ini dinSntakan oleh Malik, Irnam Syaf i, AI Anbari,

Abu Hanifah dan para pengikukrSp. Akan tetapi s€bagian Ashhab Slnfi'i
mengatakan bahUa fardhu hfalph, karena memenuhi

udangan u/alirnah tindakan menghorrnati omng yang

mengundang dan hukumrya seperti salam.

Adapun dalil Snng kami ,adilon acuan adalah hadits png
diriwayatkan oleh Ibnu Urnar Q, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

,AL"&!r;yi7tt:r yyf&f
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'Apbila nlah wmng dad kalian diundang dalam acara

wtnmh (kqfiEit hqdathh db madaangngn)s

Dahm redaksi lah dh berkata: Basulullah $ bersabda,

., .a.b I
o-tJD I o..>l
./ J.-

"Pquhilah wfungw, hri bitra kalhn diundang-"6

Abu Hurakah b€rkata, 'sebunrk$uruk rnakanan adalah

rnalranan unlirnah yans lranlp mengwdang orang-oran!! kaya tanpa

rnen$rdarg qang-qar4; misldn- Bamngsiapa !,ang tidak mau

menaatangintB b6ar6 da tehh mendurhakai Allah dan Rasul-Ny'a."2

FIR. Al Bulfiari)

Hdib ini bers,iht urnurn, sedangkan arti redaksi "Seburuk-buruk

rnakanan adalah rmkanan walimah" adahh rnakanan r,r;alimah png

penprnun5p trarqp matgr.utdang oran(forerng krya dan fidak

nEgundarg trang-tratlg gfsldn. Hal ini tdak berarfi bahwa sernua

rna,kanan walimah hrult t€rena lolau yang dimaksud demikian tenfu

I{abi * fidak alran nsryunrtr menghadirinya, tdak akan

s ffr' an B|dilrai p/H 5L73/Ea'&,\ Pqtulwn Nlal), Muslim (2/96/1052,
Parfutwn: Mldl, Abu Dad dahn &ma,}nlB l3/H 37351, Ibnu Majah dalam
gnamlF ll/H 16]^4l, A+Datuf dalam srnarrya lz/H 2205) dengan redaksi
.Hendalr{ah dh rnenrernfitrlB," Mam( dalan AI Mutnththa' 12/49/5461, Ahmad

dblart Msdtrgl2/W,2,,3.7,101) d€ngan redalsi yang mirip.

! fn- ru Bddrai eft15179ftan\ Pqnbhasn: Mbhl, Muslim (2/703/L053,
panbtznn: Nlafi, AtrTirmeti dahm &rnaltnr (3AI 1098), dia berkata 'Hasan
gntfli dergan redakd -oaargitah --....,' Ahmad dabm Musmdrrya (2/68/L27',1.

7 tfr. Al eilrlrad (9/H 5177/Fath, Pqnhhasn: Nikah), Muslim

(2/lo7,log,lo54,1o55, Pqtblwn: Nblt dafi Abu Hurairah serara Mauquf. aa
irya rnerlunp*annya dari hadts Abu Humkah srrerra Mar{u'(2/1LO/LO55) dengan

redaksi 'Yaqg melatang orang lErrg akan merdahnginlra dan mengundang orang

yang tdak mau mendabqgirryn,'Abu Datxd dahm &marrnya l3/H37421, hnu Majah

&h,m Suw*rw 17ft1 1.:9].3l, AdDarirni dalam Sunarnya (2/20671. Dalam

reaarsitlla disebtrflran 'Onrg:orang misldn" s€bagai ganti dari "Orang-orang fakir,"

Man( dahm At Mutathttn'(U\O/lffil derrgan redaksi seperti riwayat Ad-Darimi,

Aknad chkrm Msdtp en41,267, 4{Jl5, 4c,6, 4941dangan redaksi "Orang-

o-a1g mlstdn," Ibnr Flibban ,wn &nhilrlrya(7/H5281)-

wt"&:, tyi;:"sr
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menganjurkannla dan tidak akan merryrnrh mernenuhi undangannln
serta tidak akan melakukannya. Disamping itu menghadirin5n wajib bila

ada undangarurya. Jadi setiap oftmg !,ang diundang wajib

menghadiringra-

Pasal Yang wajib menghadiri nndangan walimah
h.rryu orang !/ang diundang (dengan menyebut
namanp). Mimlngn seseorm[I diundarg densan naman]n atau

sekelompok orang tertenfu. Apabila bersiht umurn,

misalryp pengundang "Wahai kalian sernua, hadirilah

walirnah ini," atau sang ufusan rnengucapkan 'Aku disuruh

mengundang setiap omng yang aku terrui atau siapa saja Fng aku

mau,' maka tidak unjib menghadirinya dan tdak Sunnah, karena dalam

ini td+ disebutkan nama omng yrang diundang sehinggp

tidak wajib menghadirinln. Dsamping itu hal ini fidak ada nash-nya dan

udak akan menyinggung p€rasaan bila fidak

menghadirinln. Dan boleh puh menghadirinya karena rrnsuk dalam

secara urnutn.

PasaL Apabila ualimah diadatnn lebih dari satu hari
malra hukumqTa diperbolehkan- Al Khallal meriwayatkan dengan

sanadrya dari Ubay, bahrra dia mengadakan pesfia perrikahan dan

mengundang omn(foraryl Anshar sdarna 8 hari.8

Apabila seseotar{l diundang rnaka waiib nrenshadirin!,a pada

hari pertarna, sedangkan pada tnri kdrn S.mnah, sqn€r$ara pada trari

k€figa tidak Sunrnh.

Imam Ahrnad b€*ata, "Hari pertama u/q&, had k€dua kahu diil
suka, dan hari k€figa ttdak rrniib."

Imam q/afi'i jtrga merryatakan hal 1;ang sarna dengan ini.

8- HR. dcilcrn ffisharuaftW OO/445/l%5} lbru Hailr iusn
dalan Al Fadrlg/lil) d€ngan srad Sltahitr
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DiriunSptkan dari Nabi $ bahr,va beliau bersaMa, "Watmah

pda hari pahma wmjib, lari ketiga telah diketahui, sdang hari ketiga

adalah Rila'dan Swt'ah.4 ffi, Abu Daud, hnu Majah dll)

Sa'id hnu At Musayyab juga menyatakan hal 5rang sama dengan

ini.

Sa'irJ pernah diundang dalam acara ualirmh dua kali dan dftl

menghadiringn. Kernudian dh diundang rrrtuk k€figa kalingn. Maka dia

mdenrpari petugas yang mengundang dengan kerikil. (HR Abu Daud

dan Al Khalla!)ro

Paml, Mengurdang ke aciaria unlimah adalah
pernberian iiin rrrtuk rrnsuk dan malon- Dalilrya adalah hadits

1nng diriua!,atkan oleh Abu Hurairah dari Nabi $ bahua bdiau

bersabda,

-t { o . . , . t - Z - .
.i lif 'g.s 

J t*')r'{ ;u'€Ll }! f;y
aaa-2

9 HR. Abu Daud (3/H 3745, Pernbahasan: Makamfi,lbnu Majah dalam Sunar
nya l1/L915). Dia berl<ata dalan Az-hw;a'id "Dahm mnadnya terdapat Abu Malik
Arr.Nakha'i, seorarg perimyat png disepakat kelemahannl,ra oleh para ulama,"
Ahmad dahm Mtwtadtya (5/2f3,3771, Ad-Darimi dalam Sanarn1n e/H 20651, N
Baihaqi dahm As-Sunan Al Kubm Q/2601dari Hammam dari Qatadah dari Al Hasan
dari AMullah bin Utsman Ats-Tsaqafi dari seorang laki-laki buta suka Tsaqif bemama
Ma'ruf, yakni dipuji sebagai omng baik, bila memang namanln bukan Zuhair bin

Utsman maka aku tidak tahu nanranlra: bahrrya Nabi $ bersabda: Al Haitsami juga

menampilkannl,ra dalan Al Majma' (4/561 dari hadits AMullah bin Mas'ud. Dia
berkata, "Ath-Thabarani dalam N lhbir-" Dalam sarndqn terdapat
Atha' hnu As€a'ib png merrjadi Mukhblith. hnu Hajar juga menyebut profilnya
derlar N Fath (9/151) dan dia berkata: imam Bukhari berkata, "Sarndnp tidak
Shahih dan tidak benar bahwa dia seomng Sahabat," yakni Zuhair.

1o HR. Abu Daud dalam .Sunarqa (3/t1 3746, Pembahasan: Makanan), Al
Baihaqi dolam As-9umn Al Kubn(7/260) dengan sanad lemah.
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'Apbik ahh samng dari kabn diudang hfu dia datang

bersama utltszrn, nnb ifu maupl<an iin bgintn-al FIR.
Abu Daud)

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apabila engkau dipanggilon
berarti engkau tdah diifnkan." (HR imam Ahmad dengan sanadnya).l2

PasaL Apabih seseorang dirmdang orang &immi,
malra menunrt A$ab torni tdak uaiib mendatangiryra,
karena memenuhi panggilan orang Ishm adahh dalarn rangka

menghormati dan bral tefiadapqTa serta menegutrkan kecfortaan dan

persaudaraan dengannya- Oleh karena ifu oang Islam tidak unjib
menghdiri omrg ddrnrni. Dsamptrg ihl rnalranan orang

kafir fidak menirmin arran dari sesnttr SBng tnrarn dan rniis. Akan
tetapi bol€h mernclurhi m€r*a, berrdasarll n hadib yang

diriuaSptkan ol€h Anas batu,a sryar41 bkllah Yatnrfi
Nabi $ untuk rml6n roti gandum dan lonh kmak yarg b€rubah

bu*!n, dan bdibu rnernenutri tensehtr Denrikhnlah yang

disebrrtkan deh fomnt Atrnad dahnt Az'"r'tv4ts

Pasal, Apabila seseorang dhmdang dua omng lah-Iah sedang

dia fidak bisa menggabrmgkan drn undargan t€rs€but dan ada png
lebih dulu , rnaka dia harus menghdiri undangan gnng

1r HR. Abu Daud dalam Srnarlrrq$tHslgO), Abu Qafiadah berlota, -Dia fidak
mendengar aprapa dai Abu Raft', Ahrnad em Md-wg (z/SffJr, Al Brktrari
dalalm Al Ahb Al ltfifullO7s) dari rilr aatadah ddi Ah Raft' dad Abu Hrrairah.
Qatadah dalah sryaql ltfithfrs 1Bng nr€dtmyailsr sscila 'fur'aDtl Al6n t€tapi
hadits ini nrernihk gdrid d6bm dmyat Abu Daud (4ftl51.g9t ddi Abu Hr.u-aimtr, Al
Bul*rari dalalm Al A&b Al ljfiM$o76). sanadnle shatft se$d q,ardt MrserL

12 HR. Al Buk*rari dahm Al Adab Al ItftH (1024) dari Abu Al Aturch dari
Abdulhh, dia berkafia "Apabila seorang lah-lah diutdang beralt dia tdah diifnkan."
Sanadqn Shahih sesni qprat lt{us[m.

13 Tehtr dbehdr n pada No. 192 !,laldr Nb.TtZ.
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pertama. Karena menghadiri undangannya menjadi waiib saat dia

dftrndang. Mengenai menghadiri undaqgan kedua juga wajib, tapi ini

ti{ak mungkin karena ada r.rndangan pertama. Apabila dua undangan

tersebut bentrok rnaka dia harus merrghadiri yang pinfunya paling dekat,

berdasarkan hadits yang dirirura5ratkan oleh Abu Daud dengan sanadnya

dari Nabi * bahwa beliau bersabda, "Apabila dua undangan

(bersamaan), maka hadirilah png pintunya lebih dekat,

karena y'ang pinttrnya lebih dekat adalah tetangga yang lebih dekat.

Apabih ada yang lebih dulu maka penuhilah undangan

lnng Pertam2-"l4

Imam Bukhari meriwaptkan dengan sanadnla dari Aisyah, dia

berkah, Aku bertanya, ':wahai Rasulullah, aku merniliki dua tetangga,

nnnakah yang harus kuberi hadiah ?" Jawab Nabi, "Yang pintu

rurnatmta lebih dekat derrgan rumahmu."1s

Disamping itu findakan ini mempakan salah safu bentuk

kebaikan sehingga harus ada !/ang didahulukan berdasarkan

pertimbangan ini. Apabila dua undangan sarna, maka yang didatangi

adahh yang lebih dekat hubungan kekeluargaannln. Apabila keduanln

sarna juga, rnaka Snng didatangi yang lebih taat beragama. Dan apabila

sanxr juga, maka harus diundi antara kduan5a, karena undian

akan mernbanfu omng yang berhak kefika hak-hak bersamaan.

14 fn- Abu Daud dalam Swan-nya (3,/H 37561, Ahmad dalam Musnadnya

F/na1, Al Baihaqi dalaro As-Sumn At Kubm 17/275) dari firlur Yazid bin

Abdurrahrrnn Ad-Dalani dari Abu Al AIa' Al Audi dari Humaid bin Abdurrahman dari

seorarg laldlah sahabat Nabi $ bahwa beliau bersabda: ......-..dst. sanadnya lemah

karena ada seomng periwayat bemama Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani yang Kun'

trrhryAbu Khalid. Al Hafizh berkata, "pia orang png sangat jujur taPi sering keliru

a- lrs. seorang Mudatlis." Al Hafizh berkata dalam At-Talkhish (3/221), "Sanadnya

l€rnah."
ls HR. AI Bukhari (4/11 2259ftath, Pembahasan: Syuf'ahl, Ahmad dalam

msAry (6/ \7 5,787,193,2391.
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1219 - Masalah: Al l(harqi berkata, 'Apabila dia tidak

suka makan, maka dia cukup berdoa lalu pergr."

Penjelasannya adalah bahwa yang urajib adalah menghadiri

undangan walimah karena inilah FnS diperintahkan dan yang tidak

dilakukannya mendapat ancarxrn. Adapun makan, hukumnya tidak

wajib, baik dia berpuasa atau tidak. Demikianlah Sang dinyatakan oleh

Ahmad. Akan tetapi bila 5nng diundang sedang berpuasa waiib, maka

dia harus menghadirinlp tapi tidak boleh beftuka karena hukumnln

tidak boleh. Karena puasanlp wajib sernentara malannya tidak uaiib.

Abu Humirah meriwayatkan seburah hdits. Dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

LWkk ak ,y"$iLf Qlriy
"nL-Lflz ort ,:{1

' 'Apbib salah wnng dari blian dimfug nnb hat&ldah db
manghadhinla. Jih & seng bapwa, naka alatp db da; bpi
bila dia tidak sdarg bqpnsa nnb dia bin nnkan."r6 (tIR. Abu Daud)

Dalam sebuah riwapt disebutkan, 'MalG herrdaklah dia

berdoa."

Ibnu Umar pemah dir.rndang ke acara walirnah (kenduri) lalu dia

datang dan mengulurkan tanganryn sera!,a membaca "Bismillah,l

kernudian dia mengg€nggam tanganngra dan berkata, "Makanlah!

Karena aku sedang berpuas6."17

16 HR. Mnslim 12/l.06/105/,, Panbhana Nlcal), Abtr hd dalam &aarrqp
(2ft1 24610l, Atsfirrnidd dahm &anarqp l3/t1 7Wl, Ahmad dabm lfrndrW
12/279,48,9,5O7).

17 HR. Al Baihaqi dalan As-$g4wt At Kubm(l/?;631 dqp peduayat-periwayat

Tsiqah.
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Apabila puasanya Sunnah maka dianjurkan agar dia makan,

karena dia boleh mernbatalkan puasanya. Apabila derrgan makan dapat

m€n!rcnang hati saudamnSp sesarna muslim, maka ini lebih pafut

dilahrkan. Karena ada riwayat bahwa Nabi $ menghadiri undangan

bsama beberapa orcmg Sahabat, lalu salah seorang laki-laki yang hadir

menepi ke zudut ruangan seraya berkata, "Aku sedang berpuasa." Maka

Nabi $ bersaMa, "I{alian tdah diundang oldt sudam kalian dan dia

t&h mangeluarl<an bia3a unfuk kalian. Mal<anlah lalu berpuasalah safu

lwi s&gai gantintp jil<a kamu ntau."l8

Apabila dia ingin menyernpumakan puasanya maka hukumnya

boleh, bqdasarkan hadits yang telah kami umikan di atas. Akan tetapi

dia harus mendoakan'mereka dan memberitahukan bahwa dia sedang

berpuasa, agar mereka tahu bahwa dia sedlng berhalangan sehingga

tidak ada fuduhan macarn-macam terhadapnya.

Abu Hafsh meriwaptkan dengan sanadnSn dari Utsman bin

Afhn g: bahwa dia menghadiri budak Al Mughirah saat dia

sedang berpuasa. Maka dia berkata, "S€benamya aku sedang berpuasa.

AlGn tetapi aku suka rnenghadiri dan mendoakan

keberkalry untukn5a."

Diriwaptkan dari AMullah bahun dia b€rkata, "Apabila

makanan dihidangkan di hadapan salah seorang dari kalian ketika dia

sedang berpuasa, hendaklah dia mengatakan, "Aku sdang berpuasa."

Apabila dia sedang tidak berpuasa, maka yang lebih baik adalah

merrnkannya karena akan lebih menghormati oftmg yang mengundang

dan menyenangkan hatn*. re

la HR. Al Baihaqi dahm As-$nan Al Kubm (4/279). Al Hafizh menampilkannya
dahrm Al Fath (4/247). Dia berkata, "Sanadnya Hasan."

re HR. Abdurrazzaq dahrm Musharnafnya(4/20On4$) dari Abdullah bin Mas'ud
s*r:tra Mauquf
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Akan tetapi makan disini hukumnlp tidak wajib. Sdanglon

menurut Ashab Syafi'i dalam pendapat png lain, dia wajib rnakan;

berdasarkan sabda Nabi $,

'"&"LWi os ,:f1

'Apbila dia sdang tidak berpuaa, hqldaMah dia ,mbn- "Dan

Iagi pula tujuannya adalah makan sehingga hukumn5ra uraiib.

Adapun dalil yang kami jadikan p€angan adalah sabda ltlabi t,
'Apbila salah s@mrg dad kalian dtutilang, hqilalhh da
menghadain5n. Bila dia tnau naka dia bis nnbn, dan bib nmu dk
bis fidak nnkan.4o

Dsamping ifu seartdainya malon hukurnrryTa waiib rnaka oriltg
y'ang sdang berpuasa Sunnah wajib makan. Mengingat dia tidak waiib

makan rnaka dia juga tidak uajib rnalon bih sedang tidak berpnsa.

Adapr:n tentang perkataan mereka "Yang dimaksud adahh makan,'

kami katakan bahwa yang dimalcud adalah merrenuhi urUansart

tersebut. Oleh karena ifulah orang yang berpuma 1nng tidak rnakan

wajib menghadirinf.

Pasal, Apabila seseorang diundang ke acara umlimah

!/ang di dalamny'a ada kemaksiatan seperti pesta miras dan

musik sementara dia bisa mengingkariqTa q.t
menghilangkann3a, maka dia harus hadir dan
mengingkarinyra. Karena hal ini akan menunaikan dua kauaiiban:

memenuhi undangan sesanur muslim dan m@ghilangkan

Sedangkan bila tidak nrunpu mengingkarirya, rnaka dia fidak pedu

hadir.

'20 HR. Mnslim (2/1r05/10il, Putzhhamn: Nlal), Abu Daud dahrn.*rnrntn
l3/3740l,lbnu Mafrfi dahm .suaanrqra llftll751,l.
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Apabila dia tidak mengetahui kemungkaran tersebut sampai dia

datang, maka dia bisa menghilargkannya. Sedangkan bila dia tidak

mampu maka dia harus pergi. Pendapat ini dinyatakan oleh imam

Syafi'i.

Imam Malik berkata, "Adapun hiburan ringan seperti rebana dan

gendang maka dia tidak perlu pulang." Pendapat dinptakan oleh hnu

Al Qasim.

Asibagh berkata, 'Menunrtku dia harus pulang."

Abu Hanifah berkata, "Apabila ada hiburan maka dia boleh

duduk lalu makan."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila dia termasuk orang

yang menjadi panutan, maka menurutku dia harus keluar."

Al-l..aits berkata, "Apabila di dalamnya ada pertunjukkan

menabuh gendang maka tidak layak menghadirinya."

Dalil asalnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Safinah:

Bahwa seoremg laki-laki dijamu oleh Ali, lalu Ali mernbuat makanan

unfukn5n. L-alu Fatimah berkata, "Bagaimana kalau kita mengundang

Rasulultah S or,fuk ikut makan bersama kita?" lalu omng-omng

memanggil beliau dan beliau pun datang. Ketika beliau meletakkan

tangannSp di gagang pinfu, beliau melihat kain tipis yang berisi aneka

ragam comk di sudut rumah. Maka belidu pun pulang. [-alu Fatimah

berkata kepada Ali, "susullah beliau dan tanyakan kepadanya,

"Mengapa engkau kembali, wahai Rasulullah ?." Maka Rasulullah $
menjawab, "Aku fidak pantas memasuki rumah yang ada kain

bercomknya. " (Hadits Hasa{21

21 HR. Abu Daud dalam Al Ath'imah (3/H 3775). D dalamnya ada tambahan
"Atau seorang Nabi," hnu Majah dalam Sunarnya (z/tl 33601, Ahmad dalam

15/221,2221. hnu Abdil Barr juga meriwayatkannSn. dengan sanad Hasan

dalam A t-Tamhid (10/1 80, 1 8 1 ).
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Abu Hafsh meriwayatkan dengan sanadrya bahwa Nabi $
bersabda, "Bamngsiapa beriman kepada Allah dan hali akhir, hendaklah

dia tidak duduk di hadapan meja makan Spng ada mirasnya'"22

Dari Naft' berkata, "Aku pernah belj4an ksama Abdullah bin

Umar, lalu dia mendengar suar.I senrling penggenrbala' Maka dia

menutupi kedua telinganya dengan kedua }uin},a blu menfrruh dari ialan.

Dan tak henti-hentinp dia bertanlp, "Wahai I'Iaft', apakah errgkau

masih mendengamgn ?" sampai aku menjarrnb, 
*Tilak-" Maka dia pun

melepas kedua jarinlp dari kedrn telingarya. Lalu dh dia kernbali lasi ke

jalan tersebut seral6 berlota, "Beginilah, aku pernah melihat Rasulullah'

$ melakukanqp." (FIR Abu Daud dan Al KhatlaD23

22 HR. At-Tirrnidd datarn .tmarrnp l'ftl ?fi,J dad hhl!. Al fbsan bin Shafh

dari Laits bin Sulaim dari Ttranrs dari Jabir. Abtl ba berlrafta, 'tladilb iti' Hasn

c,tnnh,karni tdak mengctahirrya dari hadits Ttraws dati Jabir ke(rlafi dad iahrr Ini."

fvfutramrnaa bin t$nail Hata, 'Intts bh Abi Suldn adahh sryarB periuapt

rprg Muq, tapi tertadarg dla kdinr-"- Mrt-#d 
- 
bin Isrnail bcd<ata: Ahn,d bftr rlarrsal bed.ta' "[aits tdak

rneriuayatkanfraalfnpdergantegas.Dlas€rirlgrneri;2[Bd3a1s@ara ltrfarfu'p5rlalrall

selain dia Udak melalulanni. t<r*r. itulah p6a ulanta hadts rnemrcrdsrrya Dln'if''
Hadits ini pga dirfrmy;tkan olch Ad-Darirnt dahm .5,,,ar,,la l2/tl 2092; N

Baihqi Anatn iswnn Al Kubn(t/2661. Al Haibarni iga menampilkannya dalam

Al lulaima'g/Z7Zl. Dia berkata, "Hadits ini diriwaptkan okh Ahmad dan di dalamnlp

ada seorarrg periwalnt !,ang Udak dik€talrui rnnran5p'' Ibrm Hafrr luga

**a*p1turi.yi aa,o. et-ratnid, 19/221,2221dari beberapa Flur dan be*ata'

"Su"ua-*"uariya lemah." Ahmad iwa meriuartkannr dalan bn6rv 0/2Ol
dari hadits urnar bin Khaththab, Al Hahm d6lan At Mwfukl4/ui8}

serara global hadits ini shahih, insya Allah. hrm Flalr iuga merampilkannlta

dahm At Fathlg/L59ldan berkata, "Sanadrrya bagus'"
23- HR. Abu Daud (4/t14924, Pafuhasan Edirt4; Atrr Dard b€rkata, "Hadits ini

Munkar," Ahmad dalan MMrg(4535) (4965) dad iatr su'q bi" AMul Adz dari

Sulaiman bin Musa. Dalam Aunul Ma'bd ada kornerfrar tsrhadap pernlBtaan Abu

Daud, "Alasan voris Mwkar terhadap hadib ini trhk drketatnra, karena sehrruh

periurayat hadits ini adalah orarxr:orarB r@h dan hadits il tdak bertentargan

dorgul riwayat orang !,ang WW f"nWn." AtfuThabarani iusa rn€narnPiloffttp

aaJ^ uu"rna *rswrrtwn G7195), Al Baihaqi 661",m ,4s-Sunn Al Kubm

(lO/222). Hadits Sirfairrnn Lin Mgsa dari Naft' diperlnnt oleh Maimgn bin Mhmn

ia}1* ri.*5.t Abu Daud dan Muth'im bin Al Miqdam dahm riuayat Abu Daud dan

Ath-Thaba;ni dalan,, Ash-gtnghir(L/l3l- rladits ini Sl,ahfr\ IEoo Alhh'
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Disamping itu dia melihat kemungkaran dan mendengamya

tanpa ada keperluan sehingga dia harus mencegahnla, sebagaimana bila

dia mampu menghilangkannya. Ini berbeda dengan orang yang memiliki

tetangga yang suka melakukan kemungkaran dan bermain semling
(musik), karena dia boleh tinggal di dalam rumah, karena bila dia keluar

rumah akan membahayakannya

Pasal, Apabila dia melihat ukiran dan gambar pohon
dan sebagainya,' maka tidak apa-apa mendatangi acara
walimah tersebut, karena ia hanya ukiran dan hukumnya seperti

corak dalam kain. Apabila ada gambar binatang di tempat yang diinjak

atau diladikan sandaran, misalnya tikar dan bantal, maka hukumnya juga

diperbolehkan. Apabila gambamya pada tirai dan dinding serta sesuatu

yang tidak diinjak sementara dia dia bisa menghapusnya atau memotong

kepalanya, maka dia harus melakukannya lalu duduk. Bila dia tidak bisa

melakukannya, maka dia harus pergi dan tidak perlu duduk.

Dernikianlah menunrt pendapat mayoritas ulama.

Ibnu AMil Barm berkata, "lnilah pendapat grang paling adil."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'd bin .Abi Waqqash, Salim,

Urwah, Ibnu Sirin, Atha', Ikrimah bin Khalid, Ikrimah Maula Ibnu Abbas

dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini juga dinyatakan oleh imam Syafi'i.

Abu Hurairah tidak menyukai gambar baik yang ditancapkan
(dipasang pada dinding dsb) maupun yang dihamparkan (seperti tikar
dsb).

Imam Malik juga bersikap salna seperti Abu Hurairah. Hanya

saja beliau hanya menganggap makruh dan tidak menganggap haram.
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Kernungkinan mereka melandaskan perrdapat mereka kepada

keumuman saMa Nabi $, "sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk

rumah yang ada gambar dan anjingnp." (Muttaf'aq Aai$zc

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Bahwa dia diundang ke acara

kenduri. Ketika dia diberitahu bahwa dalam rumah tersebut ada gambar,

dia enggan datang kecuali setelah gambar tersebut dirusak-zs

Adapun dalil yang kami jadikan acutrn adalah hadits yang

diriuayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Nabi & ubu dari perjalanan dan

saat itu aku menufupi lernari kecilku dengan lrain yang ada gambamya-

Kefika Rasulullah * melihahrln, beliau bersaMa, ."Apakah kamu

menufupi lemari ini dengan tirai png ada gambamln?" Maka beliau

merobeknlra." Kata Aisyah, "Lalu aku merobeknlra menjadi dua, dan

seakan-akan kulihat beliau bersandar pada salah satunyra." (F{R. Ibnu

Abdil BarrP5

Disamping itu bila gambar tersebut dirusak berarE ia tidak

diagrrnekan dan tidak mirip berhala png disernbah dan dipdikan tuhan.

Jadi ia tidak perlu dihorrnati.

Adapun yang kami riwaptkan adalah lebih l'*rusus daripada

Snng diriwaptkan mereka. Diriwalntkan dari Abu Thalhah bahwa dia

ditanya, "Bukankah Nabi $ telah bersabda "Malaikat tidak akan masuk

rurnah yang ada gambar dan anjingnya?" Jawab Abu Thalhah,

'Bukankah errgkau telah mend€ngar bahwa beliau bersaMa, "Kecuali

garisgads pda kain?' (Muttafaq Alaitr;zz

24 HR. Al Bul&ari l6lti 3226/Fatt, Pernbhan: Aml Parcipbafi, Muslim

l3/851L655, Pqnblmsn: Pakakn dan lliasad.
5 HR. Al Baihaqi dahm ,As'Sunn Al Kubm (UZS$ srrerra lWauquf- hnu Haiar

b€*ata &hm Al Fath, "Sarndnya Shahih."
z5 HR. Al Bukhari dengan redalsi lnrg sama (S/ti 2479, Pembahasan:

Mazlnltul, An-Nasa'i dalam Srmarnya (8/tl 5372), Ahrnad dalam Musnadnya

$/24n-' 27 iln. Al Bukhari (6ft7 3226/Fath, Penthhmn: Awl Patciptaar), Mtrslim

(3/U,85/1665, Pernbhasan: Pakaian dan Hiasarll -
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Hadits ini bisa dibfstukan bahura yang diperbolehkan adalah

gambar yang dijadikan tikar (hampamn) sedang png makruh adalah

gambar yang diganfung, berdasarkan hadits Aiq/ah.

PasaL fpabita trcpala gatnbar dipotong maka
hilanglah hul$m makruhntp-

Ibnu Abbas b€rkat4 "Gambar itu adalah kepala. Apabila

telah dipotorg rnaka ia bukan lagi ganrbar."z8

Pernptaan ini il"lga diriwaftkan dari Ilairnah.

Diriwa5ratkan dari Abu Humirah bahwa dia berkata: Rasulullah

$ bersaMa, 'Jibril *} mendatangiku lalu berkata, "Kemarin aku

mendatangimu dan tidak ada png menghalangiku masuk keruali karena

ada gambar di pinfu rurnahmu dan dalam rurnah ada timi yang ada

dan juga ada aniingn!,a. t\,Iaka potonglah kepala gambar

yang ada di pinfu dan iadikan s€eerti pohon. Dan sobeklah timi tersebut

untuk d$adikan dtn bantal yang diinFlc Kernudian kehmrkanlah aniing
tersebut." Malta Rasrlulhh $ mdakukanqp.p

Apabila gambar tersebut dipotong sehingga tidak lagi seperti
'binatang, seperti dadanya atau perqtrya, atau dipisah dari

badann5a, maka ini fidak rrnsuk dahm lamngan, karena gambamya

tidak ada lagi setelah hilrng sehingga seperti mernotong kepala. Apabila

yang telah dihilangkan tehp menr.rniukkan gambar binatang, seperti

mata, tangan dan kaki, rnaka hukumnga seperti gambar ynng terlarang.

Begitu pula bila di awal gambar ada gambar fubuh tanpa kepala atau

kepala tanpa fubuh, atau ada kepalanya sernentara seluruh tubuh

za HR. Al Baihaqi dalaro As-ftzaan Al Kubm QnTOl secata Mauquf, Hadits ini
juga diriwaSatkan srxzrra lVaiu'dad iahr llnimah dari lbnu Abbas bahwa Rasulullah $
.........dst. Lih. ,4sh.9lmhilph(19211dan hadits ini dinisbaftan kepada Al Isma'ili.

2e HR. Abu Daud dahm .*lrlarrya l4/No- 41.58), At-Tirrnidd dalam Srzzaanya
(5,2t'{o. %3061, Ahmad dalam Msdrwe/&5ldengan sanad Shattih.
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lainirya bukan binatang, maka ini juga tidak termasuk dalam larangan
karena ia bukan gambar bintang.

Pasal' Membuat gambar adalah diharamkan,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu umar dari Nabi S
beliau bersabda, "orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa
pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa
yang telah engkau buat."30 (Muttafaq Alaih)

Dari Masruq berkata, "Kami pemah mernasuki sebuah rumah
yang ada pafungnya bersama Abdullah, lalu dia menanyakan tentang
salah satu patung yang ada, "Patung siapa ini?" Jawab orang-orang,
"Patung Maryam" Kata Abdullah: Rasulullah # bersabda,
"sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat
adalah para pelukis (para pembuat pahrng dsb)." (Muttafaq Alai$st

Menyuruh membuakrya juga haram seperti membuaforya.

Pasal' Adapun memasuki rumah yang di dalamnya ada
gambarnlra adalah tidak haram. Hanya saja diborehkan untuk
tidak menghadiri undangan karena hal tersebut sebagai hukuman bagi
orang yang mengundang karena adanya kemungkaran di rumahnya.
Dan bagi yang melihafurya di rumah omng yang mengundang tidak wajib
keluar darinya. Dernikianlah menunrt pendapat imam Ahmad yang kuat,
karena dia mengatakan dalam riwayat AI Fadhl (ketika dia ditanya),
"Apabila seseorang melihat gambar pada tirai, apakah dia tidak
dianggap melihatnya ketika masuk ke dalarn rumah ?" Jawabnya, "Ifu

30 HR. Al Bukhari (1o/ No. sgsr/Fattt, pembahasan:pat<aiafl, Musrim
(3 /97 / L669,L67 o, Pqzbah*at rPa!<aian dan tfiasd, Ahmad dalam Musnadny a
(2/26), An-Nasa'i dalam.sunarrryn {B/H SgZ6l dengan redaksi !,ang sama.,1 HR. Al Bukhari ILO/H 5950,/Fath, pernbahasan: pakaiarll, Muslim
(3/98/L67o, Pembahasn:Pakaian dan Hiasafi, An-Nasa'i (gftl sSzg) dengan
tambahan "Orang-omng yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya..
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lebih mudah daripada gambar yang ada pada dinding." Da ditanp lagi,

"Bagaimana bila dia tidak melihatnya kecuali ketika makanan telah

dihidangkan di hadapan orang-orang, apakah dia harus keluar ?"

Jawabnya, "Janganlah engkau mempersulit kami (dengan pertanyaan

tersebut). Akan tetapi bila dia melihatnya maka dia bisa mencela dan

melarang mereka." Yakni bahwa dia tidak periu keluar. Pandapat ini
juga dinyatakan oleh imam Malik, karena beliau menganggapnya

makruh tapi tidak menganggapnya haram.

Sedangkan menurut mayoritas Ashab Syaf i, apabila

pada tirai atau sesuatu 5nng tidak diinjak maka tidak boleh masuk,

karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Disamping

itu seandainyn ini tidak haram tentu tidak dibolehkan tidak merrghadiri

undangan yang wajib dihadiri.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits 5rang

meriwayatkan bahwa Nabi $ masuk ke dalam Ka'bah lalu beliau

melihat ada gambar Nabi hrahim dan Nabi Ismail Alaihimas-&Ianyang
sedang mengundi nasib dengan anak panah. Maka beliau bersabda,

"Semqa .Atlah melaknat mereka. Sunygah mereka telah mangetahui

bahwa tidak mengundi nasib dengan berhala sama sd<ali."

(HR. Abu Daud)32. Selain hadits ini juga riwayat lnng telah kami

sebutkan bahwa AMullah masuk ke dalam rumah png ada patung-

patungnya. Juga perjanjian Umar dengan orang-oftrng Dzimmi agar

mereka memperlebar pinfu gereja dan biara mereka agar dapat dirnasuk

kaum muslimin dan orang-orang yang lalat dengan kendaraan mqeka.

Ibnu A'i& meriwayatkan dalam Fufuh AsySSnn bahwa omng.
orang Nashrani membuat makanan unfuk Umar :g saat dia tiba di

Syarn, lalu orang-orang mengundangnya. Maka dia bertanya, 'Di rnana

32 HR. Al Bul*rari l3/t11601/Fath, Pembahasan: Haj), Abu Daud dalam &nat
nya (2/H 2027), Ahmad dahm Musnadnya (3093), Al Baihaqi dalam ,4s-Sunan Al
Kubm(5/1581.
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I ternpafor5ra?" Jawab mereka, "Di gereja." Maka dia tidak mau datang

tapi berkata kepada Ali, "Pergilah bersama orang-orang ke sana dan

rrnlanlah di sana-" Maka Ali pergi bersama oftrng-orang lalu masuk ke

dalarn gqeia dan makan di dalamnSn. lalu dia melihat gambargambar
yang ada serala b€rkata, "Andai saja Amirul Mukminin ikut masuk lalu

rmkan-"s

Jadi mereka sepakat bahwa boleh rnasuk ke dalam gereja lpng
ada gambamya. Disamping ifu mernasuki ger.qa dan biam adalah tidak
traram; begitu puh rurnah-rumah 1nng di dalamnya ada gamb.amya.

Meqgenai keengganan malaikat unfuk mernasukinSa fidaklah

mernrrjukkan kehammannya bagi kita, seperti halnSn bila dalam rumah

tersehrt ada anjingnp. Disamping itu iuga tidak haram bagi hta
berternan dengan oftmg-orang yang memiliki lonceng meskipun

rmlaikat tidak rnau mendekati mereka. Mengenai diboletrkannp tidak
nrcnghadfui trrdangan tersebut adalah dalarn mngka mengganjar
pdakrya dan melamngnlra . Wallahu AIam

Paml, Apabita dirrding ditutupi dengan tirai 57ang tidak
ada bahwa ada keperluan misaln5Ta unfuk
merrgtrindari panas atau dingin, maka fidak apa-apa, karena

dh menggunakannta unfuk keperluannya dan kasusnga mirip dengan

trtrp pintu dan yang digunakan pada tubuh. Sedangkan bila tidak ada

keperhnnnya rnalo rnakruh dan bisa jadi alasan unfuk tidak
nugtradfoi undangan. Dalilqn adalah riwapt png menjelaskan bahwa

Sa[m .bin Abdullah bin Umar berkata, "Aku mengadakan pesta

pernilotEn pada masa ayiahku, lalu ayahku kepada

trar4yomng agar datang. D antara oftmg png diundang adalah Abu

33 m- Al Baihad dalarn As-1wan Al Kubm(l/2OAy rxlcara Mauqufdengan sanad
Shatdh- Ibrur 'A'idz adalah Muhamrnad bin A'idz Ibnu Ahmad Al Qum$ri Ad-Dnraqqi,
sryaql pernrlb, seiuaunn dan ahli hadib. Dra wafat pada tahun 233 H atau
sddahrya- lTaiifih At-Tumb 1 / 1 / ll4l
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Ayyrrb. Ketika ifu omng-orang menutupi rurnatrku dengan tirai hijau.

Abu Ayyub pun datang dengan antrsias. Tapi ketika dia melihat

rumahku ditufupi dengan timi hijau, dia pun b€rtanya, "Wahai Abdullah,

apakah or?tng-orang menufupi dinding rurnahmu dengan tirai?" Ayahku

menjawab dengan kerralu-maluan, "Wahai Abu Ayyub, kami didominasi

perempuan" Kata Abu A1ryub, "orang lEng aku ktrar,rntirkan didominasi

(dikalahkan) perempuan rnaka aku udak khawatir bila mereka

mendominasimu' Kernudian dia berkata, oAku fidak akan memakan

makanan kalian dan tidak akan nrasuk ke dahm nmah," lalu dia keluar-

(HR. Al Atsrad34

Diriwaptkan dari Auullah bin Yadd Al l&uthami: Bahwa dia

diundang ke acara kerrduri lalu dia melihat rurnah pengundang ditutupi

dengan tirai. Maka dia pr.rn duduk di luar seralla menangis sehingga dia

ditanlp, "Apa gnng mernbuatnu menangis" Jatrrabnlra, "Rasulullah St

pemah melihat seorang lald-lah png sdimuurya ditanrbal dengan

potongan kulit lalu beliau b€rsabda, 'Dr.atb t&h mwcul di hadapn

kalian' sebanyak tiga l6li. Kernudian bdtu bersabda, "Apakah kalian

lebih baik (pada rnasa ini) ataukah pada rnasa dirnana namPan malmnan

datang ke tengahtengah kalian sernentam golorlgan lain pergi, lalu

salah seomng dari kalian pergi dengan mengenakan pakaian bagus

sementara golongan lainnya pergl, lalu kalian menufupi rumah kalian

sebagaimana Ka'bah ditufupi?." Kata Abdullah, "Elagaimana aku tidak

menangis sedang saat masih hidup ini aku melihat mmah-mmah kalian

ditutupi sebagairrnna Ka'bah ditutupi?"s

s HR. Al Baihaqi dalam As-Sw761n Al Kubm Q/2721. Al Haitsami

menampilkannln dabm Majma' ,42-hw'kl l4/il,551. Dia berkata, "HR. Ath-

' Thabarani drllaro At lhbirdengan p€riu/alpt?€riurryat yarrg flnhih'"
35 HR. Al Baihaqi dalam As^qunn Al l{ubm Q/2721. Al Haibami

menampilkannya dalElm tulalru' az-hm*t llo/3231. Db berkata, "HR. Ath-

Thabarani dalaln N l{a6irdengan perlunyat-petiwapt }nrg Shahih selain Abu Ja'far

Al Khuthami. Dia periu4nt V$S Ts@ah."
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Al Khallat meriwalntkan dengan sarndnlra dari Ibnu Abbas dan
Ah bin Al Husain dad Nabi S bahua beriau melar:ang menutupi
dindftE.36

Aistnh rrrcriuataean, 'Bahwa Nabi $ frrdak menyrruh kami
menutr.pi dtordhg (dengan tirai) densan rqdd Spng diberilon kepada
lrarni-'37

Apabih hal ini tdah tetap, maka rnenuhrpi dinding
l,untE rrnkruh dan trdak hararn- perdapat ini dinyatakan oleh Imam
qaf i. Fh! ini karena rrnsalah kefiamnnnnya tidak ada dalil tetapnya
(tdak ada dafilgnng sah). Ibnu urrnr melahrkannya dan dilalnrkan pula
pada rnam sahabat. Perbuatan ini dianggap mahruh karena berlebih-
lebihan, see€rti pada pakaian dan rnakarnn-

Ada irya png menlatakan bahwa hukumnl,a haram
tdak rrnlmrtr- Tapi pendapat yang pertarna l€bih hnt, karena

tdak t€tap- IGlaupun tetap rnaka ditafsirkan sebagai
rnalrub 5nrg tdah kanri uxail€n

Pasat Irnam Ahmad ditanya tentang tirai lnrg ada Al
Qrr'anryn- Dia menftrwab, 'rdak la!,ak At eur'an ada pada sesuafu

lpng dgartrrrnglcn yang alGn men@abkamSn dirernehkan dan
dir.rsap-' Lafu da ditururq "Apakah boleh dibiarkan?'Terrrlata dia tidak
suka bih hat ihr dibiarlon. Dia berkata, 'Apabih timinya ada &ikrullah
di dalarnnya rnata tidak apa-apa." Dia juga menganggap rnakruh
mernbdi pal@ian png da dzihrulhh di dahmnp bila untuk diduduki
atau diinfiilr

s6 rm- A Baftrac fun,as-sunn Al teh olztzldari Ftr t{ahm bin Jubair
dari Afr bin Hrsatu Bahm Rasuhrllatr C .--..-dst Dia b€rkata, 'Ha,db fr Mtnqthi,-"
-- _1JE A Hraqn i&iam Ar-tnrln At lfirtrd e/Ttzt,Ai-r"d dlrlbm ffisud-wa
6nql d€qgm rcd*i lql sama dan sanadnya grat rL ul*t Adab A?ztaf ho,il
Abarn [nrII,ZTL
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Pasal, Abu AMillah ditanln, "Apabila ada seomng laki-laki yans

m€nyelr/a rumah yang di dalamnya ada gambargambamya' apakah

boleh menghapr.r.snln ?." Dia meniawab, "Ya."

Al Marua&i trerkata: Aku bertangn kepada Abu Auillah, "Aku

p6nah masuk toilet yang di dalamnp ada gambamln, apakah

merumhnu aku boleh menghapm kepalaryn ?" Jawabn1n, "Ya''

Perbuatan ini diperbolehkan karena mernbuat gambar hukumnya

munkar sehingga boleh merubahq,ra, seperti alat mainan' salib dan

b€rhala. Gambarganrbar ini boleh dirusak sampai ia tidak mengesankan

sebagai garnbar (y6ng belrryawa), seperti kepala dsb, karena melakukan

seperti ini sudah dianggap cularp.

Irnarn Ahrnad Hata, "Tidak apa-apa dengan mainan selarna ia

bukan garnbar, berdasarkan hadits png diriwaptkan dari Aiqph, dia

berkata: "Flasulullah $ masuk menernuiku ketrt<a aku sedang bernrain-

rnain dengan rnainan. I-alu bdiau bertanln, "APa ini, u/ahai Aiq/ah ?"

Aku meniawab, "lni adalah kudakuda sdlairnan s." Maka beliau

tentawa." (HR Muslim dengan redalsi fang sama)s

Pasal Rebana hukumn5p fidak mungkar, berdasarkan

hadits-hadits lnng telah kami sebutkan sebelumnya- Nabi $
menyuruh menabuh rebana dalam acara pemikahan-3e

Aq/ah * meriwayatkan: Bahwa Abu Bakar & masuk

k€fika di hadapanng,a ada dua orang budak perernpuan

png menabuh rebana pada hari-hari Mina. Saat ifu Nabi $ sedang

menutupi tubuhnp dengan kain. Lalu Abu Bakar membentak kduanya.

3s HR. Abu Daud dalam Srrnarrg$/H 4932), ArrNasa'i (@/95, Pembahasan:

Metnpqg4uti Isbl, N Baihaqi dalam ,As-sman Al Kubn l9o/2791 dengan sanad

Shahih.
3e Tehh disebutkan pada No. (162) pada Masalah No. 1135.
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Maka Nabi $ membuka wajahnya seraya bersaMa, *Wahai Abu Bakar,
bia*an kduarya l<arqta sel<amng adalah hari mya. '(Muttafaq Alairy+o

Pasa[ Memakai bejana emas dan perak hukumnya
haram- Apabila orang yang diundang melihatrp di rumah orang yang

, maka dia hanrs mengingkarinlp dan kduar dari rumah
tersehrl Begitu pula bepna perak yang digunakan untuk wadah celak

dan sebagainta

Al Atsram berkata: Imam Ahmad ditary7a, "Apabila seseorang

mdihat cerrnin bundar dari pemk dan uradah cdak dari perak, apakah
dh harus kehrar ?" Jawabnya, "Ifu adalah pendapatku. Adapun bejana
itu sendiri, rnaka hukumnya tidak dimgukan lagi."

Dia berkata, "Sesuatu yang tidak digunakan adalah lebih mudah,
s€p€rti ga$ng pisau dan gelas. Hal ini karena melihat kemungkaran
adalah seperti mendengamya Sebagaimana seseomng tidak boleh
&duk di terrpat yang ada suam senrling di dalamnl,n, maka dia juga

fidak bd€h duduk di ternpat lrang di dalamryn ada miras dan
kernrmgliaran lainrrya. "

Pasal' Apabila dia tahu bahwa di rumah orang
!,ang merrgadakan kenduri ada kemungkaran lpng tidak dia
lihat dan' fidak dia dengar karena terpisah dari
tempat makanan atau disembunyikan oleh mereka saat dia
datang, maka dia boleh hadir dan makan. Dernikianlah
yang dinyatakan oleh irnam Ahmad. Dan orang yang diundang juga

bol€h rnenohk hadir menurut lang kuat, karena imam
Arhnad pernah ditan5ra tentang oftrng yang diundang ke acara khitanan
ahu pesta p€rnilotran dan di tempat tersebut ada banci-banci, lalu

40- Fm- Al Buktnri (2/tl 987/Fath, Penhhaanx Dw ltari r?a1a), Mr.rslim(Al7/ffi, Pqnblnan: Shakt Dta Hari Eay,a), ArNasa'i dahm Swnn;w,p @fif
1596), /Ctnnad &hm Musdryal6/841.
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mereka mengundangnlra lagi sehari setelah ifu atau safu jam setelahnya

kefika banci-banci sudah tidak ada. Beliau menjawab, "Aku berharap dia

tidak berdosa bila tidak menghadirinya; dan bila dia menghadirinSra

rnaka aku juga berhamp dia tidak berdosa."

Jadi kamjibannlp menjadi gugur karena oftmg yang

telah meniafuhkan kehormatan dirin5ra dengan melakukan

se$ntu yang mungkar. AlGn tetapi juga tidak dilarang menghadirinya

karena orang grang dabng tidak melihat kemungkaran tersebut dan tidak

Imam Ahrnad berkata, "Hukumnya wajib mendatangi bila

rnakanan tersebut berasal dari harta yang halal dan tidak melihat

kerntrrgloran di dalamnya."

Oleh karena ifu berdasarkan pendapatrya ini maka tidak wajib

nrenghadfui undangan tersebut bila makanan yang dihidangkan berasal

dari harta tnmm, karena mendatanginya sanna saja merupakan

dan mernakannya juga merupakan kemungkamn. Jadi ini

l€bih hlnk dilanng, karena bila dia hadir maka tidak bisa menghindari

malon-rnakan di sana.

L22O- Masalah: Al I(harqi berkata, 'Undangan khitan
fidak dikenal oleh generasi terdahulu dan bagr yang

diundang tdak wajib mendatangrnya. Yang sesuai Sunnah

adalah undangan walimah pemikahan."

Yang dirnaksud generasi terdahulu adalah para Sahabat

Rasulullah * fo"S panutan. Dalilnya adalah riwayaf yang

menyebutkan bahwa Utsman bin Abu Al Ash diundang ke acam khitan

tapi dia tidak mau datang. lalu dia ditanSn dan dia menjarrrab, 'Dulu

pda rnasa Rasulullah * Iorni tidak mendatangr undangan khitan dan
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karni fidak diundang untuk menghadirinya." ffi. knam Ahrnaa?engan

sanadnya).41

Apabila hal ini telah tetap, maka hukum undangan khitan dan

seluruh undangan lainnya selain walimah adalah Sunnah, karena dalam

undangan-undangan ini ada jamuan makan. Jadi menghadiringra Sunnah

dan tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Sgraf i, Abu

Hanifah dan Ashabnya '

Akan tetapi Al Anbari berkata, "Waiib setiap

undangan berdasarkan perintahnya Sang bersifat urnurn, karena Ibnu

Umar meriwayatkan dari Nabi $ bahwa bdiau bersaMa, 'Apbila alah
seomng dari l<alian saudaran5n, hatdaldah maglndirin5a
baik ifu pata pernikahan atau undangan lainnl,a."(FlR. Abu Daud)az

Adapun menurut kami, yang benar berdasarkan Smnah adahh

wajib menghadiri undangan walimah, yaifu jamuan rnakan pesta

pernikahan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Khalil, Tsa'lab dan

pakar bahasa lainnya, Hal ini dipertegas dalam sebagian rfurayat Ibnu

Umar & dari Rasulullah $ bahwa beliau bersaMa, 'Apabih sahh

seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendalGh dia

mendatangin5n."a3 (HR. Ibnu Majah)

Utsman bin Abi Al Ash berkata, "Karni tidak mendatangi acam

khitan pada masa Rasulullah $ dan kami frdak diundang untuk

menghadirinya."

41 HR. Ahmad dalarn Musnadnya (4/217) dari jalur Salamah Al Harrdni dari lbrnr
Ishaq. Yakni Muhammad dari Ubaidillah atau Abdullah bin Thalhah bin Kutaiz dad Al
Hasan. Dia berkata: Dari Utsman (AI Hadits). Tapi sanadnya lermah- Muhammad bin
Ishaq adalah seomng Mudallis yang meriwayatkan secara An'anah Meshpun rnasih
diragukan apakah yang benar Ubaidillah atau Abdullah bin Thalhah, yang idas
Ubaidillah bin Thalhah bin Kuraiz seorang periwayat yang dapat diterima, sebagairnarn
dikatakan oleh Al Hafizh dalam At-Taqrib.

42- HR. Muslim (2/10}ft1 L053, Pembahasan: Nikalll, Abu Daud dalam Suru>
nya (3/H 3738) dengan redaksi "Pesta pernikahan atau sejenisrryra."

43 HR. Muslim (2/LOt/7053, Pembahasan: Nikal), Ibnu Maja*r dahm.tzraarry.a
(t/HL9L4).
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Hal ini karena menikah ifu Sunnah diumumkan darl

disosialisa.ikan dengan suara dan rebana, sernentara acara-a@ra lafoirtlF

tidak. Adapun tentang perintah menghadiri, undangan selain Pesta

p€rnitohan, hukumn5n adalah Sunnah, dengan alasan bahura fidak ada

tertenfu yang dikhr.rsuskan sdain undangan pemikatnn-

Adapun mernenuhi undangan-undangan tersebut adalah Srnrah

berdasarkan hadits ini. Disamping itu perbtratan telsebut akan

menghibur hati orang yang mengundang dan menyenangkannya- Imarn

Ahrnad pernah diundang ke acam khitan dan dia mernerrulrirrya

sekaligus makan. Adapun undangan ifu sendiri fidak merniliki

kantamaan khr:strs bagi pelakunya karena tidak-adarya dalil Fng
menjelaskann5ra- Kedudukanqn sarna seperti undangan tanpa ada

sebab 1nng teriadi- Apabila pelakunln mengadakannya dalam mn*a
berq;ukur ahs nikrnat Alah 1nng diberikan dan t nhrk

meniamu , nEka dia akan mendapat pahala, irqla

Allah.

1:221.- Mamlah: Al Kharqi berkata, 'Adapun rnng
dan manisan lnng disebar di kepala pengantin, hukumrrya

adalah makruh. Terkadang ia diambit oleh orang lpng lebih
disukai pemilik uang tersebut daripada pengantin-"

Terdapat perbedaan riwalnt dari Ahmad tentang uang !,arg
disebar di keeala perrgantin dan hukum mengambilnla- Diritryalptkan

bahraa hal tersebut rnalmh baik dalam resepsi pernikahan atarr acara

hinry7a.

Pendapat ini diriuralBtkan dari Abu Mas'ud Al Badri, [sfonah

hnu Sirin, Atha', Abdullah bin Yazid Al Khulhami,4 Thalhah dan

4 Dia adalah Abdullah bin Yadd btot Hushain, seorarg amir prg ahrr\ Abu f,frrsa

Al Arshari Al Ausi Al fGuftanri Al lfadani Al Kuft. Dia addah salah seorarg Sah&t

Ar Mughni - @l

I



Zubaid Al Yarni.45 Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik dan

Imam Asy-Syafi'i.

Ada pula riwapt kedua dari imam Ahmad png merrgatakan

bahwa tidak makruh. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar

dan juga merupakan pendapat AI Hasan, Qatadah, An-Nakha'i, Abu
Hanifah, Abu Ubaid dan Ibnu Mundzir. Hal ini berdasarkan hadits png
diriwayatkan oleh Abdullah bin Qarth berkata, "5 atau 6 ekor unh
didekatkan kepada Rasulullah $, lalu mereka mendekat kepada betiau

menyerahkan diri siapa di antara mereka yang akan disemrbdih lebih
dulu. [^alu Rasulullah $ menyembelihnya sera!/a mengucapkan kata-

kata yang tidak kudengar. lalu kutanyakan kepada oftmg yang d€kat

dengan beliau. Maka dia berkata: Beliau mengatakan, 'Elanngsiap

trulg mau dia bisa memotongnya.'46 W. Abu Daud). Kasus ini sama

saja dengan uang atau makanan yang disebar di atas pengantin.

Driunyatkan bahwa Nabi $ diundang ke acara unlirnah

seorang laki-laki Anshar, lalu orang-orang datang dengan men@ar
uang dan makanan dan aku ikut mengambilnya. Sang periuayat
mengatakan, "Aku juga melihat Rasulullah S ikut berdesakdesalon

dengan massa.'" Maka aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bukanlCIh

engkau melamng kami mengambil uang dan rnakanan 3nng disebar di
atas pengantin?" Jawab beliau, 'Yang aku lamng tnrb di
kamp militq.'47

Disamping itu hal ini adalah jenis yang dipertolelrkan sehingga

mirip pembolehan makanan bagi para tamu.

yang ikut melakukan Bai'atur Ridhwan pada saat berusia 17 tahun. Da wafat sebelurn
tahun 70 Hijri!,ah dalam usia sekitar 80 tahun. (Tahddb As^5Wl/951

a5 Dia adalah Zubaid bin Al Harits Al Yami Al Kufr AI Haffzh, salah seomng tokoh
terkenal dan termasuk Tabiin kecil (iunior). Dia wafat pada tahun 122 Hiyillah. (Si5ar
A' lam An-Nu ba k' 15 / 29 6l)

4o Tehh disebutkan pada no. 95 Masalah no.648.
47 HR. Abu Nu'aim dalan At HW 6/34L1. Da berkata, "Gtnd\ dari hadib

Malik dan Humaid. Karni tdak menulisnln kecuali dari hadits Shalih bin Ziyed.-"
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Adapun dalil yang.kami jadikan acuan adalah riwayat daEl\a5i

$ bahwa beliau bersabda, "Tidak halal memmpas harh dan melakul<an

'(FIR. Al Bukhari)€

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Bahwa Nabi $ melarang

merampas harta dan melakukan penyiksaan'"

Perbuatan tersebut adalah merebut harta, berdesakdesakan dan

bisa mernbunuh. Terkadang harta tersebut diambil oleh omng 5nng

mernbenci omng yang menyebar uang tersebut karena kerakusannSn

dan kerendahan jiwan5n, sementara orang yang menyrkainp malah

tidak mendapatkannp karena meniaga kehormatannSra. Biasanya yang

teriadi adalah seperti ini; karena orang-orang yang sopan akan menjaga

diri dan kehormatan mereka sehingga tidak ikut berdesakdesakan

dengan orang-otang rendahan unhrk mernperebutkan makanan dan

lainrqn. Disamping itu perbuatan ini terkesan hina, sernentam Allah &
menyukai hal-hal yang luhur dan membenci hal-hal y'ang rendah.

Adapun hadits tentang onta-onta tersebut bisa ditafsirkan bahwa Nabi

$ mengetahui bahwa Udak akan ada rebutan dagtS karena banfkryn

dagk€ tersebut dan sedikitryp omnsroftmg yang mengambilnSn, atau

beliau melakukannp karena sedang sibuk menialani manasik sehingga

tidak senrpat mernbagikannYa.

Secam umum, perbedaan pendapat dalam masalah ini'adalah

tentang rnakruhnya. Adapun tentang kebolehannlra tidak ada

perselisihan pendapat.di dalamnya; begitu pula tentang mengambil

barang-barang tersebut karena termasuk dibolehkan sehingga mirip

dengan hal-hal lainnya yang dibolehkan.

'18 HR. Al Bukhari 15ft12474/Fatt, Pantbahasan: Peftwbn-Perbmbn Ztalint
9/H 5516, Pemtahasn: Sen bdiharl, Abu Daud dalam Sunarznp l3/t1 27031

dengan rdaksi, "Beliau melarang merampas harta."
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1222. Masalah: Al Ktrarqi berkata, 'Apabilia makanan

dibagikan kepada orang-orang yang hadir maka tidak apa-

apa mengambilnla.'

Dernikianlah gang diriwayatkan dari Abu Abdillah Rahinnhullah,

bahwa s€bagian anaknya pintar-pintar lalu dia mernbagi-bagikan buah

pala kepada anak-anak tersebut. Mapun bila rnalonan dan buah 3nng

disebar dibagikan kepada oftrng-orang Snng hadir, seperti br.rah padam,

Siula dan lairurya, maka tidak ada petMaan pendapat dalam hal ini

bahu,a perbrntan tersebut baik fidak tercela.

Diriuayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Pada suahr hari

Nabi $ menrbagikan korrna kepada Snhabat-Sahabatnya. Setiap orang

diberi 7 butir korma dan aku juga diberi 7 butir 1nrrg salah satun5p

kepalanp. ndak ada korma 1nng l€bih daripada korma

ters&karqasangat terasa dalam kuqnhanku. FIR. Al BukhariFe

Begifu pula bila rnakanan tersebut ditaruh di hadapan mereka

dan mengijinkan mereka unfuk mengambilnSn tanpa saling berebutan,

hukumnya juga tidak apa-apa.

AI Marwadzi berkata, "Aku menanyakan kepada Abu AMillah

tentang buah pala yang disebar. Temyata dia tidak menyukainp
(menganggap makruh). Dia berkata, "Mereka diberi dengan dibagi-

bagikah kepada mereka." 
.

Muhammad bin Ali bin Bahr berkata: aku mendengar Husnso,

Ummu Walad-nya Ahmad bin Hambal berkata, "Ketika pukaku sudah

bisa berpikir, majikanku berkata kepadaku, "Wahai Husnu, jangan sebar

makanan tersebut kepadanya." Lalu dia membeli kurma dan buah pala

4e HR. Al Bukhari (9/54LL,544L/Fath, Pernbahasan:Makanar), Ahmad dalam
Musnadrya (5/324).

50 Husn adalah budak perempuan yang dibeli oleh Imam Ahmad bin Hanbal
setelah istiq;a wafat, yaitu ibu dari pukanya, Abdullah. lalu budak perempuan

tersebut melahirkan sebagian putra-putuanya. Husn meriwayratkan beberapa hadits
darinya lThabaqat Al Hanabikh 1/ 429,49301
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hlu mengirimnSn kepada gurunya." Kata Hasan, "Lalu aku mernbuafurya

bubur kernudian kubagikan kepada orang-orang fakir. Maka beliau

(imam Ahrnad) Hata, 'Bagus, bagus." L-alu Abu Abdillah mernbagikan

h.tah pala keeada anak-anak, masing-masing diberi 5 buah."

Pasal, Bagr orang lpng menemukan makanan dan
wmg yang disebar tersebut ada di pangkuann3n, maka
barang tersebut meniadi miliknya dan tdak makruh
mengambilnSTa, karern ini sesuafu yang mubah yang ada di

sehingga menjadi miliknya, seperti ikan yang meloncat

dari dalam laut lalu jatuh di pangkuannp. Dan tidak ada seorang pun

yang boleh mengambil barang tersebut dari pangkuannln, berdasarkan

alasan yang tdah kami sebutkan.

Fasal Tidak apa-apa musafir mencampur perbekalan
mereka dan makan bersama-sama. Apabila sebagian mereka

rmlon l€bih baryak dari sebagian lainnya maka tidak apa-apa. Orang-

orang Sahf bhsa mengelurkan makanan mereka dalam pepercrngan

dan haji- Adapr:n rnalonan gnng disebar hanrs dipisah karena ia diambil

dengan b€rebutan, berbeda dengan makanan Srang dibawa musafu.

. PasaL Etiln Malnn

Dismnahlon menqrci tangan sebelum rnal€n dan sesudahqn
dahrn keadaan berundhu.

Al lv{amndzi b€rkata, "Aku melihat Abu Abdillah mencuci kedua

targaffrtp sebehrm nral€n dan sesudahqn, meskipun beliau dalam
lrcadaan benrndhu.'
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Diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersabda, "Elamngsiap

ingin memperbaryak kefuikan di dalam runahrya, hadalhh dia

beruudhu apabila mal<anannya dihidanglan dan kdila dlanslat "(HR.

Ibnu Maiah)sl

Abu Bakar meriwayatkan dengan dari Al Hasan bin Ali

bahwa Nabi $ bersaffia, "Wudhu sebelum nnkan dapt mqrftfukan

kefakinn dan setelahnSa dapat menglnpus dmlw kdl62- Yakni

menctrci kedua tangan.

Nabi # bersabda,

e* G: "ee a
.l;*lL.,

)"i';'iab k etzr-z
tn ,o !,
,y*

sl HR. hnu Maph dalam Sunatrya (2/H 3260|- Dia b€strah &Sarah bin Al
Muflis menceritakan kepada kami, Katsir bin Sulaim menceritalon lceada kami, alar

mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah 0 b€rsabda Hadib irn ffi
cacat oleh Al Bushairi dalam Az-htm'id.Dbberkata, "Jubarah dan l(atsto adalah dn
periwayrat lemah. Az-Zubaidi menampilkann!,a dahm AI lhaf Fnnl. Dia b€rlrat4
"HR. hnu Majah dari jalur Jubarah bin Al MLdlis dafi Kat$r bin $lairn- Kedurya
adalah periwagat lemah."

Aku mengatakan, "Kemungkirnn ini keliru. Yang benar adalah Jubarah

sebagaimarn disebutkan dalarn As-qunan karya hnu l,IaFh- Fladits ini iwa
diriwayatkan oleh Abu Asrsrilfi dalam kitab Akhlq An-Nabw wa ,4&fuhu Gr€ll

235) dari jalur Katsir bin Sulaim, seorang periunyat lernah sebagairnana telah

dijelaskan di atas. Bahkan An-Nasa'i mengatakan, "Iu{atuk-" Hadits ini irga
diriwayatkan oleh hnu 'Adi dalam Al l{anil (6/63) dengan Ta}qiq karni- Al Bukhad

berkata, "Katsir adalah periwayat yang hadibnya Munhr-"
52 Al Ghazali mencantumkannya dalam N lfua'(z/4}dengan Tatqiq karni- Al

Iraqi mengatakan, "Al Qudha'i meriwayatkannln dalrerm MNd Asy&itnb arbra
riwayat Musa Ar-Ridha dari ayah-ayahnya secaftr MuttashiL Tap dia divonis dha if oldt
Al Ajlani dalam Kasyf N Khatha' wa Al Albas (2/481. Dia b€rkata: Astr.shan'ani

berkata, "Maudhu'." Al Haitsami menampilkannln dalam Mainn' Az-hvwkl
(5/23,241 dari hadits hnu Abbas dengan redaksi "Wudhu ihr sebelurn rnakan dan

sesudahnya dapat meniadakan kefakiran dan ia termasuk Sunnah para Rasul-" Dia

berkata, ;Ath-ihubu.uni meriwayatkannya dalam At Auath dan di dahmnya ada '

Nahsyal bin Sa'id, seorang periwayat Matruk."
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'kmngskp tidur sqnqtbn di bnganrya ada bau daging dan

manganai sauafu, janganlah dia mqtcela kauali dAinSa sendiri. 'sg (HR.

Abu Daud)

Akan tetapi frdak apa-apa meninggalkan wudhu, berdasarkan

hadits png diriuraS;atkan oleh Abu Humimh: Bahun Nabi $ kdr:ar dari

toilet lalu makanan dihidangkan kepada beliau, lalu seomng laki-laki

berkata, "Wahai Rasulullah, rnaukah kubaunkan air wudhu unfukmu ?"

Jaurab beliau, "Aku fulak hqilak mqrunaikan slnht'& (FIR. Ibnu

Maiatr)

Dari Jabir berkata, "Rasulullah $ datang dari lenrbah bukit

sqrsai buang haiat. KefilG ifu di hadapan kami ada korma-korma di atas

p€risai. L-alu kami mengundang beliau dan Miau pun makan bersarna

kami tanpa merryTentuh air (tdak mencrrci tanganqla)." FIR- Abu

Dadss

Diriwaptkan darirya, 'Balnra bdiau mernotorg bahu kambing

di tangannlra lalu ada panggilian shaht. MalG bdiau mernbuangnln dari

tangann!,a lalu berdiri untuk shaht tanpa berunrdhu terlebih dulu." (HR.

Al Bukhari)56

Tidak apa-apa menrotong daging dengan pisau berdasarkan

hadits ini.

ss telah disebutkan Takluiiqp No. 218 Jilid P€rtama.
s4 HR. Ibnu Maph dalam &marnya e/H326ll dengan sat:rd Shahih.
s5 HR. Abu Daud dalam.Amarlqp 13/37621, Ahmad da]arm Musnadnyals4gn

dari jnlur Sa'id bin Al Haltan\ Allrits bin Sa'd menceritakan kepada kami, Khatd bin
Zaid mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah .........dst. Sanadnya lqnah. lllaf
nya adalah karern ada Abu Az-Zubair pitu Muhamrad bin Muslim bin Musa. Dia
periurayat Shaduq hanya salr Mtfrlfrs sebagaimana dikatakan oleh Al Haftzh dalam
At-Taqrib.

56 HR. Al Bulrhari ll/tl 2o7/Fafrt Pernhhasan:Wttdhq 2/H 675/Fath,
Pembahasan: Adaq 6/2923/Fad7, Pqtbhasn:Jiln4 9/H il08, Pqnbhasn:
Nil{alll, Muslim Ont,92/273, Panbhan:Tlnhamll), At-Timidzi dalam Srznarlnln
(4/L8361, Atrmad dalam Mnsnadqn ll/3651(4/l79l (5/588).
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I"luhanna berkata: aku menanyakan kepada Ahmad tentang
hadits yang diriwayatkan dari Nabi ,{$, 'Janganlah kalian memotong
daging dengan pisau karena ia merupakan tradisi oftng-oftng Ajam.
Tapi potonglah dengan kuku (tangan) karena akan lebih enak dan lebih
empuk-"s7 Dia menjawab, "Hadits ini tidak shahih." Dia berargurrren
dengan hadits yang telah kami sebutkan.

Pasal, Disunnahkan membaca basmalah ketika hendak
makan dan memakan makanan yang di hadapannya dengan
tangan kanannya. Dalilnya adalah hadits riwayat Umar bin Abi
salamah bahwa dia berkata, "Ketika aku masih yatim dan diasuh
Rasulullah $, tanganku jelalatan di atas piring. Maka beliau bersabda

kepadaku,

" Wahai bocah, bacalah basmalah, makan dengan tangan
kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu."
(Muttafaq Alailya

Dari Ibnu Umar .S dari Nabi $ bersabda, ,Apabila 
salah

seoftrng dari katian makan, hendaHah dia malan dangan bngan
karena syetan makan dengan kirirla dan minum dengan

tangan kAinya. "(HR. Musliml.se

Dari Aisyah g bahwa Rasulullah $ bersabda, *Apabila 
salah

seoftrng dari.kalian mal<an, hendaHah dia menyebut nzilna Allah. Bita

57 HR. Abu Daud dalam Surannya (3/H SZ78l. Abu Daud berkata, "Da tidak
kuat," An-Nasa'i (4/772, Pembahasan:Puasa). Dalam sanadnya terdapat Abu
Mubasysyir Al Madani, seoftrng periwaSrat lemah sebagaimana dikatakan oleh An-
Nasa'i, Al Baihaqi dalam As-sunan Al KubmlT/280) dari jalur Abu Mubasysyir.

58 HR. Al Bukhari (9/H 5386, pernbahasan:Makanai), Muslim (i/iOl,tSgg,
Pembahasan: Minunar), Abu Daud dalam SaaarnF p/H 37ZZ),lbnu Majah (2/H
3267), Ad-Darimi dalam sunan-nya (2/H 20L91dengan redaksi "Sebutlah nama Allah
dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu," dan Ahmad dalam Musnadnya
(4/26,271.

se HR. Muslim (3/1,05/1598), Abu Daud dalam Sunatnya (3/3TZ6,
Pembahasan:Makanan), At-Tirmidzi dalam Surarnya (4/H 1800), Ad-Darimi dalam
Sunan-rx1a (2/H 2O3Ol, Malik dalam Al Muwaththa' (2/6/922,923).
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dia lupa menyebut nalrat Allah di awalnSa, hendaHah dia mernbaca

'Dangan menyebut nama Allah, di avnt dan akhimya."6o

Rasulullah $ pemah duduk dan ketika itu ada seorang laki-laki

png makan tanpa menyebut nama Allah. Kefika tinggal safu kunyahan

dan diangkat ke mulutrln, dia mernbaca "Dengan menyebut natna

Allah, di awal dan akhimya." Maka Nabi # bersaMa, "Syetan

senantiasa makan bersarnaryn. Kefika dia menyebut narrra Allah, syetan

pun mernuntahkan apa lrang ada dalam perutn1n."5l G{R- Abu Daud)

Dari 'lkrasy bin Dan'aib b&kata, "Dihidangkan kepada Nabi $
senrangkok rnakanan 1nng berisi banyak bubur daging dan kuahryn.

Lalu lerni datang dan rnalgn bemsarnanya. K€dka tanganku menyenfuh

salah safu sudr,rt rnangkok" Nabi $ bersaMa, "Wahai 'lltms3r, rnakanlah

dari safu telrrpat karena ini safu makanan." Kernudian nampan berisi

berbagai jenis korrna dittidangkan di hadapan karni, lalu tangan

Rasrlullah C bersdlweran di atas nampan dan bdiau bersaMa, "Wahai

'lkraqt, rnakanhh dari mana saja 3Bng kamu sr.rka karena rnakarnn ini

tidak sahr j€nis." GlR. Ibnu MuiuH62

Mernakan dari atas puncak bubtn daging adalah fidak bol€h,

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh hnu Abbas dari Nabi $
bahwa beliau bersaMa, "Apabila salah seomng dari kalian makan,

janganlah dia makan dari bagian atas nampan, tapi makanlah dari

60 HR. Abu qaud dalam Srmarrrrya 13ft137671, hrnr Maftrtr lZ/tl3?-67|,, Ifrinu

ftlartah 12ft1 3264) densBn sanil Slnhih
6r HR. AbU Daud dalam Sr.raarnln 13ft137681. Abu Daud berl<ab, "Jabir bin

Shubaih addah lokeh Srlairnan bin Harb dari }rlur ibun1p."
62 HR. hnu tlalrh dalam Sunartrl.la lz/H 32741, Ad-Darimi dalam .9rzzarnp

l4ftll848l dengan sarnd lernah.

Abu Isa berkata, "Hadits ii Gt arib, karni Udak mengeralnya kecuali dari ialur Al
Ala' bin Al Fadhl. Al Ah' menyendiri dalam merir,rayatkan hadib ini dan kami udak

mengetahui hadits lkraslr'dari Nabi S kecuali hadits ini."
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bagian bawahnya, karena berkah itu turun dari atas."63 Gfr. Ibnu

Majah)

Dalam hadits lain disebutkan, "Makanlah dari pinggimp dan

biarkan puncaknSn karena di situlah keberkahan ada."& (HR. Ibnu

Majah)

Pasal Disunnahkan makan dengan tiga jari dan tidak
mengus.rp tangan sebelum menjilatiqp.

Mutsanna berkata: aku menaqpkan kepada Abu Abdillah

tentang makan dengan seluruh jari. Terryata dia mengratakan bahwa

yang Sunnah adalah dengan tiga jari. lalu kusebutkan sebuah hadits

yang diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau makan dengan seluruh

jarinya.5s Tapi dia tidak menshahihkannya dan tetap berpendapat

bahwa yang Sunnah adalah makan dengan tiga jari.

l(a'b bin Malik meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah &i makan

dengan tiga jari dan tidak mengusap tangannlra sebetum meniilatinln."
(HR. Al Khallal dengan sanadnya)56

Makan sambil bersandar adalah makruh, berdasarkan hadits

riwaSnt Abu Juhfah bahwa Rasulullah $ bersaMa, oAku frdak rakan
sambil bercandar. "(HR. Al Bukharfl57

6s HR. Abu Daud dalam Srzlarrnya (3,/H 37721, hnuWajah (2ft132771 daryan
saradShahih.

64 HR. Abu Daud dalam Sunarnya (3/H 37731, hnu Majah dalam grnaanya
(2/H3263).

6s HR. Ibnu Al Jauzi dalam Al Maudhu'at (3/35,361dari jalur lbrchim bin Sa'id
dari puha saudara laki-laki Az-hhri dari ishinp dari aynhnya, dia berkata: .......--...dst.
Dia berkata, "Hadits ini dipalsukan atas nama Rasulullah $, sementara perernpuan

tersebut juga Majhutdirn ayahnya tidak dikenal."
66 HR. Muslim (3/129-732/1605, Pembahasan:Minumar), Abu Daud dalam

Sunarnya (3,/H 3848), Ad-Darimi dalam Srazarnya (2/H 20331, Ahmad dalam
Musnadnya (6 / 386), At-Tirmidzi dalam AsySpma'il (121 / Mukhbshan.

@ - AI Mughni



Mengusap tangan dengan sapu tangan juga tidak boleh sebelum

tangan tersebut dijilati, berdasarkan hadits png telah kami riwayatkan

dan juga berdasarkan riwa5rat dari Ibnu Abbas dari Nabi $ bahwa beliau

bersabda, 'Apbilp alah samrTg dari hlhn memakan makanan,

janqpnlah dia merlguqp bnganng sarnpi dA manjilatirya abu
dijikfr. 68 Fm- Abu Daud)

Dari l,Iubaisyah ber&ata: Rasulullah $ bersaMa, "kmngsiapa

nnlen di nanglruk bsar lalu mafiilatinga nala nnnglruk tercebut al<an

manohonlan zrmptrT mfulo4a. '(Ifr. At{irrniddFg

Dari Jabir berkata: Basr.rlullah # b€rsaMa, 'Apabila kuqnhan
rnakanan iafuh dari tangan salah seorang dari kalian, hendaklah dia

mengusap bekas png terkena tarah lalu mernakannya."To (HR. Ibnu

Majah)

Pasat, Apabila selesai rnakan herdaHah membaca
Hamdatah, berdasarkan sabda Rasululhh Q, -lbwzgulnSa Attah &

67 HR. Al Bukhari (9/tl 5398/Tab, Pqnbtaan:Makarant1 Abu Daud dalam
Sw;r,mrya (sltl 37691, At-Tirmidzi (4ft1 lS3Ol,Ibnu Malrh dahm Surptiya (2/t1
32621.

6a HR. Muslim (3/l31/t@5, Panblnsan:Mnarmr), Abu Daud dalam Sunan-
' nrya (3/H 3ffill, Ad-Darimi dalalr. Sulaarrlrnla l2/H 20621.

69 HR- At-Tirmidzi dalam Sunarrnya (4/H 18A4) dengan sarnd lemah. Abu Isa
b€rkata, "Hadib in Charib; karni tdak kecuali dari plur Al Mu'alla bin
Rasyid. Yadd bin Hanrn dan irnarrr.imam lainnp meriwa3,ratkannSTa dari Al Mu'alla bin
Rasyid," hnu Maph dalam .Amarrrla 12/113271), Ahmad dalam Musnadnya (5/76)
dengan sanad l€rnah. Lih. Dha'if AlJani'(il&7\.

70 Fm. Ibnu Mafifi dalam &marnla (2/11 32791, AlTirrnidzi dalam Sunarqra
(4/H 1ffi3) dergan sanad Shahih. Hadits ini iuga diriuayafl<an oleh Muslim dari Jabir
(3/135/rcOn dengan redaksi "Apabila kunyahan rnakaran jatrh dari tangan kalian,
hendaklah dia mernbersihkan kotoran gnng ada padarrya lalu mernakannya, dan jangan
bia*an makanan t€rs€but dirnakan syetan ......dst W lldi6."
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meridhai hambN5a makan abu mintrn lafu manujil$a afu mal<anan

dan minunan tqsebut zt 
114q. Muslim)

Dari Abu Sa'id berkata, 'Nabi $ apabila mernakan rnakanan

mengucapkan 'Sqela pqt bgt Ailah 3ang tdah mqnbqi kami mal<an

dan minum dan manjadil<an karni omng ldam. q2 W. Abu Daud)

Dari Abu Umarnah dari Nabi * buho* bdiau merrbaca doa

setelah rnalnnan diangkat, "$qala puji bgi Allah (atu mqtujiry/a)
dangan pujian Wng bntnk lryi dibalahi, samntim dibutuhlan,

dan tidak bim ditingallcan, q.Dlni Tulwr larrui.4
Dari Mu'a& bin Anas Al Juhani dari Rasrlulhh $ bersaMa,

'Elamngsiap mqnal<an rrukam, lalu mqtba 'fuala puji @i Altah

Fng telah mqnbqiku rrnhn dagan nnlamn ini dan manbqiku
rael<i bnp ada daSa dai, k&wbn dadlru,'nmla al<an dianpuni doa-
dmnya gang tdah 1afu."74 W.lbnu lvtaFh)

Diriwa3ptkan batun Nabi $ mernalon makarnn bersama Abu
Bakar dan Urnar, Ialu beliau bensabda, tsanry:npa manguapl<an

71 rfr. Mnslim 14/89/2095, PqtWmsn:Dzil& dil, @, At-Tirmda dabm
Sur:amrya (3 / 78161, Ahrnad dalam itfi;rraad-rry WW]-ln.

72 HR. Abu Daud dalam .gmarrqn (S4I SSSO), At-Ttrmidzi dalam &rnarnya
F/H YSn, hnu Malah dalam Sr,marrrqp lz/tl 321331, At-Tirrnidd dakrm Aslr
&/aau'il (163/Mukhbshal, Ibnu As=9ltni lffil, Ahmd dalam Musdnya
l'3/32,92) dengan sarnd lernah dari ialrrr Ismail bin Rabah dan aphrqn ahu lainnya
dari Abu Sa'id Al Khudri. Isrnail bin Rabah adalah perlwapt yg ltlafiulsebagairnana
diielaslon dcrlan At-Taqrib. Hadits ini iwa diriwaptkan oletr Abu AslNtail& dalam
Al<hlq AtNabgai Q Wa ,Adabuhu Q:nl %37 /@Zt dengan sanad sargat l€rnah.

73- HR. Abu Daud dalam .tmarnlp pf3fxlgl, hrlr lrlqFh dalanr &nar>rql}fti
3284) dengan sarnd Shahih.

74- HR. Ibnu Maifi dalam &anarnlp 12 H g?SSl, Abu hud datam Sunarnya
l4/4023t dengan rdaksi }rang lebih panFns dan tambahan prg lernah, At-Tirrnidd
l5/tl 34581, dia b€rkata "Hadits dTarib,'Al Hakim dabm rvttsdnkrva (l/sor)
(4/1921, hrm As-Sunni dalam hrul Al Yawt Wa Atlaibh (rt6U, Ahrnad dalam
Musnadnya (3/4391dari iahr Abu lv{arhum AMurrahim bin ttaimun dari sa}rl bin
Mu'a& dari Anas dari aphnp. Al Hahm berkata, "sarmdryla shahih,' tapi Adz-
Dzahabi mengomentari dengan menFtakan "Abu Marhum adalah periqrayat Dha'if."
Al Hafizh berkata dalarn At-T4rib "shdq dan afiud." Ibnu Hibban juga
menampilkan profilnla dalari Ab-Ts&at Jadi hadib in ltanl irqn Allah.
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"Dengan menyebut nama Attah cJan (meminb) berkahN5n" pada awal
makan dan menguapkan "segala puji bagi Allah tnng telah membei
mal<an, memberi minum, metnbei nilsnat dan karunia' pada akhir
makan (setelah selesai), maka dia telah menunaikan syrukumya."75

Disunnahkan mendoakan pernilik makanan, berdasarkan hadits

riwayat Jabir bin AMulhh berkata, "Abu Al Haitsam membuatkan
rnakanan unhrk Nabi $ dan pam Sahabahrya, lalu dia mengundang

beliau dan para Satnbakr5a. Seusai makan Nabi $ bersabda, 'hlaslah
jas termn kalian ini' Para Sahabat bertan5ra, "Wahai Rasulullah,

cara membalas jasa kepadanya ?" Jawab beliau, "Apabila

seseomng dimasuki lalu makananngra dirnakan dan

minurnanny'a diminum kernudian mereka yang datang mendoakannya,

ihrlah balas iasany6."76 (HR. Abu Daud)

Dari ArEs bahwa Nabi $ mendatangi Sa'd bin 'Ubadah. Kata

Anas, "Lalu dihidangkan kepada beliau roti dan minlnk zaitun kemudian

beliau rnakan. Latu Miau b€rsaMa, "D tempatrnu ini orang-orang yang

berpuasa berhrka, malonanmu dirnalon dan para rnalaikat

mendoalonmu.'7, [fi.. Abu Daud)

7s Penulis N l{arrz menampilkannya dengan redalsi },ang sama (40845) dan
menisbad<arurla kepada Al Baihaqi dalam AsySybb dan hadits hnu Abbas. Ai
Hakim dalam Al Mustadmk (4/LO7l dengan redaksi yang sama dari
hnu Abbas dengan redaksi "Roti, daging, korma kering, korma biasa dan korma
basah, apabila kalian menghadiri jamuan makan tersebut, dekatkanlah tangan kalian
lalu makanlah dengan menyebut nama Allah dan minta berkah dariNya." Dia berkata,
"Sanadnya Shahih" dan disehrjui oleh Adz-Dzahabi.

75- HR- Abu Daud dahrm Surannya (3/H 3853) dengan sanad Iemah dari jatur
Yazid bin Khalid A+Dala'i dari seorang laki-laki dari Jabir. Ada seorang laki-laki yang
tidak diketahui naman!/a, sementara Ad-Dala'i adalah Yazid bin Abdurrahman Abu
Khalid, serrat{t periunt/at yang Shaduq tapi sering keliru dan iuga seorang Mudallis,
sebagaimana dalarn At-Taqrib.

77 HR. Abu Daud dalam Sunan-ilIa(3/H 3854) dengan sanad Shahih, Ibnu Majah
dalam Snnarrnlp $/H 17 47).
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Pasal fiaat apa-apa menggabung dua makanan,
karena AMullah bin Ja'hr berliata, "AInr pernah rnelihat Nabi $ malon
timun dengan korma basah."78 (kttafaq Ahih)

Adaptrn mencela makanan, hurarrnnya adahh rnakruh;
berdasarkan perkataan Abu Hurairah s, 'Rasrlullah C tdak pernah
mencela makanan sanla sekali. Apabila Mi:ru ingh rnalon rnale bdiau
mernakann!/a; bila fidak rnal6 Miau rnenirggakann,a."Tg gttuttafaq
Alaih)

Apabila seseotang datang sernentara saat ada sekelompok o*mg
gang sdang mal*n kemudian mereka merranggihrya, maka tidak apa-
apa makan bersama mereka; berdasa*an hadits Jabh 5nng telah kami
sebutkan sebelumnSa kefil<a orang-onr{l mengundang Rasulullah $ lalu
beliau makan bersarna merelo.

Dan tidak boleh memmsxnrnursl., u.ktu rnar'n mereka lalu
ke rurnah merela agar brsa rnakan dengan mereka, berdasarten
Allah t,

{ific 6jiq$
@ily-

" Hai onng-omng trurg fufumn, jdtganlah kamu mqnasuki
rumah-rumah nabi kqmli bita tramu diizntran unfuk mal<an deryan
tidak menunggu-nutggu uraktu m6ak " (es. Al Ahzaab

masuk

firrnan

Irrl

7a HR. Al Bukhari g/H S44Dftaldr.. pqnbattant:Mat<anad, Mr.slim
(3/147/1616, Pentbahann;t{irunnrl, Abu Daud dalim Suaarnp (3AI 3gg5), At_
Tirrnidzi dalam &maarrya (t4ft1 l%Al,lbrnr t{a}*r dalarn As.gurnn iZm g}?5i), Ad_O"tp dalam Sunatrya (2ft1 2058), Ahmad dahm Mwrzadrrya $/dOg,ZC/ll.7e HR. Al Bukhari (g/H S4o9lFath, pmbatnai;Mat<anad, Muslim
(3/187/1632), Abu Daud dahm Sanarrrya (3/Hg76}l,At-Tirrnidd dalam Srznamya
(4/H 20371, Ibnu Majah dalam &raarrryn e/H gi}Sgl-

$4iaiiW
i,,#;r43SyF<;$.
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[33]: 53). Yakni tidak menunggu-nunggu waktu masaknya makanan

tersebut.

Dari Anas berkata, "Rasulullah #i fidak rnalen di atas meja

malon lrang tidak ada rnakananqla dan juga fidak rnakan di atas piring

tempat meletakkan makanan"& IGta periwayat bertanln (kepada 4r*),
"[alu dengan apa kalian makan ?" Jaurabnya, "Dengan wadah hrlit
gnng biasa dibawa musaftr."

Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah &i Udak meniup makanan dan

minuman dan tidak bernafrs di dalam bqan6."at ffi. Ibnu Maiah)

Dalam hadits Muttafaq Alaih yang diriwayratkan oleh Abu

Qatadah disebutkan, "Dan janganlah salah seomng dari kalian bemafas

di dalam bejan6."82

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah $ bersaMa, 'Apabila

makanan tetah diletakkan di atas meja makan, janganlah kalian bangkit

sebdum rnakanan ters€but diangkat, dan janganlah dia mengangkat

tarqgannla meskipun srdah ken3png, sampai orang-orang sdesai

rnalon. Dan hendaldah diil merrberi tolemnsi, karena terlodang ada

o:rang yang rnalu s€hingga nrengpnSlam tanganqn padatnl dia rnasih

menginginkan rnakanan yang d3."83 ffi. Ibnu M"irt)

80 HR. Al Bukhari (9/il|1/Farh, Panbhaan:Nikal), At-Tirmidzi dalam Sunatt
rW @/17781, Ibnu l"{aiah dalam &znarq1a (2/32921, An-Nasa'i dalan As-gunan
(4/6634/1491, Ahmad dalarn Muxn&rya (3,/130), Abu Aalsyatkh dalam Aldkq A*
Nabilgi Q Wa Adabuhu (6131.

gl HR- Ibnu Maiah dahm &raarryra (2/32881dengan sanad lemah. Hadits ini
berasal dari plur Syarik dari Abdul Karim dari lkrimah dari Ibnu Abbas. Syarik adalah
hnu AMillah Al Qadhi, seorcng png hapalannya bunrk sebagaimana dijelaskan dalam
At-Taqrib, tapi ada SlTahel luulrntk haditsnSra.

82 HR. AI Bul,*rari (1/t1 154/Fath, Petnbahawr:Wudhul, Muslim (l/63/225,
Pembahasan:Thaharah), At-Tirmidzi dalarn SunarnVa (4/H 1889) dengan redaksi
"Apabila salah seorang dari kalian minum, janganlah dia bemapas dalam bejana," An-
Nasa'i dalam As-Sunan (7/H 47,M1 dengan redaksi lang sama, Ahmad dalam
Musnadrrya (4 / 2831 (5 / 29 6,309,330, 3 1 L ).

a3 HR. Ibnu Majah seluruhnya dengan satu redaksi (2/H 3295, Pqnbahasan:
Makanadl dari jirlur ubaidillah, Abdul A'la memberitakan kepada karni dari Yahya bin
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Pasal Muharnrnad bin yahla bertata: Aku bertangra k€eada
Abu Abdillah, "Bagaimarn dengan wadah yang digunalon tnrfuk rnakan
lalu digunalon pula untuk mencuci targan?" Jaurabarga, "Tklak apa
apa."

Abu Abdillah ditanrga, "Bagairrnna pendapafurnr t€ntarg menorci
tangan dengan ldit padi?" Jawabryla, 'Tidak apeapa, lorni biasa
melalrukannga."

Al Khaththabi boleh dan bemrgrrnen dengan hadib
lnng diriqrayatkan oleh Abu Daud dengan dari Rasrlulhh $
bahwa beliau mengruruh s@mng per€rnpuan agar mencamp,r air
dengan garam lalu dia mencuci darah haidh d€rrgaruU,a.84

crararn adahh rnakanan, dan jenis-jenis yang serupa j,ga sarna
hukumrya. Wallahu A'brn

Abi l(abto dari IJruah bin Az-a$ar dari lbru umil b€drah BasuhlEr * bersabdq
"-'.------dst." Al Brshairi b€rt€ta dald'. Az-zatn'*l "Dhfun sanadntn terrdapat Abdul
A'la bh A'yur1 sryang periunyat Dha'il..

Ad-Daraqudrni Hoq "Dh tdak rstqh'AI 't&oih b€deta, "Dia medwalptlon
hadits-hadib Mtnlargrytdakada.atrprn WrqlQaifudlo'

hnu Hibban berkata, "Tidah boletr berhuffi Jadi sanad hadits ini
sangat lernah.

a4 tetah dlebudtan lrlamlah No. g Jilid satr
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MEMPERGAULI ISTRI DAN KHULU'

Allah & berftrrnan,

"a-1){t lirkY,
"hn bagaullah dagan mqd<a s@m ptut" (es. An-Nisaa.

[4]: 19)

Fimran Alhh i,

"*l;rt,w,sfii!i'b,j,
"Dan pm unnib manpunjai hak 5ang seimbng daqpn

kewrajifunn5a mqturut am 5ang ma,ruf," (es. AI Baqamh l}l: 22g)

Abu Taid bq*ab* 'Pam suami harus bertakun kepada Allah
dalam hal isH sebagairnana ishi juga memiliki juga unjib bertakra
kepada Allah dalam hal suami."

Ibnu Abbas berkata, "sungguh aku suka berdandan unfuk isfuiku
sebagaimana aku suka isfuiku berdandan unfukku, karena Allah
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& berfirman "Dan pm uanib manpngai Ink gg seimbng dagan
ka,njibnnSa mqturut am 5ang nmhl

Adh-Dhahhak berkata dalam Tafsir-ng,'Apabila Allah tdah
mengecarn dan suami mengecam ish!,isfoirya, rnaka suami harus

memrpergauli istiqa dengan baik dan tdak merqnlolinya dan
mernberinyat nafkah sesrrai kernarnpuannga. "

Sebagian ularna mengatakan, 'Kesarnaan disfori adalah bahun
masing-rnasing dari suamitshi lnnrs menplankan hak dan kcuaiibannSra

dengan cam lpng baik, fidak menangguhlannln dan fidak
menampakkan keb€ncian, akan tetapi tnrus dengan kecertnn dan
kesukaan hati tanpa mengiringinSn dengan perhntan merqnkiti dan
mengunght-ungkit, berdam*an firman Allah C, "Dan fugpuilah
dangw mqela s@m pfut'Dan perbuatan yang ditatukan ters€but

adalah terrrnsuk kebaikan.

Kerrudian disunrnhkan Uagi rnasingrnasfoB dari keduarrya agar
saling berperitaku dengan p€ruh sopan sanfun, lernbrrt dan tabah
menghadapi perlahran lmsar tajadi dernikiirn), berdasarkan
firrnan Allah &, "Dan babwt bailhh kda dw orug ibu-bryk,
larib-kmbf sampai "Dan tarnn *fieuaf (Qs. Arr.'Nisaa' t4l: 36).

Ada Srang berpendapat bahwa 1nng dirnat$d adahh suami dan isffi.

Nabi $ bersabda, 'Aku bemrasiat kepada kafian agar bersikap

baik terhadap perernpuan, karena mereka adalah tawanan 5nng kalian

ambil dengan amanah Allah dan lmlian halalkan kehorrnatan mereka
dengan kalirnat Allah."s FIR. Muslirn)

Nabi $ bersaMa, 'furnguhrya pqanpnn itu dbipbtran

dari tulang rusuk 5ang bangkok. Dn fuk alan funs dangen Au can.

e5 Tehh dis€bud{an pada No. 82lttasalah No.59O.
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Apbila lannu meluruskarury, dia akan tetap betgkok; dan bila l<amu

manilmtatirya dia tebp bangkok-e6 lMuttafaq Alaih)
q

Nabi $ bersaMa, 'Sebaik-baik l<alian adalah Sang paling baik

tahadap isbirya. "(FIR. Ibnu MaiahpT

Hak suami atas istoi adalah lebih besar daripada hak istui atas

suami, berdasarkan firman AIIah &
E

fi',b-&Jy.)j
'Al<an tebpi pm a-am| manpunSni afu tingl<abn kelebihan

darifua istin5n." (Qs. Al Baqamh l2l:2281

Nabi $ bersaMa, "Andai saja aku boleh seseorang

unfuk sujud kepada oftmg lain (sesama manusia), past akan kusuruh

perempuan untuk zujud kepada suamin5n karena (besamya) hak suami

png unjib dipenuhiryn."88 (Ifi' Abu Daud)

SaMa \abi $, 'Apabila seorang isti sernalarrnn meninggalkan

tenrpat tidur suamiqn (fidak rnau diaiak b€ms€tubuh), maka para

malaikat akan melaknatrya sampai dia kernbali." Mtittafaq Alailrlar

Nabi $ pemah berhnlp kepada seorang perernpuan, 'Apakah

kamu punya suami ?" Jawabnln,\a" SaMa beliau, 'Sesungguhnya dia

adalah Surga dan Nerakamu-"s

86 HR. Al Buktnri 19ft1 5184/Fath, Pqnbalmnn:Nilal), Muslim
(2/59,65/1090,1091, Pqnblmant:Susl.anl, Ad-Darimi dalam Sunartnya (2/H
2221), Ahnad dahm Musradrrya (2/ 423,M9,497, 530).

87 t{R. Ibnu Maiah dalam .Arna2nya gfif L9781- Al B1shairi dphrm Az-Zawa id,

"Sanadnp sesuai q,rarat Asy-Sgifinn," At-Tirntidd (3/H1162, Panbahasan:Susuat),
Ahrrnd dalarn MusnadnVa (2/25O,47 21.

8s HR- Abu Daud dalam Sunarnr lz/H 21401, Al Hahm dalan Al Mustadmk
(2/1871, Al Baihaqi dalan As=9unn(l/Dll dengan sarad Shahih

8e HR. Al Bukhari (glH 5194/Fath, Panblwn:Nil<al), Muslim
(2/L2O/LO59/LO6O, Pernbahasan:Nikah, Abu Daud dalam &narlnya (2/2L4U, Ad-

Darimi dalam Sunarnya (2/H 2228L Ahrnad dalam Musnadnya

12/?55,348,368,480,51 9,538), Al Baihdqidalam As-Sumn (7 /2921.

Al Mughni - f



Nabi $ bersabda, Tidak InH fui wmng Wqrrp@n
berpuasa ketika smnnirya serg fuwrary kanfr abs s@rya, dan

dia bdak bteh mqnbqi fu di nnnh anmAry kAnfr dagan ijin
suaminSn. Dan ap alz yang db ffielon (eri hath bnp
seijinnga, rrnka lans dikqtffilon kdarry " G{R. Al
Bukhariler

Pasal Apabita seorang hki'laki memikahi seorang
perempnan lpng telah hyak disetfrlhi kernudian minta agar
perempuan tersebut merryrcrahkan dffirya k€padant a malra
sang perempuan u,aiib mentgaman dirhlu. Apabila si

perernpuan menawarlmr df,fr[ts lrcpadarya" maka da uraiib

menyerahkan ditinya dan sarg suami u@ mer$eri naflGh kepadarya.

Apabila $ami prg merninta kepadaryn hlu d perernpuan merninta

wakhr, rnaka si perernpuan hsa dibed tenpo sesuai tradsi Spng berlalnl

seperti dua hari atau tiga hari, lroena derrA&rrlah bads 3Bng bedalu.

Nabi {} b€Gabda, nlatgwtbh tfu, ffi@fi i*i+sti kahn
pada malatn ln f annpi Fa npunt tprg, drfufr?tp aakaalon
menyisA nmbubSa fut arnpi Fa npmn tnry dfrngpl Wgi
suatnirya mqairur mrnhtt kamhmtng-u

eo HR. An-Nasa'i O6/linl106., @ ^8ft1, Alunad dalam
Musnadrya l4Mll 16/419,, Al t{aldm tun Al Mffiak e,ng9, dia b€dota
"Sanadrya Shahih' dan dis€trfid dcfr AdzDzatr*1, Al Bdttaqi &n .dr.$mn N
Kubm (7/29U dan cnbrln St tbb Al hru, (6/Il glD$lil| Al lr'trrdziri berkata
(3/741, "HR. Ahmad dan Arbl{asa'i d€ngm dra sarnd FrIg bagtrs.'

e1 HR. Al Bukhari O/SlgS/Ffr\ Wwn:lfiatl, Iufrrsftm W%nll,
Penbahasan: Zlal, Abu Daud dahm .faarqn Wl 2458il derrgan tambahan
"Selain pmsa Ramadharl'At-Tkmidzi FftlZt4 Wznr h.tg,lb,nu Maiah
dalam Sratarnya l]-ft[176ll, A*Daimi em .gnarrrya Wl\72f.J7211sxxrtra
ringkas, Ahmad dalarn l'risdrp W 416,414,q64,476,5O0) (3/ &&l -

e2 HR. Al Bukhari (9/5245/Fa& Ptrr&ltarrlftIfulrdailrtrrJabirSprB r€dalsi
akhimp "Tunggulah sampai rEsul( rrEbrn had agar da nrery*;ir
.........dst," Muslim (3/l8l-lB/1528), Abu Dad dabrn S.unl,zlq P/H 27781, Aft
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yang

untuk

Nabi $ mdarang m€rdahngi isbi pada malam hari dan

nrcrryurun mangundrr{B agar sang isfui merrrperbaiki dirinSra, padahal

$ami tdah lama bersaul denganryra. Jadi untuk hal ini lebih utama.

Kernudian bih sang isfoi perernptran merdeka maka uajib

merrypmtrkannya baik pada rnalam hari atau siang hari dan boleh

b€pergian dengannya, karena Nabi $ bhsa bepergian dengan isfoi-

ishinyq93 keqn|i p€dahnan yang menakutlon, maka sang istri tidak

uraJ:ib ikuL

Apabila sang istui s@mr43 budak perempu.ur maka tidak uajib

menSTerahkanng;a kecuali pada rnalam hari, karena dia berstafus budak

yang terikat dengan fugasnya sehingga tidak uajib menyerahkannSn

pada un}tu selain rnalam hari- Seperti halnya bila dia dipekerjakan pada

siang hari, rnaka fdak uniib menyerahkannya pada malam hari. Dan

sang majikan boleh , karena Nabi $ mengijinkan Aisyah 6
tnrtrk mernMi Barimh Snng statusrqn bersuarniq. Dan pemikahannya

tdak batal, dengnn dalil bahua peniualan Barirah tidak mernbatalkan

pernnonarya- .

Pasal Suami boteh memaksa istrinlp unfuk mandi
haidh dan nifas, baik sang istri muslimah, wanita dzimmi,
orang merrdeka atau budak, karena kondisi tersebut dapat

menghahngi suami unfuk bersenang.s€nang dengannya

mempakan haknlp . sehingga dia bisa memaksanya

menghilangkan

Apabila isH p€rlu menrbeli air (untuk mandi dari haidh dan

nifas), maka 5,rang uajib merrbayar adalah suami karena mandi tersebut

unfuk mernenuhi haknya.

Nasa'i {222,223, Pqnbhasn: Manpagauli Isbi, Ad-Darimi (2/H 2216,
Panbhawt:Nilafi, Ahmad dolom MrsnadrVa 12/ lO4) {3 /298,303,355r.

es Tdah dis€hnkan pada rto.130 Masalah no.1128.
s4 Tdah disebutkan pada no.32 !,{asalah no.703.
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Suami juga boleh memaksa istuinlp gnng bemgarna Islam dan

telah baligh untuk mandi janabat, karena shalat telah urajib dilakukan

oleh isbi dan did tidak bisa melakukannln kecuali dengan mandi terlebih

dahulu-

Adapun ishi png merupakan oftmg &immi, dalam hal ini ada

dua riwalrat. Perlama, suami boleh mernaksanya, karena kesernpumaan

bersenang-senang terganfung pada suami, dan juga karena suami akan

memsa jijik terhadap perempuan 1nng behm rnandi jarabat. Kdtn,
suami fidak boleh unfuk rnandi janabat. Pendapat ini

dinptakan oleh imam Malik dan Ats-Tsauri, karena persetubuhan ihr

tidak terganfung padanla; jadi hukumn5a mubah meskipun tanpa

dernikian.

Imam S5rafi'i merniliki dua pendapat seperti dua riwagnt di atas.

Adapun tentang menghilangkan kotoran dan menggr.rnting kulu,
dalam hal ini ada dtra pendapat berdasar*an dua riwaSrat di atas tentang

rnandi ianabat. Dan dalam hal ini sarna saja baik unnita mushnrah atau

unnita dzimmi kardna sdrrn:siilnd dapat menrbuat suami

enggan mendekati keduaqn jika keduaqTa dahm kondisi demikian.

Suami juga bisa mernaksa iskiryn untuk menghilangkan mmbut

kemaluannSa bila mmbutnya sudah berada di luar batas kamjamn.
Dernikianlah menurut safu riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Al

Qadhi. Dan begitu pula kuku. Apabila kedtnnln paniang sedikit dan

tidak mernbuat iiiik, maka dalam hal ini ada dl.ra pendapat.

lalu apakah suami boleh melarangnla mernakan rnakanan ]rang

berbau tak sedap seperti bawang merah, bawang putih dan baurang

bakung ?. Dalam hal ini ada dtra pendapat. Pa'bma, stnmi boleh

melarangnln karena bau tersebut bisa i ciuman dan

kesernpumaan bersenang-senang.
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Kdw, suami fidak boleh melamngngra, karena bau tersebut

frdak menshalangi persetubutnn. Tapi suami bisa melamngnya mabuk

meshpun isfuinya umnita &immi, karena mabuk bisa menghalangi

persetubuhan merrgirgat rrabuk menghilangkan akal dan

menlrdikanrryra seperti kotoran yang ditiup dan bisa jadi dia akan

menpkitinSp

Apabila ishi hendak merninum sesuafu gnng memabukkan,

rnaka stnmi bisa melamngnp bila sang ishi unnita mtrslimah, karena

sarnn-sarn megakini kehararnann5a. Sedangkan bila istrinya

unnita ddmrni rnaka srnmi frdak boteh mdamngnlp. Dernikianlah yang

oleh irnam Ahrnad, karena sang isfui mqnkini kebolehannya

menurut atprnanlra. Tapi suami bisa membersihkan

mulutrya dari miras tersebut dan seluruh najis lainnln agar dia bisa

menikmati muluhrl,a. $rami mernang boleh melarangnln karena baunya

yang tidak sedap, seperti bauang putih.

Bqitu puh hukumnla bih stnmi menikahi uranita muslimah

1nrg mryakini bolehnla merninr:rn s€dikit orlg1r, apakah dia boleh

mdarangrya? Dalam hal ini ada dua perrdapat. Tapi mermrut imam

S1Ef in huhmrqa sarna dengan umian 3nng tdah disebutkan di atas.

PasaL Suami bisa melarang istrinya keluar rumah
r.rnfuk sesrnfu yang penting, baik sang isfiri hendak
menguniungi kedua orang fuany'a atau menjenguk keduaryn
atau merrghadin jerlnrah salah safun1n.

Imam Ahmad berkata tentang seoftIng perernpuan yang

merniliki suami dan ibu 5png sakit, 'Taat kepada suami lebih wajib

daripada taat kepada ibtrr5ra; kecrrali bila strami mengijinkan."

Ibnu Baththah meriwaptkan dalam Ahkam An-Nisa'dari Anas,

Bahrla seorang laki-lah dan dia melarang istinya kduar

runnh, lalu 4nhnln sakit. Kernudian dia merninta ijin kepada Rasulullah.
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$ agar boleh menjenguk a3nhnp. Maka Rasulullah $ bersabda

kepadanya, 'Bertakuralah kepada Allah dan jangan membangkang
terhadap suamimu.' Lalu a3lahnya meninggal dunia, kernudian dia minta
ijin lagi kepada Rasulullah # .g- dip€rbolehkan menghadiri jerrrz:lh

ayahnln. Maka Rasulullah * bersabda , "Betrtakwalah

kepada Allah dan iangan mernbangkang terhadap suarnimu.' Maka
Allah & meunhyukan kepada I{aH t "Sungguh aku telah

mengampuninSra karena keeada snminga."9s

Disamping itu taat kep& suami adahh qraiib sernentara

menjenguk aph tidak u/aiib. Jadi trak boleh meninggalkan sesuatu

3nng unjib karena sesuafu yang tidak uaiib.

Isfui merrang trak boleh kduar rurnah tanpa seiiin suaminlp,
tapi suami fidak h!,ak melarangqTa menjerguk kedua oftmg fuanya

karena hal tersebut dapat memutus antara orzmg fua dan

anak dan dapat mendorurg isfui unfuk merrberontak . Allah

& menyrruh agar mernpeqgaulfl isfui dengan cara ]Eng bailq dan cara

yang dernikian hrkanlah batuk mernpergauli lsti dengan cara lrang
baik.

Apabila sang isnri seomr{l uranita &immi, maka suami boleh

melarangnln keluar rurnah unhrk pergi ke gereia, karena perbuatan

tersebut bukan ketaatan dan tdak alCIn bernranfaat.

Apabila sang isfui s@rttng wanita muslirnah, menunrt Al Qadhi
suami bisa melarangnSra pergi ke rrnsiid. Dernikianlah yang dinlratakan

oleh imam Slraf i. Tapi menunrt ahir hadibnp, $rami tidak boleh

es HR. Ibnu Baththah dalalrr, Atlan AtAfu'(2/2791. Hadits ini iqga terdapat
daleim Al hta '(2015) dengan sanad lernah. Al Fledtsami menampilkannp dalam.4/

' Majma'(4/313). Da b€rkata" "rlR. AtfFThabarani d"l"m Al Auslh. Dalam
terdapat 'lshmah bin Al Mutruakkil, seoraglg p€riu,a!,at lernah."
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melarangnla, berrdasarkan mbda Nabi $ 'Janganlah engkau larang

hamba-harnba perempuan Alah peqgi ke mas1id."95

Dirfurayatkan bahua Az-Zubriir rnenikahi 'Afkah bint Zaid bin
Amru bin Nufail yang silda pergi ke rnasjid, sernentam Az-Zubatr adalah

seorang lah-lal{i pencernburu. Az-Zubnlu. pun berkata kepadan5n, "l.ebih

baik engkau shalat di rurnah" Kata isfuinya, 'Aku akan selalu keluar atau

engkau mdamngku." Maka dia engFn melarangnya karena

berdasart<m hadits tersebut-

Imam Atunad berl<ata tentang seormg lah-lah png merniliki

isfui atau budak p€rernpuan Nashrani png mernbelikan sabuk unfukn5n.

Jawab beliau, "Tidak boleh; iustu dia harus keluar unfuk membdi
sendiri." I-alu bdiau ditanya, "Apakah budak perernpuannla membuat

sabuk ?" Jatrabnln, 'Tidak.'

Pasal Istri fidak uajib melayani suaminya seperti
menggiling tepung, membuat Dt, memirak dan
sebagairyra- Dernikianlah yang diq,atalon deh Ahmad. Tapi menurut

Abu Bakar bh Abi qpibah dan Abu Islraq AI Juzajani, istoi urajib

melagani snmlrrya- Dalil yang diiadilon acrnn adalah kisah Ali dan
Fatimah, karena Nabi $ mernutuskan agar Fatimah e melayani Ali &
dengan melakukan pekerfrun rumah tangga sernentara Ali bekerja di
luar rumah mencari nafl<ah.97 FIR. Al Juzajani dari berbagai jalur)

AI Juzajani berkata, 'Andai sala boleh aku menyrruh seseorang

unfuk sujud kepada omng lain, pasti akan hsuruh perempuan unfuk

sujud kepada suaminya. SeandainSa seorang laki-laki menyuruh isfoinp

e6- Muthfaq Alaih. Uh. At-hfu'u Wa Al Marfin(hadits Zl4\Var$telah disebutkan
sebelumnlp.

e7 HR. Ab,n Nu'aim drrlan. Al Hibh(6/104;l dari ialur Hannad bin As-Sad, Isa bin
Yunus mencaitakan kepada karni dari Abu Bakar lbnu Abdillah bin Abi t"Iaryam'dari
Dhamrah. Dalam saradryra terdapat Abu Bakar bin Abdullah. AI Hafizh berkata, "Dia
periurayat lernah-"

AI Mughni - EI



berpindah dari bukit hitam ke bukit merah atau dari bukit merah ke

bukit hitam, maka istri wajib melakukannya."gS

Dia juga meriwaSratkan hadits ini dengan Katanya,
"Demikianlah ketaatan kepada suami dalam hal 17ang tidak ada manhat
di dalamnya, maka bagaimana pula dengan sesrafu yrang berkaitan

dengan kehidupan suami ?1. Nabi $ meny.ruh ishi-istuinln agar

melayaninya. Beliau bersaMa, "Wahai AiqBh, berilah aku minum.

Wahai Aisyah, berilah aku makan. Wahai AiqBh, ambillah pisau dan

asahlah dengan bafu."9

Diriwayatkan bahwa Fatimah Q menghadap Basulullah $
unfuk mengadu kepada beliau terrtang pekeriaan rurnah tangganln yang

ea HR. Ibnu Majah dalam Srznarryra (l/L2581dari plur Ali bin Zaid bin Jud'an
dari Sa'id bin Al Musa54,ra.b dari Aisf,ah bahwa Rastrlullah $ b€Gabda, "....-..-.dst."
Sanadn5ra lemah; di dalamnya ada Aku bin Zaid bin Jud'an, seorarg pern^,at at lernah.
Akan tetapi hadits ini memiliki idur-ialur hin dan Sphil. Dl antaraqn adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sanarrnya (1,/1853) dari jalur Hamrrnd bin
Zaid dari A5yub dari Al Qasim Aqrqraibani dari AMulhh bin Abi Aufa yang di
dalamnya disebutkan "Andai saia boleh aku menyuruh seseomr41 unhrk sujud kepada
orang lain selain Allah, pasti akan kusuruh perernpuan unfuk sulud kepada suaminya
......" (Al Hadits).

Al Bushairi berkata dalarr. Az-Zaw,a'id, "Hadrib ini diriwaSlatkan oleh lbnu Hibban
dalam Shahih-nya." As-Sindi berkata, "Seeertnp yang dirnaksudn!,a adalah bahwa
hadits tersebut sanadnya Shahih."

Imam An-Nasa'i juga {t:rll 225, Pemhhaan:Manperyauli Isbl,
Ahmad dalam Musnadrrn @/1581 dari jalur Anas dengan t€daksi, 'Tidak boleh
manusia sujud kepada sesama manusia. Andai safrr boleh manusia zujud kepada
sesama manusia, pasti akan kusuruh perempuan sujud kepada suamin!,a karena
besamya hak suami atasnya.."

Al Haitsami berkata dalaim Al Majma'(9/41, "Hadib ini diriwa3atkan oleh Ahmad
dan Al Bazzar. Pam periurayatnya adalah periwayat-periuryat ,Ash-ShahihdatnHafsh
putra saudara laki-laki Anas. Dia seorang periwaSpt yang HryalL

Ahmad juga meriurayatlannya dalan Munadrrya (4/#ll, dan Al Hahm (4/774.
Jadi secara urnum hadits ini Hasa4 inqp A[ah.

ee HR. Ahmad dalam Musnadnya (5/4261. Adapun sabda Miau, 'Wahai Ais!,ah,
ambillah pisau adalah diriwayatkan oleh Muslim (3/19/1557,
Pem bahasan : Sem belihan Kurbafl -
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berat 5aifu menggiling tepung, dan dia minta kepada beliau agar

dicarikan pernbanfu png dapat mernbanfurrya.loo

Adapun menunrt kami, yang sesuai akad adalah masalah

bersernng-serrang (bersetubuh dsb). Jadi isH fidak wajib melakukan

selain ifu, seperti merrrberi minum bintang funggangan suami dan

merrrrnen Adapun yang dilakukan Nabi $ antam

Ali dan Fatirrnh, ini adalah berdasar{<an kela},akan dan akhlak yang

terpuji serta sesuai tradisi, dan frdak menunjukkan wajib. Sebagaimana

diriuayatkan dari Asrna' binti Abu Bakar bahwa dia merawat kuda Az-

Zubair dan mencari biji-bi;ian lalu dipanggul di atas kepalanyalo1, tapi ini

tidak wajib bagrnln. Oleh karena itulah suami tidak wajib melakukan

pekerjaan di luar rumah atau menambah sesuafu yang wajib atasnya

yaifu mernberi nafkah dan mernberi pakaian. Akan tetapi yang lebih

utama bagrrsn adalah melalnrkan sesuafu 5rang menurut tradisi layak

dilakukan dan dapat merrperbaiki keadaan ser[a bisa membantu

kondisinp.

PasaL Menyetubuhi isilri leurat dubur (anus) adalah
fidak. diperbolehkan. Dernikianlah menurut pendapat maSroritas

uhrrn seperti AIi, Abdullah, Abu Ad-Darda', Ibnu Abbas, AMullah bin

Amru dan Abu Huraimh.

Pendapat ini juga oleh Sa'id bin Al Musagryrab, Abu

Bakar Ibnu AMirrahmarr, Muiahid, Ikrirrnh, imam SSnfi'i, Ashabur Ra'yi

dan hnu Al Mundzir.

10o HR. AI Brlrtrari (6/H 3113/Fath, Pqnbhasan: Khamati, Abu Daud dalam
&rwrrrya(4/tlffi2), Ahmad dalan MsadrVa (1141).

1o1 HR. Al Bukhari (9ft1 5224/Fath, Pembahaan: Nikahl, Muslim
(4/U/ 17 16,17 17, Pqnbhasan :&knl, Ahmad dahm Musnadnya (6 / U7l.

L
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Namun ada juga ritmyat yang merrbol dari Ibnu Umar,
Zaid bin Aslam, Nafi' dan yu;i1-102

1o2 Aku mengatakarl "S€sungsuhnya hal tersehrt sangat tidak mungkin dikatakan
oleh Ibnu Umar rt} ahu difatrrrakan oletua,n, kasra dia adalah seomng Sahabat mulia
yang senantiasa m€ngikuti Sr$nah Nabi $ sampai dahm hal menderumkan onh.
Mengenai rir,rnyrat-riurayat ters€but lnnyalah sanad:sanad lernah yang tdak shahih
sama sekali. Dalilnya adalah hadib yang diriuapd<an oleh An-Nasa'i (115,116,
Pernbahasan: Mempgauli Isbl, dia berkata: A[ bin Ubrrran bin Muhammad bin Sa'id
bin Abdullah bin Tsaqil mergabar*an kepada karni, dia trerkata: Sa'id bin Isa
menceritakan kepada karni, dia berkata: Al Fadhl mensitakan kepa.da kami, dia
berkata: Abdullah bin Suhirnan menceritakan keeadaku dari Ka'b bin Alqamah dari
Abu An-Nadhr bahwa dia mergabartan kegdarrya bahua dia b€rkata kepada Nafi'
mantan budak Ibnu Urrnr, "Banyak yang mengafialon bahwa engkau
dari Ibnu Umar bahwa dia mernfatwakan bol€turya seorang suami menyehrbuhi istrn!,a
lo,uat anusnya" Kata Naff', 'Mereka ber&rsh atas rnmalor. Akan
kepadamu kasus yrarg s€b€narntB. Ibrm Urnar mernbuka mrrshaf pada suatu hari dan
aku di dekatnya. KeEka dia merrrbm ayat "Isti-istimu ilalah (seperb) tanah tanpt
kamu bercocok bnarn, Iufab dabngibh bmh tanpt bqcacok-bnammu ifu

aja l,ramu kMaki" Lalu dia berlah" 'Wahai Naft', apakah kamu tahu
tentang apt ini ? dulu kami orargorarg Qt"raiq, biasa merrletubuhi isbi-istui kami.
Setelah kami fba di trladimh dan menikahi wanita-wanita Anshar, kami h€ndak
menyefubuhi mereka sebagainarn Sprg biasa kami lalalkan terhadap ishi-istoi kami
(ewat belakang). Tapi terrrfta mereka tidak menyukai hal t€rsebut, karena mereka
biasa disehrbuhi leu,at depan (quhr[. Ivtaka Allah * m€rurur&an ayat " Isti-istimu
adalah (seperti) bnah tanpt bmu bwk bmn, Mala datutgilah bnah tanpt
bercocok-{anatnmu itu bgatunarn sh hnu kMa*i" hnu lGtsir menjeiaskan hal
ini dalam Tafsir-n5a (1/383) setdah merr@rdmn agnt ini-

Sanad ini Shahih. Ibnu Marrdawaih .dari Atr-Thabarani dari AI
Husain bin Ishaq dari zakariSp bin Yatrln AI Katb Al 'Umari dari Mufadhdhal bin
Fudhalah dari AMullah bin Abbas dari Ka'b bin Ahmah lalu dia
menyebutkan haditsnya.

Adapun dalil lainnS,a adahh hadib 1nng juga dtuiualratkan oleh Ar.Nasa'i dahm
Pembahasan:Mempergauli Istoi- Dia berkata: Ar-Rabi' bin $rlaiman mengabarkan
kepada kami, dia berkata: Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abdurrahman bin Al Asim menceritakan kepada karni, dia berkata: aku
berkata kepada Malik Keulra karni di Mesir, Al-Laits bin sa'd menceritakan kepada
kami dari Al Harits bin Ya'qnb dari sa'id bin Yasar, dia berlata: aku berkata kepada
Ibnu Umar, "Kami membdi budak perenrpr-ran lalu kami melalrukan Tamtildh terhadad
mereka" Tanya hnu Umar, "Apa. rfu Tamhkk ?" Jarraabrrya" 'Menyetubuhi isbi leurat
dubur'1 Kata Ibnu Umar, 'Apakah ini lalpk dihl$non seorilg muslim?"

Ibnu Katsir berkata dahm Tabir-n1p G/388) mergornentari hadits ini, "Hadib ini
juga diriunyatkan oleh M-Dadmi dahm &marnya lL/H 11431kemudian dia b€rkata,
"Sanadngra Shahih dan ini rn€rupalon datl iel6 tlang nrcnghalam\an perbuatan
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Diriwayatkan dari Malik bahwa dia berkata, "Aku fidak

menernukan orang yang aku iadikan panutan dalam agama yang mgu-

ragu bahwa hal tersebut halal-"

Warga Irak dari kalangan pengikut imam Malik mengingkari hal

ini. Dalil Vang digunakan adalah firman Allah &,

@'P tf, "#; 13'Y, "F t; &ra
'Isti-istimu adalah (seperti) bnah tempat kamu bercocok

tanam, Maka datangilah bnah ternpt bercocok-tanammu ifu bagaimana

aja l<amu kehqdaki-" (Qs. Al Baqarah I2l 2231, dan firman-Nya "Dan

oftngoftng gang manj,aga . Kecuali terhadap isbi-isbi

mqda abu budak lnng merd<a miliki; Maka Se.sunggwhnSa mereka

dalam hal hri tiada tercela." (Qs. Al Mu'minuun 123]5-6)

Adapur dalil yang kami iadikan acuan adalah sabda Rasulullah

$, "sestngguhnya Allah fidak malu terhadap kebenaran. Janganlah

kalian menyehrbuhi isti-ishi kalian leruat dubur."103 (HR. Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari Nabi $ bahwa beliau

bersaMa, "Allah fidak akan melihat laki-laki yang menyetubuhi istrinya

lewat dubumln-"1O4 ffi. Ibnu Majah)

tqsebut- Selumh riwayat darinya (yang lernah) masih bisa ditafsirkan, tapi semuanya

terbantatrkan derrgan riwayat yang ldasini."
Adapun riunyat 1nng mernbolehkannya dari Malik dari hnu Umar, hnu Katsir

mengatakan (U383r, "ndak Shahih."
1o3 lilI. Ibnu Maph dalam Sunarrya (L/12941dengan sanad lemah karena di

dalamnya adalah Al Haiiaj bin Arlha'ah, An-Nasa'i (ll9,l20,
Pernbalaan:Mempergauli.lsiri), At-Tirmidzi dahm Sunarnya (3/H L166), Ad-Darimi
dalam Snaarryra (l/H lL44;l, Ibnu Hibban sebagaimana disebutkan pula dalam .4/
Ilwan (6/2N,201), Ahmad dahm Musnadqp (655), Al Baihaqi dalam,As-Sunan N
KubmlT/L98}. .

1o4 FIR. Ibnu Mafifi dalam Srzaarmya (L/H 1923), imam Al Bushairi dalam Az-
hwa nd 'SanadnSp Shahih," Ahmad dahm Musnadnya (2/272,5441
dergan sarnd Shahih, Al Bailraqi dahm As-Sunan (7/L981, An-Nasa'i (hal 133,
Pan blnsan:Mempetgauli Isbl1, A+Darirni dalam .9ranarrnya (7 /H !L O).

L.
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Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi $ bersaMa, 'Dubur unnita adalah

hamm bagil kalian."los

Dari Abu Hurairah dari Nabi # bersabda, "Barangsiapa

mendatangi wanita haidh (unhrk disefubuhi) atau menyefubuhi wanita

lewat dubumya atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang

diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang

difurunkan kepada Muhammad. "16

Semuanya diriwa5ntkan oleh Al Atsram.

Adapun tentang ayat di atas, Jabir meriwayatkan derrgan

mengatakan, "Orang-omng Yahudi mengatakan 'Apabila seorang laki-

laki menyefubuhi istinya leunt 'raginanya tapi dari belakang, rnaka

anaknya akan juling." Maka AIIah & menurunkan ayat "Isbi-istimu

adalah (seperti) bnah ternpat karnu bercoak btntn, Maka

tanah ternpt bercocok-bnammu ifu bgaimana aja karnu kehqrdah
(Qs. Al Baqarah l2l: 2231, !,akni boleh dari depan rnaupun bdakang,

hanya saja tidak boleh menyetubuhi keqrali lamt rragina."l{r fl{trttafq
Alaih)

Dalam sebuah rir*nyat disebudan, "setubuhilah ishi leunt depan

dan belakang, yang penting melalui vagina."1o8

Alnt lainnyn juga maksudnln dernikian-

105 gg. Ad-Darimi dalam Sr.nrann5ra $ftf 713n srxara Mauqull Az-Zubaidi
menampilkannya dalam Al lfrlaf (5/375). hnu Katsir mernmpilkanny'a dalam TatsA-
nya (l/3871- Da juga menampilkannlra secam Marfu' dari Samutah bin Jurdub. Al
Hafizh meryntakan dalam Al Mathalib Al 'Alyah(2/15601.

1o5 Tehh disebutkan pada No. 4161 Masalah No. 98 jilid pertama.
107 gg. Al Bukhari (8/H 4528, Pembahasn:7blsd, Muslim (2/117,7L8/7O58,

Pembahasan:Nikah), Abu Daud dalam Sunarrnya (2/H 2L63), At-Tirrnidzi dalam .As-
Sunan (5/17 2978), Ahmad dalaro Musnadnya (6/205), hnu Maiah dalam ,As-Sunn
(l /H L9251, Ad-Darimi dalam As-Sunan (2/tl 22141.

108 HR. Abu Daud dalam Sunarnya (2ft1 2164) derEan redaksi !,ang sama
dengan sarnd, Hasan-
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Pasal' Apabila suami menyehrbuhi ishinya lewat

dubumya maka fidak ada Had atasnya, karena hal tersebut

masih Syubhat dan dia dimaafkan karena perbuatan haram tersebut.

Dan dia juga wajib mandi, karena ini merupakan memasukan kemaluan

ke kemaluan dan hukumnya sama dengan hukum bersetubuh lewat

rragina 5nng .dapat m€rusak ibadah dan menetapkan mahar serta

mewajibkan iddah. Apabila yang disetubuhi adalah wanita lain maka dia

harus dihukum seperti hukuman Livath (sodomi) dan dia tidak wajib

mernberi mahar karena dia tidak menghilangkan manfaat yang ada

gantinya secam syariat. Menyetubuhi istri leuat dubur juga tidak

menghasilkan lhshan, karena lhshan hanya diperoleh leruat

persefubuhan lnng sempuma, sementara ini bukan persetubuhan yang

sempuma dan tidak menyebabkan halal bagi suami pertama. Hal ini

karena isbi fidak merasakan nikmatnya bersenggama dalam

persetubuhan lerpat dubur, dan dia tidak bisa kernbali ke suaminya (bila

terjadi percemian) dan tidak akan mengeluarkan dari status impolen

suami, karena persetubuhan dalam kondisi keduanya adalah untuk hak

istri, sementam hd*f adalah disetubuhi la'l,rat vagina. Diamnya istri

saat mengijinkan pemikahan juga tidak akan menghilangkan hal ini

karena keperawanannya masih tetap ufuh.

Pasalr Tidak apa-apa mencari kenikmatan dengan

mencumbui bagian. di antara dua pantat asalkan tidak
memasukkan penis ke dalam anus, karena yang diharamkan

hanSnlah menyefubuhi ler,ruat anus, jadi ini dikhususkan dengannya.

Disamping ifu menyefubuhi lewat anus diharamkan unfuk menghindari

msa sakit. Jadi kehammannSn dikhususkan pada anus.

Pasal 'razl hukumqn mahruh. Maksudnya adalah melepas

penis ketika hampir keluar sperma agar spelrnanya keluar di luar
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vagina. Tentang kewrakruhan ini diriwa5atkan dari umar, Ati, hnu umar
dan Ibnu Mas'ud serta Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah karena
hal tersebut dapat mengurangi keturunan dan menghilangkan
kenikmatan dari istui gnng disetubuhi.

Nabi $ menganjurkan agar melakukan sesuafu 5nng dapat
menyebabkan lahimya anak. Beliau bersaMa, "Menikahlah kalian, maka
kalian akan mendapat kefunrnan lnng bany6[."109

Beliau juga bersaMa, ,Wanib ttibm lqam tapi banJ4k
melahirkan anak lebih baik daripada uanib cantik bpi manduL4to.

Kecuali bila seseomng ingin bersetubuh misalnya dia sedang
berada di negeri konflik (yang sedang berperang) Ialu dia bersetubuh
dan melakukan'Azl. Demikianlah yang dinSntakan oleh Al Kharqi. Atau
istrinya seorang budak perempuan dan dia khauatir anakqp akan
menjadi budak (maka boleh melakukan ',421. Atau dia merniliki budak
perempuan dan ingin menyefubuhinS;a lalu menjuahrSn.

DiriuaSntkan dari Ali 4ft, bahr,va dia melalflrkan 'Azt kdfika
menyetubuhi budak-budak perernpuann!,a.

Apabila seomng laki-laki melakukan 'Adbnp ada keperltnn,
maka hukumnya rnakruh tapi tidak haram. Dan tentang dispensasi
berkenaan dengan hal ini diriwa5ntkan dari AIi, sa'd bin Abi waqqash,
Abu A1ryub, Taid bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas, Al Hasan bin Ali,

loe HR. Abdurrazzaq dahtm Mushannafnya (6/t110391) dad Sa,id bin Abi Hilal
secara MursaL Al 'lraqi berkata dalam At k ru- (2/%1, "lbnu Mardaunih
meriwayafl<annya dalam Tafsir-qn dari jalur Ibnu umar dengan -rrua u*ut."

Hadits ini memiliki q,nhidyarqdirivraptkan oleh Abu dLud, An-Nasa.i, AI Hakim,
Ahmad, da1 Al Baihaqi dalam As-Sunan At Kubm dengan redaksi "f.fif-nif"f, u/anita
yang penuh msa cinta (penyayang) dan banyak melahirkan anak (peranakannyra
bunyuk), karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak pada hari
kiamat." (Sanadnya Shahih)

r10 Al Haitsami menampilkannya dahm Majma'Az-hm?d (4/25g), dia berkata
"Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadiis ini dan dalam sanadryn'terdapat Ali bin Ar_
Rabi', seorang periwapt lemah."
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Khabbab bin Al Amt, Sa'id bin Al Musayyab, Thawtrs, Atha', An-

Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi.

Abu Sa'id meriwa3ptkan, katanln: "Dsebutkan tentang 'Azl di

hadapan n"""t"lhh *t, maka bdiau bersaMa, "Mengapa salah seomng

dari katan melakukanryn ?" -Beliau tidak mengatakan 'Janganlah kalian

melakukanqa"-. Sesungguhrya tidak safu pun jiun yang diciptakan

kecuali Allahlah penciptaqn." Muttafaq Alaihltrr

Dirirraptkan dari Abu Sa'id bahwa seotang lah-laki berkata,

"Wahai Rasulullah, aku merniliki seorang budak perempuan dan aku

melakukan 'Azl kefrka dan aku fidak suka dia hamil.

Aku menginginkan seperti fng diinginkan oftmg orcmg lainnya, tapi

orcmg-oftmg Yahudi mengatakan bahwa ',421 adalah penguburan anak

hiduphidup yang sifatrla kecil." Maka Nabi $ bersaMa, 'Orang-orang

Yahudi bohong, kalau pun Allah hendak menciptakannya rnaka kamu

fidak akan bisa menghindariqn." (I-lR. Abu Daud)112

Pasal Seorang lah-lald boleh melatrukan 'Azl kefrkd
menyefubuhi budak perempuann na tanpa seijinnSn.
Dernihanlah Snng dinlntakan oleh Ahmad. Pendapat ini juga dinyatakan

oleh Malik, Abu Hanifah dan imam Sgnfi'i. Hal ini karena budak

perernpuan tidak memiliki hak dalam bersetubuh dan anak; karena

itulah dia tidak bisa menuntut giliran dan Fai'ah sehingga dia juga tidak

bisa melamng majikann5p mdahi<an 'r4zL

Tapi dia tdak boleh melakukan 'Azlkefrka menyetnbuhi istinya

kecua[ atas seiiiinnla.

r11 gp. Al BuL*rari (13/tl 74f,l9, Panbha,an:Tauhid, Mnslim 12/732/7063,
Pernbhasan:Nil<al), Abu Daud dalam Suzarrnya lz/H 21701, At-Tirmidzi dalam
Sulalr'nya (3rI 1138).

r1z- gg. Abu Daud dalam Sumrrya lz/H 21711, Ahmad dalam Musnadnya
(3,/33,51,53) dengan sanad Shahih.

Al Mushni - EI



Al Qadhi berkata, "Menurut pendapat Ahrnad Snng kr.rat, strami

walib merninta ijin kepada istuinya untuk melakukan ',4zLTapibisa puh
dikatakan bahwa Sunnah, karena hak isffi adalah disetubuhi

bukan merrgeluarkan sperma. adalah karena mengeltiarkan

sperrnir akan mengeluarkan seseorang dafi Fai'ahdan impoten."

Ulama SSnf i57yah memiliki dua pendapat dalam rrnmhh ini-

Pqhnn adalah pendapat yang lebih baik, berdasarkan riwayat Umar

&, dia berkata, "Rasulullah $ melamng seseorang melakukan 'Azl

keEka merryetubuhi isfuinya yang seorang uranita merdeka kecuali ahs
seijinn5n." (FIR. Ahmad dalam Al Musnaddan lbnu Maia$lls

Alasannya adalah karena isti yang stafusnSn unnita merdeka

memiliki hak terhadap anak dan 'Azl allern menrgikannya sehinga tidak

boleh dilalokan tanpa seijinnya.

Adapun isfui yang statusnla budak perempuan, boleh metakukan

'Azl blnp seijinnp. Pendapat ini dinlatakan oleh irnam slrafi'i karena

dengan hadits di atas.

Ibnu Abbas berkata, lwanita merdeka hans dimintai ijin
sernentara budak perempuan tidak pertu dimintai Uin.'

adalah karena bila fidak mdalokan 'Azl al<an

merugikan suami karena stafus anakn5n akan menlrdi budak- Bqbeda
dengan uranita merdeka.

Tapi bisa pula dikatakan bahwa tidak boleh melakukan 'Ad
kecuali atas ijinnya, karern dia juga ishi png b€rhak meminta disetubuhi

dalam Fai'ah dan Fasakh ketika suami tidak mampu disebabkan dia

113 11R. Ibnu Maiah dalam Surarnyn (L/19%3). AI Bustniri ffiata dalan. Az-
Zaw:a'i{'Dalam sanadnya terdapat hnu [ahi'ah, seorarg periu;a5rat lemah," Ahmad
dalan Mstdrrya (7/31) dengan sanad Shahih karena Ibnu Lahi'ah menyatakan
dengan tegas bahura dia meriwaSratkan hadits tersebut.

Aku mergatakan, 'lbnu Majah dan Ahmad dari plur Ibnu Mairh.
Attrnad qddr bqkata (212), "sanadnya Shahih dan Ibnu Latri'ah menurut kami
fsiCah."
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impoten. Tidak melakukan

kesernpumaannya sehingga tidak

seperti wanita merdeka.

'Azl adalah termasuk tanda

boleh dilakukan tanpa seijinnya,

Pas:al: Apabila seoftrng suami melakukan 'Azl kefrl<a

menyefubuhi istrinlra atau budak perempuannla lalu

melahirkan anak, maka anak tereebut dinasabkan
kepadanS;a- Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Daud dari Jabir rg
b€rkata, "seomng laki-laki Anshar datang menghadap Rasulullah $ lalu

berkata, "Aku merniliki seorang budak perernprran dan aku

menggilimp, tapi aku tidak suka dia hamil." Maka Nabi $ bersaMa,

"l-akukanlah 'Azt kefrka jika kamu mau, karena akan

datang kepadarryp sesuai Snng ditakdirkan unfulmya."ll4

Abu Sa'id berkata, "Aku melalrukan 'Azl kefrka menyetubuhi

budak perermpuanlu, tapi terrqTata dia melahirkan anak 1nng paling aku

rr1ri."l15

Disamping itu penasaban anak itu berkaitan dengan

p€rsetubutnn sehingga masahh mengelmrkan spelrna tidak d$adikan

pertimbangan, seperti hukum-hukum lainryn.

Ada pula png mengatakan bahwa menyefubuhi lewat vagina

akan menyebabkan keluar sperma meski tidak dimsakan.

114 gg. Mnslim l4/l%/rc6/., Pantblnan:Nikal), Abu Daud dalam Sunaanya

lz/tl 21731, hnu Mafifi dalam Snnarnya (1/89l.Al Br.rshairi berkata, "Sanadn5ra

Slralrih' Alnnad dalan Musmdrya (3/312,3tt61.
lls gg. &lan. Muslnnnfrw 0/125il1dari jalur Abu Harun Al

'Urnari, dia trerkrata: aku mendengarAbu Sa'id Al Khudri ............dst. Sanadnya sangat
t€mah. Adz-Elzahabi b€rkata dalnrm Al lufrarT, "Dia adalah seorar8 Tabi'in yang lernah
dan divonis dtrsta oleh Harnmad bh Zaid." Ahrnad b€rkata, "Dia bukan apa-apa." hnu
It{a'in berkata, "Dia periuralnt lernah png Udak iujur dalam meriwayatkan haditsnya."
Ar.Nasa'i b€rkata, "Hadibnln ditinggalkan." hnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan
dari Abu Sa'id hadits Snng bulon haditsnlp." Yahfia berkata, "Dha'if."
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PasaL Adab (Efika) Bersetubuh

Disunnahkan mernbaca basrnalah sebdum bersetubuh,

berdasarkan firman Allah &,

"Dan kajal<anlah (annl gn7 bik) untuk dirimu" (rQs. Al

Baqarah 121 223)

Atha' berkata, "Yaifu membaca basmalah k€fika hendak

bersefubuh."u6

Ibnu Abbais meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

"seandainya salah seorang dari kalian kefika hendak

isfuinya membaca "Dengan menyebut nalna Allah. Ya Allah, jauhkanlah

syetan dari kami dan jauhkanlah syetan dari apa-apa 1nng Engkau

karuniakan kepada kami,' lalu keduangaa dianugerahi anah rnalo st etan

fidak akan dapat mernbahaSrakannla setarnaryaa." (Muttafaq Alailrll7

Bersetubuh dengan telanjang adatah rrnkruh, berrdasarlon

riwayat'Utbah bin Ubaid, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, 'Apabila

salah seorang dari kalian menyefubuhi istinya hendaklah dia menuhrpi

dirinya dan jangan telanjang seperti telanjangnya keledai 1i*."118 g'{R.

Ibnu Majah)

110 61 q*tl',,r6i menampilkannya dalam Tafsir-m1a (3/991.
r17 HR. Muslim (2/776/1058, Pembahasan:Nikahl, Abu Daud dalam Sunarnl,i'a

(2/H 2161), At-Tirmidzi dalam Sunarrnya (3/1092), hnu Maph dalam As-gunn
(L/H19t91.

118- gp. Ibnu Majah dalarn Sunarnya (1,/H L927) duijalur Al Walid bin Al Qasim
Al Hamadani, Al Ahwash bin Hakim menceritakan kepada karni dari aynhnln, dan
Rusydin bin Sa'd dan Abdul A'la bin 'Adi dari 'Utbah bin Abdus Sullami, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "............ds1." Al Bushairi berkata dahm Az-hqa id,

"Sanadnya lemah karena Al Ahr,rash bin Hakim Al'Ansi Al Himshi lemah."

"K-;ut1ti
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Dari Aisyah * berkata, 'Rasulullah $ apabila masuk toilet

menufupi kepalanp, dan bila menyehrbuhi istiqn juga menufupi

kepalanyr3."r19

Suami-istui fidak boleh b€rs€tubuh di ternpat yang bisa ditihat

orang lain atau g€rakan mereka terdengar. SLrami juga tidak boleh

mencium isfuiqra dan mencumbuinSTa di hadapan orang lain.

Ahrnad b€rlota, "Atar sulo bila sernra ifu dimhasiakan."

Al Hasan berkata tentang lah-lald png menyetubuhi istinp
sr:rrientara otang lain mendengamya, "Mereka tidak menyukai desahan

yaifu sr:ara lirih."

Suami juga tidak boleh menceritakan hubungan seks dengan

istuinSn kepada omng lain. Dalilnya adalah hadits riwayat Al Hasan, dia

berkata: Rasululhh S duduk di hadapan kaum lelaki dan kaum wanita,

hlu beliau menghadap ke arah kaum semln bersabda, "Elamngl<ali ada

di anbm kalian Sang mancaibkan hubungan seks dazgan isbinW

kepada omng lain?'Lalu beliau menghadap ke arah kaum wanita seralra

bersabda, "Barangkali sahh seorang dari lolian ada 37ang menceritakan

hubungan seks dengan snminla kepada onmg lain ?." Kaum unnita

menjawab, "Mereka melalnrkannya dan kami juga melakukannya."

Maka Nabi $ bersaMa, "Jangan lakulon ifu, karena yang dernikian

adalah seperti syetan laki-laki gang berternu ryehn perernpuan lalu

menyetubuhin5a sernentara orang-orang melihatnya. "120

lre- 113. Al Baihaqi dalar As^1unn Al Kubm ll/961, Abu Nu'aim dalam ,4/
Hibh(7/139l,lbnu 'Adi dalan Al l{anill6/2941dari jah.r Muharnmad bin Yunrs At
Quraslri, Khalid bin Abdurrahrnan menceritakan kepada karni dari Sut/an Ats-Tsauri
dari Hislpm hnu Urwah dari ayahnya dari Aistiah ......dst. Tapi sanadq,n lemah. Al
Baihaqi berkata, "Hadits ini termasuk sahh satu hadits 1arg dipaloi untuk mengingkari
Muhammad bin Yunus;{l lGrirni." hnu Adi berlota, "Sgauh !,ang aku ketahui hadib
dengan sanad ini tidak diriurayatkan oleh sehin Al.Karimi. Al lGrirni adalah periwayat
lernah."

120 HB. hnu Abi S!/aibah (3/4/;g, Pernbahasan:Nikah, hb:Hadib-Itadib tenbng
ap yang s@mn{l suami tuladap istbzg atau samng isti
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Abu Daud meriwayatkan dari Abu Huraimh dari Nabi $ dengan

redaksi yang sama yang sernakrn.l2l

'Ketika bersetubuh tdak boleh menghadap kiblat, karena Amru

bin Hazm dan Atha' tidak meny:kai hal ters€but-

Banyak berbicara saat bersetubuh juga huh.trnnya makruh.

Dalilnya adalah hadits riwalat Qabishah bin Dan'aib bahwa Rasulullah

$ bersabda, "Janganlah lolian bantak bicam saat menyetubuhi istri

kalian, karena hal tersebut akan menyebabkan blzu "tzz

Berbicara saat kencing adalah dilamng sehingga berbicara saat

bersetubuh adalah lebih dilarang.

terhadap dari firlur Abu Nadhrah dari AfrrTfraghau,i, dia berkata: Rasuhllah

$ bersabda, ".........dst." Sarndnln l€rnah kar€na AfrrThaghapi Lkihuldan hadits ini

Mursal. Tapi hadits ini memiliki qphid-qrahid yang akan dEseh.don setelaltnlp-
121- H3. Abu Daud dalam .*marrnya lz/tl 21741, Al Baihad &lalrl As^Sunn

(?/1941, Ahmad dalam Musmdttp lz/ilO,ilI) dari tsh.r Abu Nadhrah, seorirng

syeikh dari Thaghadah meqceritakan keeadahf da berkata atar bertamu kepada Abu

Humirah di Madinah, lalu dia b€diaft4 'l,taukatr hroeritalon k€pada kalian s€buah

hadits dari Rasulullah $ ?" Jawabku, oYa.' Dia bcdrata (Al Hadits)-

Sanadnya lemah karena orarg trn dari Ttragtndah fidak dli€nal- Akan t€tapi hdib ini
merniliki Stphid-Stnhkl yang m€nguauGnrua- Di antaraqn adalah hadits riwa5pt

Asma' binti Yadd. Artmad luga rneriu,a!,atkan hadils ffi rdaifun Mttvaadtrq 6/4561
dari jalur Hafsh As-Sarraj, dia b€rl,ota: alU mendergU qrahr berliata: Asrna' binti
Yazid menceritakan kepadaku. Sanad hadits irti botah l@€na q,ah bin Hatrryab

buruk hapalannya, sementara Hafsh As-Sarnj dikomernari oleh Adz-Dzahabi dalam Al
Mizan dengan mengatakan 'Dta frdak hat" Al llaibami irga menampilkan4ra dalam

Al Majma' (4/2941, dia berkat+ "tladib ini dirlwaFdon oleh Ahmad dan Aflr-
Thabarani. Dalam sarndn5ra terdapat qEhr bin Flauqtsb 5prg.haditsnya Hasan tapi
dia periwayat yang lemah." B€gitu pula hadits Ab!.r sa'id Al Khu&i yang diriunFtkan
oleh hnu Abi Slpibah (3/4/,191. Al Munddri b€rkata dalarn At-Targhib (3/86)' dia

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baa din mernltki gphid-fiphid Varry
menguatkannya."

Dalam riwayat Muslim dan irnarrrimam lainqra dari Abu Sa'i<l disebuflran dengan

redaksi, "sesungguhnya di antara arnanah teftesar di ss AIhh pada hari hamat
adalah seorang laki-laki ishirya lalu dia mernbedtahukan mhasianya."

(HR. Mtslim dan Abu Daud). D€ngan gPnn*na ini maka dapat dik€tahui bahwa

hadits ini naik demjatnya menjadi hadib Hasarf tu sY Ahh-
r22 y1g. hnu 'Asakir dari eabistEh bin Dal'aib secarir lukrfu'- As-Suyu*ri

mengatakan dalarn Al-La'ali (2/l7ll, "D- alam sanadrF terdapat Zrhair Ibnu

Muhammad Al Khurasani, seorang periwatnt l€rnah." It:lL N Inr a' (2008)-
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Disunnahlon mencumbui isti terlebih dahulu sebdum

bersefubuh unfuk meftmgsang nafsu sehingga akan

merasakan enaknp bersetubuh seperti 3nng dimsakan suami.

Driwalptkan dari Umar bin AMd Aiu dafi }Iabi Sr bahun

beliau bersaMa, "Janganlah kamu menyetubuhiqTa sebelum qphwatry;a

terangsang sebagairnarn ryahrrraknu terangsang, a(Fr engkau fidak l€bih

dulu orga.sme daripada dia" Aku bedaryn, "Apakah aku harus dernikian

?" Jaurab Nabi, "Ya, ciumlah ishimu, mbalah dia dan cumbuihh ! bila

engkau melihatrp telah terangsang sebagaimarn engkau terangsang

rnale s€ft$uhilah dia. "18

Apabila suami tdah selesai (orgasme) sebelum isti sdesai, rnaka

dia dilamng melepas (penisqd sampai isbinSn selesai, berdasartan
riuraSnt dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah $ bemsabda,

"Apabila seomng laki-lald menyetubuhi istuinya hendaktah dia

menyetubuhinya dengan sungguh*ungguh, kernudian bila da telah

sdesai dia menyuruh istinya terbr.mr-buru sampai

sang isfui menunaikan halatrf (orgasrnel."rze

Disamping perbuatan ini akan isfui karena dia ffiak
bisa melampiaskan qnhwat$ta

123 Aku tidak menemtrkan redaksi ini dalam referensi-referensi yarg aku pr.rrya.

Sanad hadits in Mmqathi'karena penSamng menyebutnya dengan mergatakan:
dtuiua!/atlon dari Urnar bin AMul Aziz dari Nabi $.

124 gg. AMurrazzaq dalan MushanmfrVa (6/10468) dari lalur Ibnu Juraii. Dia
berkata: dic€ritakan kepadaku sebuah hadib dari Anas bin Malik bahwa l{abi *
bersabda, "6pabila seorarg lah-lald menyetubuhi isH h€ndaklah dia men5pfrrbuhirrya
dengan . Apabila dia telah m€nunaikan halrtrya Gdatr pns
lorgarn$ne] sernentara isbinp belum, janganlah dia menyrruhnya terburu$unr.'

Al Flaibami b€rkata dalarn Al Majma'(4/2951, "HR. Abu Ya'la dan di &hmnya
ada seorargiperiurapt yang tidak dis€buean n:unanln, sementara p€riuat at-periunlrat
latonrt/a Tsiqah."

Alar mengatakan, "hnu Juraii adalah Abdul Malik bin Abdul Anz- Dia dari
Thabqah keenam yurrs tiaak bertemu dengan salah seorang Sahabat. Dlsampfng ihl
dahm hadib ini terdapat seorarg periwayat yang namanp Udak dl;ebrdan dan
sanadnya lernah."
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Disunnahkan bagi istri agar menyiapkan secarik kain unfuk
diberikan kepada suami setelah dia selesai unfuk mengusap fubuhnya.
Karena Ais5nh berkata, "Bagi perernpuan 5nng telah baligh hendakqn
menyiapkan secarik kain. Apabila dia disetubuhi suaminSn hendaklah dia
memberikan kain tersebut kepadanya supaya sang suami mengusap
fubuhnya lalu dia pun mengusap fubuhngra, kemudian shalat
dengan pakaian yang dipakai selama tidak terkena janabat."

Menggabung isbi-isfoi dan budak-budak perernpuan dengan safu
mandi adalah diperbolehkan. Dalilnya adalah hadits riwayat Anas, dia
berkata, "Aku menyiapkan air unfuk Rasulullah & dan isbi-isfoinya yang
hendak mandi dengan safu (tempat mandi) dalam s66 srulu*.',125

Apabila seseoftmg mengalami janabat maka dia tidak dilarang
bersefubuh dengan alasan unfuk menyempumakan persetubuhan.

Imam Ahmad berkata, 'Apabila se.d.ang hendak
persetubuhannya, hendaklah dia berunrdhu. Bila dia tidak melakukannp
maka tidak apa-apa."

Disamping ifu unrdhu dapat menambah gairah dan senrangat
seks serta lebih mernbersihkan fubuh sehingga dis,unnahlran.
Apabila dia rnandi di antara dtra persetubuhan r""L it, rJirr-i"ir.,
karena Abu Rafi' meriwayatkan bahwa Rasulullah S *o,ggilir isfui-
istuinya sekaligus dan beliau mandi di tempat istui-istuinya (setiap berada
di tempat istrinya mandi). lalu aku bertanya, "wahai Rasulullah,
mengapa engkau tidak mandi safu kali saja sekaligus ?" Beliau

lzs gp- hnu Majah dalam srznarrnya (L/s891 dari Anas dengan redal$i, "Aku
menyiapkan air untuk mandi Rasulullah ,$ dan seluruh isfuiryra pada suatu malam."
Sanadnya Shahih.

Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam shahil>nya (g/H s2LS/Fath,
Pembahasan:Nikahl. Muslim (L/28/249, pembahasan:Haidt) dari Anas dengan
redaksi "Nabi $ menggilir istoi-iskinya dengan satu kali mandi."
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m€r{auab, 'lni lebih menyucikan dan lebih mernbersihkan."l26 69.
Ahrnad dalam N Msmd

Hadits-hadits dalam pasal ini seluruhnSn diriwaftkan oleh Abtr

FIafrhAl Ukbari-

Ibnu Baththah merirrayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id

trerkata: Basulullah S bersabda, "Apabila seseoftIng menyetubuhi

i.tuir.tu di awal rnalarn kernudian h€ndak mengulangi lagi, hendak{ah dia

berwrdhu seperti wrdhu shalat."l27

Pasal, Seorang suami fidak boleh rnenempatlan dr.ra

isilriqp dalam safu rumah tanpa keridhaan keduaqn, baik
kecil ahu besar, karena hal tersebut dapat mernbahalnkan keduanp
karena alran fimbul permr:strhan dan cembunr. Bergabungnya

dalam satu tempat akan menricu konflik karena masing-rrasing akan

saling mendengar desahan k€fil<a salah safuryn sedang berhubungan

seks atau bahlon dapat melihatryn. Tapi bila kdtnnga ridha maka

hulnrmnp dipe6olehkan kmena hak ada pada keduanSa, akan tetapi

keduarga menriliki unfuk meninggalkannSra

Begifu pula bila kedmryn mqidhai sang suami tidur di antara

kedtnrya dalam satu selimut. Tapi bila keduanya rela bila sang suami

menyetubuhi salah safuqn sementam yang safunya lagi melihakrSra

rnaka hukumqn fidak boleh, karena hal ini dapat merendahkan

martabat dan menimbulkan kehinaan. Jadi perbmtan tersebut tidlk
bol€h dilakukan k@uali dengan keridhaan kedmryn.

126- HR. Abu Daud dalam &marrnp ll/H 219l,lbnu Majah dalam Sr.mannfia
(1/H59Ol, Ahrnad &larn Musttdnn6/9,LOl dengan anad Hasn.

127 HR. Mnslim (l/27/249, Petnbhasan:Haidl), Abu Daud dalam Sunarnp
ll/H 2201, At-Tirrnidd dalam .Slmarqn lL/ti l4ll, hrm Ma!fi dalam Sunarrnya
$/H58n, Ar.Nasa'i dahm .Sunarrn1;a llftl262l.
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i Apabila suami menempatkan kedunya dalam satu rumah besar

dimana masing-masing menernpati safu rumah kecil maka

boleh, dengan catatan masing-masinS 
lmatrnf 

sarna.

Pasal: Diriwa3;atkan dari Nabi $ . bahwa beliau
bersaMa, "Apal<ah l<alian heran dengan kecemburuan Sa'd?
sungguh aku tebih pencemburu daripada Sa'd aan aiah
lebih pencembunt dari aku."128

Dari AIi .{*, berkata, 'Aku mendengar bahwa kaum wanita

berdesakdesakan dengan kaum lelaki kafir Ajam di pmil, fidakkah

kalian cemburu ? sesungguhnln tidak ada kebaikan pada orang yang

tidak cembrrru."l29

Muhamrnad bin Ali bin Al Husain berkata, "Nabi Ibrahim Ataihis

&lam adalah oftmg yrang sangat pencernburu. Tdak seomng pun lnng
tidak merniliki sifat cernbunr karali hatin5ra akarr tertufup."

1223. Masalah: Abu AI Qaslm berkata, 'seorang
suami harus menggilir istri-istrinSTa seqaria sama rata.-

Sejauh 1nng lorni k€hhui tidak ada perselisihan pendapat di
kalangan ulama tentang wajibnSp menggilir isti-isti secara sama mta.

Allah & berfirman,
I

128 93. Al Bukhari (g/hal 230, Pembahasan:Nil<ahl secara Mu'allag dan (12/11
6846) secara Maushul, dan (13,2H 7476, Pembahasan:Tauhi[, Muslim (2/17/1736,
Pembahasan:Li'arz), Ad-Darimi dalam Sunarnya (2ft7 22271, Ahmad datart Musnad
oya(4/2481.

12e HR. Abdullah bin Ahrnad dalarr, Z5adat Al Musnd (1118) dengan sanad
Shahih. Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad Spkir.

@ "*H\,!rfr)rv,
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"Dan b%aullah dangan merel<a s@m 1nfut" (as. ArF
Nisaa':19)

Kecendenrngan terhadap salah safu isfui bukanlah benfuk
bergaul scara pafut.

Alhh e berftrrnan,

"|ifi(^irt
"I{arqra ifu janganlah lanu

lrarnu cinbi), sehingga l<amu biarkan jang lain tut<afung-t<alhg-" (es.
An-Nisaa' l4l:1291.

Abu Humimh merirrayatkan, dia berkata: Rasufuthh &
bersaMa, "Bamngsiapa merriliki dua ishi lalu condong kepada salah
safunla, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan sisi fubuh
yang miring.'l30 ffi. Abu Daud)

Dari Aislnh b€rkata, "Rasulullah $ mernbagi menggirir r'rni
dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pengsilimn yang bisa aku
buat sesuai kernampuanku. Maka Engkau cera aku atas
sesuatu yang aku tidak rnampu."13l ffi. Abu Daud)

rso HR. Abu Daud dalam .Arrramp (2/H 2lg}) dengan sanad Shahih At-
Tirrnidzi dalam Sr.rrarrnyra (3/LL4ll, An-Nasa.i (hal 36, penbahasan:Manpgauh
./s{rr), hnu Maiah dalam Sunarnya (l,fti 1969) dengan redaksi "Gugur', 

""U"gai 
ganti

dari "Mring," Ad-Darimi ddlam &ararnya (2/H 22061, Ahmad aat" Ur**r"p
(2/295,u7,471) (6/144), Abu Daud Ath-Tha!,alisi dahm Musnadnya (2454), Ibru
Hibban dalan shahilrrrya dalan. At lhsan (6/204/41.94), Al H"ki".
dalam Mustadmk-nya (2/186). Dia berkata, "Shahih sesrni qBrat AsrArailfian tapi Al
Bukhari dan Mr.rslim tidak meriuraSlatkannya," dan disehriui oleh Adz-tizahabt. Hadits
ini jusa diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan' As=s.nan At Kubm (7 /zgzl, dan &t'ab Al
Inan(3/t36l dengan sanad Shahih.

131 HR. Abu Daud dalam Sumn-rx1a (Z/H Ztg4). AtTirmi&i iqts
meriwayatkannp dalam Sunarnya (3/H ll4/J/), ArNasa.i dalam .nraan\p 0ral-g6,
P_embahasan:Manpergaut Istti, hnu Maiah daram sr.rnarnlra (l/H 1:g7lt, A+Darimi
(2/H22On, Ahrnad dalam Musmdrya(6/1241, hnu Hibban sebagaimana dhlamAI
lhsan (6/2O3), Al F{akim dahm Al Musbdmk (2/lg7), Al Baihaqi drllatr. Ar_Surr, Al

,#'J+lj-j{3
tqlalu candaurg (k@a ypg
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Apabila hal ini telah tetap, maka seorang lakilaki 5nng memiliki
bebempa isfui tidak boleh memulai penggiliran salah safu dari mereka
kecuali dengan mengundi, karena memulai salah safunya tanpa
mengundi berarh mengistimarnkannya, sedang memperlakukan secara

sama adalah wajib. Disamping ifu hak mereka adalah sama dan tidak
mturgkin menggabung mereka sehingga harus ada undian, seperti
halnya bila dia hendak bepergian dengan salah seorang dari mereka.

Apabila ishinya dua maka cukup dengan satu undian dan malam kedua

menginap di rumah isfui kedua tanpa undian karena haknya telah jdas.

Apabila istin5n tiga rnaka pada malam kedtn harus diundi untuk
mernulai penggiliran dengan salah safu dari dua istri yang tersisa.

Apabila istuinya empat maka pada malam ketiga harus diadakan undian
kernudian pada malam keernpat tidak perlu mengundi. Apabila dia
mengundi pada malam pertama dengan mernasukkan anak panah isti
p€rtarrh, anak panah isfoi kedua, anak panah isfoi ketiga dan anak
panah isfui keernpat lalu mengduarkannya unhrk mereka secam

{.lb*, rnalo boleh rn€nginap di rumah rnasing-rnasing isfui se$ai

5nng kehnr darinya

Pasal, L.ald-laki lrang sedang sakit, lald-lald lrang
penlsqta buntrmg, lah{ald impoten, banci dan laki-laki lpng
dikebiri tetap menggilir istri-istrinya.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri, irn€un Spfi'i dan

Ashabur Ra'yi. Hal ini karena penggiliran ifu dilakukan manusia dan ini
bisa dilakukan oleh omng yang tidak bisa bersetubuh.

Kubn (7/D8) derrgan sanad lemah. An-Nasa'i berkata, "Hammad bin Zaid
meriwayatkanrq/a secara MursaL" Abu Isa berkata, "selain dia juga meriurayatkannya
dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari
Aisyah dari Nabi $. Sementara Hammad bin Zaid dan lainnya merirrnyatkannp dari
Ayyub dari Abu Qilabah sr ara Murcal: Bahwa Nabi $ menggilir. Hadits ini lebih
Shahih dari hadits Hammad bin Salamah. Lk. N lru,a' (2018).
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Aiqnh s meriwayatkan bahwa keHka Rasulullah $ sakit, beliau

tetap menggilir isfoi-istin5ra dan mengatakan, "Di mana aku besok?
dimana aku besok?" (HR. Al Bukharl.tsz

Apabila dia memsa kesulitan, maka dia bisa minta ijin kepada
istri-ishingra agar menetap di rumah. salah seorang dari mereka,
sebagaimana yang dilakukan Nabi $.

Aistah * berkata, "Rasulullah S mengirim utusan unfuk
menernui iski-isbinya. Setelah mereka berkumpul beliau bersaMa, "Aku
tidak mampu menggilir kalian. Kalau kalian mengijinkan aku berada di
rumah Aistah maka aku akan menetap di rumahn5n.,' Lalu beliau
diiiinlon." (HR. Abu Daud)lss

Apabila mereka tidak mengijinlon rnaka dia tetap menetap di
rurnah salah seomng dari mereka dengan mengundi atau menjauh dari
mereka (fidak menetap di rumah siapapun) sanua bila mau.

Apabila suami $la tapi tidak mengkhauatirkan rnaka Slung
menggilir adalah unlinr (dengan mernbarrnnya ke rurnah }nns digilir).
Apabila silaq,a mengkhawatirlon malo tidak perlu menggilir karena
tidak ada . Apabila rrnli fidak bertaku adil dalam penggiliran
lalu suami yans gila sernbuh, rnaka dia harus mengqadha untuk isfui
yang dizhalimi, karena hal tersebut adalah hak yang ada dalam
tanggunganryn sehingga harus difunaikan ketika terah sembuh, seperti
harta benda.

Pasal, Wanita lrang sakit, wanita lnng menderita
Rabq, wanita haidh, wanita yang sedang nifas, wanita yang
sedang ihram dan wanita kecil yang sudah bisa disefubuhi
tetap harus digilir- Mereka semua sarna dalam penggiliran.

l:: !! Al Bukhari e/H3274/Fath, panhhasan:Keutanaan Sahabafi.!s, HR. Abu Daud dalam Sunarnya (2/H 21.57), dan Ahmad dalam Musnad_nya
16 / 2L91 dengan sarnd Shahih.
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Pendapat ini dinSntakan oleh Malik, Syaf i dan Ashabur Ra'yi.

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada ulama selain mereka gaang berselisih

pendapat dalam hal ini. Begitu pula istri yarry di"hiha karena tujuannya

adalah tinggal dan menetap di rurnah iski yang digilir dan ini bisa

dilakukan di tempat mereka.

Adapun ishi yang gila, qpabila tidak mengkhawatirkan, maka dia

seperti wanita sehat. Sedangkan bila mengkhawatirkan maka dia tidak

perlu digilir karena keamanan suami tidak teriamin dan tidak akan

tercapai ketenangan dengan menetap di rurnahnya

Pasal' Wajib hukumnf melakukan penggiliraan
permulaan. Maksudnla adalah apabila seorang laki-laki merniliki

seorang isfui, dia harus menginap di rurnah istiqp safu malam dari

setiap empat malam selama tidak ada uzur. Sedangkan bila dia memiliki

beberapa isti maka masing-masing isffi berttak diirnpi safu malam dari

setiap empat malam. Pendapat ini dinSntakan oleh Ab-Tsauri dan Abu

Tsaur.

At Qadhi berkata dalam At Muhnad;'Tllak tlaiib menggilir

permulaan, kecuali bila suami tidak mdalnrkan persehrbutran karena

bemiat demikian. Sdangkan Bila dia tidak melakukan persetubuhan

tanpa bemiat dernikian maka tidak rrniib menggilir. Karena imam

Ahmad mengatakan, "Apabila seomng suami isfuinln safu

kali maka batallah stafusnya sebagai laki-laki impoten," 5nkni fidak diberi

tangguh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak wajib melakukan penggiliran

permulaan dalam kondisi demikian, karena hak penggiliran adalah unfuk

hak suami sehingga tidak wajib atasnya."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah saMa Nabi S
kepada Abdullah bin Amru bin Al Ash, "Wahai Abdullah, aku diberitahu

bahwa kamu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari,
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apakah benar begifu ?' Jawabku, 'Benar, u,ahai Rasulullah" Nabi $
bersabda, 'Jangan lalillen ifu; bapuaalah dan betbukalah! hngunlah

dan tidurlah !, karaa tubuhmu mqnifiki lnk absmu, kdtn matamu

mqtiliki lnk atunu dan istimu fiaa maniW lnk absmu. " (Muttafaq

Alai$l34 :::

Nabi $ meogabarkan bahwa isbi merniliki hak atas suami. Ada

kisah terkernl terrhng l(a'b'bin Saur yang diriwaSntkan oleh Umar bin

$nbbah dahm htab Qudlnt Al kshmh dari berbagai jalur Snng salah

satun5n dari ArySya'bi bahwa Ka'b bin Saur duduk di dekat Umar bin

Khaththab, hlu datanglah seomng perelnptran kemudian dia berkata,

"Wahai Amirul Mukminin, fidak p€rnah melihat seoftmg lakiJaki yang

lebih baik dari suamiku. Derni Allah, dia beribadah sepanjang malam

dan berpuasa sepanjang siang." lalu Urnar memohonkan ampun

kepada Allah dan rnernuiinSn sehingga perernpuan tersebut

rnalu dan pulang. Kata Kab, "\ Iahai Arnirul Mukminin, mengapa tidak

engkau konfrontir tersehrt dengan suaminla ?" Kata Umar,

"Mengapa dernikbn ? Jauaab Ka'b, 'Sesrmgguhryla dia datang

nrengadukan snmiqp. Bila kondisi denriklan dalam

Mbadah rnaka rlarur u,alfu untukrya ?," Maka Umar mengutr.rs

seseorang uurtuk menernui suami paernpuan tersebut, lalu laki-laki

tersebut datang. lalu Urnar berkata keeada Ka'b, 'Wahai Ka'b, berilah

keputr:san ber{<enaan dengan keduanya, karena kamu mernahami kasus

ini tdak seperti 1ang kupahami".Kata Ka'b, "Menurutku perempuan ini

dimadu dengan tiga iski sedang dia Snng keernpat. Aku mernutuskan

agar si suami beribadah selarna tiga hari tiga malam sementam unfuk

5nng sehari selrralam dia berikan r.rrfuk ishingla." Kata Umar, "Demi

Allah, pendapatunu !,ang p€rtarna tdak lebih kusukai daripada

pendapaknu 1ang teralfiir. Pergihh dan engkau kuangkat sebagai

hakim Bashmh."

Lu HR. Al Bukhari 9/tl 5199/Fat\ Pqnbhasn:Nikah), Muslim
(2/18l/812,813, Penbhasn:had, Abu Daud dalam Sunarrq,a (z/tl21271.
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Dalam sebuah riwalrat disebutkan: Maka Umar berkata, 'sebaik-
baik hakim adalah engkau."l3s

Kasus seperti ini sering teriadi dan fidak diinglori sehirgsa
menjadi ljma'. Disamping ifu seandainSTa ini bukan.hak rnaka isffi tidak
berhak mem-fuakh nikah bila suami memiliki uzur seperti perris

buntung, impoten dan enggan menyettrbuhi karena melalnrkan ^&i
Disamping ifu, seandainya isH tidak merniliki hak rnaka suami akan bisa

mengistimeunkan salah satu dari kedm isbinya, seperti tambattan
nafkah dari jumlah gnng wajib. Apabila hal ini telah tetap, rnaka merurut
ternan-teman kami hak ishi ifu safu rrnlam dari setiap ernpat rnahm,
sernentam hak budak paernpuan ifu safu rnalam dari setiap fuiuh
malam, karena !,ang paling bantak bisa digabung adalah tiga
perempuan merdeka sernentara budak perernp,.ran pada malam k"t juh.

Pendapat png hrat rn€nurutlil aaian bahwa budak perernpuan

mendapat jatah giliran safu rnahm dari delapan malam agariatahqp ihr
separuh dari uranita merrdeka, karena hak perempuan merdela ifu dua
malam dari setiap delapan rnalam dan fidak lebih dari itu. seandainp
budak perernpuan merniliki hak safu matam dari tuiuh malam rnaka
hakhp akan bertambah dari s€paruh dan hak perempuan merdeka
tidak akan dua malam sernentam hak budak perernpuan safu rnalam.

Disamping itu seandainln dia memiliki tiga istui yang mempakan
perempuan merdeka dan safu budak perernpuan, sedahg dia frdak ingin
menambah dari 5nng urajib kenrudian dia menggilir mereka tuiuh hari,
maka apa gnng hanrs dilalrukannln pada rnalam kedelapan? Bila ldta
mewajibkannya menginap di rurnah istin5ra png stafusnya u,anita

135 gp. Abdurrazzaq dahm MwtruumktW (t/H ]r21lj6/l4g), hnu Sad dalam
Ath-Thabagat (7/92) dari AstAn'bi. Ibnu Halu juga merityayatkannya dalant Al
Ishabah (5/322) dengan sanad shahih. Dia adalah Ka'b bin sawwar bin Bal<r btor
Abdullah bin Tsa'labah bin sulaim bin zuhl. umar mengargkatrlp menirdi hakim
Bahsrah menggantikan Sa'id bin Abi Marpm. Al Bukhari berkata, "Dia melatqrkan
migrasi pada saat terlrdi perang onb." hrnr Hibban b€rlmta, "Dia adalah hakim
pertama di Bashmh" CIlertip secara ringlos dill Al Islrabah.
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merdeka maka dia telah menambah dari sesrnfu yang wajib. Sedangkan

bila dia menginap di ternpat budak p6€tnpuann!,a maka dia akan

menjadikannln seperti perempuan merde&a dan tdak ada jalan kesana.

Oleh karena ifu berdasarkan Snng merd<a pifih rrnka malam kedelapan

menjadi milik zuami. Bila dia rnau rnaka dia bisa menyendiri, dan bila dia

mau maka dia bisa mengirnp d rwnah ishi pertamaryn dengan

memulai lagi penggiliran.

Apabila dia merniliki seoNarg isfoi yarrg statr.rsn5ra wanita

merdeka dan seorang budak p€relnpuan, rnaka dia harus menggilir

selama tiga malam dari delapan rnahn dan dia bisa menyendiri pada

malam kelima. Sedangkan bila dia merniliki dua isffi yang stafusnya

wanita merdeka dan somng budak paernpuan, rnale mereka memiliki

hak lima malam sernentam gang tiga rnalam meniadi haknya. Bila dia

merniliki dua omng isbi yang statusnya u,anita merdeka dan dua omng

budak perernpuan, maka mereka rnernitki hak enam malam sementam

dia dua rnalam. Sementara bila dia merniliki s@rar{J budak perempuan

rnala budak tersebut merniliki hak gitr satu rmlarn sernentara dia safu

malam. Bqdasarkan merdra mal<a si budak memiliki hak gilir

safu malam sementara suami enam rnalam.

Pasal Menyetubuhi waiib ditakukan suami bila dia
tidak memiliki udzur- Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Akan

tetapi menurut Al Quani fidak uajib kecuali bila suami

meninggalkan persetubuhan unhrk mengikan ishi.

Imam Spf i mengatakan, "Hulnnnngla tidak urajib atas suami,

karena bersefubuh adalah haknln sehingga fdak wajib atasnya seperti

hak-hak lainnya."

Adaptrn yang kami jadikan acuan adalah penjelasan pada pasa!

sebelumnya. Dan dalam sebagian riun!,at hadits Ka'b dia memufuskan
hak.dan ker,rnjiban suami-isfoi dengan mengatakan dalam sebuah syair:
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SdDWpInt/a isti maniliki hak absmu, onhai suarni

Yaituhants datam anptmalarn fugitrungadil

Mab bqilantah halm5a dan jauhilah bafugai alasan

Urnar g menganggap baik keputusan lh'b dan meridhainya.

Dsamping itu hal t€rsehfi adahh hak yang urajib menurut kesepakatan

ularna.

Apabila srami fidak akan istuinya,

maka png uajib adalah sebdurn dia bersumpah, seperti hak-hak lainn5ra

yang wajib. Ini hsa dibuldilon bahwa seandainya tidak wajib maka

suami tidak akan bersilnrkuh unfuk dengan bersumpah

seperti hal lainn5Ta yang tidak u,aiib. Dsamping ifu nikah diq;ariatkan

unfuk kernaslahatan suami. ishi dan menolak bahaSp dari keduanya,

sernentara tirdakan tidak rrnu bersetubuh akan menrgikan syahwat isfui

dan juga menrgllmn qphwat suami- Jadi harus ada alasan bila

melakukan dernikian karena niloh mempakan hak kedtnnya sekaligus.

Selain itu, seardairya istoi trak merniliki hak di dalamnya rnaka fidak
akan waiib merninta lfn keeadalrp nntuk mdalq*an Ad sryfi budak

P€r€mFan.

Apabila tentarg u,afbr{B tdah tetap, rnalo waktunp ditetapkan

selama 4 bulan. Dernikianlah yang dinlptakan oleh Ahrnad. Alasannya
adalah karena Allah €t menetapkan 4 bulan unfuk Maula, maka ia juga

berlaku untuk png lain; karena sumpah ifu fidak unjib unfuk sesuafu

yang telah ada sumpah unfuk meninggalkanryn sehingga menunjukkan

wajib tanpa adany.a surnpah. Apabila suami bersikukuh unfuk tidak
melakukan persetubtrhan serrentam sang ishi memintanya, maka Ibnu

Manshur meriwayatkan dari Ahmad tentang seoftmg laki-laki yang

menikahi seomng perernpuan dan fidak menyetubuhinla. Dia b€rkata,
"Besok aku alon rnenrTettrbuhirya, besok aku akan menyetubuhinyra

sampai safu hrlan," apakah suami boleh dipaksa untuk menyetubuhiryn?

Jawab lrnam Ahmad, 'Mernrnrd<u, lnrlg bedalil adalah 4 bulan $ami
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tdah menyetubuhinSn. Jika fidak maka kduarrya harus dipisah." Jadi
irnarn Ahmad dengan Maula

Abu Balor bin Ja'hr berkata" "Tentang pertanSraan lbnu
Manshrn ini fidak diriwayatran oleh sdain dia Jadi hal tersebut perlu

ditdih. Menr.nut pendapat ternan*;an kami lpng hnt, keduanya tidak
dipisah karena hal tersebtrt- Derritrialrhh lrarg dinyahkan oleh
rnagrcritas frqOha. IGrena bih unlfrrrp ditetapkan lalu keduarya
diplsah rnala lh-w trlak berpeqgaruh dan fidak perbedaan tentang
shtusnga-"

Pasa[ Apabita ssorang laH-lah bepergian
meninggalkan isilrirya kareoa darya uanr dan keperluan
maka hak istri gu$r yans berupa penggiliran dan
persetubuhan, meskiptur pedahnanrrya lama- Oleh karena
itulah tdak sah nil{atq,a trang hihng bih dia meninggalkan nafkah
untuk istoin5a. Tapi bila dia tdak mernifiki uarr lnng merrghalanginya
pulang, malra rnentm"il knam Ahrnad uakfrrnya bedalo sampai 6 bulan.
IGrena dia p€rnah dilarq,a, ?erapa lama s@rang erami p€rgi

isfoinla?" Dtl merrfiunb, '6 bulan, s€telah ifu dia harus
dikonfnrnasi leuat surat Bih dia tihk rrnu puhng rnala hahm harus
mernisahkan keduanga. "

Penetapan urakfu 6 bulan ini berdasarkan hadits Umar 57ang

diriwaptkan oleh Abu rdafsh dengan dafizaid bin Asram, dia
trerkata: Kefika urnar bin Khaftftab mdakukan ronda malam
mengelilingi kota Madinah, dia mdalati seorang perernpuan yang

sedang mernbaca slpir di dahm nrrnahnla:

Lfahm smkin larutdan sanakin gelap

Telah lann s&ali fuk & k&asih di sanpingku

Dqni Allah, l<alauhh htkan larqn blrut kepda Atlah

Pasti rugry ini akan
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I--alu Umar menanyakan tentang perempuan tersebut, maka

dikatakan kepadanya bahwa dia adalah perempuan yang ditinggal pergi

oleh suaminya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kemudian Umar

mengirim seorang perempuan unfuk menemani perempuan tersebut

dan mengirim seseorang unfuk nienemui suaminya. fuelah ifu dia

bertanya kepada Hafshah, "Wahai putriku, berapa lama seorang

perempuan bisa sabar ditinggal pergi suaminln ?" Jawab Hafshah,

"subhanallah ! engkau menanyakan kepadaku tentang hal ini ?" Kata

Umar, "Kalau bukan unfuk umsan kaum muslimin tenfu tidak akan

kutanyakan hal ini kepadamu" Jawab Hafshah, '5 bulan atau 6 bulan."

Maka Umar menetapkan batas waktu dalam peperangiul selama 6
bulan, yaitu safu bulan perjalanan berangkat lalu menetap selama 4
bulan kemudian perjalanan pulang selama safu bulan.136

Imam Ahmad pemah ditanya, "Berapa lama seomng suami

meninggalkan istrinya ?' Jawabnya, "Berdasarkan suafu riwayat

adalah 6 bulan."

Terkadang seorang suami meninggalkan isfuinp lebih dari 6
bulan karena urusan penting. Bila dia pergi lebih dari 6 bulan tanpa

adanya uzur, maka menurut teman-teman kami, hakim harus

melayangkan surat kepadanya; bila dia menolak pulang maka nikahnya'
bisa difasakh

Bagi yang mengatakan bahwa nikahnya tidak difasakh apabila

suami tidak mau bersetubuh ketika dia hadir, maka dalam kasus ini lebih

layak. Dalam segala kondisi tidak boleh dilakukan {asakh kecuali

dengan kepufusan hakim karena masih diperselisihkan.

Pasal' Imam Ahmad ditangra, "Apakah seorang suami akan

mendapat pahala bila dia mendatangi istrinya meski dia tidak ada

136 93. Sa'id bin Manshur dalam .Sunarrnya (2/2463/174), Al Baihaqi dalam ,4s-
Sunan Al Kubn(9/291.
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syahwat kepadanya ?" Jawabryla, oDia menginginkan anak. Bila dia

tidak menginginkan anak dia akan mengatakan 'lni adalah perempuan

muda." Jadi mengapa dia tidak mendapat pahala ?!."

Pemyataan ini b€nar, karena Abu Dzar meriwa5atkan bahwa
Rasulullah # bersabda, 'Menyettrbuhi istoi adalah sedekah'1, Aku
bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kta akan mendapat pahala bila

kita melampiaskan syahwat kita ?" Jawab l.hbi, 'Bukankah bila dia
melampiaskannya di selain ternpat Snng bukan haknya dia akan
mendapat dosa ?" Jawab Abu Dzar, "Beoar" Sabda Nabi, "Apakah
kamu akan mengharapkan kebunrkan tapi tdak mengharapkan
L.5uiLr,2"137

D samping ifu bersetuhrh adalah saftma unfuk memperoleh
anak, unfuk menjaga kesucian diringp dan isfuin1n, unfuk memelihara
pandangannSn dan merienangkan jiwanSn dan sebagainya.

Pasal Suami trdak ur?fb merrberi naftoh dan pakaian
secaftr sama rata apabila dia telah menrrraikan keuajiban
untuk salah safu dari m€reka.

Imam Ahrnad berlota tentang seomng hh{ah Snng merniliki
dua istoi, "Dia boleh mengistirnqnlon salah safunp dalam nafkah dan
syahtmt serta pakaian apabila ishi ynng safunya telah cukup, dan dia
bisa membeli pakaian gnng lebih rnahal unfuk istri yang satunya bila istui

png safunya lagi telah ankup."

Yung demikian ini karena mernberi nafkah dan sandang pangan
secarEr sama rata kepada sernua bffi akan mernberatkan dan tidak bisa
dilakukan kecuali dengan sulit. Jadi hukum urajibnya menjadi gugur,

seperti menyamakan dalam persetubuhan.

137 g3. Muslim (2/53/697,698, Panblnan: hl<al Wrry merupakan hadits
panlang dengan redalsi'Dan menlrctubutri isti adalah sedekah." (Al Hadits)
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1224- Masalah: Al Kharqi berkata, 'Menggilir istri ifu
dilakukan pada maliam hari-'

ndak ada perselisihan pendapat di karangan urarna tentang hal
ini. Karena malam merupakan ternpat kistirahat dan tinggal di rumah
bersama isfui serta tidur bersarnanla s€carir urnurn. Semenhra siang
adalah unfuk mencari nafkah dan bekerll

Ahh e berftrman,

@(k,j$i6
"Dan menjadil<an malan unh* bqisfimlnt (es- Al An'aam [6]:

e6)

Firman Allah &, "Dan lanni jdilan nnlan s&gai pkaian.
Dan kami jadil<an siang mtuk mqtari pghidupn." (es. An-
Naba':10-11)

Firman Allah,lE, "Dan l{arqn nhnmt_I$p, dh jadikan untulmtu
malam dan siang, suplp katnu bqistinlnt pe nnbn ifu dan suparn
kamu menai sebhagian dari tarufu-tVn raa siang had)." (es. at
Qashash:73)

Jadi suami harus ishFishiryn pada malam hari
sementara siang harin5n dia gunakan unfuk bekerja mencari nafkah.
Kecuali bila pekerjaannya pada malam hari seperti penjaga dan
sejenisnya, maka dia bisa menggilir mereka di siang hari. Jadi malam
hari merupakan haknya sementara siang hari merupakan hak selain dia.
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Pasat Siang hari masuk dalam jadwal penggiliran
merrgildi rnalam hari. Dalilnlp adalah hadits yang meriwayatkan
bahrra saudah mernberikan jatah tlari silirannya untuk Aisyah. (Muttafaq
Ahihlrss

Aistph bedrata" 'Basulullah I unfat di rumahku padd hari

9ilimnlsr"l39

I,Iutli S u,afat pada siemg hari dan hari tersebut mengikuti

malam Frg hhr Disamping ifu siang ifu mengikuti malam. Karena
fulah drral bdan ifu malam hari. seandainlp seseorang bemadzar
mdatukan.I'fikaf sdarna safu hrlan rnaka dia harus masuk tempat
I'tikafrrla sebefun rrntahari buhn sebdurnrya terbenam, lalu dia keluar
dari ternpat I'tikafirya s€tdah rrntahari terbenam pada hari terakhir
hrlan tersehrt dan mernulai pada rnalam hari- Bila dia hendak
nstggafuBlon s-iarrg k€eada rnahm malta dipe6olehkan, karena yang

der*[rbn fidak dran berbeda.

Pasat ApaHh seoraqg suami keluar dari rumah salah
sorang istrinya pada hari gihranq,a, apabilia keluamp
pada riang hari atau matam hari atau di akhimf sesuai
kebiasaan ke&ni untrk slraht, maka diperbolehkan, karena
kar.nn rnudtmin basa kehEr wrfuk shalat Irya dan shalat Subuh sebelum
rnunorlrEla uralfu tersehfr. Adapun dang tlari adalah digunakan unfuk
b€k€ria dan mencari naflGh. sedangkan bila dia keluar pada selain
u,akfu tersehrt tapi hanya s€bentar hlu kernbali lagi, maka dia tidak
p€rlu m€ngqadha untuk istri karena tidak ada

Sedarglon bila dia menetap rnaka wajib mengqadha, baik
menetapnga karena adanla uarr seperti sibuk atau ditahan atau tanpa

138 fm- Al Brldrai (6ft1 5212, pqbal agrn:Nit<afi;, Muslim (2/47/1OgS,
Pqful>zenS,'nd, Abu Dard dahm &rna'rrya (2/H 2L3Sl, Ahmad dalam
ME il,nF6/lt7l-

B!' ffr- Al BrrHrai (6/H SliOO/F*t panhlmmn:pembagran Seperftmal, N
Baihai fun t4s-Sqnn (1 /11V, Atunad drilam Mtntdnya (6/8).
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adanya uzur, karena hak isfui telah habis dengan perginln sang suami

darinya. Bila dia hendak mengq3dha k€fidak-hadimn tersebut untuk
ketidak-hadimn lainqra maka hukumnya boleh, karena p€rsamaan

tercapai dengan hal tersebut. Disamping ifu bila sr.rami boleh

meninggalkan seluruh rnalam scara penuh unfuk rnasing:rnasing

istrinya, maka sfuiannln lebih boleh. Dan disunnahkan

dia mengqadha untulmSn seperti uralfu tersebut karena lebih

menlnmakan.

Mengqadha ifu harus ada p€rsamaan di seperti

mengqadha ibadah dan hak-hak. Bila dia nrcnsqadhanlra pada rnalam

lain, misalnya dia ketinggalan @a aunl rnah,rn lalu dia merrgqadhanya

di akhir malam, atau ketinggal di akhir rnalam lalu mengqadhanya di

awal malam, rnala datam hal ini ada dua pendapat. Yang p€rtama

hukumqn boleh, karena dia telah m€rgqadha bagian rrnlam yang

tertinggal. Yang kedr.ra fidak boleh fidak adaqra p€rsarnaan.

Apabila hal ini telah tetap, rnaka tdak bisa meqgqadha sehmhrya dari

malam lainrya agar hak ishi yang hin fidak hitang sehtoUgga

memerlukan qdha. Akan tetapi dia bfua m€ryendfoi pada suatu rnalam

lalu mengqadh*lru, atau bim- menggilir merd<a pada safu rnalam.

Kemudian salah seomng ishirya dilebihlon sesuai bagian malam yang

tertinggal. Atau dia bisa meninggalkan rnalam gilimn setiap istui seperti

yang tertinggal pada mahm tersebut. Atau bisa pula dia menggilir yang

tertinggal di antam keduarSn seperti malam giliran salah

safun5n selama dua jam kenrudian mengqadha pada malam lain selama

safu jam, sehingga Srang t€rtinggal unfuk rnasing-rnasing isfui safu iam.

Pasal, Menemui isilri madu (ishi kedua dst) pada uraktu
gilirannya, apabila pada rnalam hari rnaka tidak boleh

kecuali karena darumt, misalnya sang isfoi diternpatkan di nrrnahryn lalu

sang suami hendak mendatanginya atau sang ishi hendak beruasiat
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kepadanya atau karena un$an lain yang penting. Apabila sang suami

meJalarkannya lalu dalam u,akfu sebentar dia keluar, maka dia tidak

perlu mengqadha- Bila dia menehp sernentara bti 3,rang sakit sembuh,

maka dh harus mengqadha unfuk isti lainnya dari rnalam gilirannya

sesuai lodar urakht dia menetap di teurpatn5la- Bila dia keluar karena

latu keperlmn yang fidak mendesak, rnaka dia harus

menlrcrnpurrrakanny'a dan hukumnya adalah qdha; seperti halnya bila

dia rnasuk karena suafu unrsan yang mendesak, bila ifu han5a sebentar

lalu dia kduar maka tidak perlu mengqadha karena tidak ada

manfuatr5ra. Adapun bila dia rnasuk menernuingra lalu menyefubuhinya

dalam urakfu 5nng sebentar tersebut, rnaka dalam hal ini ada dua

pendapat:

Pqbnn: Dia tdak wajib mergqadha, karena menyetubuhi tidak

berhak dalam p€oggitilan dan unktu png sebentar tidak perlu diqadha.

Kdta. Dia urajib , 1aitu 
bila dia rrnsuk menemui

isbi png dizalfoni pada malam persetubuhan hlu dia menyetubuhinya

agar blsa b€6uat adil kepada keduanya. Disamping itu bersefurbuh

dalarn u,akfu yang sebentar tetap dikategorikan menetap sehingga mirip
dengan u,akfu yang larna.

Adapun rnasuk menernui isffi pada siang hari pada hari selain

giliranngra, hukumnya diperbolellon unfuk bila ada keperluan, misalnya

unfuk mernberi naflah atau menjenguknln atau menangrakan suatu hal

penting kepadanlra atau mengunjungiq,a karerra lama tidak ketemu dan

lain sebagainlra- Hal ini berdasarkan hadits rir*rayrat Aisyah, dia berkata,
'Rasulullah $ rrnsuk menemuiku pada hari selain hari giliranku lalu

melakukan mencumbuiku selain bersehrbuh. lo

Apabila dia masuk maka tidak boleh

menyefuburhiqn dan tidak boleh lama-lama, karerra dia akan dianggap

menetap di ternpahrya padahal sang istri belum bahak

r'!0- tfr- Abu Datd crllrlm Swwmlal2/2l3fl|dengan sarad Hasan.
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mendapatkann5ra. Sedanglon berkenaan dergan bercumbu selain

bersefubuh, dalam hal ini ada dr.ra pendapat:

Perbna, Boleh, berdasa*an hadits Aiq/ah.

Kdua. Tidak boleh, karena sama saia suami menetap di rumah
isfuinya sehingga mirip dengan bersetubuh

Apabila suami hma tnggal di ternpat ishinla rnalo dia harus

mengqadhangra. Sedanglon bila dia menyettrbuhinSp dalam wakfu yang

sebentar, rnaka dalam hal ini ada dua sesuai yang telah kami

uraikan dan juga menurut madzhab S!,af i sesuai 37ang telah kami
paparkan- Harrln saj,a mereka nrengatakan, "Suami tdak perlu

mengqadha bila dia menyrefubuhi ishiryp pada sftmg hari."

Adapun menurut karni, u,afifu tems€but adalah yang diqadhanla
bila tinggal dalam u,alfu larna sehingga din juga harus mengqadhanya

bila menyefubuhi ishinya di dalamq;a, sep€rti malarn hari.

Pasal, Yung lebih utama adalah masing-masing istri
memiliki rumah unfuk terrpat beristirahat suami kefika dia
menggilir mereka, karena Rasulullah $ menggilir dengan demikian.

Disamping ifu pernberian rurnah akan mernhnt m€r€ka lebih terjaga

dan terpelihara serta tertutup s€hirgga mereka frdak keluar rurnah-

Apabila suami memilih rurnah khusus Vang dlgtrnalon turfuk
setiap istrinln pada hari dan mahm gilimnnla rnaka dia bisa

melahrkannya, karena suami bokn memirdahkan ishinya ke tempat
yang dia sukai. Bagi istui yang menolak datarg rnalo ggurlah halmyu
karena dia dianggap

Apabila suami merrilih rne$ranggil s€bagian mereka ke nrnah
khusus tersebut dan menrbiar*an sebagian lainnlra berada di rurnah
masing-rrnsing, rnaka dia iusa boleh rnetatokanr5,a; karena dia boleh
menernpatkan setiap ishinp ke tenrpat gqng dbulointa.
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Apabila suami ilrcnalnn dfui dan merni[h rnerrggilir istri-istuinya

derrgan mefiranggil rnasingfiasing lski da malarn glimnnya, maka

mereka urajib mentaatirya bila ternpafurln sanr.r s€p€rti ternfat mereka.

Tapi bila tdak rnaka tsdak rqFb datarqg lff€na akan menrgikan mereka.

Bila mereka m€rftatinya mah sunni tdak boleh berlaku tidak adil

terhadap mereka dan fidak boleh memanggil sebagian seinentara

sebagem hinr4p fiak, sebagafurwra dalarn sdah

L225- Masalah: Al l(hard berkata, 'Bila suami
meryrcfubuhi salah s@rang isilrin57a tapi tidak menyefubuhi
istrinya yar g hfoi mah dia trdak diangsap berrraksiat-'

Seiauh 1nng lorni kehhui trdak ada persare*ran pendapat dalam

hal ini bahun suami fidak urdib mernpedahrkan ishi-istrinya s@ara

sarrn dalam bersetrbulu P€rdapat lni dinSptalnn oleh Malik dan Syafi'i.
Hal hi kar€na bersefulruh nrcrupakan pdnrpiasan ryahunt dan cinta
dan tdak ada Frg b*a mdalorkaala dengur s nra rafia terhadap isfui-

iskft;a, karena terlmdaqg hatrya l€bih cffi tcpada sahh satunya dan

fidak k€pada isfri hirrrlp
Alah * Urfmarr

b=# tr; 4141 
-6.ih:' 6'tl=V* J;

"Dan lamu dalilall ilak abn eeat Maku adil di antam
is*i-istri(mu), mlaupun lannu a ngat hgin ffint danikian." (es. nn-
Nisaa' l4l: t29l

Ubaidah As-Salmani berkata, 'Yalsf dalam cinta dan
persefubuhan."

Tapi bila suami bisa mernperhlarkan mereka secam sama dalam
persetubuhan rnaka ini lebih baik dan l€bih adil, karena Nabi $
menggilir istui-isfuingra dan bedaku adil terhadap mereka, lalu beliau
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bersabda, "Ya Allah, inilah penggilimn yang bisa aku lakulon. Maka
janganlah Engkau cela aku atas sesuafu yang aku tidak mampu."141

DiriunSratkan bahua Nabi $ memperlakukan mereka secaftt

sama sampai dalam masalah persehrbuhan.l4z

Begifu pula tidak wajib memper{akukan merd<a secaftl mrrxr

dalam percurnbuan selain bersetubuh, seperti mencium, mernegang dan

lain sebagain5n. Karena bila mernperlakukan s@ara sarna dalarn

bersetubuh tidak uajib, maka hal-hal lrang merangsang persefubuhan

lebih tidak wajib.

1226- Masalah: Al l&qrqi berkata, "Suami setiap hari
menggilir ishinya lrang brdak. perempuan selama satu
maliam sementar:r istrin5Ta !/ang unnita merdeka dua malam
meskipun dia seorang unnita Ahli Kitab-"

Pendapat ini diq;atakan oleh Ali bin Abu Thalib, Sa'id bin Al
Musa16nb, Masnrq, Imam Sllafi'i, Islraq dan Abu Ubaid.

Menurut Abu Ubaid, pendapat ini juga dinSntakan oleh Ats-
Tsauri, Al Auza'i dan Ashabr-r Ra'yi.

Malik mengatakan dalam salah safu dari dua riuayatrya darinlra,

"Perempuan merdeka dan budak perernpuan harus disamakan dalam
penggiliran karena keduanya sama dalam hak-hak nikah seperti

mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dan penggiliran permulaan juga

demikian.

141- LL1, dis€buftan pada No. 15 Masalah No. 1223.
142- 61, tidak menernukan rdatsi ini. Al Haldm meriwa3ptkan dahm At

Mustadmk (2/1t361 dari firltr Aisyah dengan redaksi, "Basulullah & Udak
mengistimanrakan sebagian karni abs s€b4 an lainnya ketika menggilir kami. Jarang
sekali hari-hari beliau kecuali Miau pergunakan untuh meqgilir kami. BdEau
mendekati setiap istiryra bnpa merq@ubuhiryra mmpai datang giliran isti berikutrf
Ialu menginap di runahnya." (Sanadnya Hasan). Al Hakim berkata, "Sanadqla
Shahih," dan disehgui oleh Mz-Dzahabi.
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Adapun yang lorni iadilon acuan adalah riumS,rat dari Ali &
bahwa dia b€rkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan
merdeka dan hldak p€rernpwn, maka dia harus menggilir budak
perempuan satr rnalam sernentara perempuitn merdeka dua malam."
(Riuaft M-Daraquthnf l+s

Rfrryat toii diiadikan argurn€ntasi oleh irnam Ahmad. :

Denmptorg itu unnih rn€rdda itu waiib m€n!,erahkan diriryn
siang dan malarn sehingga bagianq,a lebih besar- Ini berbeda dengan

naflrah dan ternpat finggal karena disesuaikan dengan
kebufuhan, dan kehrfuhan budak perernpuan ifu sarrrEr dengan
kebuhrhan p€r€rnpuan m€rd€lo.

Adapun p*rggrlhr. perrnd@n, ia disyariatkan ur.ltuk

menghilangkan tabmkan antara rnasingrnasing iski. Kedua hal ini fidak
berbeda dalam rnasalah fori. Jadi kedrnngp di$lir agar bagiann5ra sarna.

Pasa[,Wanita muslirnah dan unnita Ahtul Kihb sama
datam penggilinn- Apabih s€orang hlGlald rnerniliki dtra isti, 5nng
safu brdak per€rnpuan muslirnah dan safunya lagi unnita Ahli Kitab,
rnaka hdak p€r€rnpuan dgitr safu rmhm sernentara u/anita merdeka
digilir dua rnalarn Apabila k€duar$E sanrasama uranita merdeln maka
digilir rnaslngflasirg safu malam.

Ibnu Al Mmddr berkata, "Para ulama yang kami kenal sepakat
bahwa penggiliran antam uaanih mtrslimah dengan wanih dzimmi
mma."14

143- HR. AdDaraurhni dalam .Surnlrqn l3/2SSl dari plur Haffi dari Al Minhal
bin Arnru darriznr bin HubaisrT dari AIi. Dalam sanadnr terdapat Haiiaj bin Arttn.ah,
seorang Mtdaftsgrg meriwayatkan wm 'An'armh, sementara Al Minhal bin funru
adalah periwalat Spng dip€rbitrcangkan (berrnasalari. Jadi sanad hadib ini lemah.

t44- Lih. Al ljma' karp lbrm Al Murddr lU/5861.
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Pendapat ini juga diryntakan oleh Sa'id hnu AI Musa947ab, Al
Hasan, AsySya'bi, An-Nakha'i, Az-Z.)hri. Al Hakam, Harnmad, Malik,
Ats-Tsauri, Al Auza'i, Aqrsyafi'i dan ,4slnbur Ra'yi. Hal ini karena
penggiliran merupakan hak isH sehingga hukumryn sarna antam wanita
muslimah dan wanita Ahlul Kitab, seperti mernberi nafl<ah dan tempat
tinggal. Tapi budak perernpuan hukr-nnrqn beda karena dia tidak bisa
menyemhkan diri saam sempurna dan tdak bisa diternpatkan s@ara
sexnpurna. Berbeda dengan unnita Ahlul Kitab

:

Pasal' Apabita budak perempuan dimerdekakan ketika
sedang digilir, maka hanrs ditambah derrgan malam lain agar
dia sama dengan umnita nierrdeka- Adapun setelah rnasa gilim}a
habis, maka perrggilimn dirnulai lagi s@ara sarna mta dan suarni fidak
perlu mengqadha unfuknp yang telah hlu, karena kernerdekaan teriadi
setelah hak isffi terpenuhi. Bih dia merde&a s€dang wanita merdeka
telah digilir safu rnalam rnaka suami fdak perlu menambahnya karena
kedua4n telah sarna dalarn perolehan hak.

Pasal, Hak penggiliran menjadi milik budak
perempuan, bukan milik maiikanrrya- Dia berhak memberikan
dirin5n unfuk stnminya pada rnahm silimnnla dan unfuk sebagian
madunya, seperti u,'anita merdeka; dan rrnjikannS;a fidak berhak
melarangnyra dan tidak boleh mernberikan kepada srnmi wanita selain
budak tersebut- Karena menetap mempakan si budak perernptran dan
bukan hak majikannSTa, sehingga diairya bisa nulggugurkanq/a.

Al Qadhi menyatakan bahura Ahmad
bahwa suami harus minta iiin kepada rrnjikan si budak p€rernpuan
unfuk menjauh darinya adahh bahrrya si hdak perernpuan tidak
diperbolehkan menyerahkan hakrya yang benrpa penggiliran kecuali
atas ijin majikan. Dan analogi ini adahh b€nar, kanena persetuburnn ifu
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tidak nnsuk dalam penggilimn sehingga u/ali fidak punya hak di

dalamnya- Disamping itu tuntutan kembali adalah hak si budak
peranpuan, bukan hak majikannya- Mernfasakh nikah karena suami

penisnln bunfung atau impoten juga hak si budak perernpuan, bukan

hak majikanryp. Oleh karena ifu Udak ada alasan untuk mendukuqg hak

majikan disini.

Pasal, Seorang lah-lald lrang memiliki beberapa budak
perempuan fidak perlu menggilir mereka. Bagi laki-laki yang

merniliki beberapa isfoi dan budak-budak perempuan, dia boleh

menernui budak-budaknya kapan saja dia mau dan boleh bercumbu

dengan mereka kapan saja dia rnau, seperti istri-isfui sahnya. Bila dia

mau dia bisa jarang menernui mereka, dan bila mau dia bisa sering

menernui mereka- Bila dia mau, dia juga bisa mernperlakukan budak-

budak perempuannlra secara sarrla. Bila dia rrrlu, dia juga bisa

mengistimarakan satah safun5aa; dan bila rnau dia juga bisa bercumbu

dengan sebaglrnnya saia tanpa sebagian lainnya.

DalilnSra adalah fiman Allah &,

"Kqnudian jika kamu bhn frdak al<an dapt bqlaku adil, Maka

fuwinilah) samngeF." (Qs. An-Nisaa' [4]' 3).

Nabi $ rnerniliki budak perempuan lraitu Madyah Al Qibthiyyah

dan Raihanah tapi beliau Udak menggilir keduanSn. Disamping itu budak

perernpu.rn ifu merniliki hak dalam bersenang-senang (bercumbu);

karena itulah tidak berlaku Khipr padanlp bila majikannya memiliki

penis bunfung atau impoten, dan dia juga diberi masa wakfu lla'. Akart

tetapi bila dia hendak menikah maka si majikan wajib

it;\j;:,fi{+Sg
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rnembersihkannya, baik derrgan menyetubuhinya ahu menikahkanrya

atau menjualnya.

Pasal Suami harus menggilir isnri-isnriryla satu malam
safu malam. Bila dia herdak menambahnlEr rnaka fidak
boleh kecuali atas seijin isilri-isfirinya-

Al Qadhi mengatakan, '$tarni Mr menggitr m€rdn dua

malam dua malam dan tiga rnalarn tiga rmhm."

Dan fidak boleh melebihi batas tlp rnabrn karah atas

keridhaan mereka. Akan tetapi yang palirg baik illalah satu rnalam safu

malam karena lebih dekat dengan kebiasaan merdra- Tlgo rnalarn

diperbolehkan sebagai batas sedikit. Jadi ia s€p€rti safu rmhm.
Dernikianlah gnng dinyatakan oleh irnam qnf i.

Adapun dalil yaqg lffri iadlran acrni addah bahln Nabi *
han5ra menggilir istri-isbir4/a safu rnahm safu rmhnn Dtampiqg ihx

menggilir secam sanur rata hulcnnnya u,a[b. Dan dipeftotehkarr
memulai dengan satu isfui dilorenakan strlit rnergsahmg mereka-

Apabila seorang suami telah mengirnp satu malam di n rnah sahh satt
istrinya, maka pada nnlam kedua dh harus urengirnp di rumah isffi
lainnya. Jadi dia fidak boleh merriadikan rnalam kedua trntuk isni
pertama tanpa keridhaan istri kdua. Disamping ifu hal tersebut akan

mengulur hak sebagian isfui lainnya sehingga fidak diperbcilehkan bnpa
keridhaan mereka, seperti menarnbah lebih dari tbamalam.

Apabila seoremg suami mempunlEr ernpat isM hfu menggih
masing-masing isti selarna tiga rnalarq maka isH temkhir akan

mendapat bagian terakhir setelah 9 malam dan peri<rde ini tergdong
Iama sehingga tidak diperbolehkan. Seperfi hahp bih dia merniliki dua

orang istri lalu hendak menggilir rnasing:rnasirg isbi 9 rnabrrrr.

Disamping ifu mengulur wakfu akan nrengakibadon bencarn setfngga
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tdak dip€rboletrkan tanpa iiin 1;ang bertrak bila rnasih bisa dsegerakan,

seperti menguh utarg yang bisa dibalBr kontan.

Penentuan p€nggifimn sampai tiga rnalam tdak perfu ffiengar
karena tidak adarryTa dalil png menrt{askanryn. Mengerni batas sedikit

tidak menglnnrskan bolehrya marrnda tmk sep€rfi utang ymrg bba

dibuyar kontan dan hak+ak lainnlp.

Pasal Apabita seorang $tami menggilir salah safu dari
lredua istringpa lalu dia menthaliaq ishi satrrrga .sebelurn
menggilirryTa, maka dia berrdosa; karena dh menghilanglen hak

isbi yang wajib diberikan . Bila sang istoi kerrbali kepdarya
dengan safu rujuk ahu dinilmhi lagi rnaln sang srami trarus margqOdha

rnalarn Stran Fng ditirggan{an, karena dia rnampnr mernmaikan hak
sarg isfoi tersehrt sehingga rraiib mdalukanqn, seperli trang banglm*
yang telah mampu uhng.

Apabla da tdah nrcqggilir salah satu dari kedrnnlp lalu dia

datang trntuk m€nggifir ishi kedua tapi sang ishi menuhrp pinfu atau

menolak dio.trnbui atau dia ffita 'Jangan rnasuk kesfuii" atau 'Jangan

bermalarn di sfoii' atau dia mengHaim thalaq, rnaka halmya berupa

penggilimn gl€rrr. Kerrudian bila setelah itu dia rnau disetubuhi lagi,

rnalo sang suami hanrs mernulai lagr p"nggiliran dan tftlak perlu

mengqadha uraktu penggiliran unfuk isfoi 37ang mernbangkang karena

sang isfoi tdah menggrywkan haknla.

Apabila dia merniliki errpat ishri lalu menehp di terrpat tiga

orang isbinya sdarna 30 rnalam, rnaka unhrk Siliran ishi keernpat dia

harus menetap di terrpatrln selarrn 10 rnalam agar hak m€rel<a sarna.

Apabih salah saturrya mernbangkang kepadarya dan sang smmi
menzalimi sahh satu dari mereka dengan frdak menggilirrya, dimana dia
finggal d rurnah kedua *rhinta sdarna 30 rnalarn htu isfui 3Bng

kennbali taat sernentara da hendak nrengFdha gihmn
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unhft istui png dizalimi, maka dia harus menggirimya serama tiga hari
sernentara istri yang membangkang digilir safu malam selama fima
putaran- Jadi dia menyempumakan penggiliran untuk isti yang dizalirni
selama 15 malam sementara isfui yang membangkang s rrnlam,
kernudian dia memulai lagi penggiliran unfuk sernua istuin5ra.

Apabila dia memiliki tiga iski lalu menggilir dua istoinSra selama
30 rnalam dan menzalimi istri ketiga, kemudian dia menikah lagi dengan
wanita gang baru lalu hendak mengqadha gilimn untuk ishi Snng dizalirni
maka ishi 3nng baru dikhususkan dengan digilir selama tujuh malam bila
dia pera*nn dan tiga malam bila janda karena adanya hak akad,
kernudian dia menggilir ishi yang baru dengan isfoi lrang dizalirni 5
putann sesuai yang telah kami uraikan, yaifu setiap putaran tiga maram
dan safu rnalam unfuk isfui yang baru.

Pasal' Apabila seorang lald{ah memiliki d,a ist.i di
d,a Negara, maka dia wajib bertaku adil kepada keduanya,
karena dia mernilih tempat yang jauh unfuk kedm istuinya sehingga hak
keduan5p tltak gugur dengan hal tersebut. suami bisa datang ke istui
57ang tdak ada pada hari gilirannla atau bisa mendatanglGru[E ke
ternpatrya lalu menggilir keduanya dalam safu Negara. Bila isfoi ensFn
datang padahal dia bisa rnaka hukr,}, gugur karena dia mernbangkang.
Apabfu dftr hendak menggilir keduanya di negara kduanya maka fidak
han-rs menggilir satu malam safu malam, tapi u,aktunlra ditetapkan
sesuai kebufuhan, seperti safu bulan safu bulan atau lebih lama atau
Iebih sedikit sesuai kemampuan dan terganfung dari jauh atau dekahrya
dua negara tersebut.

Pasal, seorang istri boleh meniberikan hak giliml^
kepada srraminya atau kepada madun3ra atau kepada mereka
semu.lnljra- Tapi hal ini tidak boleh kecuali atas keridhaan suami,
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karena hukryra dalam bersenang-senang denganngn tidak gugur kecuali

dengan keridhaannya. Apabila sang istui ridha dan suami juga rela maka

diperbolehkan, karern hak ada pada keduanSn dan tidak keluar dari
keduanln.

Apabila isbi 1ang dihibahkan menolak menerinr.r hibah maka

hukumrya fidak boleh, karena hak suami dalam bersenang-senang

dengannln berlaku setiap saat. Sang isfui hanp boleh menolak bila

bertabmkan dengan hak isti lainnlp. Apabila hal ini frdak ada karena

hibah tersebut rnaka hak suami tehp dalam bersenang.senang

denganryra meshpun sang istui tidak suka, sgperti halrUn bila sang istri

sendirian.

Telah sah bahwa Saudah menghibahkan hari gilirannln untuk
Aislrah sehingga Rasulullah $ menggilir Aiq/ah pada hari gilimnn5n dan

pada hari giliran Saudahl6. Dan ini bisa dilakukan setiap saat dan

sebagian waktu, karena Saudah mernberikan hari gilirannya unfuk
sduruh trari gilinnnSa

Ibnu Maiah dari Aist ah bahwa Rasulullah #r
sedikit kesal dengan Shaft!,tah binti Htryay, lalu Shafiyg"ah berkata
kepada Aislrah, "Apakah kamu bisa menjadikan Rasulullah ridha
kepadaku ? maka akan kuberikan hari giliranku unfukmu." talu Aisl,rah

mengambil kenrdung yang dicelup dengan 7a'farart kemudian
mencipmtinla agar aronranya semerbak, lalu dia memakainya kemudian
duduk di samping Rasulullah $ sehingga beliau bersabda, "Menjauhlah

dariku, wahai Aisl/ah, karena ini bulon hari giliranmu" Kata Aiqrah, "lni
adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yarrg

dikehendakiNya," lalu dia menrberitahukan kepadanya tentang hal yang

terjadi. MalG Rasul pun rela dengan hal tersebut.l6

145 Tehh dis€bu&an s€b€funiqra pada No. 24.
l'16 HR. Ibnu Maiah dahm .*narrqB llftl lg73l dari plur Harnmad bin Salamah

dari Tsabit dari $lrrnt/llah dari AislFh. Dalam Az-hva iddikatakan, "Dalam sanadnya
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Apabila hal ini tdah tetap, seandainyra sang isti menyemhkan
hari gilirannya kepada seluruh madun5a rnala mereka tetap digilir,
seperti halnya bila sang suami isfoi Snng menyerahkan
dirinyra. Bila dia menyerahkan malam silimnnya kepada suaminla maka
sang suami boleh memberikan gilinn tersebut kepada siapa saj.a Sang
disukain5ra dari kalangan istuin1n, karerra dahm hal ini tidak ada ishi

}rans dirugilen. Bila suami rnau dia bim mernberikanrya unfuk sernua

isfoinya, dan bila mau dia bisa mengktp:suskan salah seomng isfoiryp.

Bila dia mau dia juga bisa mernberilannga l€bih baryak untuk sebagian
iskinp sernentara sebagian lainngra tidak. Bila strami mernberikanryra

unfuk salah seorang dari mereka rnala huhrrnnya diperbolehkan,
seperti yang dilakukan saudah. Kernudian bila malam tersebut
beriringan dengan malam gitimn iski yang dihibahkan dan di antara
kedtnnSn meskipun tidak saling biringan, rnaka tdak boleh menggilir
kedtnn5a s@ara berurutan kecmli dengan keridhaan ishi-istui gnng lain,
kernudian $rami han s merrberikan kepadanya pada waktu gnng

diberikan unfuk p€rernpuan lnng rn€qr€mhlen diringa, karena ishi 3png
dihibahkan b€rstatus seperti unnita yarrg menyemhkan diriqn pada

rnalam gilirann!,a sehingga fidak bol€h dari ternpatqaa,
sebagairrarn bola 5nng tersisa unfuk perernpuan yang mengrcmhkan
dirinla. Dsamping ifu hal ini akan menguh hak selain dia dan menrbah
rnalam gilimnnya tanpa keridhaanrya sehingga tidak dipertolehlGn.
Begifu pula hukumnya bila sang istui menyerahkan hari silimnn!,a unhrk
sang suami lalu sang suami mengistimeunkan salah seorang ishin5n
dengan menunjuknla.

Ada juga pendapat lain, laifu bahwa boleh menggilir dr:a malam
tersebut secam beriringan karena tidak ada manfaat dalam memisahn5ra.

Akan tetapi pendapat pertarna lebih sah karena telah karni jelaskan

manfaatnya sehingga tidak boleh menyingkirkannla.

Sumaygrah AI Bashr[a;ah, seorr4; 1nng tidak dikenal- BegihJah
yang dikatakan oleh perrgamng Al Mizan."
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Apabila perernpuan !,ang menyerahkan dirinla kembali pada

malam grliranqra, maka dia befiak mendapafl<ann1n di malam

selanjutrya karern penlrerahan temsehrt bdum diterima sedang dia tidak

b€rhak menuntut sesuafu ynng tdah lalu karena kedudukannln seperti

sestrafu yanag tdah diterima- Bih dia kernbali @a sebagian rnalam,

maka $Emi wajib pindah ke tenrpatuiya. Dan bih dia fdak hhu sampai

rmlarn tnbis rnaka dia fidak pefu mensqadtlan!,a karena png ceroboh

isbi.

Pasat Apabila sans istri menyerahkan malam
giliranqra derrgan imbalan harta maka htilnrmnf fidak sah,
karena haknlp adahh dengan adarrya suami dan fidak

derrgan harta. Oleh karena ifu fidak boleh menggantinln derrgan harta.

Bila dia mengarnbil harta tersebut mal<a dia unjib mengenrbalikarurya

sernenbra sang suami harus mengqgdha gilirannSn, karern isfui

m€ninslalkannya dengan ryarat kompensasi suami tdak
mernberikan kepadanS;a- Apabila kompensasinSp selain lrarta, m*fryn
mernhrat r*fha stnminlp atau sdain ifu mal€ hulturnnga boleh, karena
Aisyah p6nah merninta keridtraan Rasululhh $ terhadap Shafittah

dengan m€ngarnbil malam Sihanqra dan mengaba*annya kepada

Rasulullah * denean rrlak diingkari oleh bdtru

1227 - Masalah: Al lftarqi berkah, 'Apabila ishi
bepergian derrgan seiiin slnmiryn, maka dia tidak diberi
nafkah dan fidak perlu digilir- Tapi bita suami
mengernbalikannla maka isfoi waiib merdapat haknyra-"

Penjdasarurya adalah, apabila ishi untuk

dergan iiin *nminya unfuk atau berkunjung

atau mentrnaikan haji Swmah atau urnmli Sunnah, rnaka dia tidak

mendapatkan halrrya benrpa naftah dan penggilimn. Derrikianlah yang

dinyatakan oleh Al Klurqi dan Al aadhi.
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Abu Al Khaththab menyatakan bahwa dalam masalah ini ada
dua pendapat. Salah satunya adalah, bahwa haknya tidak gugur karena
istri bepergian dengan seijin suaminya, jadi mirip kastrs seandainya dia
pergi bersama suaminya.

Adapun menurut kami, penggilimn ifu bertujtnn agar suami bisa
menempat di rumah istui yang digilir dan menrberi nafkah kepadanlp
supaya dia bisa bersenang-senang dengannya. Karena dalam kasus ini
hal-hal tersebut fidak bisa tercapai karena isfui yang berhalangan, rnaka
dengan sendirinya haknya menjadi gusrrr, seperti hulrua bih stnmi rrdak
bisa melakukannya sebelum dia masuk meneryui isfuirya.

Ini berbeda dengan perjalanan ishi bersarna suaminya karena
tidak ada halangan dalam hal tersebut. Bisa p"ra e*sgiri-" gr{Fr,
menurut suafu pendapat; karena seandairya suami pergi meninggalkan
istrinya maka dia tidak bisa menggilimya disebabl€n oleh ulahry;a.
Apabila yang berhalangan adalah isbi rnaka dia lebih hyak untuk tidak
digilir.

Sedangkan berkenaan dengan nafl<ah, datarn hat ini da dua
pendapat. Tapi Srang perlu dicatat adahh bahwa naftah itu alcn gugur
bila istoi pergi tanpa s€ijin suamiryE, karena bra tratmF gugur
disebabkan sesuafu 5ang bukan dan rnalrsiat, nra,ka
gugumya haknya disebabkan pembanglengan dan maksiat adahh lebih
layak menggugurkan haknya. Tentang masalah ini fidak ada persdisihan
di kalangan ulama, sejauh yang lami ketahui.

Adapun bila suami mengembalikannyra dan mengirimnya untuk
suatu keperluan suami atau menSnrruhnya pindah dari negaranya, rnaka
haknya tidak gugur berupa nafkah dan penggiliran; karena dalam kasus
ini tidak disebabkan olehnya akan tetapi disebabkan oleh suami
sehingga haknya tidak gugur. Hal ini seperti kasus seandainla pernbeli
merusak barang jualan, maka hak penjual tidak gugur 5nifu bahwa harga
barang tersebut harus diberikan kepadanya. Berdasarkan hal ini rnaka

EI - AI Mughni



suami harus mengqadhanla sesuai kadar menetapnya di rumah
madunya- Dan bila isti bepergian bensarnant/a maka dia berhak
mendapat hakrya benrpa nafkah dan perrggiliran-

1228- Masalah: AI Kharqi berkah, 'Apabil;a suami
hendak peqli, dia tidak boleh pergi bersama salah seor:rng
ishin5Ta kecuali dengan mengtrndi terlebih dahulu- Apabila
dia teliah kembali malra dia harus memulai lagi penggilimn
terhadap mereka-"

Penj{asannp adalah: apabila suami hendak dan ingin
mernbaun ishi-ishiqp baik sernuanya atau tidak mernba,,ua

mereka s€rnu.r, rnaka dia tdak perlu merrgundi mereka, karern undian
itu berh$uan unfuk mengkhususkan isfoi prrg keluar undianrgTa supa!,a
bisa dibarra p€qgi- sedang datam kasus ini serrruanya sarna tidak ada
png dikhususkan-

Apabila suami h€rdak dengan sehgian isfuinya maka
fidak boleh kecuali dengan mengundi mereka terlebih dahulu.
Dernikianlah 57ang din!,atakan rnaloritas ularna-

Ada juga riwagat dad Mafik bahwa dia boleh mdah*anry;a
tanpa perlu mengundi mereka terlebih dahulu. Tapi ini tidak benar,
karena Aiq/ah meriwagratkan bahwa Nabi $ apabila hendak bepergian,

beliau mengtrndi ishi-ishinp- siapa salr 3Bng anak panahqn keluar
mal<a beliau pergi bersainanya- (Muttafaq Alailr)l47

Disamping ifu bepergian dengan sebagian iski tanpa mernbawa
sebagian lairurya dahh mengistimq,akan mereka; dan ini tdak
diperbolehkan tanpa nrcngundi terlebih dahulu seperti mernulai lagi
penggiliran.

147 Telatr dl;efuf<an pada No-130 f'dasalah t{o. 1lZ7-
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Apabila suami hendak pergi dengan lebih dari satu isti, dia juga
harus mengundi mereka. Aisyah meriwa5atkan bahura Nabi f,$ apabira

hendak pergi mengundi isfui-istrinp dan png keluar undianngra adalah
Aisyah dan Hafshah. (HR. Al Bukharilras

Apabila suami bepergian dengan lebih dari seomng isffi maka
dia harus memperlakukan mereka secara sanra sebagairnana dia
menyamakan mereka ketika sedang menetap, dan dh tidak perlu
mengqadha untuk istui-istoi yang tidak dibarrn pergi ketika dia tdah
sampai ke negerinya. Inilah arti pemSrataan Al Kharqi-

Apabila dia telah tiba maka dia hanrs mernulai lagi penggiriran

terhadap mereka. Demikianlah ynng dinyatakan mayo,ritas ulama- Tapi
ada riwayat dari Daud bahwa dia harus mengqadha, berdasarkan firnan
Allah &,

,#'LLij4;53
"Ihrqta itu janganlah kamu tqlalu cadaug k& Wg

l<amu cintai)" (Qs. An-Nisaa' l4l: L291.

Adapun menurut kami, Airyah tidak menyehrt tentang Qadtra
dalam haditsnya. Disamping isti SBng bepergian dengan *nminya ikut
merasakan kesusahan berkenaan dengan ternpat tnggal dan fidak
mendapatkan ternpat tinggal yang lq/ak seperti lpng didapatkann!,a
ketika sedang menetap. Bila dia mengqadha unhrk istui-ishi yang tidak
diajak pergi maka dia telah terlalu cendemng keeada ishi yang ikut
bersamanya. Akan tetapi bila dia pergi dengan salah seorang dari
mereka tanpa mengundi terlebih dahulu maka dia berdea dan hanrs

mengqadha penggiliran unfuk istui-istui Snng ditinggalkann!,a setelah dia
kembali. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam syaf i- Tapi menurut Abu
Hanifah dan Malik dia tidak perlu mengqadha, karena pengsiliran di

148 HR. Al Bukhari (9/H S2llftath, pernbahasn:Nilah-
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saat menetap tidak sama dengan penggilimn di saat sedang bepergian

sehingga sulit diqadha.

Adapun menurut kami, dia telah mengkhususkan salah seomng

mereka dengan bepergian dengannya dalam waktu yang menimbulkan

kecurigaan sehingga dia wajib mengqadhanya, seperti halnya bila dia

tidak sedang bepergian. Apabila hal ini telah berlaku, rnaka dia tidak
perlu mengqadhri wakfu lrang ditinggalkan tersebut, tapi hanla
mengqadha dengan menetap bersarna mereka baik dengan menginap

atau lainnln. Adapun dalam waktu perialarnn, isfui fidak mendapatkan

kcuali kesulitan bersarna suamiryn. Seandainya suami

sesuai waltu 5nng ditinggalkan dengan menginap di rurnah isfui png
fidak diajak pergi unfuk bersenang-senang dengannya, rnaka berarti dia

telah terlalu condong terhadapryn.

Pasal Apabila undian kehrar untuk salah seorang dari
niereka, mal<a dia fidak umjib kehrar bersamaqra dan dia
bisa pergt sendirian, karena undian ifu tdak meunjibkan kelum

bersama, tapi hanyra menenh*an siapa png akan dibawa. Bila dia

h€ndak pergi dengan selain ishi png undian rnaka tdak
boleh, karena sang isfui telah ditentukan berdasarkan undian sehingga

fidak boleh berpaling kepada gang lain. Bila sang istui mernberikan

hakn-p kepada istui yang lain maka boleh bila sang suami

meridhainya, karena hak tersebut ada pada sang isfui sehingga dia boleh

menghibahkannya kepada suaminya, seperti halnya bila sang isti
menyerahkan malam gilirannya pada saat sedang menetap. Tapi sernua

ini ddak boleh tanpa keridhaan suami, kdasarlon uraian ynng telah

kami paparkan tentang hibah rnalam gilimn pada saat menetap. Bila

sang isti mernberikannya k puda $rami atau kepada sernua istri lainnya

rnala dibolehkan.

Apabila sang istoi (3nng mendapat undian penggilimn) tidak mau
pergr bersama sang suami rnala hakrya gt€ur bila sang suami
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meridhain5n- Bila suami tidak mau, maka dia bisa unfuk
pergi bersamanya, berdasarkan alasan yang terah kami uraikan- Bila
suami rela dengan hal tersebut maka dia hanrs mernulai lasl undian
unfuk istri-iski lainnya.

Apabila seluruh iski merelakan suami mereka pergi dengan satu
oftmg isfoi tanpa diundi maka hukumnya bore}, karena tnk ada pada
mereka. Kecuali bila suami tidak rela dan menginginlon sdain isfoi yang
mereka sepakati, maka harus diadalon undian.

unfuk semua yang telah kami umikan di atas frdak ada b€daqra
antara perjalanan jauh dengan periahnan dekat, berdasarkan
keumuman hadits dan artinya. Tapi Al eadhi menyebutkan pendapat
kedua, yaifu bahwa suami harus mengqadha untuk ishi-istui yang fdak
diaiak dalam perjalanan dekat, karena hukumngra seperti meneftap.
Pendapat ini dinyatakan oleh,4shabq/afi,i.

Adapun menumt kami, suami pergi derrgan s@rang isfrftTla
dengan mengundi sehingga dia fidak perlu mensqodhanya, s€perti
perialanan jauh. Apabila hukumnya seperti hul$rn rnenetap rnalra.fidak
boleh bepergian dengan salah seorang dari mereka tanpa merrfiaua
lnng lainn!,a, sebagaimana fidak dibolehlon mengkhususkan sahh
safunga dengan menggilimga tanpa Snng lainrrya.

Apabila suami bepergian dengan salah safu dari mereka dengan
mengundi lalu temyata perjalanannya jauh, misalnl,a dia hendak pergi
ke Baiful Maqdis kemudian ke Mesir, maka dia han:s merrgajak sang ishi
Snng telah diundinya bersamanya karena dianggap safu perialarnn ptrg
telah diundi.

Apabila dia menetap di suafu negara selarra 21 shalat atau
kurang darinya maka itu tidak dihifung karern a.l^lah
perjalanan yang berlaku hukum-hukum di dalamnSa. Apabih dia
menambahnln maka dia harus mengqadha semuan!,a dari rrers.r
menetapnya karena telah keluar dari hukum p€rfthnan. Apabih dia
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bemiat hendal( menetap maka dia hanrs mengqadha yang masa lang
telah digunatrGn unfuk menetap meskipun sedikii karena telah keluar

dari hulrum perplanan. Kernudian bila dia keluar setelah itu ke

negerinln atau negeri lain rnaka dia tidak perlu mengqadha rnasa yang

digunakan dalam perjalanan karena hukumqn masih safu perjalanan

dan dia telah mengr"urdrya

PasaL Apabih dia hendak pindah ke negara lain
dengan membawa istri-istrinya dan bisa memhwa mereka
semuanya dalam perialananqn, maka dia bisa
melakukannya dan tidak boleh mengistimewakan satah safu
dari merela, karern dalam perialanan tidak boleh mengistima;,rakan

salah safu dari iski-ishi dan fujuann5ra unfuk memindahkan mereka
sernua. Apabila dia mengkhunrskan salah seomng dari mereka, maka

dia harus merrgqadha unfuk istri-isti lainn5p, seperti orang yrang sedang

menehp.

Apabih dia tdak bisa mernbaua mereka sernua atau kesulitan

lalu dia mernrnjuk rnahmm mereka png unfuk membarlra mereka
sernua, maka hukurrryra boleh, dan dia tidak perlu mengqadha unfuk
seoftrng pun dan tidak perlu mengundi karena telah memperlakukan

mereka secara sanxr.

Apabila dia hendak mengkhususkan sebagian dari mereka untuk
diajak pergi bersarnan!,a, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan

mengundi terlebih dahulu. Apabila dia telah sampai di negara tujuan
kemudian ishi yang dibawanS;a menetap bersamanya, maka dkr harus

mengqadha untuk isfoi-isfoi lainrya selama masa keberadaannla bersama

isti yang dibauaa t€rs€but, karena statusnln telah menjadi orang muqim
dan tidak b€rlaku l4i hulom musafu padanya.
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Pasal, Apabila dia memiliki safu orang istri talu
menikah lagi dengan wanita lain kemudian hendak
bepergian dengan membawa mereka semua, maka dia harus
menggilir istri barunya selama fuiuh malam bila masih gadis,
dan tiga maLam bila dia janda. Kemudian setelah ifu dia bisa
menggilirq;a dengan istri pertaman3ra-

Apabila dia hendak bepergian dengan salah seoftmg dad
keduanSn maka dia harus mengundi keduanln. Bila 5nng keluar adalah
undian isfui baru, maka dia harus pergi bersamanp dan hak akad masuk
dalam penggiliran dalam perjalanan, karena ini juga termasuk jenis
penggiliran. Sedangkan bila undian jafuh unfuk istui pertama, maka dia
harus pergi bersamanya. Apabila dia tdah tiba kembali ke negaran5n

maka dia hanrs mengqadha penggilimn istui barunya unfuk hak akadn5ra,

karena dia bepergian setelah menggilir wajib baginya.

Apabila dia menikah dengan ormg p€rernpuan lalu hendak
melakukan perialanan, rnaka dia harus mengundi kedmryn dan pergi
dengan ishi gnng keluar undianngn, dan hak akad rnasuk datam

dalarn perjalanan. Apabila dia telah kenrbali rnaka dia harus
mengqadha penggiliran untuk hak akad isti kedtra. Dernikianlah
menurut salah safu dari dua pendapat, karena hak tersebut wajib unfuk
sang iski sebelum sang suami bepersian dan tidak dilaksanakan

sehingga waiib diqadha, seperti halnya bila sang suami pergi dengan ishi

5nng lain. Adapun pendapat kedua menlntakan bahwa sang suami tidak
perlu mengqadh*! , agar tidak ada pengistime\ /aan atas isfui png
diajak bepergian, karena dalam bepergian sang isbi tidak mendapatkan
penernpatan dan penginapan seperti ketrka sedang menetap dan akan
menimbulkan kecenderungan terhadap salah safun1p sehingga sulit
diqadha.

Apabila dia kembali dari perjalanan sebelum habis waktu
pernberian hak istri pertama, maka dia harus menyempumakann!/a
ketika telah menetap dan mengqadha untuk istri yang fdak diaiak pergi.
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Demikianlah menurut mtu pendapat. Adapun bila lebih maka dalam hal

ini ada dua pendapat.

Ada juga pendapat ketiga untuk masalah pertama, yaitu

memulai lagi qadha hak akad untuk masing-masing dari keduanya; dan

istri yang ikut bepergian tidak dihitung berdasarkan lama perjalanannya

sebagaimana tidak dihitung trntuk selain hak akad. Pendapat ini lebih

dekat kepada kebenaran daripada menggugurkan hak akad yang wajib

menurut slnrat tanpa adanya sesuafu yang menggugurkannya.

1229- Masalah: AI Kharqr berkata, 'Apabila dia
mengadakan resepsi pemikahan dengan seorang gadis,
maka dia harus.menetap di rumqhn5n selama fuiuh malam,
kemudian dia menggilir istri yang lainnya dan selama
menetap bersamanyra fidak dihitung: Sedangkan bila
perempuannya janda maka dia bisa tinggal bersamanya
selama tiga malam lalu dia bisa menggllir istrinya yang lain
tanpa menghitung masa menetap bersamanya."

Apabila lak-laki png memiliki beberapa istoi menikah lagi

dengan perempuan yang baru, dia harus menghentikan penggiliran lalu

menetap di rumah isfui barun1n selama tujuh malam bila sang istri masih

gadis, dan dia tidak perlu mengqadha untuk istri-istri lainnya. Sedangkan

bila sang istri janda, maka dia bisa tinggal bersamanya selama tiga

malam dan fidak perlu mengqadha, kecuali bila sang iski
menginginkannya tinggal bersamanya selama fujuh malam, maka dia

bisa tinggal bersamanyra lalu mengqadha unfuk istri-istrinya yang lain.

Pendapat ini diriwayatkan dari Anas, dan juga dinyatakan oleh Asy
Sya'bi, An-Nakha'i, Malik, AsySyafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan hnu Al
Mundzir.

Tapi ada riranyat dari Sa'id bin Al Musa1ryab, Al Hasan, Khallas

bin Amru, Nah' Maula Ibnu Umar, bahwa gadis wakfunya ti$a malam
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sementara janda dua rrnlam. Pendapat senada iuga dinyatakan oleh AI
Auza'i.

Al Hakam, Harnrrnd dan Ashabur Ra'yi mengatakan, .Iski baru
fidak diisfimeuakan dalam penggilitan. Bila suami tnggat
sebentar, rnaka dia harus mqrgqdha untuk isfoi.ishinya yang lain,
karena dia tdah rnerBistrneualcnq,a dengan u/akfu tertenfu sehingga

wajib merrggdhanp, seperti hakrlp bila dia menetap di rurnah janda

sdarna fujuh malam-'

Adaptm dalil Slang karniiadil€n acuan adalah hadits riura5nt Abu
Qihbah dari Anas, dia b€rkata, "Temnsuk smnah adahh apabila
seseomng menikah dengan gadis dan mernadu |anda, dia harus tinggal
di rurnah sans gadis sdarna h{uh rnalam. sedarBkan bila dia menikah
dengan ianda rnaka dia harus finggat di nrnahrya selama tiga rnalam,
lalu dia mdahrkan penggiliran-"

Abu Qilabah b€rkata, 'Kalau aku mau, al'n kukatal'n bahun
Anas meriwaptkannSn secarrs lg{ar{u'kepada l\trabi 8r." (Muttafaq

Alaildl4e

Dari ummu Sahrrnh: Bahwa kefil' Rasulullah $ menikahi
ummu salamah, beliau menetap di nrrnalurya sdama figa rnalam dan
b€rkata, "Aku bukannyn merendahkan Bila kamu rrnu" aku
akan menehp di rurrnhmu sdarna hduh rnalarn. Tapi bih aku menetap
di rurnahmu selama t$uh mahm rnala aku harus men&p di rurnah
istri-istriku yang lain selarna fuiuh matam-"Iso (HR Muslim)

' 74e HR. Al Buldnd lgft| szl.4fta$" pqnbhasn:Nitatl, Muslim
(2/44/45/1084, Pqnblnsn:sto,.anl. Dl dalamrrya prg berrrata adarah Khalid,
birl€n Abu Qlabah- Hadib ini jwa diriwayatkan oleh Abu Daud datam sururrrya
(2/H 21241, At-Tirrnidzi dalam .gmarnln p/H lj3gl,Ibnu l*daph dalam Sunarnlra(l/tl L9l6l, Malik dalam Al Mtmthtta'(2/tS/SgOl.

r5o- HR. Mtrslim (Z/41/hO8Z, pqntahasn:Suqarl, Abu hud dalam.arnarnya
17/17 7917), Ad-Darirni dahm .tmarrya l2/u z3tol,I{ark dahm At Musailrilta'
(2/14/5291,. Ahmad dabrn Mun&yya t6 /294 -
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Dalam redaksi lain disebutkan, "Bila kamu mau, aku akan tinggal
di rumahmu selama tiga malam lalu aku menggilir (isfui-istri yang

lainl."rSr

Dalam redaksi lain disebutkan, "Bila kamu mau, aku akan

mengunjungirhu lalu aku akan menghitungnSn, untuk gadis tujuh malam

sementam trnfuk ianda &a rnalam. "152

Dalam redaksi !,ang diriwaptkan oleh M-Daraquthni
disebutkan, "Bila kamu rnau, aku akan tinggal di rumahmu tiga rnalam

dengan ikhlas untukmu. Dan bila kamu mau, aku akan tinggal di
rumahmu selama fujuh malam lalu aku akan menggilir istri-istriku png
lain selama fujuh malam."153

Hadits-hadits ini merrolak Qryas mereka dan didahulukan

atasnya.

Ibnu AMil Barr b€rkata, 'Filadib-hadits Marfu' dalam bab ini
sesuai dengan api yang tdah kami katakan, sementara trang:trang
yang konta dengan lorni Udak merniliki hadils Marfui Dan dalil fiurg
dipaloi "d.lt yang paling dekat dengan $nurah-'

Pasal Budak perempuan dan perempuan merdeka
hukumnS;a sama dalam masalah ini..

,Ashab Syafi'i merniliki tiga pendapat dalam rrnsalah ini.

Pertama, seperti pendapat kami. Kdua, budak perempuan sama

dengan perempuan merdeka, seperti panggilimn lainnyn. Kutigr, budak
perempuan yang masih gadis diberi waktu ernpat malam serrentam
yang janda dua malam dengan m€nyernpumakan sebagian malam.

1s1- 93. Muslim (2/42/1083, Panbahmn:Suswr), Malik dalarn At Muuaththa'
(2/L4/5291.

r52- 63.' y*lim l2/LO83, Pantblnsan:Susuar).
153- gp. Ad-Daraquthni dalam Srmarnya (3/743/2%)dengan sanad Shahih.
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Adapun yang kami jadikan acuan adalah keumuman sabda Nabi
$, "Gadis fujuh malam sementara janda tiga malam.'l Disamping ifu
fujuannya supaya suami tinggal bersamanSn dan unfuk menghilangkan
tabrakan. Budak perempuan dan perernpuan merdeka adalah sama
kebufuhannSra sehingga keduanya sama, seperti dalam masalah nafkah.

Pasal Makruh hukumnSTa membqrcng dua ishi ke
rumah srrami dalam safu malam atau dalam m.u;a
pelaksanaan hak akad salah safu istri, karena suami tidak
mungkin dapat menunaikan hak keduanyra dan akan merugikan istui

yang haknlp tidak diberi.

Apabila dia melakukannya lalu mernasukkan salah safu dari
keduaqn sebelum yang safun1n, maka dia harus memulai dengannya

lalu memberikan hakryn kerrrudian kernbali dan mernberilan hak istri
kedua lalu mernulai penggiliran. Apabila ishi kedua diboyong ke rumah
suaminya pada rnsa pemberian hak akad, maka suami harus
menyempumakan unfuk isti pertama lalu dia mengqadha hak isffi
kedua. Apabila keduanla dirnasukkan sekaligr:s ke dalam rumah dalam
safu tempat, maka keduanya harus diundi dan Snng pertama kali digauli
adalah isti Snng undiannya keluar, lalu setelah itu istri kedua.

Pasal' Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri lalu
dia menginap di rumah salah saturyra selama safu malam,
kemudian dia menikah IaSl dengan istri ketiga sebelum
menginap safu malam di rumah istri kedua, maka istri yang
telah dibogrong harus didahulukan karena haknya lebih kuat disebabkan

telah tetap berdasarkan akad, sementara isfoi kedua telah tetap
berdasarkan perbuatanngra. Apabila dia telah menunaikan hak istri
barunya, maka dia bisa memulai dengan isfui kedua lalu menunaikan hak
malamnya, kemudian dia harus menginap di rurnah isfui barunya dan
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s€tdah ihr rnerrnrhi penggifimn. FIal fori karena rnalam y,ang dia berikan
untuk fofri liedua seearutn[Na hdmtn sernentara separuh
btotntta hak ffi hinngn. Jadi yang berlal$ untuk isH baru
itu xtmbang ydfu sepiluh rnalam yang sanra dengan setiap ishi.
Berdasarlan hal hi malia $ami pedu m€qr€ndki dahm s€paruh malam
dan fori tenfu alran mer{rusatrtran, loriena bisa sair dia trak menernukan

ternpat untrk meryenalri atau tidah bisa lrcftrar pada seearuh rnalam.

Dan apa yaqg tdah lramf uraikan yaihr merrulai d€ngannta setelah isfui

kedrra al€n dapat menfierilon halrrBB hrpa kesulitan t€rs€but, dan ini
l€bih baih frryAblL

Pasat Huk.m fuiuh rnalam dan tiga malam unfuk ishi .

lrang diboSprrg ke nmah suami adalah sarta hukumn5Ta
dangan sehrutr pengsihran, lnitu batnpa patokanrryra adalah
matam hari- .tradl suami bdeh kduar pada siang hari rrrfuk mencari
nafliah dan menunaikan hak+at( rnausia- Apabila dia tdak bisa tnggal
di ternpat bfuintE pada rnahm hari karena kedhdon atau ditahan atau
meningga[hnr[B hnpa adarrya ua.n, maka dia tEms
Dia iuga bba lrchnr rnrtuk shaht jdna'ah, karena Nabi $ tidak

meninggalcn shalat jarna'atL Jadi dia bisa k€luar unh.rk unsein penting.
Tapi bila ketuamp lama rnaka dia han s rnengqadhaqra; sedangkan bila
kduaml,a seb€ntar mal<a fidak p€rlu mengqodhanya

1230- Masalah: At lftarqi berkata, 'Apabila hmpak
tandatanda peurbangkangan pada istri maka $ami harus
menasehatinya- BiIa terngrata isfui menunjukkan
pembangkansannt a maka $ami hanrs meninggalkanryra
dengan trarapan bisa menyadarkanrya- Bila fidak berhasil
malra dia boleh meurukuhrya derrgan pukulan !/ang fidak
menlmkitkan-"

AI Mughni - @I



Arn Nusyuz (pernbangkangan) adalah durhaka kepada suami

dalam hal yang diwajibkan Allah atas isti yaitu taat kepadanya. Kata ini
diambil dari kata Nas5tz yarfu naik, seakan-akan isfui naik atau

menyombongkan diri dan tdak rrcu menjalankan sesuafu lnng
diuajibkan Allah atasnya yaitu taat kepada suarnin!,a.

Apabila tampak pada isti tanda-tanda pernbangkangan,

misalnln dia kebemtan atau menolak ketika diaiak bersetubuh dan tidak

mau mendatangl suaminSn kecuali dengan paksaan, maka suami hams

menasehatinya dan menakuti-nakutinya dengan ancarnan Allah. Dia

harus menjelaskan kepadanya tentang perintah Allah kepada isti bahrrra

isfui harus taat kepada suaminya dan bagi 5nng melanggar akan berdosa

dan sebagai konsekuensinya tidak akan mendapat nafkah dan pakaian

serta akan mendapat hukuman boupa pukulan dan ditinggal suami

berdasarkan firman Allah: t

@ 6)6tO"jt34.;:\3
"Dan piahkanlah mqdta di tanpt ffir mqda." (Qs.'ArF

Nisaa' [4]' 34).

Apabila isti menampakkan pernbangkangan dengan berbtnt
durhaka, tidak mau diajak bersettrbuh dan keltnr dari rumah suami

tanpa seijinnln, maka suami bisa meninggalkann5ra (pid ranjang),

berdasarkan firman Allah &,

@ @t4ie",jtj4';\3
*Dan pieahkanlah merel<a di tantpt tidur mqela." (Qs. An-

Nisaa' [4]: 34).
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Ibnu Abbas berkata, "Jangan menyetubuhinya di tempat
tidurmu."lil

Adapun meninggalkan istri dengan fidak bercakap-cakap

dengannya, maka tidak boleh lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits
riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi $ bersabda, 'Tidak boleh seorang

muslim mendiamkan lebih dari tiga hari."l]S

Menurut pendapat Al Kharqi yang kuat, unfuk pernbangkangan

yang pertama tidak boleh mernulanl isfui. Tapi ada riwayat Ahmad

bahwa dia berkata, "Apabila ishi berbuat durhaka terhadap suaminya,

maka suami boleh menrukulnya dengan pukulan lpng tidak
menyakitkan." Ini menunjukkan bahwa boleh memukulnla pada

pembangkangan pertama, berdasarkan firman Allah "Dan pukullah
mereka"(Qs. An-Nisaa' [4]:'34). Disamprng itu sang iski telah terang-

terangan membangkang sehingga boleh memukulnya, seperti halnya bila
dia terus menerus membangkang. Disamping ifu hukuman terhadap
perbuatan maksiat tidak berbeda baik dengan mengulang atau tidak,
seperti hukuman Had.

Yurrg bisa disimpulkan dari pernSrataan Al Kharqi adalah

melarang istri berbuat durliaka pada masa mendatang. Bila caranya

seperti ini maka harus dimulai dengan lebih mudah dan seterusnya,

154 HR. hnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafsir-nya (5/411. A$rs!,aukani juga
menjelaskannya dalam Tafsimya "Fathul Qadi," (1/492) dalj lbnu Abbas, tapi dengan
penjelasan yang berbeda. Dia berkata, "Yakni dengan merendahkannln, yaitu suami
ishi satu ranjang tapi sang suami tidak menyehrbuhinya." Tapi sanadnya lemah. Dia
juga berkata: dari jalur Syarik tidak menyehrbuhinp. Riwayat semakna juga
dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunarnya (2/H 21451, Al Baihaqi dalam As-sunan
Al Kubm (7/303) dengan redaksi "Apabila kalian khawatirl<an Nusyuznp, pisahlah
mereka di tempat tidur." Hammad berkata, "Yakni nikah."

1s5 93. Al Bukhari (10/H 6A77, Pembahasan:Etika) dan redaksinya riwayat
Muslim, Muslin (4/25/1984, Panthhasan:Kebajikan dan Silaturmhin), Abu Daud
dalam Sutarrnya (4/H 4911), Ad-Damquthni dalam Srnarrnya (4/lgg2), Ahmad
dalam Musn adnya (L / 17 6), Al Baihaqi dalam As 

^9 una n (7 / 3031.
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seperti orang yang meny€mng rurnahnya lalu dia hendak

mengeluarkannln

Adaptrn tentang alrat " Wanib'unnib iang t<amu khawatirkan

Nuslatz-n5a," dalam ayat ini ada png disimpan Snng perkiraalnya,

"Wanita-wanita yang kamu khawatimla Ntrynzntya. nasehatilah

mereka. Bila mereka merrbangkang, pisatrlah mereka di tempat tidur

(pisah ranjang). Bila mereka tetap mernbangkang, pukullah mereka,l'

sebagaimana firrnan Allrrh "samggalryp pqnblafin terhadap o,ang-

omng tang mantmngi Allah dan ns*I$p dan membuat kerusakan di

mul<a bunti, haryntah mqel<a dibmuh abu dialib, abu dipotong

bngan dan l<aki mqd<a dangan Mmbal baW414J, atau dibuang dari

nqai (ta npt kdianwn5fl." (Qs. Al Maa'idah tsl: 33).

Hukurnan-.hukurnan ini diterapkan s@ara bertahap karena

kekhawatiran t€rjadi pernbanglongan, dan tdak ada perbedaan

pendapat bahura s.tami Mak bol€h merrukul isfuirya karena khawatir

taladi pernbanglengan sebehrn penampalranrryn. Irnam Sllaf i memiliki

dua pendapat seperti pendapat ini. Bila isffi fidak jera dengan dinasehafi

dan dipisah raniaqg, rnaka $rami boleh mernukulnya, berdasarkan

fiman Allah & 'hn ptldhh mqela."

Nabi $ bersabda, "Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak

menempatkan seortng pun di ternpat tidur kalian yang tidak-kalian

sukai. Bila mereka melakukannp, pukullah mereka dengan pukulan

yang tidak ."155 (FIB'. Muslim). Maksudqn adalah pukulan

yang tidak

155 HR. Mslim l2/147/WO, PanblmarHajtl, Abu Dar.rd dalam Srlnarrnya

l2/t1 l905l, At-Tirrnidd dalam &rarrrala (3/H 1163), Ibnu Maph dalan As=Sunan
(1/H 1851), Ad-Dadrni crllrrm As-9rnnn l2/t7 1t350l, Ahrtad dalam Musnadnya

Fnq.
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Al Khallal berkata, 'Aku menanlnkan kepada Ahmad bin yahya

tentang pem5rataan 'Rrkulan 3nng tidak menyakitkan." Dia menjawab,
"Pukulan Snng tidak keras.l

Dalam mennukul hanrs menjauhi u,ajah dan tempat-tempat yang
mengkhauaatirkan, kar€na 3Bng dirnaksud disini adahh mendidik, :bnrkan

Abu Daud merirrrayadran dari Hatdm bin Muawlnh AI euslniri
dari ayahnp, dia ber*ata: aku bertanya, "wahai Rasulullah, apa hak isti
atas suami? Jaurab Nabi, '$rami harus rnakan bila bufuh
makan dan mernberinla patoian bila bufuh pakaian, dan dia tdak boleh
bersikap kasar terhadapnga dan tdak boleh pisah mnjang kecuali di
dalam rr*uh."157

AMullah bin Zam'ah meriwagatkan dari Nabi $ bahun beliau

bersaMa, "Janganlah sahh seorang dari kalbn mendera iskirya seperti
mendera budak lalu nrerqptubuhirya di hari lain.'158

suami fidak boleh rneunrlarl istirya l€bih dari 10 pukuran
cerneti, berdamr*an sabda Rantulhh $, 'Janganhh salah seorang dari
katian rnendera l€bih dari 1o dera, kanli dalam huhrnan Had."
MuuafaqAlait lse

Pasa[ Suami harus mendidik istrin3n lrang
meninggalkan keilrafiban lnng ditetaplon AIIah-

1s7- HR. Abu Dard dahrn.grnrrqp lZftlzl4zldergansanad Shahih.
158 HR. At Bn!6ari P/t11M/T:afr\ Pqblantltfrtatl, Muslim (4/4g/2lgll,

At-Irrnidd dahm &marr6p (5/H 3343), tbru lu{qFh dalam.Aanarnya (l/tl 19&3);
Ad-Darimi dahm As-sunnlzftlmold€ngan nadalsi larrg sarna, dan Ahrnad dalam
Munadnya(4/t7l-

1se- gg. Al Bulilrari llz/H @44 pqtbtaanz:tfidrd, Muslim (S/4O/lgSg,
Penzbahasan:Hudtd, Abu Dad datam .*rrarnp (4/4Fjgll,Ibrnr Malah dalam .4s-
Sunan (z/tl 2601) derBan rcdakd'10 dera.'
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Ismail bin Sa'id menanyakan kepada Ahmad tentang batasan
yang membolehkan memukul istri. Dia menjawab, "Bira istri
meninggalkan kamjiban yang ditetapkan Allah.',

Dia juga berkata tentang seomng laki-laki gnng memiliki ishi
yang tidak shalat, bahwa istri tersebut harus {ipukul dengan pukulan
ringan yang tidak menyakitkan

Ali ds berkata berkenaan dengan tafsir aSnt "Jagalah dirimu dan

keluargatnu dai api Nqaka' (Qs. et-ranrim:s). Katangra, "Ajarirah
mereka, didiklah *o"ku. "150

Abu Muharnmad Al Khallal meriwaptkan dengan sanadnya dari
Jabir, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "sanqa,Allah mqalznati
hamba-I\a J/arrg mqt*pnfungkan cqneti di runatnSa unfuk mendidik
keluatgany6."16r

Tentang isfui 5nng tidak shalat, Ahmad mengatalon, .Aku

khawatir seormg sr.rami tidak lagi halal dengan isti png tidak shalat,
tidak mandi janabat dan tidak mernpelaiari Al eur'an.,,

Imam Ahmad berkata tentang seorcrng lald-lakt- 37ang memukul
istrinya, 'Tidak baik'seseorang menanyakan kepadanya atau ayahnya
"Mengapa kamu ?." dalil asalqn adalah hadits riwayat Al
Asy'ats dari Umar bahwa dia berkata, "wahai Asy'ats, haparkanrah
dariku sesuafu yang aku dengar dari Rasululluh &, "Janganlah engkau

menayakan kepada seseorang "Mengapa engkau memukul ishimu ?"162

160- HR- Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafsirrrya (%3/rcn dan hnu Katsir dahm
Tafsir-rya (8/L941.

16r gp. Ibnu 'Adi dalan Al lhnit(4/336ldari ialur 'Abbad bin Katsir dari Abu Az-
Zubair dari Jabir, dia berkata: Ranrhrllah 0 b€nsabda ......dst. yafun berkata, "'Abbad
bukan apa-apa." Dalam kesernpatan lain dia juga bert<ata, "Dia perirrayat lemah." An-
Nasa'i berkata, "Hadibnya Matutk Al Hafizh berkata dalam At-Taqrih "Matuk."
Ahmad berkata, "Da meriw4Tatkan hadits-hadits dusta."

152 HR. Abu Daud dalam Sunarnya l2/h zl47l,lbnu Maph dalam Srznarnya
(l/H L9861, Al Baihaqi dalam ,4s-sunan At Kubm (7/3osl, Ahmad (1/zo) dan jaiur
Abu Daud bin Abdullah Al Audi dari Abdurrahman Al Musallami dari Al fuy,ats bin
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(HR. Abu Daud)- Disamping itu terkadang suan:i mernukul istuinya

karena unrcan ranjang (fidak rnau diart* bers€tubuh). Karena bila suami

memberitahukan hal tersebut maka dia akan malu, dan bila dia
menjawab selain ifu maka dia tdah b€rbotrong

Pasal Apabila seorang isilri khawatir suaminyna

berpaling darinya karqra sudah ffiak suh lagi kepadanya
atau karena dia sakit atau karerra dia telah fua atau karena
dia jelek, maka fidak apa-apa dia melepas hatrnya agar
suaminla ridha. Hal ini berrdasarkan ftmran Allah El,

&i" 6te'J 6ii q;b a,e'2s;;t gS

@"6yq.69_6W
"Dan jil<a s@mng tnnib ldnwnfu alan m.s1,ruz abu sikap {dak

acuh dari suamin5a, Mab tidak Magap fui kdmry,a mangadalan
per*9" gang s&qnr$annry" (Qs. An-Nbaa' I4lt L281.

lmam Al Bukhari meriruqptkan dari Airyah tentang ayat "Dan
jil<a seomng unnib l<havntA alant rusyz atau sil<ap tidak acuh dari
suamin5n, Maka frdak Maryap @ mangadal<an

perdamaian." Airyah berkata, 'Yaitu seomng isti 3nng berada di rumah
suaminya tapi tidak lagi.dip€rhatrlen dan hendak dicemi agar suaminya

bisa menikah lagi, lalu ishiryn "Pertahankanlah aku dan
jangan cerai aku dan menikahlah dergan sdain aku, maka kamu tidak
usah mernberi nafkah dan fidak pelfu nrenggifirlar."le

Qais dari Umar bin Khaththab. sanadrlB lernah karena ada Al Musallarni. Adz-
Dzahabi berkata, "Dia tidak dik€nal kecuafi dahm hadits ini." Al Hafizh berkata,
"Maqbul."

16 HR. Al Bulrhari (9/H52A6/Fafr\ Panbla.an:Nitafit.

AI Mughni - EI

i
I

i

I



Diritmyatkan dari Aisyah bahvua ketika Saudah binti Zam'ah
telah tua dan khawatir dicerai Rasulullah $, dia berkata, "wahai
Rasulullah, rnalam gilimnku kuberilmn unfuk Aisyah," lalu Rasulullah $
menennEnlra.

Kata Aisgrah, 'Berkenaan dengan hal tersebut Allah &
menurunkan ayat'Dan jil<a samng uanita l<hawata a!<an nusyz abu
sil<ap tidak acuh dari suaminfi fiR Abu Daud)l6a

Apabila isfoi mengalak damai dengan srnmiqn dengan catatan
suami tidak perlu lagi m€nggilim!,a atau mernberinya nafkah, maka
sernua ini diperboletrkan. Apabila istoi kernbali rnaka dia berhak
mendapatkan dernikian.

Irnam Ahrnad b€rkata tentang seorang laki-laki yang
meningga[<an isfuirya dan berkata kepadanSai 'JilG kamu merelakan
hal ini (mal<a fidak apa-apa tenrs begini), tapi bila kamu tidak rela maka
kamu lebih tahu," kernudian isfui mengatakan, 'AI(u rela": "Hukumnln
boleh; dan bih istui rnau rnaka dh bisa kerrrbali."

ilzSl Masalah: Al Kharqi berkata, 'Apabitia terjadi
konflik antara suami dan isilri dan dikhawatirkan akan
memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa
mengirim mediator dari pihak keluarga suami dan mediator
dari pihak keluarga istri unfuk meminta keridhaan suami dan
istri dan sebagai wakil unfuk nien5Tarankan apakah keduanya
akan tetap bersafu atau al<an berpisah. Kemudian hasir
negosiasi dari dua mediator tersebut dianggap berlaku.-

Penjelasanrya adalah, apabila terjadi konflik antara suami dan
istoi, maka hakim perlu meniniau kasr:s terseltrt. Apabila penyebab

konflik adalah isffi malo ini adalah. Ntslluz(pembangkangan) dan telah

164 Tehh dis€bud€n pada No.24l{asalah No.1224.
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berlaku hukumnya. Sedangkan bila penyebabnya adalah suami, maka

hakim harus menempatkan keduan3n di tempat orang yang bisa

dipercaya yang bjsa mencegah zuami melakukan perbuatan yang

membahayakan isfui.

Begitu pula bila penyebabnp adalah kedtn belah pihak atau

masing-masing mengHaim bahura penyebabnya adalah salah safunya,

maka hakim hanrs menernpatkan di ternpat orang Snng bisa

diperca5p yang bisa mengaunsi findak tanduk kedtnnSn. Dan dalam hal

ini keduanya harus bersikap adil (obyekti). Apabila hal ini tidak dapat

meredakan konflik dalam rnalah menambah konflik semakin mernanas

dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan pernbangkangan pada

keduanya, maka hakim bisa mengirim mediator dari pihak keluarga

suami dan mediator dari pihak keluarga isti unfuk meninjau kasus

tersebut dan melakukan findakan Snng dianggap perlu baik menyatukan

kernbali ahu mernisahkan keduanp. Hal ini berdasarkan

firman Alluh S, "Dan iila lannu klntntukan ada pasangkeban anbm

kduanSa, Mab kirimlah @mng halam' dari kelmngp laki-laki dan

s@mng habm dari kduaryE, pqqrpuan. iil<a kdm orzng hakam itu

bentnlod magadalan pqUAan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 35).

Terdapat p€rb€daan riuayat dari Ahnnd tentang dua mediator

ini (dua juru damai). Menumt salah satu dari dtra riwalnt darinya,

keduan5n adalah wahl bagi suami dan istri !/ang fidak berhak

mernisahkan keduaqla kecuali tlengan seijin keduanya. Pendapat ini

dinyatakan oleh Atha' dan merupakan salah safu dari dua pendapat

Syafi'i. Pendapat ini juga diriwalptkan dari Al Hasan dan Abu Hanifah,

karena kehormatan adalah hak suami sementara harta adalah hak istri,

dan keduanya masih dalam status orang yang berakal setnt, sehingga

selain keduanaya (smmi-isti) tidak boleh mengelolanya kecuali dengan

perwakilan atau perualian
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Adapun menurut pendapat kedtra, (dua mediator)
adalah dua hakim lnng bisa metakukan apa ..ia yang dianggap perlu
seperti menyafukan kedtnqTa kernbali atau mernisahkan kduanya, baik
dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi. Dan dalam kasus ini
dua mediator tidak mernerlukan p€ru,ahlan dari suami dan istri atau
keridhaan keduanya. Pendapat !ru{l sama diriuaalptkan dari Ali, hnu
Abbas; Abu Salarnah bin Abdurrahman, Aqr.qa'bi, An-Nakha,i, Sa,id
bin Jubair, Malik, AI Auza'i, Ishaq dan lbnu Ar Mundzir. Hal ini
berdasarkan firnan Allah E 'Itlala ldintah s@mrg hakam dari
keluarya lald-lald dan sanng Inbn dan keimge perempuin." Allah
$ menamakan s€bagai lhkandan fidak mernpertimbangkan
keridhaan $rami dan isH. Kerrudirn Din berftrrnan 'Jil<a kdua oftng
hakam itu bqrnkstd na.sehn pfuilan (G. A*Nisaa' I4l: 35).
Jadi Allah merryratakan bahm &n rtabmt€rs€but bertugas dernikian.

Abu Bakar meri*rayadan dengan sanadnlra dari 'Abidah As-
salmani bahwa s@mng lalGlah dan somr,g perempuan menghadap
Ali dengan rnasing:rnasirg rnernbana mass.r s€bagai pendukungqn.
Maka AIi berkata, 'Khimhh setrang rrabm(mgdiator [iunr damai]) dari
pihak suami dan seorang rhkan dmi pihak ishi.' Lalu mereka
mendatangkan dua omr4g llal<am Kernudian Ali bextata kepada dua
Hakam tersebut, "Apalch lolian b€rdrra tahu keunjiban kalian berdua?
kalian berdua unjib mendarnaikan kedua suami isfui ini bila dianggap
perlu dan unjib merrisatrkan kedrnnya bila dianggap perlu." Maka sang
istri berkata, 'Aku rela terhadap unkil berrdasarkan Kitab Allah,', lalu
sang suami berkata, 'Adapun p€rceraian, rnaka aku tidak rela." Maka
Ali berkata, 'lGmu dusta, iushu ltarru harus rda sebagaimana dia rela.,,

Riwayat ini menr.urjukkan bahua Ari merrraksa suami unfuk
melakukan dernikian.

DiriuaSTatkan batru,a Aqil m€nirohi Fatirnah binti utbah lalu
keduanya bersetem, lalu Fatirnah rnengurnpu[<an palaiannta dan pergi
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menghadap Utsman. Maka Utsman mengirim seorang Hakam dati

keluarga Aqil yaitu Abdullah bin Abbas dan seorang Hakam dari

keluarga Fatimah yaitu Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, "Aku akan

memisahkan keduanya," tapi Muawiyah berkata, "Aku tidak akan

memisahkan.dua orang fua dari Bani Abdi Manaf." Ketika keduanya

telah sampai di pinfu, keduanya pun menufup pinfu dan berdamai.

Perwalian atas orang yang berakal sehat tidak dilarang bila orang

tersebut tidak lrltu menunaikan haknSa, sebagaimana utangnya

dibayarkan dari hartanya bila dia tidak mau memba5nr. Dan seorang

hakim bisa menthalaq atas seorang mantan budak bila mantan budak

tersebut menolak bercerai.

Apabila hal ini telah berlaku, maka dua orang Hakam harus

orang berakal dan baligh, adil dan beragama Islam, karena kategori ini

adalah termasuk syarat-syarat adil, baik kami katakan bahwa keduanya

bertindak sebagai hakim. atau hanya sebagai wakil. Karena sekalipun

wakil itu berkaitan dengan keputusan hakim, tetap tidak dibolehkan

kecuali omng yang adil. Seperti halnya bila hakim mengangkat wakil

untuk anak kecil atau orang Snng bangkrut. Dan kedua Hakam harus

laki-laki, karena dalam kasus ini diperlukan pandangan dan pernikimn

Jell.

Al Qadhi mengatakan, "Disyaratkan agar kedua Hakam tersebut

orang merdeka."

Pendapat ini dinyatakan oleh imam S5nfi'i, karena menuruthya

budak tidak diterima kesaksiannya. Jadi merdeka itu termasuk syarat

adil.

Tapi pendapat yang lebih baik adalah, "Apabila keduanya adalah

wakil, maka tidak mesti harus orang merdeka," karena perwakilan

budak dibolehkan. Sedangkan bila keduanya adalah Hakam maka

keduanya harus oftu1g merdeka, karena hakim ifu tidak boleh dari

kalangan budak. Kemudian keduanya harus mengetahui dengan baik
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bagaimana cara menyafukan dan memisahkan, karena keduanya
bertindak dalam masalah tersebut sehingga harus mengetahui
permasalahan dengan baik.

Yang lebih utama adalah agar kedua Hakam berasal dari
keluarga keduanya karena Allah & menyruruh demikian. Disamping itu
keduanya lebih mengetahui keadaan dan akan lebih kasihan (peduli).

Apabila keduanya bukan berasal dari keluarga suami dan istri, maka
hukumnya boleh; karena kekerabatan bulon s5nrat dalam hukum dan
perwakilan. Jadi perintah tersebut b€msifat aniuran dan sunnah. Bila
kami mengatakan bahwa keduanya adalah wakil, maka keduanya tidak
boleh melakukan sesuafu sampai suami mengijinkan unkilnya
melakukan sesuafu seperti thalaq atau damai, dan sampai istri
mengijinkan wakilnya untuk mdakukan l{hulu'dan darrni. Apabila
suami dan isfui enggan menunjuk ujrakil, rnaka keduanya tidak boleh
dipaksa.

Apabila kami mengatakan bahwa keduanya adalah Hakam,
maka keduanya boleh berfindak sernau mereka seperti menthalaq dan
meng-I{hulul Dan keputusan keduaryla dianggap berlaku, baik suami
dan istri rela atau menolak.

Pasal: Apabila suami dan istri tdak hadir atau salah
safunya tidak hadir setelah dua oni,ng Hakam diufus, maka
dt:a Hakam boleh memutuskan pendapat keduanya, bila kami katakan
bahwa keduanya adalah wakil, karena penr,rakilan tidak batal dengan
ketidak-hadiran. sedangkan bila kami katakan bahwa keduanya adalah
hakim, maka kduanya tidak boleh memuhrskan perkam, karena
masing-masing dari suami dan ishi ifu dijatuhi keputr.rsan hukum. Dan
keputtrsan hukum untuk omng lnns fidak hadir adalah udak
diperbolehkan. Kecuali tt'la kedua suami dan istui telah mannkilkan,
maka keduanya boleh mernutuskan dengan hukum perwakilan, bukan
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dengan hukum (keputusan). Apabila salah satunya telah mewakilkan
kepada seorang wakil, rnaka sang wakil boleh melakukan sesuafu yang

diwakilkan kepadanya meskipun yang mo,r.rakilkan tidak hadir. Apabila
salah safu dari kedua suami isfui gila, maka keptrtusan r*nkilngra batal;
karena perwakilan menjadi batal bila yang mamkilkan gila, sekalipun
stafusnya sebagai hakim. sebagaimana dia juga fidak boleh mernutuskan
sesuafu, karena salah safu s5nratrya adalah tetap adaqTa konflik dan

hadimya dua orang grang mengalami kasus tersebut. Dan dalam hal ini
semuanya tidak bisa dilaksanakan bila salah safungra gila.

Pasal, Apabila dua oran g Hat<am menetapkan qnrat
tertenfu atau kedua suami-istri menetapkan sgrarat, maka
hukumnya tidak berlaku. Misalnya keduanya mensyaratkan agar

tidak memberikan sebagian nafkah dan penggiliran, maka syarat ini
tidak berlaku. Karena apabila hal ini tidak berlaku dengan kerelaan dua
orang Snng mannkilkan, malo ia juga tidak berlaku 0ebih tidak berlaku)

dengan kerelaan dua wahl. Apabila u/ahl isH mernbebaskan rnahar atau

utang, maka suami tidak bebas dari hal tersebut kecuali dalam l{hulu'.
Apabila wakil suami menrbebaskan utang milil',nrra atau utang milik
seseomng, maka isfui tidak bebas dari hal tersebut; karena keduanya

adalah wahl yang mengurusi masalah yang bertrubungan dengan
perdamaian suami isfui dalam menggugurkan hak.
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Kitab Al Khulu'

1232. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Seorang wanita; apabila ia tidak menyukai suaminya,
sementara dia enggan unfuk melarangn3ra (berhubungan
badan dan lainnya) karena khawatir berbuat maksiat
dikarenakan pelarangan tersebut, maka diperkenankan bagi
si wanita unfuk menebus dirinya (dengan mengembalikan
mahar kepada sang suami).'

Apabila seorang isfoi tidak menyukai suaminya dikarenakan
parasnya, akhlaknya, agarnanya, umurnya yang fua, atau lemah

badannya dan semacarnnya, sementam dia khawatirtidak dapat
memenuhi hak Allah melalui ketaatan pada sang suami, maka

dibolehkan baginya untuk melakukan khulu' kepada suami dengan
memberikan pengganti tebusan dirin5n, sebagaimana firman Allah &,

:, 3;ii AW &{r ri'i irj-'ii-.ii & Sg

,,
e q*' ;'( irSL {q {'r;;;X fi ;,'l !r.L 6E

@6Afii
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, 'Jika kamu khavatir bahorta kduaryn (suami isti) fidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

tentang bayamn 5nng dibailan oleh istri unfuk mqtebus diriryn."lQs.
Al Baqarah [2]:229).

Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah * keluar untuk

melaksanakan shalat Subuh, lalu betiau mendapati Habibah binti Sahal

di dekat pintu beliau dalam kegelapan, maka Rasulullah $ bertanya,

"Ada apa denganmu?:

. Dia menjawab menjaurab, 'Tidak ada (masalah) padaku dan

tidak pula Tsabit kepada istuin5n."

Ketika Tsabit datang, Rasulullah bersabda padanya, ilni ltabibah

bin$ Sahal telah menyampailan berbagai permasalahann5a. "

Habibah berkata, t'Wahai Rasulullah $, sernua 5lang telah dia

berikan padaku adalah milikku."

Lalu Rasulullah &r b€rsaMa pada Tsabit bin Qais, 'Ambillah

(mahar fang telah engkau b€rilon) darin5ra!"

tttaka Tsabit rnengambil (rnahar tersebu0 dadrryEr, lalu Flabibah

pun menetap bersarna kehnrganya.

Hadits irtr shahih dengan anad yang shahih pula, diriwayatkan

oleh para imam seperti Malik, Ahmad dan lainnya-155

Adapun dalam riwaSnt Al Bukharil56 1rtri Tsabit bin Qais
mendatangi Nabi $, lalu berkata, "Aku tidak membenci (mencela)

155 gg. Malik oleh At Muwaththa' (2/31/5641; Abu Daud dalam Sunan-nya
dalam pembahasan tentang Thalaq (2/hadib'. 22271; An-Nasa'l dalam Sunan-nya
dalam pembahasan Thalaq (6/480/hadib. 34621; Ad-Darimi dalam Sunan-nya
(2/2L6/hadits. 22711; Ibnu Hibban daiam Shahih-nya sebagaimana dalam Al thsan
(6/240/4266): Sa'id bin Manshur dalam SunarnSn (L/335/Mits. 1430) dan Al
Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm(7/3131, dan sanadnya shahih-

166 HR. Al BuL*rari dalam pernbahasan Thalaq (gAadits. 5275/Fathl, adapun
redaksi, "Terimalah kebun, dan thalaqlah ia!" Al Bukhari meriuralntkannya dalam
tempat yang sama (9,zhadib. 5273/Eati; ArNasa'l dalam Sunannya (6/8L/34631
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Tsabit dalam hal agama dan akhlaq, hanya saja aku takut melakukan
kekufuran.'

'Maka Rasulullah # bertan5ra, "Apakah kamu rnau

mengembalikan tamannya (mahamya) padan5ra?"

Habibah menjawab,'Baiklah."

Maka Habibah mengembalikannlra kepada Tsabit, lantas betiau

# memerintahkan Tsabit unttrk menthalaknla, Ialu fsabit pur-r

menthalaknya

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah $ bersabda

kepada Tsabit, "Terimalah taman itu, lalu thalaklah ia!"

Dengan dalil inilah seluruh ulama fiqih Hilaz dan Ary$7am
berpendapat.

Ibnu Abdil Barr berkata, Aku tidak mengaahui s@rang pun
yang bertentargan dengan pendapat ini kecuali Bakr bfor Abdullah Al
Muzani, - dia fidak mernperbol€hlcn pemberlalnnn hul$rn (khulu)
tersebut, karena mengklaim bahua a3rat Al Khulu, tdah dihapus
pernberlakuan hukum4n dengan firman Altah &,

dengan riwayat yang kedrn; Ibnu Majah dalam sunarnva (r/2osr); Ahmad dalam
Musnad-nya (3/4) dan iahr Hajjaj bin Arthah, dari Amr bin syu'aib, dari aynhry;a, dari
kakeknya, di dalamnya disebutkan, "Dia seorang tetaki beru,aptr ielek, lalu dia
(Habibah) berkata, 'Wahai Rasulullah, jika saja takut kepada Allah fidak ada pada diriku
maka past aku akan meludahi urajahnya,' lantas Rasulullah $ berbanya, 'Apakah
kamu mau..." hingga akhir hadits. Di dalam terdapat Hailaj bin Arthah,
seorang periurayat mtdallis, dan dia telah meriurayatkannp secat?l mu'an'an. Makna
"Aku membenci kekufumn dalam Islam", maksudnya akhlak kufur di dalam Islam,
atau aku membenci perilaku kernbali kepada kehfrran setelah sebelumnya rnasuk
Islam, tidak ada kecoiokan dengan pasangan, dan melakukan permr.rsuhan dergan
terang-terangan telah mengindikasikan terhadap hal tersebut, oleh karena ih.r png
dimaksud adalah Al Khulu'. Hingga selesai dari As-Sanadi.
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'Hai orzng-omng t/ang beriman, frdak hakt bagr kanu
mempusal<ai qnnita de,ngan jalan paksa dan l<amu

mengsahl<an merel<a l<arena hendak mangambil kembali sebagian dari

apa yang telah kamu beril<an terkecuali bila merel<a

melakukan keji 5nng n5ata."(Qs. An-Nisaa' [4]: 19).

@qbt-;
'Dan jika kanu ingin mangganti istimu dangw isti 5ang lain,

sdang kamu telah menberikan kepada s*eomng di antara mereka

harta 5ang ban5ak, Maka ianganlah kamu mengambil kembali dari
padanya bamng sdikitpun. Apakah karnu akan mengambilnla kembali

dengan jalan fuduhan 5nng dusta dan dengan (mananggung) dosa Snng
nyata?'(Qs. An-Nisaa' I4l 2Ol.

Diriwayatkan dari lbnu Sirin dan Abu Qilabah tidak

diperkernnkan unfuk melakukan khulu' hirrgg. dia . (sang suami)

mendapati seorang lelaki dalam perutnya (isbi; berbuat zina atau

lainnya), sebagairnana ftrrnan Allah &,
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Menurut karni: Ayat yang telah kami bacakan beserta berbagai

kabar !/ang disampaikan oleh pmar, Utsman, Ali dan sahabat

lainnya,l67 fidak diketahui seorang pun di zaman mereka yang

bertmtangan dengan pendapat mereka, oleh karena ifu hal tersebut

menjadi sebuah Urnak. Adapun klaim adanln naskh berkenaan ayat

(pendapat khulu') tersebut tidak dapat didengar hingga benar-benar

ijmak tersebut fidak bisa dilal$kan dan alnt lnng m€nghaptrs hukum

(hhulu) te,rsebut datans setelahnla, nalrrun hal itu tidak terjadi sama

sekali. Apabila hal ini benar (shahih) rnaka hal ini disebut khulu', karena

seoftmg isti melepaskan diri dari paloian suaminln. Allah &,

"Mq& &bh pbian bgimu, &n lamupn *hh palehn

hgi mqda-" (Qs. Al Bqgrah [2[ 187), dlsebut s€hah tebusan,

dilarenakan seofang istoi rnen€bus dirifup dengan mqnberil<an
(nrengganti) sqqrilah harta keeada sarg srnmi, Allah O berftrman,

'*aq:fi''#i^q",i

I o .ao?y',..ji&Jlrllg(.*&*;'t3il${i'&t';g
'Jika kamu khauratir bahwa kedtnnya (suami iski) fidak dapat

merrjalankan hul$rrFhul$rn Allah, rnaka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bapran 1Bng dib€rilon oleh iski r.mtuk menebus diriqp." (Qs.

Al Baqamh l2l:2291-

PasaL hoses khulu' fidak membuhrhlnn seorang
halfui- Inilah pendapat Frg &'t€tapl€n oleh Ahmad, dia berlota,

"Dp€rbolehkan mdalorlon ldmrlu'tanpa campur tar€an s@rtmg sultan

167 6u615 ffi dLiuaplton oker Abdurnzzaq dalam lvtrsharrnf-q,a 16/494, 495,
49n An bru Abl qFftah &kn !fishamd-qn lA$n,3) dad pendapat Umar
dan utsrnan-
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(pemerintah)." Al Bukhari meriwayatkannya dari Umar dan Utsman,

pendapat ini juga dianut oleh Syumih, Az-Z,;uhri, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq

dan lainnya. Diriwayatkan dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, keduanya

berpendapat, "Tidak dibolehkan melakukan khulu' kecrrali di hadapan

sultan (pemerintah)."

Menurut kami: Kami menganut pendapat Urnar dan Ll'tsman,

karena khulu' adalah sebuah penggantian rnaka tidak membufuhkan

campur tangan seoftmg sultan (pemerintah) seperti jual beli dan

pemikahan, selain itu khulu juga adalah sebuah po"utto"" akad dengan

saling ridha seperti al iqalah.

Pasal: Diperbolehkan melakukan khulu pada saat haid
atau pun suci, karena lamngan melakukan thalak pada saat haid

dapat mengindikasikan terjadin5n mudharat terhadap seomng wanita,

diantaranya adalah lamanSn rnasa iddah. Adapun proses khulu dengan

tujuan menghilangkan kernudharatan yang teriadi kepada sang wanita,

seped tidak harmonisnya hubungan srami-istri dan finggal bersama

orang ($rarni) grang dia benci, dan fd hi lebih besar mudharatrp
daripada lamanga rnasa kldah (karena dithalak pada saat haid), rnaka

diperbolehkan derni menghindar dari kernudtamtanrrya Srang lebih besar

dari kedmnya, oleh karena ifu Rasulullah & fiduk berhrln keadaan si

wanita yang meminta khulu. Disamping ifu kernudharatan lamanya

masa iddah dan khulu, disebabkan oleh pernrintaan si isfoi, maka hal

tersebut terjadi atas keridhaannya terhadap konselcrensi tersebut dan

menunjukkan datangnp kernaslahatan baginya.

1233. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi be.rkata,
'Tidak diperkenankan bagi sang $ami unfuk mengambil
harta lebih baqnk dari apa yang telah dia berikan kepada
istrinla."
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Pendapat ini menunjukl*n bahun dibotehkan bagi si suami
unfuk mengambil harta dari istrinya karena konsekuensi khulu, tebih
banyak dari mahar Snng pemah dia berikan pada isfoin5n, dan
seandainya keduanya saling ridha unfuk melakukan khulu terhadap
sesuafu tertenfu juga tetap sah, dan inirah pendapat kebanlpkan pam
ulama Pendapat tersebut diriun5atkan dari utsrnan, Ibnu Umar, Ibnu
Abbas,Ikrimah, Mujahid, eabishah bin Dzuaib, An-Narrha,i, Marik, AslF
SSnfi'i dan lainryn.

Dsamping ifu diriwaSntkan dari Ibnu Abbas dan umar,
keduanya berkata: seandairya sang isfoi memberikan hartanya, atau
bahkan sanggul rambutuigra kepada suamin5ra, ifu pun diborehkan.

Atha, Thawus, Az-zvhrt,dan Amr bin syr'aib: Tidak boleh bagi
sang suami unfuk mengambil hartanya lebih ban!/ak dari apa 37ang telah
dia berikan kepada sang istui. pendapat ini diriwayatkan dari Ari J*g*
sanad munqathi',16 serain ifu pendapat ini juga dianut oreh Abu Bakar,
dia berkata, "seandainSra sang suami mengambil lebih banyak dari harta
yang telah dia berikan pada istoingra, maka hendaknya dia
mengembalikan harta Snng lebih tersebut."

Diriwayatkan dari sa'id bin Ar Musayyab, dia berkata:
Menurutku, hendaknya sang srami tidak mengambil seruruh harta (yang
telah dia berikan kepada) ishin5a, akan tetapi hendaknya dia
menyisakan sebagian harta unuknya. Mereka sernua berpegang kepada
riwayat yang menlratakan bahwa Jamilah binfi salul mendatangi Nabi
$, lalu berkata, "Derni Alrah aku tidak menganggap cacat Tsabit dalam
urusan agarn r maupun akhlak, alon tetapi aku mernbenci kekufuran

168 HR. hnu Abu syaibah daram Mushannaf-n5n daram pembahasan tentangThalaq, bab: Tidak diperkenankan fug suami) mengambil n t [u*, banpk dariishinya (yang meminta .khrld rebih banyak dari afa vans di; u.itu' padanya,(!/9.2/2) dari Ati; sa'id bin Manshui daram sunan-n1a (r/33s/r429), danAbdurrazzaq dalam Mushannaf- nW 6/ SOg/ Llg4Fl).
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dalam Islam png tidak dapat aku pikul, karena ketidalaukaan (ku

padanya)."

Maka Nabi * bertarya padanlp, 'Apakah kamu rnu
mengembalilen tarnannya padarrya?"

Dia menjarrrab,'Elaikhh.'

Maka Nabi $ m€ln€rintahkan Tsabit menganrbil tamannya dari
istrin5ra dan fidak lebih dari i6r.169

Karena findakan penganrbilan harta dalam hadits tersebut adalah
sebagai pengganti terhadap pernbatalan sr:atu alod, maka fidak
diperkenankan unfuk mengambil lebih daripada akad pertama kali,
sebagaimana benfuk penggantian dalam al iqakh.

Dan bagi kami: Firman Allah €t, a o:iil bry U4 {l
"Maka tidak ada dos atas kdwrya tanbng b3amn wng dibedkan
oleh isbi untuk mqtebus dirfin1p." (Qs. AI Baqamh 121: 229), dan itu
menrpakan pendapat para sahabat yang telah kami sebutkan. Ar-Rabi'
binti Mu'awwadz berkata, "Aku mel@askan diri (merninta khulu') dari
suamiku dengan memberikan ses;uafu }lang lebih rendah dari sanggul
rambut, dan hal ifu diperkenankan oleh Utsrnan bin Affan.170,' Hal ini
telah masyhur dilakukan, dan fidak ada safu orang pun yang

mengingkarinya, maka findakan (pendapat) ini menjadi sebuah ijma,
adapun pendapat png mengatakan bahwa Ali mengingkari hal ifu
adalah hdak shahili.

16e gu6i1s ini diriwaptkan oleh lbnu MaFh dalam *:rrlxla(1Aadits. 2056l;
Al Baihaqi dalam,4s=Sunan Al lfubm(lfil3), dan sarndnya stnt th

170 gu611r ini diriunyatkan oletr Al g"ih"ql daram As-g.rr,n Al Kubra (z/gLs),
dan Abdurrazzaq dari Musharrnf-ryn l6/So4/ll&fil mdah.ri jirhr Abdullah bin
Muhammad bin Uqail, dari Ar-Rabi binti Mu'aururadz, di dahm sanadnyra terdapat
Abdullah bin Muhammad bin uqail, seomrrg periuapt yang sha&rq, *rrrun haditsnya
lagryin, ada juga yang berpendapat dia berubah (terkena ikhtlafi) di slsa umumya. 

'
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Apabira har ini terah shahhadanln, mar* tidak diperkenankan
bagi sang suami mengambir harta rebih banyak dari apa 5nng dia o"*"
kepada istrinya. pendapat ini juga dianut oreh Sa,id bin Ar Musayyab, AIHasan' Asy-sya'bi, Ar Hakim, Hamrnad, kt"q J* Abu ubaidah.
Namun. seandainya sang suami mengambil harta lebih burrrck dari apayang dia berikan kepada isfuin5,ra m,* diborehkan tapi makruh
hukumnya, sernentam ifu Abu Hanifah, Matik dan Asys5nfi,i fidakmemakruhkannyn. Malik berkata, .Aku masih mendengar
dibolehkannya menebus (karena khuru,) rebih baqrck daripada mahar.,,

Kami: Adapun pegangan kami adalah hadits Jamilah. Dandiriwayatkan dari Atha, dari Nabi $ bahwa beriau tidak meny:kai
(memakruhkan) sang suami mengambir harta rebih ban!,ak dari apa yang
telah dia berikan kepada istuinga- Ini diriwaptkan oleh Abu Hafshdengan sanadny6,171 dan hadits ini menjeraskan 

"; gambrang
kedudukan hukum d"!* har tersebug rnaka set€rah mengkomparasikan
antara firman Ailah e dan berbagai kt'bar mar.u t"ri'u*endapat
bahwa ayat di atas menr.nrjukr.n dibdehronnga (mensambil rebih dariapa !'ang s.rami berikan), dan adap,n pdarangan md. perarangan
tersebut bersifat rrElm{ tallahu a,hn.

1234- Masalah: Abu At eadm AI Kharqi berkata,'seandaipya sang istri merakukan khuru, ,nfuk fuj,an serain
Qighairl) !'ang fidak kami sebutkan, mat<a dibertakukan
hukum makruh unfukngTa (l<anha lahal, namun khulu, tetapterjadi (sah)."

Dalam sebagian naskah difuris dengan 'brghain'(dengan tanpa)yang kami telah sebutkan" dengan huruf ba', rnur.u uu.u.,skuri ,/u.,s

771 Hadits ini 
_diriwayatkan oleh dahm fvfusnannaf_nya(6/502/LL842) dan At B"it d d","; ;"S; Al Kubra (t/stg, gt4), hadib ini
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dimaksud dengan redalsi tersebut adalah ddengan (harta) yang lebih

barynk dari maham5ra, dan kami telah membahas permasalahan

tersebut sebelum permalalahan ini. Namun secara zhahir yang dimaksud

adalah apabila si isti melakukan khulu' (mdepaskan diri dari sang

suami/menyerahkan harta karena l,hulu) tanpa adanSra kekeceuraaan

atau khawatir tidak dapat menialankan ketentuan-ketenfuan Allah,

karena apabila ynng dimalrsud adalah pendapat pertama maka akan

disebutkan kamha /aiu (makruh bagi sang suarni), namun ketika

disebutkan l<amha /aia (makruh bag sang isffi), maka redaksi tersebut

menunjtikkan bahwa lpng dimaksud adalah keirginan khulu'

(melepaskan diri) dilaln"rkan sang istui keeada srnminya sernentam

dalam keadaan harmonis dan akhlak antara kedmnya pun

cocok, rnalo rnakruh hukumryn bagi sang isbi-

Akan tetapi apabila si ishi tehp melakukan hal tersebut (khulu),

khulu tersebut tetap sah mentrnrt pendapat k€banyakan ulalna,

diantamryn Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Malik" Al Auza'I dan Aq,r-S3nfi'i,

sernentam ifu bararglmli p€rl€taan Ahrnad mengindikasikan

p€nghamrnan perbuatan tersebut, karena dia b€dota: Khulu' seperti

hadits Sahlah, lpng rnana dia mernbenci sang s.rami, lalu dia pun

mengenrbalikan mahar kepada suaminla, rnalo hihh khulu', dan ini

menunjukkan bahwa khulu'fidak sah kearali dalam keadaan seperti ini

(Hadits Sahlah). Pendapat ini dianut oleh hnu Al Mundzir dan Daud.

hnu Al Mundzir berkata: Makna tersebut juga diriwayatkan oleh

hnu Abbas dan kebanyalon ulama lainnSn, ifu dilorenakan Altah SWt

berfirman,
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fr 7 yr*, ti;#t b\r3$ 6,H) k *
& f; ;'i ;;L(ra- {f p rg i'ril t4- Si -66,

vry
"Tidak halal bagi kanu mengarnbil kqnbti satafu dari gng

telah kamu fuibn kepda muel<a, keuati l<aku l<haonh?
tidak akan dapt manjalankan hukum-hukum Altah- jit<a kamu l<hawatir
bahwa (aami isti) tidak dapt manjalanl<an hukun-hukum
Allah, mal<a fuk ada dosa aks kduanya tanbng ba5nnn 5ang
diberikan oleh i*i wtuk mqtebus dirin5a.'(es. Al Baqarah [2]: 2291,
dari ayat ini dipahami bahwa beban dosa akan oleh
keduanya apabila mng isfui menebus dirinln tanpa adanya rasa khawatir
keduanya fidak dapat menialankan ketentulan-kaentrnn Altah &,
kernudian setdah ifu Allah & mernberikan.rnctnnan kepada keduaqn,

!:!J i^9-"

5A6i
'Thtlah h&wt-hukum Allah, Maka iangpntah kamu

melanggam5a. hrugsiapa gng hukum-hukum Altah
mereka ltulah omrgionng3nngzalim-"(es. Al Baqamh I2l Z2g).

Tsauban meriwa5ratkan, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,
"siapa saja rwanita yang meminta thalak kepada suaminln tanpa adanya
masalah (kekaeuraan) rnaka dia dihammkan dari wangl surga.172"
hadits ini dirirrrayatkan oleh Abu Daud.

r72 HR- Ab, Daud dalam suna*nya (z/],ot'Iit.. 2z26l; At-Tirmidzi dalam
Sunannya (3Aadits- lllS7ldan dia berkata,-"Hadits ini lraan'; Ibnu Malah aa"- a".-

E c 2.o?
-.b &Jlrl
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Diriuralptkan dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaua,

"(Isti-isbi) 5ang maninb khulu'(melepaskan diri derrgan menebus

dirinla) dan tlnlak, sesunggutrnya mereka adalah wanitar,vanita

munafik."173 Diriwa3ptkan oleh Abu Hafsh. Hadits ini iuga diriurayatkan

oleh Ahrnad dalam Mursrnd Ahmad, dia menyebrdranrya dan berhuiph

dengannln. Ini menunjukkan dit6mmkannya menrinta khulu bagi si isti
tanpa adaryn alasan (png syar'i), karena perhratan seperti ifu da:pat

mernberikan kernudharatan bagin!,a dan srffIrnin!,a, disamping itu

perbuatan tersebut juga menghapus kernaslahatan pernilntran tanpa

adanya ulg*rr, rnaka akhimya peltuatan telsehd diharamkan karena

saua beliau, 'Tidak mudtrarat dan menrberikan mudharat (kepada

omng lain)."u4

Senrentara orang-orang yang rnernbolehkanrrya berpqang Pada

firrnan AIhh A,

Suran (l,zhadits. 2055); A+Darimi dalam As-Surnn enl6/2701; Ahmad dahm
Mnsnadnlp 15/2531; At Hahm dahm Al Mustadrak l2/2w1, dan dia trerlrata, 'tladits
ini shahih,' perdapat{ra iwa diamini oleh Adz-Dzahabi; Ibrru Jarir Ad}Thabati dalam

Tafsimya (2/2f35li dan Al Baihi dalarn As-$man $/31:6l, dan ittr adahh hadits

shahih.
173 93. Ahrnad dalam Musnadrya 12/414), At-Tirmftlzi dalam &rnarrn3;a

(3^adits. 1186), dengan redaksi, "(lsM-isM) prg merrinta k*ruh,r' adalah u,anita-

wanita munafik." Namun sanadnya Udak kuat; ArI'Iasa'I dalam Surnrnya
(6/48;O/il161 melalui irl"r Al Hasan, dari Abu Hurdrdh dengan redaksi, "Yarg
meminh thalaq dan khulu' mereka adalah unniEwanita mrmafik-" Abu Abdurrarnan

Ary.Nasa'l berkata, "Hasan belum perrnh mendergar sahr hadits pun dari Abu

Hurairah."; Al Baihaqi dalam As-Sunan (7/3161, melalui ,ahr Al Flasan dari Abu

Hurairah; dan lbnu Jarir dalam AtlFThabari dalari At-Taf* l2n8q, hadibnya
sebagaimana dikatakan secara gamblarg oleh Al Hasan bahwa dia merdergar
langsung dari Abu Hurairah RA. Al Hafizh b€rkata dahm At-Taqrib setelah dia

menyebud<an hadits tersebut dalam biographi Al Hasan, "Periwqat hadits ini tidak ada

ynng tercela," dan dia merrgrntkan bahwa dia mendergar dari Abu Hurairah secara

keseluruhan. Dan menurutlo sanad hadits t€rsebut shahih dan muttashil.
l7a luprip* telah dikernukakan dalam masalah no (4i}4 dengan no (142)-
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G& sC e{fi e o|""'^y* W f2 {,;;ti},g
€- .€-'- t42<c4ga+ o-9,\s

'Kqnrdian jil<a maeka kepda kamu sebagian

dari nwlawin ifu dangan santg lnti, nnka mal<anlah (anbillah)

panbartn tu kfupi ,mhmn) tang sdap lagi baik akibanla. " (Qs.

ArFfftaa' [4] 4)-

Mmrm lbrrr. Al Murddr Mata, "Tidak dibolehkan adanya

penggantlm dahm al{ad-akad 32ang tidak dibolehkan (dalam s5ar'i),

berpegarg dengaq dalil riba, Allah menghammkann5ra dalam akad

sementara merrrbolehkannya dalam urusan hibah, akan tetapi dalil yang

kuat adalah sebagairnana !,ang dikatakan oleh orang-orang yang

mengharanrkannya, dlsampiqg ihr pengkhususan alnt tersebut dalam

m€ndraramlonr{E hanrs lebih dikedeeanlon daripada umum ayat

tersehf gpng m€ntbd€trl€nr{E 1nng dilolatkan dengan kabar-kabar

1nrg mcrrguadau{1a-- lllablxr a'hnt

PasaL Narnrn apabih si suami menelon sang istri
atau merrbecikan kemdharatan kepadaqa dengan
memulnrl" mempersempitryla, atau tdak memberikan segala
sesuafu lrang meniadi haknya seperti nafkah, pernbagian dan

semacamnla dengan fuiuan agar si isfui menebtrs dirinSn (dengan

melalo.rlsan L{rulu) darinya (si suami), lalu si istoi pun melakukan itu,

maka khulu'nga batl, dan harta pengganti sang isti yang telah diberikan

kepadaqn pun ditolak (harus dikernbalikan).

Perdapat ini diriwayatkan dari hnu Abbas, Mujahid, Asy-Syn'bi,

Arl{aktra'i, Al Qasim bin Muharnrnad, Urwah bin Syu'aib, Hamid bin

Abdunmhrnan, dan Az-Zrhn- Sdain ifu pendapat ini juga dianut oleh
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Malik, Ats-Tsauri, Qatadah, AsySlafi'i dan Islraq- Namun Abu Hanifah

berkata, "Akadnln sah, penggantiann5ra adalah sebrnh keharusan,

namun bersamaan dengan ifu sernua sang suami mendapat dosa atas

perbuatan tersebut."

Bagi kami adalah firrnan Allah e,

01 $yt*,'ri#r, t V* 6'H) 315; "
b

V;uttq-$1-EA
'Tidak halal bagi kamu mengambit kqnbti santafu dari Sang

telah kamu berikan kepda muel<a, kqwli lalau kdwn5a khawatir

tidak akan dapat hukwn-hukum Atlah." (Qs. AI Baqamh

l2l:2291, dan firman AlLh &,

i41w 6"{3 u{\gr; 'b*51q5i_

'bi;I1t;I7,riA,i;7:4"iJi1'1;W
"I{ai omng-omng trug baiman, frdak lnlal bagi kamu

mempusakai wanib dagan jala, paksa dan ianganlah kamu

menyusahl<an mere.l<a larena hendak maiganbil kqnbli sebgian dari

apa yang tetah l<amu beril<an kepdanya."(Qs- An-Nisaa' [4]: 19), dan

karena itu mempakan penggantian liunanl 5nng dipaksakan terhadap

mereka (kaum isti), maka dia (si suami) tdak berhak untuk

mendapatkannya seperti harga dalam iual Mi, dan seura (balnran)

dalam penye\Araan, oleh karena ifu dia tidak merniliki iudh(pengganti).

Kami berpendapal Khulu adalah thalalq dan ftalak teriadi

tanpa adanya iwadh, apabila thalak ifu di baurah (Olalak) tiga, rnaka dia

masih berhak unfuk mertrjukryn kernbali, karena ruiuk hanya gr{pr
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dengan adanya ftrdh, rnaka apabih ftuadh ifu gugur maka berlakulah
rujuk kembali

Apabila kita kahkan bahwa dia mernbatarkan (akad) tanpa
adanya niatan r-'rt,k menthalalmyn, rnal* ada ketenfuan apa pun yang
terjadi, karena khulu tanpa adantn indhtidak terjadi kecuali pada salah
safu dari dtn riwa5pt, dan rtilayat hinnp gang mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan perrsatatan (akao yang dia relakan di sini adalah
dengan adan5ra iudh, apabih fdak ada iwadhpadanya maka tidak ada
juga mu'awurdh tsesrntu yang m€r,gtaruskan adanlp iwdh).

Malik bed.uh 'Apabih si suami mengambir suatu harta darinya
dengan cara seperti ini, rmka hendaknya dia mengernbarikannya,
namun ketetapan lfiulu tetap berlatcr padanla." Dengan seperti ifu dia
memberikan perr@esa*m keeada kita apabila hta berpendapat, ,.Khuru

tetap sah mesh tanpa iudh!
Pasal: apabih si suami merrudnrr sang ishi rrarena perbuatannya

yang durhaka, dan titak rnen,nailon kamjibannla, maka khulu yang
diajukan oleh sang istui fidak harar* IGrena hal itu tidak mencegah
kduanya untuk kharlafir fidak dapat menplankan hulilrn-hukum Allah.
Sebagaimana dalam sebag&m hadils Habibah, k€fil.. dia masih menjadi
istoi Tsabit bfoi Qais, lalu Tsabit rn€mri$dnya, dan mernatahkan ful*g
nrsuknya, dia mendafiangi l,[uu * nrensadulon perbtntan Tsabit, maka
Nabi # mernanggil TsabiL befiau bersaMa, "Ambiflah sebagian
hartanSn, dan tinggalonlah 'rieP hhr Tsabit pun melalnrkan perintah
tersebut. Hadits ini dirlqandran c,lehAbu p.u6.17s

Dernikim !,ga apabih si suami rraernukurnya s@am zharim,
karena buruk al$latmya atau hinrryn, namun sernua perttntan ifu fidak
difujukkan agar si ishi rnenehrs dtrinya dergan mernberikan iundh,
maka khulu }ang diaiukan sang isfui hukumn5p fidak haram, karena si
suarni tidak merry,mtrlan sang lsfoi dengan fujuan unfuk membawa

u5 HR. Abu Dild dahmsumAbu Dad (Uz4%idan sarndnya st ahih.
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harta yang pemah dia berikan padanya, akan tetapi dia mendapat dca
atas kezhaliman yang telah dia lakukan.

Pasal: Apabila si istri melakukan perbuatan zina ahu
mendurhakai si suami, lalu si suami menyrsahkannya agar
sang istri melepaskan diri darinya, lalu si istri 6elil<r'kannya,
maka hukum khulunya sah, berlandaskan firman Allah e,

J {l$#t; Y,"?4,1;74 "SJX; S;

Wi6b",-c,.itr_
'Janganlah kamu mengrusahlan merel<a l<arqa ffik

mengambil kembali sebgian dari ap gnng telah kanu fuubn
kepadanya, terkecuali bila mereka melalrukan pekajan kg 5nry
n5mta. " (Qs. An-Nisaa' [4]: 19), istitsna (pengecualian) dalam sehnh
pelarangan adalah pembolehan (mubah).

Selain ifu, karena ketika sang isfui berbuat zina, si suami tidak
merasa tenang dengan anak yang ada pada istrinya, karena bisa iadi
anak yang ada pada si istri berasal dari omng lain, maka pada saat ifu
sang istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan
menunaikan kev,rajiban-kewajibannya terhadap sang suami, rnaka .lia
masuk ke dalam ftrman.Alluh &,

:, a:iii VW & {i ri,i 
.,i-G {i * i,g

|A$i',i$3;),(;r:Lfr$frk;;XQbir3,:L(\t-
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'Jil<a kanu l<hauatir bahun kduanya (suami isbt) tidak )uput
menjalankan huku*hukun Arah, maka h;dak ada dosa atas kduarym
tentang bayamn Sang diberikan oteh isti untuk menebus dt'rirya-, (es-
Al Baqarah [2]: 229)- Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy
Syafi'i, sementara pendapat rainnln mengatakan bahwa perbuatan
tersebut tidak sah, karena ifu mempakan iu.ndhyang dipaksakan sama
seperti apabila si-isffi tidak berzina. Namun pendapat yang berlandaskan
nash lebih utarna-

PasaL Apabita si suami melepaskan atau
membebaskan ishiryTa dengan memberikan iwadh, makakeduanya salirs mengembalikan kalajiian dan hak_hak
yang ada di antara keduanlTa. Apabila si suami melepaskannya sebelum
menggaulinya maka sang istri merrdapat setengah mahar, narnun
apabila istrinya telah merrgambil seluruh mahamya, maka hendakn5ra dia
mengembalikan saengah rnahamp kepada si suami, sedangkan apabira
si ishi dalam keadaan mufawwidtah(berunding/kacau tidak ada aturan),
maka dia berhak mendapatkan mut'ah (psnbedan dari suaminln). Inirah
pendapat Atha, Az-ztrhi, dan Ary$nfi,i. sernentara ifu Abu Hanifah
berkata: tfu menrpakan pernbebasan bagi nnsing-masing keduan!,a atas
ka,vajiban mahar, adap,n dengan utang lnng bukan bagian dari hak-hak
pasangan suami-isfoi, maka berkenaan dengan ini ada dua riwaSrat
diriwayatkan darinya, dan fidak jafuh keunjiban nafkah di r,usa
mendatang karena ia fidak urajib sama sekali.

Dan bagi kami: mahar adalah hak 1nng tidak gugur dengan
khulu apabila dengan lafazh thalak, mal* tidak sugur pula dengan rafazh
pelepasan ataup,n pernbebasan, seperti seluruh utang dan nafkah iddah
apabila dia hamil- Dan karena setengah mahar Srang menjadi miliknya
(sang suami) tidak rrrajib diberikan padanSn sebelum khulu, maka ia pun
tidak jatuh dT* pembebasan, seperti nafkah iddah. Dan setengah

@I - Ar Musrrni



mahar yang menjadi milik si ishi tidak membuatnya terbebas dari si
suami dengan perkahannya, "Aku mernbebaskanmu," karena ifu
mengindikasikan pada pembebasan sang istoi dari hak-hak (kerrajiban)

suami, bukan pembebasan sang suami dari kamjibannSp (istri).

1235- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Khulu adalah pembatalan (perusakan) dalam salah safu dari
dua riwayat, dan lainnSTa adalah thalak ba'in.'

. Terjadi perbedaan riwapt dari Ahmad dalam umsan khuru.
Dalam salah safu dari dua riwaphrya mengatakan bahwa khulu adalah
pembatalan (akad), inilah fng dipilih oleh Abu Bakar, dan juga
merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawus, lkrimah, Ishaq, Abu Tsaur,
dan salah safu dari dua pendapat Aslrsyafi'i.

Adapun dalam iiua3nt png kedua dia mengatakan bahwa khulu
adalah thalak ba'in. dia meriuragratkan pendapat ini dari sa'id bin Al
Musag4Tab, Al Hasan, Atha, Qabishah, Sgraih, Mujahid, Abu Salarnah
bin AMirrahman, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Makhul, Ibnu Abu
Najih, Malik, AI Auza'I, Ats-Tsauri dan lainnya.

Dia juga telah meriwagatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud,
akan tetapi Ahmad mendhaifkan hadits dari mereka.tTo 6r, dia berkata:
ndak ada hadits yang lebih shahih dalam pernbahasan ini dari hadits
Ibnu Abbas bahwa khulu adalah pernbatalan, dan lbnu Abbas berhujjah
dengan firman Allah &; 'Talak (iang dapt dwuki) dua l<ah'.'(es. Al
Baqarah [21. 229) lalu Dia berftrman, "Maka tidak ada doa atas
kduan5n tentang bajamn Sang dibqilan oteh isti mtuk mqtebus
diriryn. " (Qs. Al Baqarah I2l: 2291, kerrudian Alrah juga berfirman,
'Ketnudian jila si suani (sandah rarak 5ang kdm), nnka

u6 6u411r ini diriuaaptkan oleh Sa,id bin Marshur ll/gggl dari AIi bin Mas,r.ed,
riwayat ini juga disebutkan di dalam As-sunan Al Kubm (l/Jtoy, lalu dia
mempublikbsikan paparan Imam Ahmad dalam pendha'ifannya.
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pqanp,n ih, frdak lagi halal basinJ/a hingga dia l<awin dengan suami
5nng'kin- -(Qs- AI Baqarah t2l: 230), dengan merihat ayat-ayat ini, Ailah
& merurchrtkan dua fatak, khulu, kemudian thalak (ba.in) setelahnya,
maka seandainya khulu masuk ke daram kategori thalak, maka thalak

"le" b€dwnlah ernpaftali). Selain itu karern khulu juga adalah
perpisatran Fng tert€bas dari (ucapan) gamblang thalak dan niatuiya,
rnal.a dari fu khutu adahh sebrnh pernbatalan sebagaimana pembatalan
(ald hrtr3B-

Adapun alasan (sisil ked,a: Karena dia (isfoi) memberikan iwmdh
dengan fuiuan berpisah, sernentara perpisahan png hanya dimiliki sang
suami adahh dralak dan bukan pembatalan (akad), maka wajib baginya
hanya r.rrt,k melakukan thalak, dan karena dia mengungkapkannya
dengan krayah (sindiran) dengan fujuan unfuk berpisah darinya (sang
isffi), maka ihr pun mempakan thalak sebagaimana selain thalak. Dan
pehlrran ya'g dapat diambil dari dua riwapt tersebut, bahwa apabila
hta nreogatal.un: ifu merupakan sahr tharak, lalu dia mengkhulunSn
(mdeeadonnrd sekali, rnaka ihr dihifung satu thalak, lalu jumlah
thahlsrya b€do,mng- Narnun apabila dia mengkhulu (melepasngn) tiga
kah, maka dia telah menthalak figa, Snng mengakibatkan uranitia ifu fidak
halal lagi bWiUB hirgg. dinilehi oleh lelaki lainnyra.

Dan apabila karni katal*n bahwa khulu adatah pernbatalan akad
rnaka nanita ifu fidak haram baginln, meskipun dia mengkhulunya
sebanlpk semfus kali. Perbedaan ini terjadi apabila si suami
menglfiuh.rrlp (melepasnya) tanpa lafazh thalak dan tidak bemiat unfuk
melalnrkan ifu- Namun apabila si istri mengeluarkan iwadh unfuk
berpisah maka ifu mempakan thalak, tidak ada perbedaan dalam hal
terseht Dan apabila dia melakukan khulu tanpa lafazh thalak seperti
hrnyah (slndir*m) ttralak atau lafazh khulu, mufadah dan lainnya, dan
dengan itu dh meniatkan unfuk thalak, maka itu pun meruapakan thalak
juga, Irarerra ihr merupakan sindimn (knawh) png diniatkan unfuk
thahh dan fru tetap menjadi thalak meski tidak ada iumdh, narnun
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\tr*s,Fu,'brsilo,r7r,'!vrpia.f '{*fri
-v4'b3* 6;U)

apabila dia tidak bemiat untuk thalak, mala dalam permasalahan ini
berkaitan dengan dua riwaSpt 1nng kita bahas ktdi. Watlahu a'lan.

PasaL L^afazh-lafazh HruIu' terbagi menjadi lafuztr
sharih (ielas) dan kinalph (sindirarr). I-afazh sharih terdapat tiga

lafazh: aku mengkhulu'mu, karena lafazh ifu ditertapkan menurut akal. Al
Muhdah fuyaran), karena hfazh itu telah dtehrtkan dalam Al Qur'an
pada firman Allah *:

E#- {1 r,V 6 iyrrs-ti#r,
a:iit gw & {i ;,t 3&g {i'&.ig h iut&

@:+
'...Maka tklak ada dw abs tanfug bSamn jang

dibqikan oleh isti unfuk mqtebus dirinya....". (Qs. Al Baqarah [2]:
229), Aku telah membatalkan pernikahanmu, karena lafazh ifu
membenarkan kejadian hal tersebut, kemudian apabila seseorang
mengucapkan lafazh-lafazh tersebut, maka khulu' ifu terjadi walaupun
tanpa adanya niat, sedangkan lafazhlafazh png lainryra seperti: aku
membebaskanmu, aliu melrrberimu kebebasan, aku tidak
mempedulikanmu, maka ifu adalah sindimn, karena khulu' adalah salah
srirtu dari dua macam perpisahan, maka khulu'ifu merniliki lafazh sharih
dan lafazh sindiran seperti halnp thalak, dan ini menurut pendapat
Imam Slrafi'i, sedangkan dalam hal lafazh fasakh (pernbatalan) beliau
memiliki dua pendapat, apabila seorang isfoi merninta khulil' dan
membaSnrkan irmdh (pengganti), kemudian si suami mengabulkannln
dengan lafazh sharih ataupun sindiftm, rnalo khulu' ifu sah walaupun
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tanpa adanya niat, karena menunrt keadaan dari permintaan khulu, danpembayamn inr;dh tersebut dikernbalikan kepada suaminl., maka hal
itu terbebas dari ry"amt niat di daramnya, sedangkanlika tiiJ ;;k*,
keadaan tersebut dan si suami mengucapkannya dengan lafazh 

"nlurit,maka khulu'ifu pun terlrdi tanpa udunlra niat, baik kita katakan bahwa
ifu merupakan fankh ataupun drarak. khuru' itu udak terjadi dengan
Iafazh sindiran, kecuari dmgan adanln niat Srang diucapkan dari
keduaryn (suami-isffi) seperti haln5ra lafaztFlafazh dndimn pada thalak
yang disertai keslnrilnwrya, Wallahu A'larn.

Pasa[ Khulu' tdak terjadi h*yo dikarermkan dengan
pembayaran harta dan pengucapann!,,ir tanpa adanya
ucapan dari suami, Al eadhi berkata: ini adarah pendapat -"r,uir,para gum kami ymng berasar dari Baghdad, Irnam Ahrnad juga terah
memberi isyarat kepada pendapat ifu, Abu Hafsh Al ukbari dan hnu
syihab berpendapat tmtang terjqdinla perpisahan dengan diterimanya
iondh oleh si slratni, Ibnu syihabiwa telah mernhtunkan har tersebut di
9L6*177 dan Abu AI H,sein bin Hurm,z178 msrreotangg., kernudian
pam pengilut kami yang berda di Baghdad merryampailnn fatu/a lain

, rmka lbnu sihab p,n berkata: "perernpuan yang merninta
khulu' t€rdapat dna sisi: Msbbri'ah (png merninta kebebasan) danMuftadignh, At Mufdljah iahh seorang perernpuan lrang
mengatakan: 'tidak atru dan tidak kamu, aku bersumpah tdak akan
menurutimu dan aku mernbayarkan kebebasan dirilru darimu-.

177 ukban narna suafu da€mh di si{-dsi gurung, delat dengan sharifain, jarak
antara BagMad adatah t0 Fa^at{h if e"Lf,r,: ai}r/-t N'\, Mu,janAl Buldan(3lt0il.

178 16r, Flurmr-rz, Abu Ar Husdn Muhammad bin Hurm,z Ar ukbari, Ar eadhi,ia memiliki Fua keeesrimpinan dan kernuri,an, tlafat pada hil A4 H , Thabagat AlHatubilah /187-

@I - Ar Mughni



Kemudian apabila si suami menerima fdyah dan merrgambil

hartanya, maka rusaklah pelnikahan keduarryp, karena Ishaq bin

Manshur telah meriwayatkan, ia berkata: aku tdah b€rkata kepada

Imam Ahmad, bagaimanakah khulu' ifu? Dla merrirunb: iika si suami

'telah mengambil harta, rnalo itu berarti perpisatran. Ibrahim An-Nakha'i

juga berkata: pengambilan harta oleh suami beruu $alak bain,

demikian pula menurut riwayat Hasan bin Ali Q,: 'Baralrgsiapa Spng

telah menerima harta atas perpisahan, maka itu adalah ttalak bain yans

di dalamn5n tidak ada rujuk bagiryn", ia juga b€rp€ndaPat berdasarkan

sabda Nabi Muhammad $ kepada Jamilah:

J;., t;i:;.'6:i . i : Uv t r-ty *;3J
,r\;i lJtl,bLl6 i! >r, JGs-rJ-,r 4".ir ,rb- *Ul

'Apakah englau at<an manganblikatt kewry kepdaryai
Dia menjauab: itn, kqnudian Rasulullah t nqninlilan anbn

kduanSn dan berafia: ambitah aP Sarg teh qgbu bqilan
kepdangn dan jangantah mel&ilrl&ihkan.'1 ru

Betiau tidak menunggu kelmmp lafazh dafuu (srrami), karena

keadaan tersebut menunjukkan ketidak tergantr.urgan terhadap lafazh,

yaifu dengan dalil jika seandainln dia menyerahkan palaiannya kepada

seorang pemutih kain atau penjahit yang mengebhui kerusakannSn,

kemudian keduanya mengerjakannya, maka keduarrya tetap berhak

mendapatkan upah walaupun keduanya fidak rnernberikan qlarat

pengganti llwdhl.

179 Talduii haditsnya telah disebutkan pada nomor s€behnrlp"
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sedangkan menurut pendapat kami, ini adarah sarah safu
macarn khulu', maka ifu fidak sah tanpa adanya ra{azh, seperti harnya
jika si istri merninta kepada suaminya unfuk menthalaknya dengan
syamt adanya iwadh, dikarernkan di daram perkawinan juga tetah
diqnmtkan adanln fttadh, rnar* itu fidak sah tanpa adanya rafazh
seperti hul.,l,. nil'h dan thalak, juga dikarenakan pengambilan harta
unfuk menerima iwadh itu fidak dapat menggantikan posisi ijab seperti
halnya penerirnan salah safu iwadh dalam jual-beli, juga dikarenakan
jika khulu' ifu adalah thalak, rnal. ifu fidak akan terjadi tanpa adanlh
lafazh sharih ataupun lafazh sindimn, sedangt<an jika khulu, ifu adalah
fasakh, maka itu merupakan salah satu dari kedua sisi akad nikah,
kemudian ifu dianggap sebagai rafazh seperti harnya permuraan akad.
sedangkan hadits Jamilah telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rg:

"Tqfttnlah k&mtnu en dmhklah db4e.
Hadits furi sharih dari dsi lafazh, sedangkan dahm riurayat lain

disebutkan:

Wnilfr
'Kanndian Mbu manwinbhlarurya, ,mka dk pun

mantlnlalmga'.

180 Takhrii hadibqn tdah dis€butlan pada nomor sebelumnla.
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Maka riwapt lnng fidak menyebutkan perceraian ifu
sesunsphnya telah meringkas atas sebagian kisah, dengan dalil yans

telah meriwayatkan adanln perceraian dan thalak, karena sesung;uhnya

kisahn5n ifu sama,'sedangkan tambahan riwalnt dari pelawi 1nng tshah

itu diterima, hal tersebut dituniukkan dengan bahwa dia berkata:

"...kqnudian Nabi Muhanmad $ naniahl<an kduarya dan betsMa:

ambillah apa tang telah angl<au bqil<an kepadan5m....1 rnalo perawi itu

mendahulukan perpisahan sebelum iwadh, kernudian menisbatkan

perpisahan itu kepada Nabi Muhammad $, sedangkan telah dik€tahui

bahwa Nabi Muhammad S tdak menganjurftan , rnaka hal

ifu menunjukkan bahwa beliau telah memerintahkan kepadan3Ta,

sernoga saja perawi itu hanln lebih batfk menyebutkan iudh
daripada menyebutkan lafazh, karena hal itu telah dik€tahui darinln,

pendapat ini meliputi perkataan Irrxarn Ahrnad dan para ularna lainnla,

oleh karena itu, mereka tidak menyebutkan lafazh dan dalil keadaan dari

sisi hsah ini, dan hal itu harus dlseeatraU.

L236- Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Tidak,terjadi thalak pada seoriang istri 37ang berada dalam
m.rs.r iddah yang disebabkan oleh khulu' walaupun suaminyra

ifu menunjukkan kepadan5p'.

Maksud kalimat tersebut pitu: bahwa seomng istui png dikhulu'

itu fidak diilnrfi oleh adanSn ttnlak karena satu keadaan, seperti inilah

1nng dikatakan oleh Ibnu Abbas, hnu Az-Zubair, Ikrimah, Jabir bin

Zaid, Al Hasan, AslrSSn'bi, Imam Malik, Imam Syafi'i, I"haq dan Abu

Tsur, telah dikisahkan juga dari Abu Hanifah isti yarg dikhufu'

ifu diikut oleh thalak dengan laf'azh sharih tertentu, akan tetapi Udak

dengan lafazh sindimn dan thalak mural, yaifu seomng suami 3nng
: sernua perernpuan mililt:lu ifu aku thalak, telah

diriunyatkan juga seperti itu oleh Said bin Al Musagryab, Sllr.naih,

Thawus, An-Nakh'[, Az-Zuhri, Al Hakam, Hirnad dan Ats-Tsauri,
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sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad $ bahwa beliau

bersaMa:

63at G|is c is(ar ti;k- a;s*Jr

'Isbi Sang dil<hulu' itu diikufr oleh adan5p thal* selama ia

bqada dalam nan i/a1u1fia181.

. Menurut pendapat kami, bahura perkataan ifu adalah pendapat

Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zuban rS,, kami juga tidak mengetahui adanya

pendapat yang menentang keduanl,ra pada zarnan keduanya,

dikarenakan ishi 5nng dikhulu' itu fidak dihalalkan bagi suaminln kecuali

dengan pemikahan gang baru, maka ia tdak diikuti oleh thalak

suaminya, sama seperti halnya isfoi 5nng dittnlak sebelum dipergauli

atau yang telah selesai rnasa iddahnya, dikarenakan juga suami ifu tidak

bisa memiliki harta istui yang dikhulu'oleturla, maka ia fidak diikuti oleh

thalak suamingra seperti halnya perempuan 6ing, dikarenakan juga

terhadap istri grang dikhulu' itu tidak teriadi thalak murl, ia juga tidak

bisa dithalak dengan lafazh sindiran, rnaka ia juga tidak diikuti oleh

lafazh sharih tertentu sebqgairnana sebdum ia d{puli, juga tidak ada

perbedaan baik si sr.Emi ifu menunjuknya dengan ktrulu' ifu kernudian

berkata: kamu aku thalak, ataupun tidak menunjukqra seperti ia
mengatakan: si fularnh aku thalak,'seb€nam!,a kami sama sekali tidak

mengetahui asal-usul hadits mereka ini, karena tidak disebutkan juga

oleh Ashhab As-9nan.

bin Rasyid, dari Yahya bin Abu Katsir, dari AdlFDhahhak bin Muzahim, dari Ibnu

Mas'ud RA seperti itu, sanadnya dhaif, Al Haftzh trerkata: Unar bin Rasyid dhaif dan
Adh-Dhahhak bin Muzahim shaduq, lebih banyak hadits murmlnlp dan tidak pemah

melihat seorangpun dari sahabat Nabi $, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh

dalam kitabnya At-Taha'b.
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Pasal: Tidak ditetapkan adan5;a ruiuk dalam khulu',
baik kami katakan bahwa itu adalah fasal<h ataupun thalak menurut

pendapat kebanSnkan para ulama, diantara mereka adalah Al Hasdn,

Atha', Thawus, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Malik, Imam

Syaf i dan Ishaq, telah dikisahkan juga dari Az-hhn dan Said bin Al

Musalryab, bahwa keduanp berkata: seoftIng suami'mempunyai pilihan

antara mengambil iwadh dan tdak ada rujuk bagirya atau

mengembalil<an iondh dan terdapat rujuk bagingn, Abu Tsur juga

berkata: apabila khulu' ifu dengan lafazh thalak, maka terdapat rujuk

baginya, karena rujuk itu menrpakan hak-hak dalam thalak yang tidak

bisa dihilangkan dengan ftindh, pitu seperti halr,y. kepemilikan dengan

kemerdekaan.

Menurut pendapat kami, maksud firrnan Allah &:

@:+ b:nfiQ.

'...tentang ba5mmn 5ang diberil<an oleh istri unfuk niqtebus
diringn.-.. " (Qs. AI Baqarah l2l: 229), sesungphnya itu akan menjadi
pembayamn jika si istri telah keluar dari penahanan dan kekr:asaan

suaminya dengan bayaran.tersebut, sedangkan jika si suami memiliki
hak rujuk, maka isfuinya tetap berada di bawah hukum suaminya, karena

fujuannya adalah menghilangkan bahaya dari kaum perempuan, akan

tetapi jika seandainya pengembalian rujuk ifu diperbolehkan, niscaya

bahaya akan kernbali dan terpisahlah kepemilikan, karena sesungguhnya

kemerdekaan itu fidak bisa dipisahkan dari kepemilikan, sedangkan

thalak itu boleh terpisah dari rujuk selama belum menggauli dan telah

sernpurna jurnlatrUn.

Pasal: Jika di datam khulu' telah diberikan sgnrat
bahwa ia memilih hak ruiuk, maka Ibnu Hamid berkata: qnmtryn
itu tidak sah dan khulu'nya sah, itu adalah pendapat Abu Hanihh dan

salah safu dari dua riwayat Imam Malik, karena khulu' ifu fidak dianggap
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rusak walaupun iondlmya rusak, rnaka ia fidak akan rusak jika
disebabkan oleh sl,ramt Snng rusak seperti harrya nikah, dikarenakan
khulu' ifu adalah lafazh png meliputi penjelasan, kemudian jika diserhi
syarat rujuk di dalamnya, maka batallah syamt tersebut seperti haln5la
thalak tiga, ifu juga meliputi kernungkinan batalnya khulu' dan adanSn
rujuk, pendapat ifu menurut fulisan Imam qpfi'i:{g,, karena q,rarat
iwadltaan rujut< ifu terhalangi, kernudian jika kedtnnya dijadikan grarat,
maka hilanglah keduanya dan png tersisa hanp sebatas thalak,
kemudian rujuk ifu tetap ada direreqrakan asalnyra bukan dikarenakan
syaratrya, dikarenakan juga bahura khulu' ifu adalah qTamt dalam akad
png menghalangi cakupannp, maka ifu dibatalkan seperti halnga jika
di dalam bamng yang diiual ada ryarat tdak akan dikeluarkan,
sedangkan jika kita menenhilaln hukum dengan benar, malG AI @[,i
berkata: khulu' ifu dihilangkan dalam iorndh, karena si suami belum
meridhoi khulu' ifu sebagai iwadh sampai dikaitkan slnrat kepadan5ra,
kernudian jika sprahrya ifu hilang, maka harus dikaitkan
kekumngan yang dikurangi olet'r1a, kemudian ifu menjadi majhul(ndak
diketahui) dan dihilangkan, maka diunjibkanlah khulu, itu dalam akad,
itu juga meliputi kemungkinan diurajibkannya khulu,, karena
(suami-istri) telah meridhoinyra sebagai fuqdh, rnalo tidak diuajibkan
yang lainnya sebagaimana jika pada keduanp tidak ada s16rat rujuk.

Pasal: Apabila diberikan glarat hak memitih kepada
ishi atau suami safu hari ataupun tebih dan si isfui
menerimangra, maka khulu' tereebut sah dan pitihanrya
batal, seperti itulah lnng dikatakan Imam Abu Hanifah €, dalam hal
iika hak memilih itu diberikan kepada laki-laki (suami), dia luga berkata:
apabila hak memilih itu diberikan kepada perempwm (isffi), rnaka
pilihan ifu ditetapkan meniadi huknr dan tidak t€riadi thalak.
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Menurut pendapat kami, bahwa sebab terjadinya thalak itu ada,

yaifu lafazh hak memilih itu, maka thalak itu.terjadi sebagaimana jika

lafazh itu diucapkan, jika itu telah terjadi, maka tidak ada jalan untuk

menghapusnya.

Perkataan isti kepada suami: 'jadikanlah urusanku ditanganku

sendiri...."
Memahami pemnan seoftmg suami yang istrinya telah berkata

kepadanya: jadikanlah urusanku di tanganku sendiri dan aku akan

memberikan budak laki-laki ini kepadamu, kemudian dia menerima

budak laki-laki ifu dan menjadikan perkara istinya di tangannya sendiri,

selanjutnya dia menjual budak laki-laki itu sebelum istrinya mengatakan
sesuafu apapun: budak laki-lak itu miliknya, akan tetapi.istrinya itu
berkata: jadikanlah urusanku di tanganku sendiri dan aku akan

memberikan kepadamu, kemudian dilatakan kepada suami ifu: kapan
saja istrimu berkehendak, maka dia dapat memilih? Da menjawab: rya,

selama budak laki-laki ifu belum menggaulinya dan menahannya,

kemudian dijadikanlah hak rujuk baginya selama isti itu belum dithalak,
jika suami itu meminta rujuk, maka istri itu boleh rujuk kepadanya

dengan membayar iundh, karena suami ifu telah mengembalikan hak
yang telah dijadikan untuknya, maka istoi itu pun harus menganbalikan
apa yang telah dia berikan kepadanya. Seandainya suami ifu berkata,
'Jika telah datang aunl bulan, maka urusarunu di tanganmu sendiri"
maka dia memiliki hak untuk membatalkan sifat ini, karena di dalam
perkataannya ini diperbolehkan adaryn rujuk jika tidak disertai adanya
kaitan, akan tetapi disertai adanSn kaitan ifu lebih utama seperti halnya
dalam Al Wakalah(perunkilan).
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Imam Ahmad berkata: seadainga isti ifu memberikan seribu
dirham kepada suaminSa dengan fujuan agar dia memberinya hak
memilih, kemudian istri ifu memilih suaminla, maka suami ifu fidak
wajib mengembalikan sedikitpun kepadan5n, alasannga dikarenakan
seribu dirham itu sebagai pengganti suami terhadap istoinya,
yaifu hak mernilih, kemudian dia telah melakukan4n, maka dia berhak
mendapatkan.seribu dirham tersebut, karena seribu dirham ifu bukan
sebagai pengganti perpisahan atau perceraian.

Pasal: Apabila seorang istri berkata kepada suaminyra:
thalaklah aku dengan safu dinar, kemudian suaminyra
menthalakryra, kemudian ishin5n ifu murtad, maka ishinya
tetap wajib membalnr satu dinar dan terjadilah thalak bain.
sedangkan kemuriadannya ifu fidak berpengaruh, karena ifu terjadi
setelah adanlra percemian, akan tehpi apabila sr:ami ifu menthalaknya
setelah istrinyn murtad dan sebelum dia menggaulinya, maka
kemurtadan ifu jelas dan tidak terjadi thalak, karena suaminla ifu secara
langsung menthalaknya dengan thalak bain, sedangkan jika setelah
istrinya dipergauli dan kami lrlatalrlan: sesunguhnla kemurtadan ifu
merusak pemikahannya secam langsung, rnaka seperti ifulah, akan
tetapi jika kami katakan: suaminlra ifu menunggu sampai rnasa iddah
ishinya selesai, maka thalak ifu hanrs dip€rhatlon, jika isti itu tetap
murtad sampai masa iddahnlTa selesai, maka telah jelas bahwa dia bukan
lagi sebagai istrinya kefika suaminyn ifu menthalaknln, maka thalak ifu
tidak terjadi dan tidak ada kauajiban apapun bagi suami atas istrinya
yang murtad, sedangkan jika isfui ifu kernbali merneluk agama Islam,
maka telah jelas bahwa thalak itu secara langsung menimpa istin5n dan
terjadi, kemudian suaminSa itu berhak mendapatkan irmdhdarinya.
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1237 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Seandainyn ishi ifu berkata kepada suaminSp: Jafuhkanlah
khulu' kepadaku dengan dirhamdirham yang ada di
tanganku, kemudian suami itu telah melakukannya dan

temSnta fidak ada sedikitpun di tangan istrinya, maka

suamin a ifu tetap berhak menerima tiga dirham.'

Maksud kalimat tersebut yaifu: bahua khulu' dengan sesuatu

yang tidak diketahui (Majhul itu dipertoletrkan, kemudian suami itu

berhak mendapatkan atas apa yang telah dia lakukan, ini menurut

ungkapan pam ahli pendapat, Abu Bakar berkata: khulu' itu tidak sah

dan suami ifu fidak berhak mendapatkan apapm, dikarenakan khulu'

adalah pemberian iwadh, rnaka ifu fidak dapat disahkan dengan sesuafu

yang tidak diketahui seperti halnSn dalam jual-beli, ini menurut pendapat

Abu Tsur, sedangkan Imam Syaf i rS, berkata: khulu' ifu sah dan suami

berhak mendapatkan mahar seperti istuin5a, dikarenakan khulu itu
adalah pemberian iwadh dengan bamng dan jika iondlnya itu tidak

diketahui (Majhult, maka diwajibkan mahar !,ang sama seperti halnya

dalam pemikahan

Menurut pendapat kami, bahwa thalak adalah suafu makna 5rang

boleh dikaitkan dengan adanya sgrarat, maka dengan thalak itu seorang

suami boleh mendapatkan iundh 5ang rnajhul seperti halnya dalam

wasiat, karena khulu' ifu berarti menghilangkan hakn5n dari mahar

bukan adanya hak merniliki sesuafu, karena menghilangkan hak itu
dapat disertai dengan toleransi, oleh karena ifu, ia diperbolehkan

dengan iwadh yang lain, berbeda halnya dalam pernikahan. Kemudian

apabila khulu' itu telah sah, maka tidak diunjibkan mahar lnng sama,

karena istui itu tidak mengusahakanrya dan tidak meninggalkan kepada

suaminya apa !,ang menjadi keunjibannya, karena keluamya mahar dari

kepemilikan suarni ifu fidak dapat dinilai, 5nifu dengan dalil seandainya

istri ifu mengeluarkannya dari kepernilikan suaminya karena

kemurtadannya atau menyusui orang 5nng menjadikan pemikahan
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dengannya rusak, maka tidak ada kewajiban apapun bagi istri tersebut,

kemudian seandainya isfui ifu bunuh diri atau dibunuh omng asing, maka

fidak diwajibkan iwadh bag suami dad sebagiannya, kemudian
seandainya isti ifu digauli dengan rytrbhat atau sesuatu yang dibenci,

maka diwajibkan mahar baginlp dan tidak bagi suami, kemudian

seandainya isfui itu menyepakati, maka tidak diuajibkan apapun bagi

suami, karena sesungguhngra kamjiban mahar atas srrami hanya dapat
dinilai dalam pemikahan saja, kemudian bol€h bagi istoi membayar

untuk menebus dirinya karena kebufuhanq;a terhadap hal ifu, maka

bayamn yang diwajibkan adalah png dia ridhai derrgan usahanya,
sedangkan manrajibkan sesuatu yang tidak dia ridhoi itu tdak dianggap,

maka atas dasar hal ini, sesungguhnga mengkhulu'isfui dengan dirham-

dirham yang ada di tangannln adalah sah, lika di tangannya terdapat

dirhamdirham, maka itu menjadi milik suaminSn, sdangkan jika tidak

ada sepeserpun di tangannya, maka suamin!,a b€rhak mendapatkan tiga

dirham dari istrinya, ini adalah pendapat yang diungkapkan Imam

Ahmad, karena itu merupakan iumlah 5nng paling sedikit dari nama

dirhamdirham yang sebenam5ra, karena lafazhnla pun menunjukkan
jurnlah ifu, maka suami ifu berhak mendapatkannya sebagaimana jika

dia memiliki dirham{irham, sedangkan iika di tangan istinya terdapat

kurang dari tiga dirham, maka ifu meliptrti kernungkinan bahwa suami

itu fidak boleh mendapatkan selain jumlah ifu, karerra iumlah itu juga

merupakan dirhamdirham, 5aifu gang ada di tangan istuingn, juga

meliputi kemungkinan bahwa suami ifu akan mendapatkan tiga dirham

secara ufuh, karena lafazhnya meliputi jumlah ifu, !,.aifu jika tidak ada

apapun di tangan istinya, demikian pula iika ada sesuafui di tangannya.

Pasal: Khulu'dengan sesuafu lrang majhut terbagi
menjadi beberapa macam:
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Pertama, seorcmg suami mengkhulu' ishinya dengan jumlah

yang majhul dan sesuafu yang tidak bertentangan, seperti dinardinar

dan dirhamdirham, yaifu seperti suami yang mengkhulu' istrinya dengan

dirhamdirham yang ada di tangannya, inilah yang telah disebutkan

hukumnya oleh Imam AI Kharqi.

Kdua Jumlah majhulifu dari sesuafu yang bertentangan, yang

perbedaannya juga tidak besar, seperti suami mengkhulu' istri dengan

seomng budak muflak atau budak-budak ataupun dia berkata: jika kamu

memberikan seorcmg budak kepadaku maka jatuhlah thalakku

kepadamu, rnaka istri ifu dithalak dengan budak apapun yang dia

berikan kepada suamin5n, maka dia berhak merniliki budak tersebut

karena thalak itu dan tidak berhak memiliki 5nng lainnya, demikian pula

jika isfui itu merninta khulu kepada suaminya, maka suami ifu tidak

berhak merniliki kecuali hanla yang dinamakan budak, sedangkan jika

istri ifu meminta khulu' dengan mernberikan budak-budak, maka

suamin5a berhak mendapatkan tiga budak, ini merupakan penjelasan

dari pendapat Imam Ahmad, juga kiasan atas pendapatnya dan

merupakan pendapat Imam Al Kharqi dalam masalah yang sebelumnya,

Imam Ahmad telah berkata dalam hal jika suami ifu berkata: jika kamu

mernberikan seoremg budak kepadaku maka jatuhlah thalal':ku

kepadamu, kemudian jika istri itu telah memberikan seorang budak

kepadanya, maka jatuhlah thalaknya, yang jelas dari perkataan Imam

Ahmad ifu sama dengan apa lnng telah kami katakan, sedangkan Al

Qadhi berkata: suami ifu berhak mendapatkan seorang budak sedang

dari istoinya, maka Al Qadhi telah menta'wilkan perkataan Innm
Ahmad, bahu/a isfui ifu telah memberikan seoftmg budak sedang kepada

suaminga, padahal gnng jelas tidak dernikan.

Menurut pendapat kami, bahwa isfoi ifu telah meminta khulu'

kepada suaminya dengan apa lnng dinamakan majhul, maka suamin5ra

itu berhak mendapatkan iumlah yang paling sedikit dari nama majhul
tersebut, sebagaimana jika dia mengkhulu' isfuinya dengan dirham-
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dirham yang ada di tangannya, dikarenakan juga jika dia berkata: jika
kamu memberikan seomng budak kepadaku maka jahrhlah thalakku
kepadamu, kemudian isti ifu memberikan seomng budak kepadanSla,

maka syarakrya itu telah ada, maka thalak ifu wajib terjadi, sebagaimana
jika dia berkata: jika aku telah melihat seorang budak maka jatuhlah

thalakku kepadamu, dia tidak menghartrskan kepada istoin5la lebih dari
ifu, karena istrinya juga tidak menghanrskan sesuafu kepadanya, maka
suami ifupun tidak mengharuskan sesuafu kepada istinlra, sebagaimana
jika dia menthalak istriryla tanpa adanln khulu'.

Keblga, suami mengkhulu' isfoinln dengan sesuafu nama yang
ketidak tahuan tentangnyra sangat besar, seperti mengkhulu' istrinya
dengan seekor binatang, unta, sapi dan pakaian atau dia berkata: jika
kamu memberikan itu kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu,
maka yang wajib dibaprkan dalam khulu' adalah nanna lnng ada dari
kata "ifu", kemudian jafuhlah thalaknp jika istinya telah mernberikan
kepadanya, yaifu apabila thalaknya ifu dikaitkan dengan sesuafu ynng
dia berikan kepada suaminla, maka tidak diwajibkan bagi ishinln selain
daripada itu dalam hukum qiyas png sebelumngra, sedangkan Al eadhi
dan para ulama Ahli fiqih berkata: isfoi hanrs mengembalikan kepada
suaminya dari mahar yang telah diambilryra, karena dia telah
menghilangkan barang, iuga tidak adanya iwadh 5nng sampai kepada
suaminya karena ketidak tahuannya, maka diwajibkanlah bagi iskinya ifu
membayar nilai yang telah dihilangkannSa, lnifu mahar.

Menurut pendapat kami, seperti yang sebelumnyra, dikarenakan
istri itu tidak menjanjikan kepada suamin5n mahar dengan narna
tertentu, tidak pula mahar yang sann, maka suaminla juga tidak u/ajib
menjanjikan kepadanya, sebagaimana jika dia berkatat jika kamu telah
memasuki rumah maka jafuhlah thalakku kepadamu, dikarenakan narna
tertentu itu telah cukup diwakili dengan jimak, rnaka itu bisa

diwajibkan tanpa adanya ridho dari omng diwajibkaa kepadarryn? Ini
persis geperti rnadzhab Imam Ahmad, bahwa khulu' dengan sesuafu
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yang majhul ifu sama seperti wasiat dengan sesuafu yang majhul juga.

Termasuk dalam bagian ini juga yaifu, seandainya suami mengkhulu'

iskinya dengan perhiasan yang ada di dalam rumahnya, kemudian jika

di dalamnya terdapat perhiasan, maka ifu menjadi milik suaminya, baik

sedikit maupun banyak, yang diketahui maupun yang tidak diketahui,

sedarigkan jika tidak ada perhiasan di dalamnya, maka suaminya berhak

.merniliki jurnlah yang paling sedikit dari yang namanya perhiasan itu,

sedangkan menurut pendapat AI Qadhi: Istrinya wajib membagnrkan

apa yang dinamakan dalam mahar, ifu juga adalah perkataan menurut

para ahli pendapat, sedangkan alasan atas kedua pendapat tersebut

telah disebutkan sebelumnya

Keanpat, Suaini mengkhulu' istrinya dengan kehamilan budak

perernpuannya, kambingnya atau herruan-het Jan yang lainnya ataupun

dia berkata: atas apa !,ang ada di dalam perutnya atau susunya, maka

khulu' itu sah, telah diriwayatkan juga dari Abu Hanifah, bahwa khulu'

ifu sah atas apa yang ada di dalam perutnya, akan tetapi tidak sah atas

kehamilannya.

Menurut pendapat kami, bahwa kehamilanqn itu adalah apa

yang ada di dalam perutrya, maka khulu'atas hal itu sah, sebagaimana

jika suami itu berkata: atas apa yang ada di dalam perutnya, jika hal ini

telah disebutkan, kemudian telah keluar anak darinya dengan selamat,

ataupun terdapat air susu di dalam susuRya, maka ifu menjadi milik

suaminya, sedangkan jika tidak keluar sesuafu apapun, maka Al Qadhi

berkata: tidak ada sesuatu apapun yang menjadi milik suaminya, ifu

adalah pendapat Imam Malik dan para ahli pendapat, sedangkan Ibnu

Aqil berkata: baginya mahar yang sama, Abu Al Khattab berkata:

baginya apa lpng telah ditentukan, sedangkan jika suami ifu mengkhulu'

istuinp atas kurma yang berbuah di pohon miliknya atau kehamilan

budak perernpuilmya, maka khulu' ifu sah, Imam Ahmad berkata: jika

dia mengkhulu' isbinya atas kurma yang berbuah di pohonnya beberapa

tahun, maka itu diperbolehkan, jika pohonnya itu fidak berbuah, maka
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dia menggantinya dengan sesuafu gnng rain, dikatakan kepadanya: jika
pohonnya ifu berbuah? Imam Ahrnad menjawab: ini rebih sempuma dari
ifu, dikatakan kepadanya: apakah ini dapat dinirai? Dia menjawab, rya
diperbolehkan, maka perkataan Imam Ahrnad "mengganti dengan
sesuafu yang lain" ifu meriputi makna bahun bagi suaminya ifu jumrah
yang paling sedikit dari yang dinamakan btnh atau kehamilan tersebut,
kemudian ishinln ifu wajib memberikan sesuafu kepadanya, ataupun
sesuatu apa saja seperti yang telah hta u4bkan dalam masalah
perhiasan. Al Qadhi berkata: tidak ada se$'fu apapun yang menjadi
milik suamin5n, maka dia telah menta'wilkan bahwa perkataan Imam
Ahmad "mengganti dengan sesuafu png rain" ifu sunnah, karena
seandainya ifu wajib niscaya telah ditentukan dengan ukumn tertentu
yang dikembalikan , perbedaan kedua masalah ini dengan
masalah dirham{irham dan perhiasan yaifu, di daram kedua masarah
sebelumnya dikembarikan dengan jumrah yang paring sedikit dari nama
tertenfu yang ada iika fidak menernukan sesuafu, sedangkan disini tidak
dikembalikan dengan sesuafu apapun iika fidak ditemukan kehamiran
ataupun buah, rnaka isfuinlra ifu terah menladikan suaminl' keriru bahwa
dia memiliki dirham{i*nm dan terdapat perhiasan di daram rumahnya,
karena istri itu befticam kepada suaminya dengan rafazh yang
mengandung makna bahun hal ifu ada, padahal dia mengetahui bahwaifu tidak ada, maka hak bag, suamin!,a adahh apa yang telah
difunjukkan oleh perkataan i"tarryu, sebagairnana jika isfuinSn ifu
meminta khulu' dengan memberikan seotang budak dan didapatkan
temyata ia ifu adalah orang Snng merdeka, mal. dalam kedua masalah
ini suami ikut masuk bersama isfoinlp di dalam akad disertai kesamaan
pengetahuan kedmnya pada unkfu ifu dan keridhoan keduanya atas
kemungkinan yang ada di daramnla, maka tidak ada bagi hak suaminya
ifu sesuafu selain ifu, sebagairnana jire suami ifu berkata: aku
mengkhulu'mu dengan omng png mereka ini, Abu Hanifah berkata:
iu.adlnya disini fidak sah, karena ifu adalah sestrafu Snng tidak ada. r
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Menurut pendapat karni, bahwa apa yang telah diperbolehkan

dalam kehamilan di dalam perut telah diperbolehkan juga dalam apa

5nng dia bawa seperti halny dalam wasiat, Abu Al Khattab telah

mernilih bahwa di dalam ketiga macam khulu' ini, suaminya itu berhak

mendapatkan apa yang dinamakan dalam mahar, sedangkan Imam

Slnfi'i telah ma,,rrajibkan bahwa bagi suaminyia itu mahar yang sama,

akan tetapi Abu Bal<r fidak mengesahkan khulu'dalam semua macam

ini, sedangkan kami telah menyebutkan pendapat-pendapat Imam

Ahmad atas diperbolehkannln hal itu disertai dengan dalilnya, Wallahu

A'bm.

PasaL Jika seorang istri meminta khulu' dengan
gTarat menlnrsui aqak suamin!/a selama dua tahun, maka
khulu' ifu sah. Demikian pula jika keduanp telah menetapkan batas

waktu tertentu baik ifu singkat maupun paniang, pendapat inilah yang

dikatakan oleh Imam Syafi'i i1g, karena hal ifu merupakan faktor sahnya

perrberian il4ndh selain dalam khulu', akan tetapi dalam khulu' lebih

utarira- Sdangkan jika isffi ifu meminta khulu'dengan syarat menyusui

anak suamiqp serarzr mutlak dan keduanya tidak menyebutkan batas

waktunlh, maka khulu' ifu juga sah dan menunggu waktu yang tersisa

dari dua tahun tersebut, ini diungkapkan oleh Imam Ahmad

&,, dikatakan : apakah syarat ini dapat dibenarkan dengan

mengnrsui anak dari isfuin5la, kemudian dia tidak berkata: istri itu
menyusui anaknya selama dua tahun? beliau menjawab: iya, sedangkan

para pengikut rnadzhab Slnfi'l berkata: tidak sah sampai keduanya

batas urakfu men!,Lrsuinya, sebagaimana Al ljanh (sau;a-

ifu tdak sah sampai keduanya menyebutkan batas wakfunya.

Menurut pendapat kami, bahwa Allah & telah mengaitkan masa

-ory*ri dengan dua tahun, kernudian Dia berfirman,
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,;Lg ,{; 'Lf:Sj 'o;$j LIYSV 'Pam ibu hadat<tah

menlrusukan selama dua bhun penuh----' (Qs. Al
Baqarah l2l: 2331, Dia juga berfirman, *..-dan mangapihryn dahm dm
tahun.... " (Qs. Luqmqn [31]: L4l, Dia juga berftrrnan:
"...mengandungnya sampai merynpihn5a adalah tiga puluh buhn---.'
(Qs. Al Ahqaaf [z!6]: 15), dalam ayat terakhir ini Allah E uaul
menjelaskan masa mengandung dan menlppih, kernudian ifu dU&skan
dengan'penafsiran dari ayat Spng lain, maka Dia menjadikan rnasa

menyapih ifu selama dua tahun dan mengandung selarna €(xtrn bulan,
Nabi Muhammad & juga telah bersaMa:

Jq r*. ?l.<ry
,'lv

"Tidak ada menSrusui setelah mqrynpih-'182

Maksudnya 1nifu setelah dua tahun, kernudian di$mpailonlah
makna yang mutlak dari perkataan rnanr:sia dalam hal ifu, maka ifu
tidak membufuhkan penjelasan tentang sifat mengnrsui tersebu! karena
jenisnya itu sempuma, sebagaimara jika telah disebutkan j€nis.iasa
menjahit dalam akad N ljamh, kemudian jika yang menyusuinga ifu
meninggal dunia atau susunya kering, malo dia b€rhak merrdapatkan
upah yang sama sesuai urakfu Snng tersisa dari rrnsa merryusui t€rs€but,

demikian pula jika anak yang disusui ifu meninggal dunia, kernudian
Imam Syafi'i berkata dalam salah safu pendapatrya: khuf ihr tidak
rusak, kemudian suami ifu boleh mendatangkan arnk yanag hin sebagai

182 93. Al Baihaqi dalam As-Sumn Al Kubm(t/g1tg,320, 36U, AftThabrarn
dahm Ash=shaghir (2/681, Ath-Thabrani dalam Al Awath dari hadits Afi BA
sebagaimana dalam Al Majma' 14/2621 dan dia trerkata: di dahnrqp terdapat
Mutharraf bin Mazin, ia itu dhaif, Abdurrazaq dalam mu*rannaf-rrya (t/WlWn
secara marfui dia iuga telah meriwaSptkannya srx:lra natqddan ihr SBrg l€hih benar,
Az-7aila'l iuga telah menyebutkanrqTa dalam hhb Iw* Ar-Raph (3/2lg dan Darul
Quttrni dalam sunanqp (4/1751dengan lafadr:

" P 4 LAi y " dan di dalamnp terrdapat Al Farhami Spng dhaif.
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penggantinya kepada iskinya unfuk dia strsui, karena anak ifu adalah

syarat yang harus dipenuhi bukan Ma qudadss alaih, maka ifu sama

seperti hdnyu jika seseorang menyetil/a heuran unfuk dia tunggangi

kemudian her,yan ifu mati.

Menurut pendapat kami, bahwa ifu adalah akad atas perbuatan

yang ada benfuknya, maka akad ifu akan rusak jika benfuknya itu hilang,

sama seperti halnya jika hamn yang disewakan ifu mati, karena

sesungguhnya susu yang disusukan kepada'anak tersebut diukur sesuai

kebufuhan anak ifu, sedangkan kebufuhan antam dua anak itu berbeda-

beda dan tidak dapat diatur, maka anak lain tidak boleh menggantikan

posisi anak ifu, sebagaimana jika dia hendak menggantikannya pada

waktu anak ifu masih hidup, karena menggantikannya selama dia masih

hidup fidak diperbolehkan, maka fidak diperbolehkan juga

menggantikannya setelah dia meninggal dunia seperti halnya ibu yang

menyrusui, berbeda hal"Sn dengan seomng lnng menunggangl heu,ran

funggangan, kemudian jika salah seoftmg telah menemukan

permasalahan ini sebelum masa menlnrsuinya selesai, maka istri ifu wajib

memberikan upah menymsui 5nng serupa, dari Imam Malik r$ seperti

perkataan kami: menunrt pendapatnya tidak dikembalikan sesuatu

apapun, dari Imam Syafi'i r{& seperti perkataan kami: menurut

pendapatnya dikebalikan dengan mahar.

Menurut pendapat kami, bahrm ifu adalah iowdh temtenfu yang

telah hilang sebelum diterima, maka isfui ifu wajib menggantinya sesuai

nilainya atau dengan yang sama, sebagaimana jika seorang suami

mengkhulu isfuinya dengan sebtrah samng lebah, kernudian samng ifu

hancur sebelum diterima olehnya.

183 Dahm rnskahqla: Ma'qdun.
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Pasral: Apabila seorang s-uami mengkhuru' istrinya
dengan syarat menafkahi anarrn5Ta serama sepuruh tahun,
maka khulu' itu sah walaupun dia tidak menyebutkan batas masa
mengrusui, tidak jurnlah makarnn dan At (Jdmtg, rnaka s@ara muflak
itu dikembalikan kepada nafloh lrang sarna. Imam Slpfi,i r{g berkata:
tidak sah -sampai dia menyebud<an batas masa menSrusui, jumrah
makanan dan jenisnya, jumlah lauk pauk dan jenisqp, iumlah uang pun
harus diketahui dan diafur dengan sifat seperti seorzrng muslim di
dalamnSn sertzi apa }nng dihalalkan darinlp setiap harii md* perbedaan
pendapat ifu secam muthk didasarkan pada pemqpmtan makanan bagi
omng yang diberikan upah, karni tdah melryebutkannlp pada
pembahasan tentang Al ljanh dan mernberikanngra dalil dengan kisah
Nabi Musa B serta sabda Nabi Muharnrnad $:
)z o /aie)* rY

1.. o.. .. -i. z ! f \, . /44.A) Vt ,g_f GLI dtl fS

?j
"semoga Atlah memlannfi sudam Mrs taru taan merrgryhi

dirin5a dangan mal<anan purbSa dan kaucian kantaluannga."lSs
Dikarenakan nafkah seorcmg istoi ifu berhak dimiliki dengan jalan

adanya Al Mubv,adhah (tukar-menukar) dan itu tidak dapat ditenfukan,

,demikian pula halnSra disini, rnaka seorcmg suami t'.rs mengambil dari
istinya apa yang berhak dia miliki dari perbeJ<aran anak dan apa yang
dia bufuhkan, karena ifu mempakan pengganti Snng tdah ditetapkan
ba$nlra dari tanggung iaurab ishinln, rnal' suami itu berhak
mengunrsn!,?r dengan s€rdirin!,a atau dengan otar{J lain, jika mau dia
boleh menafkahinla dengan benfukryaa, kernudian iika udak, mal{a dia
boleh mengambilnSa trnfuk dirinya sendfoirura dan orang lain yang
menafkahin}a, kernudian iika aa tdah mengizinlon istoinln unfuk

t4 Al Ltdm, AlIArz0auk pank).
ras Tdah disebutkan @a no- i a"r.- pernnrlaan pernbalrasan tentarg Al lknh.
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menafkahi anaknSn, maka itu diperbolehkan, sedangkan jika anaknya itu

meninggal dunia setelah masa menlrusuinya selesai, maka ayahnya

berhak mengambil perbekalan yang masih tersisa, apakah dia berhak

mernilikinya langsung secara ufuh atau perharian? Terdapat dua

pendapat dalam hal itu:

pertalna, dia berhak memilikinya langsung s@ara ufuh, Al Qadhi

png telah menyebutkannya dalam kitab Al Jami', dia berdalil dengan

pendapat Imam Ahmad 4& iilo seorang suami mengkhulu' istrinya

dengan sprat menyusui anaknln dan kernudian anak ifu meninggal

dunia dalam nrElsa menyusui (dua tahun), maka beliau berkata:

dikernbalikan kepada isfuinla dengan semua yang tersisa, tidak

ditenhrkan wakfun1n, karena sesungguhnya ifu dipisahkan berdasarkan

kebufuhan seorang anak kepadanya s@ara terpisah-pisah, kernudian

jika kebutuhannya ifu masih tehp terpisah-pisah, maka dia berhak

mendapatkannSn langsung secara ufuh.

Kdua, Da tidak berhak memilikinya kecuali perharian, Al

Qadhi telah menyebutkannyl dalam lstab N Muiiarrad, itu yang lebih

benar, karena ifu telah ditetapkan secara bemngsur-angsur, maka dia

tidak dapat memilikinya secara langsung, sebagaimana jika diberikan

kepada anak itu sepotong roti 5nng diambil dari ayahnya setiap hari

sepotong derni sepotong, kemudian anak ifu meninggal dunia, karena

hak itu fidak dapat dihilangkan dengan kematian yang berhak

mendapatkannSn, sebagaimana seandainya wakil dari pemilik hak ifu

telah meninggal dunia, jika terdapat perbedaan pendapat dalam hal

png berhak mendapatkannln karena kematian perniliknya, maka dalam

hal ini pam pengikut Imam S5nfi'i S merniliki dua pendapat seperti

kedua hal ini, iika yu"S meninggal dunia adalah istinya, maka suaminya

fidak bertnk mernilikinya pada unktu itu, dua pendapat seperti kedua

hal ini didasarkan seperti halrryu hutang, apakah itu bisa dihilangkan

karena kernatian oftmg lnng memilikin!/a atau tidak?
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Pasal: Iwadh dalam khulu' sama seperti iu,adh dalam
mahar dan jual-beli, 1ka itu ditakar atau ditimbang, maka itu fidak
masuk ke dalam tanggung jawab suami dan dia fidak bqhak
menggunakannya melainkan hanya menjagaryn, sdangkan jika fidak
ditakar atau ditimbang, rnaka ifu meniadi tanggung
dikarenakan sekedar adan5a khulu' dan dia boleh men(Klunalonnlra,
Imam Ahmad 4* berlota tentang seonmg istui gang b€rkah kepada

suaminya: jadikanlah urusanku di tanganlru dan bagimu budak ini,
kemudian suami ifu melakukannp dan mernberikan pilitran kepada

istrinya, kemudian istinSra mernilih dirinya sendiri setelah budak ifu
meninggal dunia, rnaka hal tersebut diperbolehkan dan isfuinya tidak
wajib mengeluarkan sesuafu apapun, Imam Ahmad & berkata:

seandainya isfoinya telah mernerdelalon budak ifu kernudian mernilih
dirinya sendiri, maka memerdekakan budak yang dilatukannya tidak
sah, karena kepernilikannln ifu telah hilang dengan dia menjadikannSn

sebagai iundh dalam khulu' bagi suaminya, dia juga frdak berhak
meminta tanggung jawab kepada suaminp jika budak itu telah hilang,
karena itu merupakan ivndh tertenfu gnng tidak ditalor atau ditimbang,
maka itu fidak boleh dipergunakan dan tidak rnasuk dalam tanggung
jawab suaminya sampai dia menjaganyra, kernudian jika budak ifu hilang
atau meninggal dunia sebelum dia menerirnanga, rnaka yang unjib
diganti adalah yang sempa derrgannya, karena ifu terrnasuk dalam ienis-
jenis png memiliki persamaan, Al Qadhi juga telah menyebutkan dalam
hal mahar, bahwa mahar ifu boleh digunalon sebehm diterima dan

drjaga itu adalah bamng yang ditaler atau ditimbang, karena

mahar tidak dapat meniadikan sebabn5a ifu rusak dengan

kehilangannlra, maka hal disini sama seperti ifu.

1238. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'JilG seorcmg suami merrgkhulu' istrinlra dengan fidak
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adanya fitmdh, maka ifu adalah khulu' dan tidak ada sesrrafu

apapun bagi suaminla ifu.'
Banyak sekali perbedaan riwayat dari Imam Ahmad rg, dalam

hal masalah ini, telah diriwayatkan darinya oleh anakryn; yaitu AMullah,

lia berkata: alan telah b€rkata kepada ayahku, seorang suami telah

diminta thalak oleh ishingra 1Bng berkata: khulu'lah aku, dia mer{awab:

aku telah mengkhutu'mu, kernudian a3Tahku berkata: suami ifu harus

kembali menikahi isfuiqn dengan nikah atau mahar yang baru dan ishi

itu merrjadi milikq;a dengan dua kali pernikahan, ini sangat jelas

mentrnjukkan tentang sahryn khulu' tanpa adanSn iwadh, ifu adalah

pendapat Irrnm Malik S, karena khulu' itu mernutus pemikahan, maka

ifu sah tanpa adanl,ra iwadh sarnEr seperti thalak, karena dasar

diqnriatkannln khulu' prfu adany'a kebencian dari seorang istri

terhadap suaminya dan kebufuhan unfuk berpisah darinp yang

kemudian dia memintanya kepada suaminln, kemudian jika suaminya

mengabulkan permintaannln, maka sampailah maksud dari khulu'

tersebut dan itu dianggap sah sebagaimana iika disertai adanya iq.ndh.

Abu Bakr berkata, tidak ada perbedaan pendapat dari Abu AMullah
bahr,ra khulu' ifu b€rasal dari perempuan, jika berasal dari laki-laki, maka

tidak ada perdebahn bahwa itu adalah thalak yang terdapat hak rujuk di

dalamnlp dan tidak menjadikan nikahnya rusak.

Riwayat kedua, tidak teriadi khulu'kecuali dengan adanp ft,ndh,

Mahnan telah meriuayatkan darinya, jika suami berkata kepada isfuinya:

kfiulu'lah dirimu sendiri, kemudian dia menjawab: aku telah mengkhulu'

diriku sendiri, rnaka itu tidak menjadi khulu' kecuali dengan adanya

sesuafu sebagai irndh, terkecuali suami ifu telah meniatkan ttnlak,
maka jadilah ifu sesuai png telah dia niatkan, maka 'menurut riwayat ini,

khulu' tersebut fidak sah kecuali dengan adanla iumdh, kemudian ;ika
suami telah melafazhkan khulu' tanpa adanya iuadh dan telah

meniatkan thalak, maka ifu menjadi thalak raj'i, karena khulu' ifu
mensahkan sindimn thalak, sedangkan jika khulu' ifu tidak dia niatkan
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thalak, maka ifu tidak menjadi sesuafu apapun, ini adalah pendapat
Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i iS, karena jika khulu' ifu rusak,

maka suami ifu tidak memiliki rusaknya nikah kecuali karena aib istrinya,

demikian pula jika dia berkata: aku telah memsakkan nikahku,
akan tetapi dia fidak meniatkan thalak, maka tidak terjadi
sesuafu apapun, berbeda halrUn jika itu disertai dengan adanSn iwadh,

maka sesungguhnya itu menjadi Al Mubwdlnh (ganti-mengganti),

maka tidak dapat digabungkan kepadanp fiindh (pengganti) dengan

Al Mubunadh (yang diganti), sdangkan jika kita katakan: khulu'

adalah thalak, maka sesuai ittifaq itu bukanlah lafazh sharih, akan

tetapi itu adalah lafazh kinalph (sindimn), sedangkan lafazh

sindimn tdak dapat menyebabkan terjadinya thalak kecuali

disertai adan3n niat atau pemberian iubdh sebagai pengganti niat
tersebut, apa yang didapatkan dari salah safu keduanSn, kemudian jika

thalak itu terjadi, jika tdak ada iouadhtya, maka tidak dapat diikuti
adanSra perpisahan, kecuali ttnlak ifu disempumakan menjadi thalak
tiga.

Pasal: Apabila seorirng ishi berkata: juallah kepadaku
budakmu ini dan thalaklah aku dengan seribu dinar,
kemudian suaminlra melalnrkannyra, maka akad ifu sah, itu
adalah akad jual-befi dan akad khulu' dengan allrt iwadh,
karena keduanya adalah dua akad yang sah unfuk dipisahkan dengan

adanya iundh, maka keduanSn juga sah jika digabungkan, sanna seperti
menjual dua buah pakaian, Imam Ahmad .g telah menyetutkan dalil

tentang menggabungkan antam akad jml-beli dan menabung,

bahunsan5n hal itu sah dan mempakan dalil penguat untuk hal ini,
sedangkan para pengikut kami telah menyebutkan pendapat lain,

bahwasangra hal ifu tidak sah, karena hukum-hukum kedua akad tersebut

berbeda-beda, sedangkan pendapat lpng pertama lebih benar
sebagairnana lnng telah kami sebutkan, Irnam Sgnfi'i e& juga memiliki

@I - At Mughni



dua pendapat tentang hal ifu, rnaka berdasarkan pendapat kami bahwa

seribu dinar ifu membagi adil atas mahar tertentu dan nilai budak

tersebut, kemudian jadilah iwndhkhulu' itu adalah apa yang dikhususkan

oleh mahar ifu, sedangkan iwadh budak tersebut adalah apa yang

dikhususkan oleh nilainya sampai seandainSn isti ifu menolak budak itu

karena adanln aib, maka dia wajib mengembalikannya seperti ifu,

sedangkan jika istoi ifu menernukan bahwa budak ifu temyata orang

merdeka atau hasil curian, rnaka dia wajib mengembalikannya, karena

budak itu adalah iowdh thalaknln, sedangkan jika kedudukan budak itu

adalah orang yang sepasang, rnaka di dalamn5n terdapat hak mernbeli

lebih dahulu, kemudian omng yang mernpunyai hak membeli lebih

dahulu harus mengambil bagian nilainfra dari seribu dinar tersebut,

karena bagan nilainya ifu mempakan iwadlnya.

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istringa
dengan iwadh setengah rumah, maka khulu' ifu sah dan
fidak ada hak membeli lebih dahulu di dalamn5;a, karena itu

adalah iwadhyang tidak merniliki nilai dan keluar dari alasan adanya hak

membeli lebih dahulu di dalamnyn, dikarenakan dia memiliki iwadh,

maka apakah orcmg Sang mernpunyai hak membeli lebih dahulu ifu

hartrs mengambilnya menurut nilainln atau sama seperti mahar?

Terdapat'dua pendapat, jika suami itu telah mengkhulu' ishinya dan

mernbayarkan kepadanln seribu dengan iwadhsetengah rumah isfuin5n,

maka itu sah dan tidak ada hak membdi lebih dahulu, Abu Yusuf dan

Muhammad berkata: hak mernbeli lebih dahulu itu diwajibkan jika

mencapai iumlah seribu, karena ihr merupakan ftradh harta.

Menurut pendapat l<ami, bahun pamjiban hak mernbeli lebih

dahulu ifu merupakan penilaian mahar 1ang bukan menjadi hak suami,

sedangkan mahar ifu fidak dapat dinilai selain pada haknp, karena
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I
seorang suarni ifu telah memiliki setengah bagian dari orang yang sarna,
maka orang yang mempunyai hak memberi rebih dahuru itu tidak boleh
mengambil sebagiannln, sarna seperti harqn jika dia memberinya
dengan h*gu lnng sarna

]r2gg. Masalah: Abu At easim Al Kharqi berkata,
'seandainya seoftmg suami mengkhuru' istrinya dengan
iwadh sepotong pakaian dan tem5Tata pakaian ifu rusak,
maka suami ifu mempuqTai pilihan antara mengambil yang
rusak ifu atau harga pakaiann5Ta dan mengembalikannln".

Maksud kalimat tersebut 3aifu, bahwa di daram khuru, terdapat
hak mengembalil<an iuadh Sang terdapat aibnlra atau mengambir yang
rusak itu (aib), karena ifu merupakan itndhdatam ar<ad At Mubwadhah,
maka di dalamnya terdapat hak tersebut, sama seperti jual-beli dan
mahar, iondh ifu juga tidak dapat terlepas baik atas sesuatu hal tertenfu,
seperti seoftmg isfui berkata: r',rruru'rah aku dengan baju ini, kemudian
suaminya menjawab: aku terah mengkhuru'mu, kernudian istri itu
menemukan adanya aib pada baju ifu },ung tidak diketahui suaminya,
maka suaminya ifu berhak mernirih antam mengembarikannya dan
mengambil nilai harganya atau mengambir gnng rusak ifu, sedangkan
jika seomng suami berkata: jika kamu mernberikan baju ini kepadaku
maka jafuhlah thalakku kepadamu, kernudian si isti memberikannya,
maka jatuhlah thalaknln dan suaminya berhak merniriki baju itu, para
pengikut ma&hab kami berkata: hulrum dalam masalah ifu sama seperti
seandainya suami ifu mengkhuru' ishingra dengan baju tersebut, ini
menurut madzhab Imam s5nf i, akan tetapi beriau tidak menjadikan
adanya hak bagi suami untuk meminta baju 5nng rusak ifu jika
memungkinkan dia unfuk mengembalikanqla, ini adalah dasar pendapat
yang telah kami sebutkan sebelumnp dalam masalah jual-beli186, beliau

186 Tehh disebutkan 6/602).
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juga memiliki pendapat, bahwa jika suaminya ifu mengembalikannya,

maka dia harus mengembalikan dengan mahar yang sama, ini adalah

dasar pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah mahar.

Sedangkan jika seorang suami mengkhulu' ishinya dengan baju yang

disifati dalam hutang dan meliputi sifat-sifat yang sempuma, maka

khulu' ifu s&, kemudian istinya ifu hams memberikan kepada

suaminya baju yang sempuma, karena ucapan ifu meliputi makna

kesempumaan sama seperti dalam jual-beli dan mahar, kemudian jika

istrinya memberikan baju ifu kepada suaminya dengan adanya aib atau

kurang dari sifat-sifat yang telah disebutkan, maka suaminya memiliki

hak memilih antam menerimanya atau mengembalikannya dan meminta

ganti dengan baju yang sempunra sesuai sifat tersebut, karena

sesungguhnya dalam hutang hal ifu diwajibkan sexnpuma dan sifat-

sifatr5n terpenuhi, maka itu harus dikembalikan dengan apa yang

diwajibkan baginya, karena istuinya itu tidak memberikan apa yang telah

diwajibkan bagi suaminya. Sedangkan jika seoftmg suami berkata: jika

kamu memberikan kepadaku baju png sifafurya seperti ini dan ifu,

kemudian isfuinya memberikan baju sesuai dengan sifat tersebut, maka

jatuhlah thalaknya dan suamin5n berhak memiliki baju ifu, akan tetapi
jika istri ifu memberikannya dengan adanya sifat yang kurang, maka

tidak terjadi thalak dan suaminya tidak dapat memiliki baju itu, karena

syaratrya tersebut tidak ada, sedangkan jika baju ifu sesuai dengan sifat

yang diminta tetapi terdapat aib padanya, maka terjadilah thalak

dikarenakan sSraratnya . itu ada, Al Qadhi berkata: suaminya berhak

memilih antara menerimanya dan mengembalikannya atau

mengembalikan dengan nilainSa, ini adalah pendapat Imam S5nfi'i rg,
akan tetapi beliau memiliki safu pendapat lain, bahwasanya ifu harus

dikernbalikan dengan mahar lang sama sebagairnana 3png telah kami

sebutkan dan kami katakan sebelumnga, bahwa jika seomng zuami

berkata: jika kamu memberikan kepadaku sepotong baju atau seomng

budak, ataupun baju ini atau budak ini, kemudian istinya memberikan
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kepadanya dengan adanya aib, maka jafuhlah thahknya dan suaminln

tidak berhak memiliki apapun selain itu. Irnarn Ahrnad & telah

menyebutkan pendapat tentang s@rang suami yang bertah: jika kamu

memberikan kepadaku seribu ini maka jatuhlah thalaklar kepadamu,

kemudian istinln mernberikannln dan si $ami menernukan adanya aib,

maka dia tidak berhak mendapatlran penesantintra !** Ahrrnd 6
juga berkata, iika seoftmg suami berkata: iika kamu merrberikan

kepadaku seomng budak maka jatuhhh thalaklo kepadamu, kernudian

jika istrinya mengabulkannya, maka jatuhhh *aamtn dan suaminya

berhak merniliki budak ifu, pendapat ini menr.rniuHmn bahwa se{iap kali

seomng suami berkata: jika kamu mernkikan kepadaku seperti ini,

kernudian istrin5a merrberikannya, maka suami ifu fidak b€rhak

memiliki selain itu, hal tersebut dilGrenakan bahura setiap rnanttsia itu

tidak diwajibkan sestrafu apapun dahm hutangnya kecuali dengan

adanya perintah atau perianjian, qpriat pun fdak m€n€ntang p€rianiian

seorcmg isbi ataupun dia mernerintahkan k€eada suaminya, akan tehpi

thalaknya itu dikaitkan derrgan sebrnh s1amt, gaifu pernberian iundh

kepada suaminlra, rnaka fidak dftmfiblon bagiqn pernberian aPapun

selain iwndh illrt, karena pernberian ifu fidak terrnasuk ddarrr. Al
Mubwadhah, akan tehpi pernberian iudh ifu mernbenarkan qprat
jatuhnya thalak, mal<a ifu akan terfidi s€e€rti hahT;a iika seorang $ami

berkata: jika kamu mernasuki rurnah rmka iafuhhh thalaldm kepadamu,

kemudian isfuinga ltu masuk, atau frka dia berkata: iika kamu

memberikan seorang budak kepada alphmu maka ,atuhlah thalaltJru

kepadamu, kernudian istin5ra mernberikannya-

Pasah Apabila seorang $ami bertata: ,itta kamu

memberilran seribu dirham kepadaku maka iatuhlah thalaldm

kepadamu, lremudian istrinya memberikan seribu dirham
ahu lebih, maka jatuhlah ttatatrya dikarerrakan adan5n

sifat seribu itu- Sedangkan iilra dia mernberikannya lrurang dari

EI - At Mughni



seribu, maka tidak terjadi thalak karena tidak ada sifatrya, akan tetapi
jika dia memberikanqn seribu berdasarkan timbangan dan berkurang

dalam jumlahnya, maka jatuHah thalaknya, sdangkan jika dia

memberikann5a seribu berdasarkan jumlah dan berkurang dalam

timbangannya, maka fidak terjadi thalaknya, karena penghifungan

dirham itu dikernbalikan kepada timbangan dari dirhamdirham islam,

yaitu setiap 10 dirham sama dengan 7 berat, itu meliputi kemungkinan

bahwa setiap kali dirhamdirrrat-'m tersebut dikeluarkan berdasarkan

pokoknya tanpa ditimbang, maka jafuhlah thalakryn, karena terdapat

nama dirham di dalamryn dan maksudnya juga telah terpenuhi, akan

tetapi tidak jatuh thalaknya jika istri itu memberikanngn seribu

berdasarkan timbangan yang berkumng dalam jumlahnya, sedangkan

jika dia memberikann5n seribu berdasarkan timbangan yang buruk

seperti di dalamnya terdapat besi atau paku ataupun lnng sejenisnya,

maka tidak jafuh thalaknSn, karena penghitungan seribu itu meliputi
seribu dari perak, sedangkan dalam seribu ini tidak terdapat perak,

kemudian jika dia menambahkan seribu itu dan di dalamn5n terdapat

seribu perak, maka jafuhlah thalaknp, karena dia telah memberikan.

seribu perak kepadanya, kemudian jika dia memberikan batang emas

yang jumlahnya mencapai seribu, maka tidak terjadi thalaknya, karena

ifu fidak dinarnakan dirham, maka tidak ada sifatrln, berbeda halnya

dengan lapisan perak, maka ih.r dinamakan dirham, sedangkan jika dia

memberikan seribu yang jenisnp buruk dikarenakan kusam atau hitam

ataupun buruk besinya, maka jatuhlah thalaknya dikarenakan sifatrya
ada, Al Qadhi berkata: suami itu berhak mengembalikannya dan

mengambil penggantinya, masalah ini telah lorni sebutkan dalam

masalah 3nng sebelumn5n.
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Pasal: Apabila seorang suami berkata: jika kamu
memberikan kepadaku baju yang dibuat dengan hati-hati
maka jatuhlah thalat*u kepadamu, kemudian istrinya
memberikan baju yarrg dibuat dengan tergesa-gesa, maka
tidak terjadi thalalmya dikarenakan fidak adanlra sifat yang
dikaitkan dengan thalak ifu. sedangkan iika dia memberikannya

baju yang dibuat dengan hati-hati, rnaka jafuhlah thalaknya, akan tetapi
apabila seorang $rami ' isfuingra dengan iuadh baju 5nng
dibuat dengan hafi-hafi, kerrudian isfuinp meurberikan baju yang dibuat
dengan tergesagesa, maka khulu' itu teriadi dan suaminga ifu berhak
meminta kepada ishinlra findh 3nng disebutkan dalam khulu' tersebut,
sedangkan jika dia mengkhulu' ishingra dengan iwdhbaju }lang menurut
benfuknya bahwa itu adalah png dibuat dengan hati-hati dan temyata
itu adalah gnng dibuat dengan tergesagesa, maka khulu, ifu sah
dikarenakan jenis keduaryra ifu sarna, akan tetapi ifu hanya perbedaan

dalam sifat dan diberlahrkan sebagai aib dalam iudh, maka suaminya
itu berhak merrilih arrtam menerfunanla dan fdak mendapat apapun
selain itu atau mengernbalikanqa dan mengambil lrarsanya jika baju ifu
dibuat dengan hat-hafi, karena p€rMaan sifat di daram aib
membolehkan adaryn pengernbalian, Abu Al Khattab berkata:
menurutku, srnni ifu tdak berhak merniliki apapun selain ifu, karena
khulu? ifu berdasarkan dia telah mengambiln5la, akan tetapi
jika dia mengkhulu' istinya dengan baju gang dikatakan berbahan kafun
dan temgrata berbahan linen atau rami,.rnalo dia hanrs
mengembalikanngra dan trdak boleh m€nerirnanl,a karena jenisnya ifu
berbeda, rnaka ienis ifu sarna s€perti perbedaan benfuk,
berbeda halrya iika dia mengkhutu' istuinya dengan baju ynng dibuat
dengan hafi-hat dan tern5rata dibtrat dengan tergemgesa, maka jenisryn
ifu sarna.
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Pasal: Setiap kali seomng suami telah mengaitkan
thalak istrinya dengan pemberian si istri kepadanya, maka
ketika ishinya ifu telah memberikan kepadanya dengan sifat
!/ang memungkinkan dia unfuk menerimanyra, maka jafuhlah
thalaknya baik dia menerimanya ataupun tidak
menerimanyra, karena pemberianqTa ifu ada. Maka itu
diltr,atakan: istrinya telah mernberikan kepadanSn tetapi dia tdak
mengambilnya, dikarqrakan dia telah mengaitlnn sumpah dengan
perbuatan ynng dilakukan istinga, perbuatann5n ifu dalam bentuk
pemberian, yaifu usaha 5nng mernungkinkan suami dapat menerima
pemberian tersebut, kernudian jika suami ifu kabur atau tidak ada
sebelum ada pemberian ishinlp, atau ishinya berkata: aku
mempercaynkan pernberian unfulmru ifu kepada zaid atau jadikanlah
pemberian ifu sebagai balasan apa yang aku miliki atasmu, atau dia
memberikannya sebagai hutang, atau dia menangguhkan perrberian ifu,
maka thalaknya itu tidak terjadi dikarenakan pemberiannya tidak ada,
maka thalak ifu fidak akah terjadi tanpa ada sglamtrya, demikian pula
setiap kali pemberian itu terhalang untuk diberikan, baik halangan
tersebut dari pihak suami atau pihak isfui ataupun dari pihak keduanya,
maka tidak terjadi thalak karena hilangnya slnmt, sedangkan jika istinya
berkata: thalaklah aku dengan seribu, kemudian suaminlia menjafuhkan
thalak, maka suaminga ifu berhak mendapatkan seribu dan isfuinya itu
terceraikan walaupun suaminya belum menerima seribu tersebut, ini
menurut pendapat Imam Ahrnad 4ft,, beliau juga berkata: seandainya
isfuiqa itu berkata: aku fidak al{an meryrberikan apapun kepadamu,
maka suaminSn berhak mengambilnla dengan seribu, 37ang artingra

bahwa thalak ifu telah terjadi, karena perkataann5n ini bukan
menrpakan pengaitan thalak dengan qnmt, berbeda halrya dengan
perkataannya l,ang pertarna.
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Pasal: Mengaitkan ftalak dengan qTarat adanlra
pemberian atau jaminan ataupun kepemirikan dari pihak
suami ifu diwajibkan dan tidak dapat , karena pada

umumnya di dalamnSp terdapat hukum pengaitan yang mutlah lraifu
dengan dalil dibenarkanr5Ta pengaitan thalak dengan bebempa qpral
maka thalak ifu terjadi dengan adan3l"a sgarat, baik perrberbn ifu sara
langsung ataupun tidak hngsung, Imam sgraf i + Mata: jika seorang

suami berkatar kapanpun kamu telah merrberikan seribu kegadalm
atau waktu apapun kamu telah mernberilon seribu kepadalru, maka
jatuhlah thalakku kepadamu, rnaka ifu adalah qBmt sara ftlak
langsung, sedangkan jika $ami ifu berkata: jika kamu tdah menrberikan
sqibu atau apabila kamu telah mernberikan seribu kepadaku,
maka jafuhlah thalaklru kepadamu, rnaka ifu adalah qTarat socarzr

langsung, kemudian jika lshinla itu mernberikan i,auraban atas
perkataannla, rnaka iafuhlah thalaknya, XL pernberiannya
ditangguhkan, maka fidak tqiadi thalaknya, karena .+"d Al
Mubwadhahitu harus diterima s@ara langsung, iika fidak ada
darinya penjelasan 5nng bertentangan denganrryTa, rnaka hal ifu wajib
meliputi al,ad Al Mubwdlnh tersebut, lainrya haln5n dengan kata
"kapanpun dan waktu apapun" yang di terdapat penjdasan
dengan adanyia keridhoan dan catatan di dalamnya, kernudian jil<a kedrn
kata itu menjadi al<ad N Mubw:adlnh, maka mryaifl<an iudhdengan
suafu sifat itu dipertolehkan, sedangkan kata "jika dan apabih' mdipdi
makna s@ara langsung dan udak langsung, kernudian iila iqdh ih,
dikaitkan dengan kedua kata tersebut, maka keduargTa meliputi malma
secaftr langsung.

' Menurut kami, bahwa dia telah talak
dengan qnmt adanya pernberian dengan cam frdak hngsmg, mal.a ihr
sama seperti pengkaitan lainnya atau kita katakan: mengaitkan ftalak
dengan safu huruf yang cakupann!,a dengan cara tidak langsurg, maka
spmfuip ifu diberikan s@ara tidak langsung sebagairnana iilra tralak
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tersebut terlepas dari iumdh, sdangkan dalil bahwa cakupan syarat

dengan cara tidak langsung itu mengandung makna demikian jika

terlepas dari ivndh yaifu, bahwa cakupan-cakupan lafazh itu tidak dapat

dibedakan dengan ada atau fidak adanya iumdh, maka akad

Al Mubowdhah seperti ini disamakan dengan akad Al Mubqndhah

lainnya dengan dalil dibolehkan pengaitannya dengan beberapa

s5nmt, kemudian iwadlnya ihr menjadi tidak langsung jika dikaitkan

dengan kata "kapanpun" atau "waktu apapun", maka demikian

juga dalam masalah kita ini, tidak dibenarkan juga mengqiyaskan

apa yang sedang kita bahas ini dengan akad Al Mubundhah

lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan perbdaannya, kemudian

qiyas mereka ifu dapat ditentang dengan perkataan seorang majikan

kepada budaknya: jika kamu telah mernberikan seribu kepadaku maka

kamu merdeka, maka perkataan ifu sama seperti masalah kita dan

syaratnya ifu fidak langsung, maka sesungguhnya kami telah

menyebutkan bahwa hukum lafazh ifu adalah hukum syarat yang

mutlak.

PasaL Apabila seorang suami berkata kepada istrinya:
kamu aku thalak dengan seribu jika kamu mau, maka fidak
jafuh thalaknya sampai istrinSTa ifu mau. Kemudian jika dia telah

mau, maka jafuhlah thalak ba'in dan suaminya berhak mendapatkan

seribu baik istuinSn itu yang menggugat thalak dan berkata: thalaklah aku

dengan seribu, kemudian suaminya mengabulkann5n, ataupun suaminya

itu yang berkata kepadanya sebagai permulaannSla, dikarenakan dia

telah mengaitkan thalak istuin57a dengan qnmt, maka thalak itu tidak

terjadi sebelum s5nmtrya ada, kernauan isfoinya ifu harus diungkapkan

dengan perkataan, karena jika kemauan ifu hangra ada dalam hati, maka

ifu fidak dapat diketahui kecuali dengan mengucapkannya, kemudian

dikaitkanlah hukum terhadap ucapan kemauan tersebut dan itu menjadi
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tidak langsung, yaifu kapanpun dia terah mau maka jahrtrrah tharaknya,
ini menurut pendapat Imam Ahmad rg, madzhab Imam Syafi,i juga
demikian, melainkan menurut pendapatrya syamt kernauan ifu harus
secara langsung- sdangkan jika somng suami berkata kepada istrinya:
umsanmu ada di tanganmu jika kamu menjaminkan seribu kepadaku,
maka ifu adalah qigras atas pendapat Imam Ahmad 6, bahwa slnratnya
tidak langsung, karena beriau telah menyebutkan bahwa perkataan
"urusanmu ada di tanganmu" ifu slpmtryn tidak langsung, beliau juga
telah menyebutkan bahunsanya jika seomng suami berkata kepada
istrinya: kamu aku thalak jika kamu rnau, maka istoinrc ifu merniliki hak
kemauan setelah meninggalkan ternpat dudukngra, sedangkan menurut
madzhab Imam q,afi'i bahu. kernatnn ifu harus, secara langsung
sebagaimana lnng telah disebutkan sebelumny,a-

Menurut pendapat kumi, bahwa jika seomng majikan berkata
kepada budaknSra: jika kamu menjaminkan seribu kepadaku maka kamu
merdeka, maka s}arafui5ra ifu tidak langsung, sedangkan jika dia berkata
kepadanya: kamu merdeka dengan seribu jika kamu mau, maka
syaratnya pun frdak langsung, tharak ifu merupakan penguat atas
masalah memerdekakan, maka berdasarkan hal ini, kapanpun istri ifu
menjaminkan seribu kepada suaminSra, maka urusann!/a menjadi di
tangannya dan bagi suaminya huk ruiuk atas tharak yang dijatuhr*n
kepadanya, karena perkataan "umsi€nmu ada di tanganmu" merupakan
perwakilan dari suami unfuk isbinya, maka di dalamnya dia mernpunlni
hak rujuk sebagainnna dalam masarah Al uakatah (penpakilan) dia
dapat kembali, demikian jusa jika dia berkata kepada ishinya: thalaklah
dirimu sendiri jika kamu menjaminkan seribu kepadaku, kemudian
kapanpun dia tdah menjaminkan seribu kepada suaminya dan
menthalak dirirya sendiri, maka thalak ifu terjadi selarna suaminSn tidak
rujuk, sedangkan jika dia telah menjaminkan.seribu dan bdum dithalak
ataupun telah dithalak dan tidak menjaminkan seribu, maka thalul,-}n
itu tidak terjadi.
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lz40-Masalah: Abu Al Qasim Al I{harqr berkata,
"Apabila seorang suami mengkhulu' istrinyra dengan iwadh
seorang budak dan temyata ia adalah orang yang merdeka,

maka suaminya ifu berhak mendapatkan nilai budak tersebut

dari istrinya-'

Malsud kalimat tersebut rcitu, bahwa jika seomng suami telah

mengkhulu' istuin5ra dengan iondh Snng dia kim adalah harta dan

temyata bukan harta, seperti mengkhulu' isfuinln dengan iwadh yarry

bentuknya seorang budak dan ternyata ia seomng gang merdeka atau

orang yang diculik, ataupun dengan iwadh cuka dan temyata ifu adalah

minuman kems, maka khulu' tersebut sah menurut pendapat

kebanyakan ulama, karena khulu' merupakan akad Al Mu'awadhah

dengan barang, maka ifu tidak menjadi rusak dikarenakan rusaknya

iwadh seperti halnya nikah, akan tetapi iundh itu harus dikembalikan

kepada istrinya dan diganti dengan nilainya jika ifu adalah seorang

budak, pendapat ini diungkapkan oleh Abu Tsur dan pengikut madzhab

Abu Hanifah, sedangkan jika dia mengkhulu' istuinln dengan iwndh Ad-

Danny'87 yang dikira jenisnya cuka dan temlnta ifu minuman keras,

maka ifu harus dikernbalikan kepada istoingra dengan jenisnya sebagai

cuka, karena cuka termasuk dalam ttal memiliki persamaan jenis,

kemudian telah dikim bahwa hal yang ditentukan itu adalah cuka, maka

suaminya berhak mendapatkan sejenis ifu, sebagaimana jika itu benar-

benar cuka kemudian rusak sebelum si suami menerimanya, telah

dikatakan juga bahwa ifu dikembalikan dengan nilai png sama sebagai

cuka, karena minuman keras tidak termasuk dalam hal yang memiliki

persamaan jenis, akan tetapi lnng benar adalah pendapat yang

pertama, karena isfuinya ifu wajib mengganti dengan nilainya yang sama

jika jenisnya ifu adalah cuka, sebagaimana kami mannjibkan nilai orang

787 Ad-DaraTi: sebuah tong besar, sama seperti tong biasa tetapi lebih paniang
seperti tong untuk hasil industi png di bawahnya ada tanda putih, hnu Darid berkata:
Ad-Danna menunrt bahasa arab 5nng bemn (Linnul Amb/ldadah/danana).
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yang merdeka dengan sebagai s@rang budah karena
oftmg 5nng merdeka itu fidak merniliki nilai, Irnam Abu Flanifah rg
berkata dalam s€rnua rnasalah ini dikernbalikan dengan Snng telah
ditenfukan, sedangkan Imam SSnfi'i &, b€rkata: dikernbalikan dengan

mahar !/ang sama, karena ifu merupakan akad atas bamng dengan
iwadh yang nrsak, maka itu sarna seperti nikah dengan minuman keras,
sedangkan Abu Hanifah & telah mengehnrkan alasan, bahwa

keluamSn bamng itu fidak merniliki nilai dan jika barang itu telah menipu
suaminya, rnat{a ifu harus dikernbalikan kepada iskinya dengan apa
yang telah diambiln3n

Menurut kami, bahwa barang ihr adalah benfuk png
wajib diserahkan dengan sernpunra dan rnasih adanya sebab

kepemilikan hak, rnaka ifu uajib diganti dengan nihiqra atau bamng
yang serupa sarna .seperti bamng curian dan barang pinjaman,
sedangkan jika sorang suami mengkhulu' istrinya dengan seoftulg
budak dan ternlrata ia adalah oremg yang diculik atau ibu dari seorang
anak, maka sesungguhnla Abu Hanifah telah menerirnanSn dan sepakat
dengan pendapat kami dalam masalah tems€but.

PasaL Apabila seorang suami mengkhulu' istringra
dengan barang ]rang haram dan keduaqn telah merrgetahui
keharamannyra, seperti olang png merdeka, minuman keras, babi
dan bangkai, maka ifu sarna seperti khulu' tanpa adanp iowdh
walaupun zuaminyra itu fidak memiliki apapun, ini dilotalon oleh Imam
Malik dan Abu Hanifah r&,, sedangkan Imam $,rafi'i S, berkata:

suaminya berhak mendapatkan mahar lrang sarna dari isfuiqra, karena
khulu' itu adalah akad Al Mubqadhah dengan bararyt, jika barang itu
hamm, maka'wajib diganti dengan rnahar lrang sarna seperti dalam
niloh.
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Menurut pendapat kami, bahwa keluamya barang dari

kepemilikan suami tidak dapat dinilai sebagaimana yang telah kami

sebutkan sebelumnya, jika suami telah ridho tanpa adanya iwadh, maka

dia tidak berhak mendapatkan apapun, sama seperti seandainya dia

menthalak istrinya atau mengaitkan thalaknSTa dengan perbuatan

tertenfu yang kernudian isbinya melakukannya, berbeda haln5n dalam

nikah, karena masuknya barang ke dalam kepemilikan suami itu dapat

dinilai, kemudian itu tidak diharuskan jika dia mengkhulu' istrinya

dengan iwadh seomng budak dan temyata ia seomng yang merdeka,

dikarenakan dia tidak meridhoi tanpa adanya iundh grang dapat dinilai,

maka itu dikembalikan dengan hukum penipuan, sedangkan disini dia

meridhoi dengan iwndh 1ang tidak memiliki nilai, dan jika hal ini telah

ditenfukan, maka jika khulu' itu diucapkan dengan lafazh thalak, maka

itu adalah thalak mj'i dikarenakan tidak adanya iwadh, sedangkan jika

diucapkan dengan lafazh khulu' dan lafazh sindiran khulu' yang telah

diniatkan thalak, maka itu'juga adalah thalak raj'i, karena lafazh-lafazh

sindiran yang disertai dengan niat sama seperti lafazh sharih, akan tetapi

jika dengan lafazh khulu' dan tidak meniatkan thalak, maka

dikembalikan kepada asalnya, apakah khulu' ifu sah tanpa adanya

iwadlfl Terdapat dua riwayat dalam hal itu, jika telah kami katakan sah,

maka disini khulu' ifu sah, sedangkan jika kami katakan tidak sah, maka

khulu' ifu tidak sah dan tidak terjadi apapun, kemudian jika seorang

suami berkata: jika kamu telah memberikan minuman keras atau

bangkai kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istuinya

memberikan hal itu kepadanya, maka jafuhlah dan istrinya

tidak wajib menggantinya dengan apapun, sedangkan menurut Imam

Syafi'i 4g isbinya itu harus memberikan mahar yang sarna, sama seperti

pendapat beliau yang sebelumnya.
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Pasal: Apabila seorang $ami berrrata: iika kamu
memberikanku seoftmg budak maka jatuhtah thalakku
kepadamu, kemudian istriq;a memberikan seorang lrang
diafur atau orang lrang dimedekakan setengahnp, maka
thalak ifu terjadi, karena keduanln ifu sama seperti brdak
dalam kepemilikan, sedangkan iika isfuinra mernberikan orang yang
merdeka, oftmg lnng diculik atau omng yang dijarninkan, rnaka fidak
terjadi thalak, karena pernberian itu mdiputi apa yang sah unfuk
dimiliki, sedangkan }nng tidak sah untuk dimilih frdak dapat dijadilon
pernberian unfuk suamirya, kernr.rdian apabira suami itu berkata: lika
kamu memberikanku budak ini mal' iatuhlah ffEtak-l{u kepadamu,
kemudian istuinya memberikannln dan terry"ata budak ifu adalah oftmg
png merdeka atau oftmg llang diculik, maka thalalmp jtrga tidak terjadi
sebagaimana yang telah disebutkan oreh Abu Bakr dan Irnam Ahmad 4p
telah menyefujuinln, sedangkan Al eadhi telah menyeb,tkan pendapat
lain, bahwa thalaknya itu terjadi, dia berkata: Imam Ahmad s iuga
telah menyetujuiryn dalam pembatlasan yang lain, dikarenakan jika
suami telah menenfukan iundlnya, rnaka dia telah merruturs usaha
istoinya dalam hal ifu, kernudian jika isbinSp tdah mernberikanrrya, maka
sifatnya telah ada dan jafuhlah thalaknlra, b€6eda hahrya dengan iwadh
y.ng udak ditentukan, para pengiht rnadzhab lrnam slrafi'i * iuga
memiliki dua pendapat, menunrt pendapat mere&a iafuhlah
dan apakah ifu hams dikernbalikan dengan nilainr atau dengan mahar
5nng sama? Terdapat dua pendapat

Menurut pendapat kami, bahwa marma pernberian tersebut
adalah yang langsung dapat dipahami kefika diucapkan dan
memtrngkinkan untuk dimiliki, yaifu dengan dalil iuadh }nng tidak
ditenfukan, karena pernberian disini adalah hak kepernilikan, yaifu
dengan dalil bahun pernberian itu dapat dimilild iika budak tersebut
adalah milik istin5n, kemudian thalakryp itu tidak teriadi jilsa iuadtnya
tidak ditentukan.
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Perkataan istri: thalaklah aku tiga kali dengan seribu.

L24L. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila seorang istri berkata kepada suaminya: Thalaklah
aku tiga kali dengan seribu, kemudian suaminlra menthalak

satu kali, maka suaminln fidak berhak memiliki apapun dan
telah menjafuhkan thalak safu kepada istrinyra.'l88

Tidak ada perbedaan pendapat tentang teriadinya thalak dalam

hal itu, sedangkan seribu tersebut, maka zuaminya ifu fidak memiliki

apapun darinya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i telah

berkata: baginya sepertiga dari seribu itu, karena isfuinya itu telah

mengakui s5rarat thalak ifu dengan adanya iumdh, kemudian jika

suaminya ifu telah melakukan sebagian thalakryla, maka dia berhak

mendapatkan sebagian dari iundlnya, sebagaimana jika dia berkata:

barangsiapa yang telah mengembalikan budak-budakku maka baginya

seribu, kemudian seseomng mengembalikan sepertiga dari mereka,

maka dia berhak mendapatkan sepertiga dari seribu ifu, demikian pula

dalam masalah membangun rumah dan menjahit pakaian.

Menurut pendapat kami, bahwa istrinya ifu telah mengusahakan

iwadh dengan imbalan sesuafu yang tidak semuanya dikabulkan oleh

suaminya, maka suaminya itu fidak berhak mendapatkan apapun,

sebagaimana jika dia berkata dalam hal perlombaan: barangsiapa yang

terlebih dahulu sampai ke lima titik maka baginya seribu, kemudian dia

telah sampai ke sebagiannya, ataupun istrinya berkatar juallah kepadaku

dua budakmu dengan harga seribu, kernudian dia menjawab: aku telah

menjual kepadamu salah safunya dengan harga lima mtus, sebagaimana

juga jika istinp berkata: thalaklah aku tiga kali atas syarat seribu,

kemudian suaminya menthalak safu kali, maka sesr-rngguhnya Imam Abu
Hanifah .g telah menyepakati pendapat kami dalam gambaran masalah

148 Dahm sebagian naskah: "Jatuhtah thalaq satu kepada ishinya."
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ini, bahwa suaminya ifu fidak berhak mendapatkan apapun. Kemudianjika dikatakan: perbedaan antara kedmnya !^ifu, bahwa harf ba,
(dengan) ifu untr-rk iqradh menunjukkan tidak adanya syamt, sedangkan
Harf Ala (atas) ifu menunjukkan adan,a qnmt, maka seakan-akan
istuinya ifu tdah memberikan qpmt bagi straminya datam hak seribu ifu,
yraifu harus menthalaknp tiga kali, mat. l*mi katakan: trami tidak
menerima bahwa Ara ifu menuniukkan gnrat, karena ifu fidar(
disebutkan dalam hunrf-hurufrrya, akan tetapi makna Aradutmakna 6a,
ifu sama, mal. keduaqra ifu dapat dlsarnakan jika rskirya itu berkata:
thalaklah aku dan rugikanrah aku dengan seribu atau atas sgnrat seribu,
maka cakupan lahzh ifu fidak bertentangan dengan kedudukan apakah
dia dithalak satu atau dua.

Apabila seomng istri berkata: tharatrrah aku tiga kari dan bagimu
seribu, maka ifu sama seperti yang sebelumryra, jika suaminga
menthalakrya kurang dari tiga kari, rnaka tharak ifu terjadi dan suaminSra
tidak berhak mendapatkan apapun, sedangkan jika dia mentharaknya
tiga kali, rnaka dia bertnk mendapatkan seribu, rnadzhab Imam Syafi,i,
Abu Y,suf dan Muhammad daram masarah tersebut sama seperti
madzhab mereka dalam masarah sebdumn5a, sedangkan Imam Abu
Hanifah 4p berkata: dia tidak berhak mendapatkan apapun waraupun
menthalaknp tiga kari, karena tharak fidak bisa dikaitkan dengan adaryn
i.tndh.

Menurut pendapat kami, bahwa istuinla ifu terah manyetujui
thalak darinp dengan adanya iondh, maka itu sama seperti h.h; xk"dia berkata: kernbalikanlah budakmu dan bagimu seribu, kernudian
seseokmg mengernbalikannp, kernudian perkataanny,a "Thalak fidak
bisa dikaitkan dengan adanp iovadh' tidak dapat diterima, karena
makna perkataanqn ifu adarah dan bagimu seribu sebagai pengganti
thalakku, dikarenal*n kedekatan keadaan tersebut ,,orurrluH.ur, u*
hal itu- sedargl*n jika ishinln M<ata: tharakrah aku dan rugikanrah
aku dengan seribu atau atas q,arat seribu pada kami, kernJan dia
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hanya menthalaknya, maka jafuhlah thalaknya dan istuinya harus

memberikan sebagian dari seribu ifu, karena safu akad yang disertai dua

akad sama kedudukannya seperti dua akad, khulu' suami kepada kedua

istrinya dengan safu iwadh merupakan dua khulu', maka salah safunya

boleh dilakukan dan ifu sah serta mar.rajibkan adanya iwadh bukan yang

lainnya, jil<a iowdh itu hanlp dari safu isfuin1p, maka suaminya tidak

berhak mendapatkan apapun menurut qips madzhab, karena akad itu

tidak bermdcal[-Indcdn dengan In6caflr-Illdcarnn]fa iwadh, oleh karena

ifu, jika seseomng telah membeli dua omng budak dengan safu harga,

maka itu adalah satu akad, lain halnya jika yang bemkad itu dari salah

satu kedua pihak, maka ifu menjadi dua akad.

Pasal: Apabila seoftrng istri berkata: thalaklah aku tiga

kali dengan seribu, akan tetapi yang tersisa dari thalaknya
hanya safu kali, kemudian suaminya menthalaknya safu

kali atau tiga kali, maka jatuhtah thalak tiga. Para

pengikut ma&hab karni berkata: suaminya berhak mendapatkan

seribu baik istinya itu mengetahuinya ataupun tidak, itu

menurut pendapat Imam Syafi'i, sedangkan Al Mazini berkata: dia

tidak berhak henerima kecuali sepertiga dari seribu itu, dikarenakan dia

hanya menthalak sepertiga dari thalak yang dipinta oleh istrinya, maka

dia tidak berhak menerima kecuali sepertiga dari seribu itu, demikian

pula jika dia telah menthalak istrinya tiga kali, Ibnu Syuraihl89 berkata'

jika istrinya telah mengetahui bahwa suaminya hutyu meniatkan thalak

satu,190 maka dia berhak mendapatkan seribu, sedangkan jika dia tidak

mengetahuin5ra, maka ifu seperti pendapat Al Mazini, dikarenakan jika

seandainya isfuin5n telah mengetahui, maka makna perkataannya ifu

berarti "sempumakanlah unfukku thalak ketiga" dan suaminSn telah

189 Dahm naskahnln: hnu Suraih.
1s Dulu* naskahnln: bahwa yang tersisa dari thalaqnya hanya thalaq satu.
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melakukannya, alasan dari pendapat para pengikut madzhab kami yaifu,
bahwa thalak yang safu ini telah menyernpumakan adanya thalak ketiga,
maka dalam thalak itu pun telah diberlakukan apa lrang diberlakukan
dalam thalak tiga dari dilarangnSp rujuk dan pengharaman akad, maka
suaminya itu harus mendapatkan iw:adh sebagaimarn jika dia telah
menthalakn5ra tiga kali-

Jika yang tersisa dari thalaknya hanya safu kemudian dia
berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, thalak png safu aku yang
menjelagkan dan yang duanyra pada pemikahan yang rain, maka Abu
Bakr berkatar Qiyas pendapat Imam Ahrnad rg,, bahwa jika suaminya
telah menthalaknya safu kali, rnaka dia berhak mendapatkan iumdh, jika
setelah ifu dia kernbali menikahiryn dan fidak menthalaknln, maka
istrinla harus memba5nrkan fiiadh kepadanp, karena istinla ifu telah
mengusahakan iondh dengan fujuan merrdapatkan tlnlak tiga,
kernudian jika thalak tiga ifu tdak teriadi, maka suaminta itu fidak
berhak mendapatkan iwadh sebagaimana. iika ttlalak itu seperti thalak
tiga kemudian istuinya berkata: ttlalaklah aku tiga kali, kemudian
suaminya hanya menthalaknya safu kali, maka rnaksudqa ini yaifu,
bahwa jika suaminya udak menikahirya dengan nikah yang lain, maka
istrinya harus membaprkan iu,/adh kepadanp, kernudian pemikahan
keduanya ifu akan hilang dengan kematian sarah sahrnya, sedangkan
jika dia menikahinya dengan nikah }rang lain dan menthalaknp dua kali,
maka ishinya tidak harus mernbagnrkan apapun , sdangkan
jika dia menthalaknla hanln safu kali, rnaka istriryn harus
membayarkan semua iowdh kepadanya, Al eadhi berkata: yang benar
dalam madzhab kami yaitu, bahwa itmdhini tdak dibenarkan dalam dua
thalak yang terakhir, karena telah ada pada tharak sebelumnln, iuga
tidak dibenarkan adaryra ,4s-&llam (pemesanan) dalam thalak, karena
itu merupakan aha.d Al Mu'auadhah datam ttlarak sebelum adanya
pemikahan, sedangkan adanya thalak sebelum pemikahan itu tidak
diperbolehkan, maka al<ad Al Mubundhah dalam thatak itu tebih baik,
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jika iwadh ifu batal dalam keduanya, maka ifu didasarkan kepada

pemisahan akad jual-beli, jika kami katakan itu dipisahkan, maka

suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu, sedangkan jika

kami katakan tidak dipisahkan, maka ivradh ifu rusak dalam semua

akadnya dan suaminya harus mengganti dengan sesuatu tertentu dalam

akad nikahnya.

PasaL Apabila seorang istri berkata: Thalaklah aku

safu kali dengan seribu, kemudian suaminlra menthalaknSn

tig. kali, maka dia berhak mendapatkan seribu ifu,
Muhammad bin Al Hasan berkata: QSns pendapat Imam Abu Hanifah

rg, bahwa suaminya ifu fidak berhak mendapatkan apapun, karena

ttnlak tiga berbeda dengan thalak satu, pengharaman ishi juga tidak

dapat ditingkatkan kecuali oleh suaminya dan adan3n sebab, sedangkan

istrinSn tidak menginginkan thalak tiga tersebut dan tidak mengusahakan

iwadh di dalamnya, maka itu bukanlah penjatuhan thalak yang dia

inginkan, akan tetapi penjafuhan thalak 1nng dimulai oleh suaminya,

maka suaminya itu tidak berhak mendapatkan iwadh-

Menurut peirdapat kami, bahwa tttalak tiga ifu telah

menjafuhkan apa yang diinginkan isfoinya dan disertai adan3ra tambahan,

karena ttnlak tiga itu adalah satu ditambah dua, demikian pula jika

suaminya berkata: thalaklah dirimu sendiri tiga kali, kemudian dia

menthalak dirinya sendiri satu kali, maka thalak itu terjadi dan suaminya

berhak mendapatkan iwadh dengan ttnlak satu itu, sdangkan thalak

tambahan 5nng di dalamnya si istui tidak menjanjikan iwadh, maka

suaminya tidak berhak mendapatkan apapun, akan tetapi jika suaminya

berkata: kamu aku thalak dengan seribu dan aku thalak serta aku thalak,

maka thalak yang pertama itu menjadi thalak ba'in dan fldak terjadi

thalak yang kedua ataupun yang ketiga, karena kedua thalak ifu datang

setelah adanya thalak ba'in, ini menurut madzhab Imam Syafi'i rg,,
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sedangkan jika suaminp berkata: kamu aku thalak, aku thalak dan aku
thalak dengan seribu, maka jatuhlah thalak tiga, sedangkan jika dia
berkata: kamu aku thalak, aku thatak dan aku thalak, tanpa mengatakan
dengan seribu, kernudian dikatakan kepadaqn: thalak yang manakah
yang terjadi dengan seribu? Jika dia menjauaab: thalak yang pertama,
maka itu menjadi thalak ba'in bagi istin5n dan tidak terjadi thalak
setelahnya, sdangkan jika dia menjawab: thalak 5ang kedua, maka itu
menunjukkan jatuhnya dua thalak dan tidak terjadi thalak yang ketiga,
sedangkan jika dia menjawab: ttnlak yang ketiga, maka jafuhlah semua
thalakn5n. Kemudian jika suaminln berkata: aku telah bemiat bahwa
seribu sebagai pengganti dari serrua thalak, maka isfuinya ifu dithalak
ba'in dengan tlnlak pertarna saia dan fidak dithalak dengan thalak
setelahnya, karena thalak yang pertama telah memenuhi syarat adanya
iwadh, lnifu janji istrinp unfuk memberikhn seribu, maka ifu menjadi
thalak ba'in bagi isbinp dan suaminya berhak mendapatkan sepertiga
dari seribu karena dia telah ridho menj dengan thalak itu,
seperti halnya jika istuinya berkata: thalaklah aku dengan seribu,
kemudian suaminya berkata: kamu aku thalak dengan lima rafus, seperti
inilah yang telah disebutkan Al Qadhi dan ifu menurut madzhab Imam
Syafi'i d&, kemudian ada kernungkinan suaminya ifu berhak
mendapatkan seribu, dikarenakan dia telah merakukan apa yang
dijanjikan iumdh di dalamnya dengan niat iundh, maka sebagian iwndh
ifu fidak dapat hilurrg dengan niat tersebut, sebagaimana jika isfoinya
berkata: Kernbalikanlah budakku dengan seribu, kemudian dia
mengembalikann5a dengan niat lima mtus, jika dia tidak meniatkan
sesuafu, maka dia b€rhak seribu dengar. thalak yang
pertama dan tidak jafuh kepada ishinSp thalak Snng seJanjuturya, ada
kernungkinan juga iafuhnyaa thatak tiga, karena l<ata wnw"dan" itu unfuk
sernuanya dan tidak mdiputi urutan, pifu seperti perkataan suaminya:
kamu aku thalak tiga dengan seribu, dernikian juga jika dia telah berkata
unfuk Snng tidak dapat dimasuklon kepada istinla atau dia berkata:
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kamu aku thalak, aku thalak dan aku thalak dengan seribu, maka

jatuhlah thalak tiga kepada istuinp.

PasaL Apabila seoriang istri berkata: thalaklah aku
dengan seribu atau dengan qprat bagimu seribu, atau
thalaklah aku maka bagimu seribu dariku, kemudian
suamingn berkata: kamu at{u thalak, maka suaminya ifu
berhak mendapatkan seribu rvalaupun dia fidak
menyebutkann5p, karena perkataan suaminya ifu merupakan

jawaban atas apa png dimohonkan oleh isfuin1n,, karena permintaan ifu
juga mernbufuhkan jawaban, maka ifu sama seperti jika iskinya berkata:

juallah budakmu kepadaku dengan seribu, kemudian istrinya

berkata, aku telah menjmlnSn kepadamu, sedangkan jika dia berkata:

khulu'lah aku dengan seribu, kernudian $aminya berkata: kamu

aku thalak, iika kami katakan khulu' itu adalah thalak ba'in,

maka jatuhlah thalak itu dan suaminya berhak mendapatkan iundh,

karena suaminlp telah menjawabnya dengan iondh 1nng diianjikan di

dalamnya, sedangkan jika kami katakan: khulu' ifu adalah fasakh,

maka rtu memungkinkan juga bagr $raminln mendapatkan

iwndh, karena thalak meliputi apa yang dipinta oleh istrinya, yaitu

thalak ba'in baginln dan di dalamnSn terdapat tambahan

dari kekumngan jurnlah thalak, maka ifu sama seperti jika isfuiryn

berkata: thalaklah aku safu kali dengan seribu, kemudian suaminya

menthalakn5a tiga kali, maka ifu unfuk

fidak mendapatkan sesuatu apapm, karena ishinln ifu hanya

merninta Fasakh dan suamin5ra tidak mengabulkannln, akan tetapi

dia menjatuhkan thalak yang fidak diminta oleh istrinla dan

tidak menjanjikan iwadh di dalamnya, rnaka berdasarkan hal ini,

ada kemungkinan suaminya menjafuhkan thalak mj'i, karena dia telah

menjatuhkannya dan memulai dengan sendirinln tanpa adanln
perjanjian iowdh di dalamnln, maka itu sama seperti jika dia menthalak
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istrinya dengan memulaingra sendiri, ada juga thalak ifu
tidak terjadi, karena suamiryra itu meniafuhkan thalaknya dengan adanya

iwadh, jil<a iondlnya tidak ada, rnalo thahkngn itu tdak terjadi, karena
ivndh ifu sebagai qprat di dalamnl,n, rnaka ifu sama seperti jika dia
berkata: jika kamu memberikan seribu keeadaku maka jahrtlah thalakku

kepadamu, jika ishinp berkata: da tdah menthalaH$ dengan seribu,

kernudian suaminlra berkata: aku tdah mengkhulu'mu, jika kami

katakan ifu adalah thalak, rrnl<a srmminSa berhak merdapatkan seribu,

karena dia telah menthalak iskinga, iilo da meniatkan thalak dengan

khulu' itu, maka dia juga b€rhak mendiipatkan seribu, karern ifu
men:pakan lafazh sindimn dalam khulu', s€danglon iika dia fidak
meniatkan thalak dan kami katahan khulu' ifu bukan thalak, maka dia
tidak berhak mendapatkan irradh, karena dia fidak mengabulkan apa
yang telah dijanjikan iwadh di dalamnya, karena istiryp telah
menggugat thalak 5ang dengan thahk ih.r dapat mengurangi jumlah

thalaknSn, kemudian dia tidak , rxrka pernberian iundh
itu fidak diwajibkan dan khulu'n5ra tllak sah, dikarenakan suaminya ifu
mengkhulu' ishingra dengan fujuan mendapatkan iwilh, kelnudian jika

iwadh itu fidak didapatkan, maka lfiuh' itu tdak sah, ada juga

kemungkinan bahwa ifu seperti khulu'tanpa adanla iqadh, at<an t"tapi
banyak sekali perbdaan pendapat dahm hal tersebut.

Seandainp s@rang isH berlnta kepada suaminla: nj.f.f.f, 
"m

sepuluh kali dengan seribu, kemudian suaminya rrr"r,ttaUtmya safu atau
dua kali, maka tidak ada hak apaprm UaSi suaminta, karena dia tidak

apa yang diminta oleh ishiqa, rErka dia tidak berhak
mendapatkan apa !,ang diiardilon ishinla, sedanglnn jika dia
menthalaknln tiga kali, rnaka dh b€rhak mendapatkan seribu menurut

Qyas pendapat para pengiht madzhab lerni, !,aitu jika iskinlp berkata:

ttnlaklah aku tiga kali dengan s€ribu, kernudian png tersisa dari
thalaknya haryn safu, rnaka suaminya b€rhak mendapatkan seribu,
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karena dengan thalak ifu suaminya telah memenuhi semua

dimaksudkan.

Seandainya yang tersisa dari thalaknya hanya safu kemudian

istrinya berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian

suaminya menjawab: aku thalak kamu dengan dua thalak yang pertama

dengan seribu dan yang kedua tanpa apapun, maka jafuhlah thalak yang

pertama dan suaminya berhak mendapatkan seribu serta tidak jatuh

thalak yang kedua, sedangkan jika suaminya berkata: thalak yang

pertama tanpa sesuafu, maka hanya thalak ifu yang jafuh dan suaminya

tidak berhak mendapatkan apapun, karena dia tidak meminta iwadh

kepdda istinya dan tidak menyernpumakan thalak tiga, sedangkan jika

suaminya berkata: salah satu dari thalak itu dengan seribu, maka dia

berhak mendapatkan seribu dari istrinya, karena istrinya telah

menggugat thalak safu kepadanya dengan seribu, kemudian suaminya

mengabulkannya dan menambahkannya thalak yang lain.

Apabila seorang istri berkata: thalaklah aku dengan seribu

sampai safu bulan, atau dia memberikan seribu kepada suaminya supaya

menthalaknya sampai safu bulan, kemudian suaminya berkata: jika telah

datairg awal bulan maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka hal itu sah

dan suaminya berhak mendapatkan iowdh, kemudian jatuhlah thalaknya

sebagai thalak ba'in pada awal bulan, karena telah disertai adanya

iwadh, jika dia menthalak isfuinya sebelum datangnya awal bulan, maka

jatuhlah thalaknya dan dia tidak berhak mendapatkan apapun, Abu Bakr

yang telah menyebutkannya dan dia berkata: hal ifu telah diriwayatkan

dari Imam Ahmad r& oleh Ali bin Said .r{&, bahwa jika dia telah

menthalak istinya sebelum datangnya awal bulan, maka dia telah

memilih menjatuhkan thalak tanpa adanya ivndh, Imam Syafi'i rg
berkata: jika seorang suami telah mengambil seribu dari istrinya supaya

dia menthalaknya sampai safu bulan, kemudian dia menthalalqya

dengan seribu, maka jatuhlah thalak ba'in kepada istrinya dan istrinya itu

harus membayarkan mahar yang sama kepada suaminya, karena hal ini
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telah disebutkan dalam masalah thalak dan tidak disahkan, karena thalak"

tidak dapat ditetapkan dalam hutang dan merupakan akad yang

dikaitkan dengan benfuknya langsung, maka fidak dip€rbolehkan adanya

syarat mengakhirkan pemberian di dalamnp.

Menurut pendapat karni, bahwa seomr4y isfui ihr telah
menjadikan iwadh yang berar bagi suaminlra atas ttnlak !,ang
dijatuhkannya, kemudian jika dia telah menthalak ishinya, rnaka dia
berhak mendapatkan iwadh tfis, sebagairnarn iil<a dia tftlak mengatakan

sampai safu bulan, dikarenakan istuirya ifu telah menjadikan iuadhyang
benar bagi suaminya atas thalak }nng dijafuhlonnya, rrnka stnmiqla itu
tidak berhak mendapatkan l€bih dari imdh tersebut s€e€rti asalnla,
sedangkan jika iskinSn berkata: bagimu seribu dan kamu han s
menthalakku kapan saja.kamu mau dari sekarang sampai safu bulan
yang akan datang, maka ini sah berdasa*an qiyas dari rnasalah yang
sebelumn5a.

Al Qadhi berkata fidak sah, dilorenakan tidak diketahuiqa
waktu thalak, kernudian jika smmi itu menthahk ishinga, rnaka dia
berhak mendapatkan mahar lnng sama, ini merrunrt rnadzhab Imam
Syafi'i ig, karena dia telah dengan fudh yang tidak sah

dikarenakan ivndh tersebut n sak.

Menurut pendapat kami, sebagairnarn yanag telah disebutkan

dalam masalah sebelumnla, fidak diketahuinya wakfu $ahk temsebut

tidak berpengaruh, karena.hal tersebut boleh dilaid<an dengan slarat,
maka diboletrkan juga menjaniikan iuadhyang tidak diketahrd unktun5n
sama seperti halnya Al Ji'alah (komisi), karena jika suaminp berkata:

kupan saja kamu mernberikan seribu kepadaku rnaka iafuhlah *ralakku
kepadamu, rnaka lafazh ini sah, sedanglon uatrtuqp fidak diketahui,
yaitu lebih bantak dari u,aktu yang fidak dikehh.d dbini, karena unktu

'lrang fidak diketahui disini dahm safu bulan sampai seurnur hidup,
sedangkan pendapat Al Quani 'straminya b€rhak mendapatlan mahar
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yang sama" ifu bertentangan dengan qiyas madzhab, karena sebelumnya

telah disebutkan dalam keadaan-keadaan lrang iowdh rusak di dalamnya,

bahwa suaminya ifu berhak mendapatkan apa yang telah ditenfukan,

maka demikian halnya yang diwajibkan disini iika kita telah menentukan

bahwa iuadhitu ruak, Wallahu A'lam.

PasaL Apabila seorang suami berkata: kamu aku

thalak dan keurajibanmu seribu, maka iatuhlah thalak raj'i
dan ishin5n fidak berhak membayarkan apapun, karena

suaminya fidak menjadikannln itwdh baginya sebagai pengganti

thalaknya dan tidak pula sebagai syamt di dalam thalaknya, akan tetapi

dia hanya mengaitkan seribu ifu dengan thalaknSn, maka ifu sama

seperti jika dia berkata: kamu aku thalak dan kamjibanmu ibadah haji,

jika istin5ra mernberikan ifu sebagai iwadh, rnaka itu tidak bisa menjadi

iundh bagi suaminya, karena itu bukan merupakan pengganti atas

apapun, akan tetapi itu adalah hibah yang dimulai dan diatur di

dalamnya syamtrsyarat hibah, sedangkan jika istrinya berkata: aku

menjaminkan seribu kepadamu, maka itu fidak sah, karena jaminan itu

berasal dari selain penjamin dikarenakan hak yang wajib atau cenderung

kepada wajib, sedangkan disini tidak ada sesuafu apapun dari hal

tersebut, akan tetapi Al Qadhi telah menyebutkan bahwa ifu sah, karena

jaminan 5nng tidak diwajibkan itu sah, sedangkan aku tidak mengetahui

sisi alasan dari hal itu, kecuali maksudn5n adalah jika istrinya itu berkata

kepada suaminya sebelum dijafuhkan thalaknya: aku menjaminkan

seribu kepadamu supaln kamu menthalakku, kemudian suaminya

menjawab: kamu aku thalak dan ka,r.rajibanmu seribu, maka

sesungguhnya dia berhak mendapatkan seribu, demikian juga jika

istrinp berkata: thalaklah aku safu kali dengan seribu, kemudian

suaminya menjawab: kamu aku thalak dan kewajibanmu seribu, maka

jafuhlah thalaknya dan istiq;a harus mernbaSnrkan seribu, karena

perkataan suaminya "kamu aku thalak" sudah cukup menunjukkan
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sahnya khulu' dan hak mendapatkan

disampaikan bersamaan dengannya

sedangkari apa yang

berupa penegasan,

kemudian jika kdtnnya berselisih dan suaminya berkata: kamu telah

menggugat thalak dariku dengan seribu maka aku mengingkarinya,

maka perkataan Snng benar adalah perkataan istinya, karena asalnln

tidak ada perkataan seperti ifu, kernudian jika istrinya telah bersumpah,

maka dia terbebas dari mernbayarkan iwdh dan jafuhlah thalak ba'in.

kepadanya, karena perkataan suarnin!,a itu dapat diterima dalam thalak

ba'innya, karena thalak ba'in itu adalah hak qnmi yang tidak diterima

dalam iorndh, karena iwadh itu karajiban ishinln, ini menurut ma&hab
Imam Syafi'i & dan Imam Abu Hanihh 6,. Sedangkan jika suaminp

berkata: kamu tidak pernah menggugat thalak dariku, akan tetapi aku

yang telah memulai, maka aku merniliki hak ruiuk ata-srnu, kemudian

isfuinya mengakui bahua perkataan itu mempakan jawaban atas

permintaannlra, maka perkataan yang berrar adalah perkataan

suaminya, karern asalnf ada bersarnanya dan dia fidak boleh

mewajibkan seribu kepada isfuin5a, karena dia fidak pemah

memintanya.

Apabila suamin!/a berkata: kamu alu thalak berdasarkan seribu,

maka menurut dalil dari Imam Ahmad q,, bahun thalak ifu menjadi

thalak raj'i sanrr seperti perkataanrryp: kamu aku thalak dan

kewajibanmu seribu, karSa sesr.rngguhnSn dia tdah mengatakan dalam

riwayat Mahnan tentang seoftmg suami 5nng b€rkata k€eada ishinln:
kamu aku thalak berdasarkan safu dirham, kernudian ishirya tidak

berkata apapun, rnal€ jafuhlak thalatmya dan suaminya merniliki hak

rujuk 1nng kedua, Al Qadhi Iyadh 6eAmta tentang bahwa hal itu harqa

sekedar qprat ynng berarti jika kanu mer$minkan seribu

rnaka iatuhlah thalaklm kepdamu, kernudian iika isbinp m€niaminkan

seribu , maka jafutrlah fialak ba'in, sedangkan jika fidak,

rnaka fidak t€rjadi thalak, dernikinn puh hukum rit<a srnminf berkata:

itndh,
adalah
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kamu aku thalak bersyamtkan kamu memiliki kanrajiban, maka menurut

Qiyas pendapat Imam Ahmad rg, jatuhlah thalak raj'i dan suaminya

tidak berhak mendapatkan apapun, sedangkan menurut pendapat Al

Qadhi, jika istriqn menerima perkataan ihr, maka ifu adalah khulu' dan

dia harus membayarkan seribu, sedangkan jika dia tidak menerima,

maka tidak terjadi thalak, itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah rg
dan Irrnm Syafi'i rg, serta penjelasan dari perkataan Imam Al Kharqi,

karena dia telah menggunakan l<ata "Ala'dengan makna syarat dalam

beberapa pernbahasan di dalam kitabnya, diantaranya laifu:
perkataanqp, jika dia menikahinya dengan syamt tidak akan mengawini

selain isfuin1ra, maka istrinya berhak berpisah dengannya jika dia telah

mengawini selain istin3n, ifu dikarenakan lafazh "Ala" digunakarr

dengan makna sgamt, yaifu dangan dalil firman Allah & dalam kisah

Nabi Syu'aib S:

it/ {n ",{4 ,saL<r:tf "6# efi6
l.JVrZ:x L1 frl # "r9 "&'e,.;c

i',+Ai lIif ''"V, oL>)-3.# U6;'efi "J

'...Saungguhn5n aku bermal<sud menikahkan kamu dengan

alah samng dari kdua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekeq'a

delapan tahun.... " (Qs. Al Qashash l28l: 27), Allah S juga

berfirman: '...Maka dapatkah Karni memberikan squafu pembayaran

kepdamu, supat/a kamu membuat dindin7 antara l{ami dan mereka?"
(Qs. Al Kahfi t18]: 941, Nabi Musa S berkata: "...Bolehkah aku

mengikutimu supatn karnu mengajarlan kepadaku ilmu tnng benar di
anbm ilmu-ilmu jang telah diajarkan kepadamu?" (Qs. ru Kahfi [18]:
64), jika seorcng wali berkata dalam akad nikah: aku nikahkan putiku
kepadamu dengan mahar seperti ini, maka ifu sah, sedangkan jika dia
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menjatuhkannya dengan syarat adanya iwadh, maka itu tidak terjadi

tanpa ada iwadh tersebut, maka dalam hal itu diberlakukan seperti

perkataannya, kamu aku thalak jika kamu telah memberikan seribu

. kepadaku atau telah menjaminkan seribu kepadaku, maka sisi yang

pertama yaitu, bahwa suaminya telah menjafuhkan thalak tanpa

dikaitkan dengan syarat dan ma,rlajibkan iwadh kepada istrinya yang

tidak dia janjikan, maka jatuhlah thalak raj'i tanpa adanya iwadh

sebagaimana jika dia berkata: kamu aku tlnlak dan kewajibanmu seribu,

karena lafazh "Ala" iht bukan sebagai qpmt atau akad Al Mu'awadhah,

demikian pula tidak sah jika dia berkata: aku menjual bajuku kepadamu

dengan safu dinar.

Apabila seomng suami berkata: kamu aku thalak tiga kali

dengan seribu, kemudian isfuinya menjawab: aku telah menerima salah

satunya dengan seribu, maka jafuhlah thalak tiga dan suaminya berhak

mendapatkan seribu, karena penjafuhan thalak kepadanya telah

dikaitkan dengan adanya iwadh 5nng diberlakukan sebagai syarat dari

sisi tersebut, kemudian telah ada s5nratnya, maka jafuhlah thalaknya,

sedangkan jika istinya menjawab: aku telah menerirrn dengan dua ribu,

maka jatuhlah thalaknya dan istinSn fidak hanrs membayarkan

tambahan seribu, karena qabul ifu harus sesuai d*gun ijab yang telah

diucapkan suaminya bukan dengan 1nng tidak diucapkannya, sedangkan

jika istrinya menjawab: aku telah menqima dengan lima ratus, maka

tidak terjadi thalak dikarenakan tidak ada sgnrattya, sedangkan jika

istrinya menjawab: aku telah menerimi salah safu dari tiga thalak itu

dengan sepertiga dari seribu, maka tidak t€riadi thalaknya, karena

suaminya tidak meridhoi pemufusan hak rujuk dengan istrinya kecuali

dengan seribu, kemudian jika smmiqn berkata: kamu aku thalak dua

kali thalak yang salah sahrnga dengan seribu, maka jafuhlah thalak satu

kepadanya dikarenakan tanpa adan3a iwadh, kernudian jatuhlah thalak

kedua sesuai dengan persetujuanngn dikarenakan adaqn i.tndh.
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'j,242- Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkaia,
apabila dia mengkhulu' seor;ang budak perempuan tanpa
izin tuann5;a dengan gprat sesuafu 57an(y diketahui, maka
terjadilah khulu' tersebut, kemudian dia harus mengilnrti
budak perempuan ifu jika dimerdekakan dengan yang sarrur
dengan sestrafu tersebut, lpifu ,il<a dia memilikinyra,
sedangkan jika fidak, maka dengan nilai dari sesuafu
tersebut.

Dalam masalah ini terdapat tiga pernbahasan:

Pahnn, Khulu' terhadap seorang budak perernpuan ifu sah

baik dengan izin tuanryn nxrupun tidak, karena khulu' ifu sah terhadap

orang asing, rnaka terhadap istiryn ifu l€bih utarh, kernudian thalak
terhadapnya menjadi thalak ba'in dikarenakan adanSa iundh, rnaka

khulu' terhadapnp sama seperti khulu' terhadap perernpuan lnng
merdeka.

Kedua, khulu' jika tanpa izin hmnqp dan dengan sesuafu yang

menjadi hutang budak perernpuan ifu, maka dia hanrs mengikuti budak
perempuan ifu jika dimerdekakan dikarenakan dia telah meridhoi
hutangnya, sedangkan jika dengan bamng, maka 5ang telah disebutkan
oleh Imam Al Kharqi, bahwa dalam hutangnp ifu telah ditetapkan Snng
sama dengan bamng ifu atau nilainla jika bamngnl,a tidak sama, karena
budak perernpuim ifu fidak merniliki barang dan apapun yang ada di
tangannya adalah milik tuannya, maka dia harus mengusahakannya

sebagaimana jika dia mengkhulu'nya dengan qpmt seorang budak dan
tempta ia seomng Spng merdeka atau orang png memiliki hak,
menunrt Qlas madzhab bahwa dia tidak berhak memiliki sesuafu

apapm, karena jika dia mengkhulu'n5n dengan bamng sedangkan dia
mengetahui bahwa yang dildrulu' adalah budak perempuan, maka dia
telah mengetahui bahr,va budak perempuan ifu fidak memiliki barang,

maka dia telah meridhoi khulu' ifu tanpa adanya iwadh, rnalo dia tidak
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berhak merrdapatkan sesuatuapapun s€bagairnana jika dia berkata: aku
mengkhulu'mu derrgan crrrian ini atau omng lang merdeka ini, rnal€ AI

Qadhi juga telah men!rebutkan dalarn kihlb At Muhrmd,dia berkata: itu
seperti l<hulu' dengan sesuafu yang digantr.rng dikar€nakan budak
perempuan itu tidak mernilikirya, ini adalah pendapat knam Malik qb,

sedangkan lrrnm SlEf i $, ffita: dia trarus mengembalikan kepda
budak perernpuan rtu dengan rnahar lang sarn t, llaitu seperti
pendapatrlp dalam rnasahh l{hulu' dengan orrng yang merde&a dan
barang curian, ada kernungldnan pendapat Imarn Al Kharqi tersebut
morgandung rnakna balu,a fudak p€r€mprran ifu telah

kepada srmmiry;a bahwa tmnnya tdah mengizinkannya dalam khulu'
dengan barang ini, sedargkan hrdak p€r€rnpuan ifu tidak jujur, atau dia
tidak mengehhui bahun budak perernpuan itu fidak menriliki bamng,

atau pilihannya ifu dahm hal fla dir menglfiulu'n1n derrgan barang

curian, maka dia ttarus mengernbalikan dengan nilai barang

itu, kemudian p"rg"rnbalia*rya itu teriadi pada urakhr budak
perempuan itu dimerddiakan, karena itu adahh u,akfu 1ang dia miliki,
maka budak p€rempuan ifu s€p€rti omng kesrrsatran Spng dapat
mengernbalikan pada unkfu nxrsa mudahnla, kernudian

mengembalikanngra dengan nihirya atau dengan lrang sitrn r,

dikarenakan dia orang png merniliki, rnaka

karena masih adanya sebab kepernilikan, rnaka harus dikernbalikan
dengan barang !,ang sarrra atau dengan nilainya, seperti hatnya barang

curian.

Ketiga, iil<a khulu' dengan izin tuanrqa, maka irndh han s

dikaitkan dergan hutang hrannln, ini mernrrut Olias madzJrab

sebagaimarn jika tuan ihr tehh budak laki-lakinp dalam
masalah Al Isffumh (pinyapan), ada kernungkinan dapat dikaitlen juga

dengan kernerddman hdak pa€mpuan itu, iika dia menrinta khulu'

dengan iqndh harta tententu dengan izin tuannya dan di dalam
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iwadlntsa terdapat milik fuann9n, jika fuanqn mengizipkannya dengan
jumlah tertenfu kemudian dia meminta khulu' dengan fi,wdh yang
jwnlatrUn lebih bangnk dari itu, maka itu menjadi

, jika fuanngra hanp sekedar , maka khulu'

ifu terjadi dengan apa lrang ditenfukan oleh budak perempuan ifu,

kernudian jika dia merninta khulu' dengan jumlah itu atau dengan yang

lainnSra, rnaka harus meminta izin tmnnSn, jika lebih banyak dari jumlah

ifu, maka dikaitkan dengan hutang budak perernpuan

tersebut, yaifu sebagairnana jika tmnnln telah menenfukan jumlah

tertenfu bagiryn, kernudian dia merninta khulu' dengan jumlah 5nng
lebih banyak, jika jumlah itu telah diizinkan untuknya dalam jual-beli,

rnale dia harus menyerahkan iwadhgrang ada di tangannya.

PasaL Hukum dalam N Mukabbah s.rma seperti
hulrum dalam budak perempuan, karena dia tdak mernpunyai hak

membelanjakan apa Snng ada di tangannla dengan menyumbang dan

yang tidak ada kebahagian di dalamnya harta di dalam

khulu' tidak ada dari sisi perqnmpaian harta tersebut, akan

tetapi di dalamnya terdapat buh.p dikar€nakan hak nafkah

budak perernpuan itu dan sebagian jika dia belum dipergauli,
jika khulu' ifu tanpa izin fuann1n, maka ivndlnya menjadi tanggungan

budak perernpuem ifu dan straminSn harus mergikutinya setelah dia

dimerdekakan, sedangkan jika dengan izin tuEtrulya, maka budak

perempuan itu harus menyerahkan apa lpng ada di tangannya,

kemudian iika fidak ada sesuafu apapun di tanganrryn, maka ifu menjadi

tanggungan fuannya.

Pasal: Khulu' suami yang dipisahkan oleh ishing;a
karena bangknrt ifu Sah, janii ishin5Ta unfuk membayarkan
iwadh juga dibenarkan, karena istuinya tersebut memiliki hutang

atau tanggungan lnng boleh dia belanjakan dan dia dapat

mengembalikannya dengan iu,mdh iika dia telah memudahkan, jika

pemisahan ifu telah ditetapkan, maka suamingra fidak berhak meminta
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mengembalikannya dengan iuadh jika dia telah memudahkan, jika

pemisahan itu tdah dit€tapkan, rnaka straminya tidak berhak meminta

menggaulinya dalam unkfu pernisahann5n itu, sebagaimana jika istrinya

itu meminjam dariqn atau menjual sesuafu !/ang ada dalam

tanggungannla.

PasaL Sedangkan suami lrang dipisahkan oleh istrinln
karena kebodohannya atau masih kecil ataupun gila, maka
di datam khulu' fidak dibenarkan meminta iwadh dari
istrinyra, lmrena dia tdah menrbelanlrkan sebagian harta sedangkan

istuinya bukan merupakan , baik u/ali telah mengizinkannya

ataupun fidak, karena suaminya itu tdak merniliki izin dalam hal

memberi angan, rnaka hal ini sarna seperti

sumbangan, berbeda dengan budak perernpuan lang merupal<an Ahlu

At-Tashamtf, oleh karena itu, diperbolehkan hibah darinya dan

pengeluaran-pengeluaran lainnya dengan izin fuann5aa, berbeda pula

dengan perexnpuan lnng bangkrut (tdak punlp harta) yang juga

merupakan Ahlu At-Tashamtf, karena sesungguhnya suami yang

mengkhulu' !,ang dipisahkan dari istinp dengan lafazh thalak, maka

jatuhlah thalak rai'i dan dia tdak berhak mendapatkan iormdh,

sedangkan jika lahzhnp tidak menr:njuldon ptuhn5ra thalak, maka ifu

adalah khulu'tanpa adaryn iwadh, ada kernungkinan tidak terjadingn

khulu'disim, karena dia telah meridhoi khulu' ihr dengan adanya iundh,

akan tetapi iwndh itu tdak sampai kepadanya dan fidak ada

dikernbalikan sebagai pensFntiqra, pom pengikut

madzhab kami Mata: urali dari para isti yang dikhulu' tersebut tidak

merniliki hak apapun atas harta-harta mereka, karena dia hanya

merniliki hak mernbelanjakan apa lpng di dalamnp terdapat kebahagian

bagi analmya, sedangkan dalam hal ini tidak ada kebahagian, akan

tetapi di dalamngra terdapat penghilangan hak nafkahn5n dan tempat

tinggaln!,a serta mernberikan apa lnng dimilikinlp, ada kemungkinan

wali itu mempunSlai hak tersebut iika telah melihatrya adanya
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kemaslahatan di dalamnya, ada kennrngkinan kerrnslahatarrn5n itu
adalah dergan menyelarrntkan anaknla dari orang yang menghilangkan

hartarya karena dia tahn kepadanf akan jiunnp dan akalryn, oleh

karena ihr, tdak ada dihihmg harta dalam khulu' dari

perempuan 1ar1g cerdikl9r ihr s€bagai kernubadzimn, tdak pula sebagai

kebodohan, rnaka unlinya iU boleh harta anakqn untuk

mencapai kernaslahatan anaknSa, iqga meniaga diriryn dan hartanya,

sebagairrnna dibd€hlon iuga parggmaannya unhrk

hidup arnlqla dan merrbebaskannp dari kesusahan, ini menurut

madzhab Imam Malik Q,, sorang ayah dan wali-unli lainqn dalam hal

ini sarna, iil<a anak per€rnpuannln ihr merninta khulu' kepada suaminya

dengan sesuahr dari harta ayahnya, rnaka itu dipqbolehkan, karena

telah dipqbolehkan jWa dari orang asing lainnya, sedangkan dari

r,valinl,a ifu lebih utama.

Pa;al: Apabila seorang a37ah berkah: thalaklah
puhiku dan kamu teftebas dari menafkahiqTa, kemudian
uaming;a menthalakqra, rnaka jafuhlah thalak raj'i dan
suaminlra tdak terbebas dari apapun, fidak harus
mengembalikan kepada aphngTa dan fidak juga
menjaminnla, karena dia telah mernbebaskann5ra padahal dia tidak

merniliki hak pernbebasan, maka dia sama seperti orang 6hg, AI Qadhi
berkata: Imarn Ahmad €, tdah berkata: dia dapat merninta rujuk

kepada aSahngra, dia berkata: ini meliputi kernungkinan bahwa suaminya

itu fidak mengefiahui bahwa 4nh itu fidak sah dan dia

harus mengerrbalikan keeada aSahnga, karena ayahqp telah

menipwrla, nralra dh lrarus n€ng€rnbalilon , sebagaimana

iila dia telah menipu alntrnla, rnaka smmiqa ifu melniliki aib.

S€dangkanfiIa srarnintn tdatr rnengetahui bahura aSnh ifu

fidak sah dan dia fidak tErus nrengernbalikan apapm, rnala jafuhlah

rel lGrrt tda[r * 
Y 

nasliah.
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thalak raj'i dikarenakan tidak adanya iwmdh, sedangkan dalam keadaan
dia harus mengembalikan kepada aynhngra, rnaka jafuhlah thalak ba,in
dikarenakan dengan adanya iqadh. Jika seomng suaminya berkata
kepada a5nhnya: dia aku tt'lak jika kamu terah membebaskanku dari
menafkahin!,a, kernudian aphnp menjawab: aku telah
membebaskanmu, maka tdak terjadi thalaknya dikarenakan ayahnsa itu
tidak dapat membebaskan, telah diriwapd<an dari Imam'Ahmad 6,,
bahwa thalakn5n ifu terjadi, ifu meliputi kernungkinan bahwa dia
telah meniafuhkan thalaknSra, yaifu iil{a stnminla terah
bemiat mengaitkan ttnlak itu dengan sekedar lata^
bukan dengan pembebasan yang s&raryra, sedangkan jir'
suaminSra berkata: dt aku thalak iika aku telah bebas dari
menafkahinSra, maka thalakryn fidak teriadi karena dia tdah
mengaitkannya dengan q,ramt png belum ada, sedangkan jika aSnhn5a
berkata: thalaklah dia dargan seribu dari hartanya danrkanrajibanlu
bagian palins bawah, rnaka dia telah menjafuhkannl,a tharak ba'in
dikarenakan adanya iwadh, yaifu yang dijanjikan a1rchn1n dari jamirnn
bagian paling bawah, dia juga tidak berhak mendapatkan seribu, karena
dia tidak berhak memintanga.

PasaL Apabila seorurng a1lah berkata kepada puhinlra:
kalian berdua telah dijatuhkan thalak dengan seribu jika
kalian menyefujuinya, kemudian keduanSna (suami-istri)
berkata: kami telah menyefujuinya, mal.a jatuhlah thatak
ba'in kepada keduanyn. KeduaryTa harus mernbaprkan
ivndh diantara keduanln 

"ouai 
dengan mahar kedtnryra, sedangkan

jika yang menyefujuinya hurrln salah satunya, maka fidak iafuh
thalak kepada salah safu dari keduangra, karena ayahqa tdah
menjadikan "apa yang kalian berdua setuiui" ifu sebagai sifat dalam
thalak bagi setiap keduanga, berbeda dengan hal ini seandainya aSnhnya

berkata: kalian berdua telah dgafuhkan thalak dengan seribu, kernudian

EI - AI Mughni



salah satunya menyetujui, maka jatuhlah thalak kepadanya dengan

iwadh'tya, karena ayahnya tidak menjadikan adanya syamt dalam thalak

putrinya, akan tetapi disini dia telah mengaitkan thalak salah satu dari

keduanya dengan persefujuan keduanya, rnaka hukumnya berkaitan

dengan perkataan keduanSn "kami telah menyetujuinya" yang harus

diucapkan, karena ucapan dalam hati fidak ada jalan unfuk

mengetahuinya, seandainya suaminya berkata, 'Apa yang kalian berdua

setujui" itu adalah kalian berdua telah mengatakannya dengan lisan

kalian berdua, atau kalian berdua berkata: apa lnng telah kami setujui

dengan hati kami, rnaka hal itu tidak dapat diterima, karena jika

perkataan ini telah ditetapkan, mal{a iondh bagi kduanya itu berkumng

hunyu sebatas mahar setiap kduanln, ifu mentntrt riwagnt shahih dari

madzhab, yaifu pendapat hnu Hamid dan rnadzlrab Ahli pendapat serta

salah safu perkataan (QauL Qadiml Imam Sl;af i S,, sedangkan dalam

perkataan lain (Qaul Jadid) beliau berkata: setiap keduanya harus

membayar niahar lnng sama, sedangkan menurut pendapat Abu Bakr

yang merupakan pengikut madzhab l<arr,n: iqadh ifu harus dibayarkan

oleh keduanya setengah-setengah.

Dasar hukum ini ada dalam pembahasan nikah jika seorang laki-

laki menikahi dua perempuan dengan safu mahar, kami telah

menyebutkannya pada pembahasan jika ishinya adalah omng yang

cerdik dan suaminya adalah yang dipisahlon dari isbinya karena

kebodohannya kemudian berkata: kami telah menyetujuinya,

maka jatuhlah thalak kepada keduanya, kernudian istri yang cerdik ifu

wajib membayarkan bagiannya dari isndh dan firtuhlah thalak ba'in

kepadanya, sedangkan stnmi Fng dipisahkan karena kebodohannla itu

tidak wajib mernbagnrkan apapun dan jatuhlah thalak mj'l kepadanln,

karena isfuinya ifu mempunlni hak manyetujd, akan tetapi pernisahan

yang disertai dengan sahryn hak belanja isffi dan hilangnya hak suami,

maka itu dikernbalikan kepada persetujtnn istui png dipisahkan dari

suaminya dalam pemikahan dan setelah ifu dia boleh memakannyn,
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demikian pula jika istrinya itu belum buligh tetapi berakal, maka dia juga
memiliki hak menyefujui yang sah, oleh karena ifu, seorang anak akan

diberi pilihan antara kedua orangfuaryra jika umumya sudah cukup fujuh
tahun, sedangkan jika ishiryn ifu gila atau masih kecil dan belum
bemkal, maka persetujuan dari keduanlp tdak sah dan tidak terjadi
thalak, akan tetapi kami telah menetapkan hukum dalam
setiap pernbahasan bahun thuluL-yu ifu terjadu karena istri yang cerdik
ifu wajib rnernbayarkan dari iuadh,5nitu bagian mahamya
dan iqadh pada salah safu sisi, sedarA;kan pada sisi lain adalah
setengahnlp. Jika kedua istui berkata kepada suaminSn: thalaklah kami
dengan seribu diantara kami setengah*etengah, kemudian suamin5n

menthalak kedua istrinya, malo setiap isfui harus memba5nrkan
setengahnSn pada safu sisi, sedangkan jika straminln hanya menthalak
salah safu istinSra, maka isfui grang dithalak itu harus membayarkan
setengah dari seribu, sedangkan jika kedua isfuinya berkata: thalaklah
kami dengan seribu, kernudian suaminln menthalak keduanya, maka
keduanya harus membayarkan seribu sesuai dengan mahar keduanya

menumt sisi perrdapat png paling benar, jika suamin5n menthalak salah
safu istuin5ra, maka isfui yrang dittnlak ifu tnrus mernbaynrkan bagiannya

dari suaminSra, jika salah satu isfuiryra tidak cerdik lalu suamin5n

menthalak kedua ishinla, malo isbi png cerdik ifu harus membayarkan
bagiannyei dari seribu dan jatuhlah thalak ba'in kepadanya, sedangkan

istui satun5n tidak wajib membagnrkan apapun dan jafuhlah thalak raj'i
kepadanl,ra.

PasaL Khulu' dengan oftmg asing ifu sah tanpa izin
seor'ang istri, !/aifu seperti ormg asing lrang berkata kepada
suaminSa: thalaklah isfuimu dengan seribu png menjadi tanggunganku,
ini menurut pendapat ulama, Abu Tsur berkata: tidak sah,

karena orang asing ifu telah memHohi suaminga dikarenakan dia telah
membagarkan fundh sebagai pengganti Snng tidak ada manfaat baginya,
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kare ra kepemilikan ifu fidak dapat sampai kepadanya, maka hal itu

sama seperti jika orang asing ifu berkata: juallah budakmu kepada zaid

dengan seribu yang menjadi tanggunsanku.

Menurut pendapatkan 6t i, bahwa pengehraran harta sebagai

pengganti untuk menghilangkan hak ortn[l hkl itu sah, ]Eitu
sebagaimana jika dia berkata: merdekakanlah budalrnu dan harganya

manjadi tanggunganku, karena seandain5n dia berkata: lemparkanlah

pahiasanmu ke laut dan hargiarya menpdi , maka ifu sah

dan da harus , akan tetapi dia fidak

dapit menshilangkan hak s€seoransl, rnaka disird lebih utama,

l<arura ifu adalah hak atas seonng isti yarlg boleh dihilangkan darinya

dengan merrbalnrkan fundh rnaka diperbolehkan iuga untuk hal

lainnya seperti huhrg, b€rbeda halnlp densan iual+eli png terdapat

peny€rahan hak kepernifikan, maka ifu fidak diperbolehkan tanpa

adanln ridho dari penjtnl, sedangkan jika omng asing ifu berkata:

thalaklah istimu dengan rnatnmta dan aku png menjadi penjaminnSn,

maka itu sah dan dia wajib mernbayar{<an kepada suaminya dengan

rnahar isbin5n.

PasaL Apabila salah seorang istri berkata kepada

suaminlra: thalaklah aku dan madulu dengan seribu,

kemudian suamiqn menthaliak kedrn istrin3n, maka jafuhtah

thalak ba'in kepada keduan5n dan slnminSn berhak
mendapatkan seribu dari isilri lnng telah betianji kepadanyra,

kmena khulu' dengan omng asing ifu dp€rbolehlmn, sedangkan jika

suamintp haqTa menthalak salah seorang ishinla, maka Al Qadhi

berkata: jatuhlah thalak ba'in kepadaryp dan isffi 1nng berjanji itu harus

mernbayarkan dari s€ribu, ini merrunrt madztnb Imam Syafi:i

&, akan tetapi sebagian pengikuqn berlmta: isti itu harus

mernbalnrkan mahar seperti p€rqnpuan 1lang diFtuhkan thalak, Qrfs
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pendapat para pengikut madzhab kami ini dalam hal jika istrinya itu
berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian suaminya
hanya menthalak safu kali, maka istoinlaa ifu tidak wajib membayarkan
apapun dan jatuhlah thalak satu kepadanya, akan tetapi disini suaminya
tidak dapat meminta apapun kepada istri yang telah berjanji ifu, karena
dia tidak mengabulkan apa lrang diminta istoinya, maka istrinya juga
tidak wajib membayarkan apa lang telah dia janjikan, karena terkadang
tujuan istrinya itu adalah penjafuhan thalak ba'in kepada kedua istri dari
suaminya, kemudian jika dia hanya menthalak salah satu istrinya, maka
tujuannya itu belum tercapai dan dia tdak wajib membayarkan
iwadhrya.

Apabila seomng istui berkata: thalaklah aktr dengan seribu
dengan syarat kamu harus menthalak maduku, atau dengan syarat kamu
tidak boleh menthalak maduku, maka khulu' ifu sah sedangkan syarat
dan janjinya itu harus da, Imam Spf i Ra berkata: syarat dan iundl-rrya
batil, kemudian dia harus mengembalikan mahar lnng sama, karena
syaratnya telah disebutkan dalam thalak, sedangkan sebagian iu,ndlzrrya
sebagai pengganti s5nrat yang batil, maka sebagian iormdh yang lain
tidak dapat diketahui. Sedangkan Abu Hanifuh rg berkata: syaratnya
batil dan iwadhtya benar, karena akad itu berhubungan dengan iwadh
tersebut.

Menurut pendapat kami, bahun isfoingra ifu telah menjanjikan
iwadh dalam thalaknya dan tl'lak madunya, maka hal ifu sah
sebagaimana jika dia berkata: thalaklah aku dan maduku dengan seribu,
jika suaminya tidak dapat menerima s5amtryra, rnaka istinya itu harus
membayarkan jumlah png paling sedikit dari png ditentukan atau
seribu yang telah diq/aratkannp, maka ada kernungkinan suaminya ifu
tidak berhak mendapatkan ivadh apapm, karena istrinya itu telah
menjanjikan syarat yang tidak ada, maka suaminln ifu tidak berhak
mendapatkan iuadlnya sebagaimana jika dia menthalak ishinya tanpa
adanya itndh.
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1243- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata:
sesuafu apapun lrang dikhulu'kan seor.rng budak terhadap
istriqTa diperbolehlran, maka ifu unfuk fuanryra.

Ivlaksrd lolirnat t€rsebut lraifu, bahwa sernua strami yang

sah, rnaka khulu'nya juga sah, karena iika dia merniliki hak

thalak, maka itu adalah sekedar menjafuhkann5n tanpa mendapatkan

sestratu apapun, sedangkan jika dia merniliki hak thalak dan dapat

menghasilkan fi4dh, rnala itu 1png lebih utama, seomn[l budak itu

merrihki hak thahk, rnala dh juga merniliki hak khulu', dernihan pula

s@t?u'rg koresponden dan orang png bodoh, terdapat dua pendapat

dalam hal sahrya thalak pada seorang anak kecil png kmkal,
sedangkan orang 5lang tidak sah thalaknp seperti anak kecil dan omng

gila, malra tdak sah pula khulu'n5ra, karena dia bukan merupal<an Ahlu

At-Taslanrut rnaka pedrataannln ifu fidak mempungni hukum,

kerrrudian kefika seorang budak ifu mengkhulu' istrinya, maka

itu dib€rikan kepada tuannya, karena ifu merupakan hasil pekeriaannya

dan budak tersebut bekerja unfuk tuannln, dari semua golongan ynng

telah karni fudh mereka, maka diwaiibkan penyemhan iundh

kepada tuan dari s@omng budak dan urali dari strami 1nng dipisahkan

dengan isbinln, karena iundh dalam khulu' 57ang dijafuhkan seorang

budak ihr meniadi milik tuannp, maka itu fidak boleh diserahkan

kepada SBng lainryTa kecuali dengan seran tuannln, wali dari suami Srang

dipisahkan dengan irtiry" adalah orang gnng berhak memqang hak-

hak suamingra dan harta-hartanp, karena ini merupakan haknya,

sedangkan r:nfuk s@rmg koresponden, mal<a iondh ifu diserahkan
'kepadaqn, karena dia png mernbelanjakan unfuk diriryra sendiri, Al

Qadhi berkab: seorang budak dan suami gnng dipisahkan dengan

istin3p boleh menyimpan iowdhtya, karena bamngiapa lpng khulu'nya

sah, maka dibolehl{an juga unfuk menyimpan iondlnya seperti hulrUn

suami 57ang dipisahlon dengan isfuinya karena bangkrut, Al Qadhi

-t
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mengungkapkan alasannla dengan pendapat Irnam Ahrrnd e,, bahun
apa yang dirniliki seoftmg budak karena khulu', mat{a ifu unfuk fuannla,
kemudian jika dia memsaknya, maka dia fidak wajib mengernbalikan
apapun kepada orang png menghibahkan dan isfui gang dikhulu',
sedangkan suami }nng diplsahkan dengan ishinya dahm artian budak,
maka yrang lebih utama adalah fidak boleh, karena iwndh dalam khulu,
itu untuk fuannla, rnaka itu tdak boleh diseratrkan k"pud. selain
pemiliknya tanpa seizinnlrr, iudh dalam khuhr' dari suami yang
dipisahkan dengan istin5n ifu menpdi mililmya, akan tetapi fidak boleh
diserahkan kepadanya, karena per-nisahan itu telah menghalanginya dari
hak membelanjakan hartaryra, perkataan Imam Ahrnad s, meJiputi
pembahasan jika seomng budak itu telah menghilangkan iudtnw
sebelum diserahkan kepadanp, kerrudian jilta dh tidak mengerrbalikan
kepada isfuinya, maka tidak urajib baginr mernperbolehkan p€nlr€rahan
ivwdh ifu kepadanlra, karena iilla dia mengernbalikan kepada ishinla,
niscaya istinya akan mengernbalikan lagi kepadanl,a, maka hak istuiryn
ifu berkaitan dengan kernerdekaannSla, sedangkan kemerdekaan ifu
adalah hak fuanqn, maka tidak ada rnanfaat iil<a dia mengernbalikan
kepada istrinya dengan apa !/ang dia kernbalikan terhadap hartaryn, jika
istri itu menyerahkan iqdh kepada suami yang diptsahkan denganngra,
maka ishi ifu belum tertebas dariqn, kernudim jika unlinln telah
mengambil daringra, maka dia telah t€rbebas darirya, sedangkan jika dia
telah merusaknya atau dirusakkan, rnaka wariryn ifu han,.
mengernbalikan kepadanp seperti ifu.
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Pasal: Imam Ahmad & tidak memberi penjelasan

dalam hal thalak dan khulu' seorang aynh kepada istri dari
anaknlra lnng masih kecil, kemudian Abu Ash-Shaqr telah bertanya

kepadanya tentang hal ifu, maka dia menjawab: para ulama telah

berselisih pendapat dalam masalah ifu dan seakan-akan dia telah

memberikan pendapatnlra, Abu Balff berkata: fidak ada yang

menSnmpaikan kepadaku tentang rnasalah ini kecuali apa 5nng telah

diriwa5atkan oleh Abu Ash-Shaqr, kemudian dia mengeluarkan dua

pendapat:

Pqhma. Seomng agnh menrpunyai hak tersebut, ifu adalah

pendapat Atho' dan Qatadah, karena hnu Umar S telah menthalak

unhrk anaknya yang idiot, ifu telah riwayatkan oleh Imam Ahmad tg.,792,

sedangkan dari riwayat Abdullah bin Amru r$, bahwa jika seorang idiot

telah mencampakkan keluarganSn, maka walinya 3png harus menthalak

unfukn5n, Amru bin Syu'aib .& berkata: kami telah menemukan hal ifu

dalarn kitab AMullah bin Amru 45193, karena seorang wali ifu sah unfuk

menikahkannSn, maka dia juga sah menthalak unfuknya jika bukan

merupakan orzlng Snng tertuduh, yaifu seperti hakim yang melapangkan

kesulitan dan menikahkan anak kecil.

Pendapat kedua, dia tidak mempun5rai hak tersetut, itu adalah

pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam S5nfi'i rg, karena Nabi

Muhammad fl$ telah bersaMa: 9ilu, b(|f. irirtirlr "Thalak itu bast

omng t/ang telah manganbil hidangan (sudah mangauli btirW). "(HR.

hnu Malahl%).

Dari Umar ag bahun dia berkata:

192 6rrri tidak menemukannla pada riuayat Innm Ahmad, iuga pada sumber-

sumber lnng ada di tangan kami, sernoga saia ihr ada pada riway'at yang lain.
1e3 gg. hnu Abu qpibah dalam mushannaf-nrra l4/lim.27/15I
r% HR. hnu Majah dalam pembahasan tentang thaliq (1/2081), Al Baihaqi

dalam,4s-1unan Al Kubro(7/3601, Al lrur;a'(2041) dengan sanad hasan.
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Lpt{ko!' xb{ar
'Thalak ada di bngnn om^g 5ang bgiryp Inrar kqmrmn

perempuan (suarnil n es.

K;ena thalak rtu adahh penghilangan hak suarni, maka
ayahnya tidak mernpunlni hak ters€but, seperti halqna mernbebaskan
dari hutang dan meniatutrkan qishash, dikarenal€n iahn o,ahk ifu
adalah sgnhwat, maka itu fidak dapat rnasuk ke dahm p€ru.Iian,
pendapat dalam masalah ishi dari budaknya yang rnasih kecil sarna
seperti dalam masalah isM dari anakrya yang rrasih kecil, karera

ifu sama.

l2M. Masalah: Abu Al aadm At tftarqi trerkata:
apabila seorirng istri telah meminta khulu' datarrr keadaan
sakit yang hampir meninggal, !,aifu dengan fmhh yang
lebih banyak dari unrisan smminya lrang berasl dari
istrinSn, mat.. khulu' ifu te{adi dan para ahli waris harus
mengembalikan kepada slnminSn beril{ut tambahanqTa.

Maksud kalimat temsebut 3aifu, bahwa penjrfuhan khulu, dalam
keadaan sakit ifu dibenarkan, baik lang sakihln ifu adalah suami, isfoi
ataupun kedua{uanya, karena itu adarah ar,ard At Mubuadlmh, rnaka

res gg. dalan mdrumfrW (t/l?f/Z[, Al Baihaqi dalam .4s_
sumn Al Kubo (7/12n dari Ibnu Umar RA *ru -urrqidan Al B"it-qi H.ata
setelahnln: karni telah meriwaptkanrSp dari Umar u,,, r(huttuu na a*su r*l-"rqB.

sanad pertama, menunrt rirryat Abdurrazaq ihr menrpakan ,4-rsar Urnar bin
Khattab RA dan di dalamrryra terdapat seseorang 1nrrg tidak dh;-.t 

".sanad kedrn, menurut riu,a!,at Ar Baihaqi itu merupakan /rrar Abdulrah bin
umar RA dan di datamnlra terdapat euarriur, bin urnar at urrrri, ia dhaif
sebagairnarn dis€bu&an dalam ldtab I t-Taqib.
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khulu' tersebut sah dalam keadaan sakit seperti halryn jual-beli, kami
juga tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini,

kemudian jika isbi yang sedang sakit telah meminta khulu' kepada

suaminya dengan warisan suaminya yang berasal darinya, maka yang

selainn5n itu sah dan tidak ada keharusan mengembalikannya,

sedangkan jika istrinSn memintq khulu' berikut dengan adanya

tambahan, maka tambahan tersebut batil, ini menurut pendapat At-

Tsauri dan Ishaq.

Abu Hanifah g, berkata: bagi suamin!/a sernua iwmdh, jil<a

isbinya telah mengkhususkan iwadh ifu untukn5n, maka harus dari

sepertiga, karena dia bukan lagi sebagai pa,rnris istinya, maka

pengkhususan kepadanya itu dibenarkan dari sepertiga seperti hulnf
omng asing, menurut Irnam Malik {& seperti kedua ma&hab,

menurutrya juga bahwa ifu dianggap sebagai khulu' lnng sama seperti
isfuinya, sedangkan Imam Syaf i rg, berkata: jika istrinlp merninta khulu'

dengan mahar lnng sama, maka ifu diperbolehkan, jika lebih dari ifu,

maka tambahannSra ifu dari sepertiga.

Menurut pendapat kami, ifu tidak dianggap sebagai mahar yang

sama, bahwa keluam5n bamng dari kepemilikan suami ifu tidak dapat

dinilai sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnln,

penganggapan mahar lpng sarna adalah sebagai penilaian bagr

suaminya, sedangkan batiln5a tambahan ifu dikarenakan istrinya difuduh

bahwa dia telah meniatkan khulu' untuk mernberikan sesuafu kepada

suaminln tanpa,adanSn iuadh, pifu dari sisi bahwa dia tidak mampu

mernberikan iuadh sdangkan suaminya adalah peu/arisnya, maka

tambahan tersebut batil sebagaimana jika dia telah berunsiat atau

berjanji kepada suelminln, sdangkan tentang jumlah warisan tersebut

tidak ada tuduhan di dalamnp, karena seandainp dia tidak meminta

khulu' kepada suaminyra, niscaya dia akan meryarisi warisannya, jika

istui4n ifu telah sembuh dari sakfurya, maka khulu' ifu tetap sah dan

suaminya berhak mendapatkan semua fivdh lrang dikhulu'kan

AI Mughni @I



kepadanya, karena kami telah menjelaskan bahwa ifu bukanlah sakit
yang hampir meninggal, *uku hukum khulu' selain dari dalam keadaan
sakit yang hampir meninggal ifu sama seperti khulu' dalam keadaan
sehat.

1245- Masalah: Abu Al easim Al Kh.rq,
berkata: apabila seorang suami mengkhulu' istrinya
dalam keadaan sakit lrang hampir meninggal, kemudian
dia berwasiat kepadan5Ta dengan iumtah yang lebih
baqTak daripada urarisan ishinlra, maka para ahli waris fidak
boleh memberikannya lebih ban!,ak daripada warisan
istrinya.

Sdangkan dalam masalah khulu' dari stnmi tersebut kepada
istrinya, maka tidak ada masalah dalam kesatnnnSn, baik ifu dengan
mahar yang sama, lebih burrllak ataupun lebih sedikit, dam ifu fidak
dianggap dari sepertiga, karena jika dia telah menthalak isfuinya tanpa
adanya iwadh, rnaka thalak ifu sah, lebih sah dan lebih utamanya adalah
dengan adanya iqndh, karern ahli unris itu tdak dihilangkan sesuafu
apapun bagi mereka dikarenakan khulu' tersebut, kernudian jika suami
ifu meninggal dan dia memiliki isffi, rnaka jatuhlah fialak ba,in kepada
istrinya dan dia tidak dapat berpindah menjadi pewaris suaminya,
sedangkan jika stnminSn telah beruasiat kepadanga dengan warisan
yang sarna seperti isfoinln atau lebih sedikit, rnaka itu'*h, karena tidak
ada tuduhan bahwa dia telah mentharak ba'in istuinSa supaSa dia
memberikan warisan ifu kepadan5a, karena seandainga dia fidak
menthalak ba'in isfuin5ra, niscap istoinln ifu berhak mendapatkan
warisannya, sedangkan jika dia tdah berurasiat kepada isfuinya dengan
adan5a tambahan dari unrisan tersebut, rnala ahli waris harus melarang
tambahan ifu bagi istuinya, lorena $aminya telah dituduh bahwa dia
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telah bemiat mernberikan tambahan itu kepada istinya, dikarenakan

sr,raminya itu tidak mempungrai jalan unfuk memberi istrinya, sedangkan

istinya berada dalam ikatannya kemudian dia menthalaknya untuk

menrberikan tambahan itu kepadanya, maka hal itu dilarang baginya

sebagaimana jika dia telah berwasiat kepada pouraris'

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya

dengan nafkah mas.r iddah<rya, maka telah dikisahkan dari Imam

Ahmad & dan Abu Hanifah &, bahwa hal itu boleh dia lakukan.

Pendapat ini sasunggutrnln berasal dari dasar pendapat Imam Ahmad

& jika istoinya ifu sdang hamil, sedangkan jika dia fidak hamil, maka

tidak ada kewajiban nafkah bagitln, maka nafkah itu fidak sah diladikan

iwndh, akan tetapi Imam Slrafi'i rs berkata, "Nafkah itu tidak sah

sebagai iwadh, jika seomng suami mengkhulu' isfuinya dengan nafkah

ifu, maka diwajibkan mahar yang sarna, karena nafkah itu fidak

diwajibkan, md<a khulu'n1n tdak sah, sebagaimana jika dia mengkhulu'

isfuinya dengan iwadhtertenfu yrang dia msak di depan istinya."

Menurut pendapat kami, bahwa nafkah iddah itu merupakan

salah satu dari dua nafkah, rnal6 ifu dapat disahkan dalam akad khulu'

seperti halnya nafkah seorang anak, yaitu jika istinSp meminta khulu'

kepada suaminya dengan menafkahi anaknln selama waktu tententu,

pendapat mereka bahwa nafkah ifu tidak diwajibkan hams dilamng,

karena sesungguhn5n telah dikatakan: se$ngguhnya nafkah itu telah

di\ njibkan dengan adanya akad, kernudian iika itu tidak diwaiibkan,

maka telah ada sebab diwajibkannya seperti halnln nafkah seomng

anak, berbeda halnp dengan iundhtertentu yang dirusak suaminya.

/;
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L246- Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi
berkata: apabila seorang istri meminta }ihulu'
kepada suaminya dengan barang lpng haram sedangkan
keduaryn kafir, kemudian suamin3n ifu menerima
lalu keduan5Ta atau salah safuryra masuk islam, maka
suaminya. ifu fidak wajib mengembalikan apapun lrepada
istrinya-

Maksud kalimat tersebut pifu, bahwa khulu' dari orargorang
kafir diperbolehkan, baik mereka ifu orang kafrr Snng dihndungi 0ofrr
&immi) ataupun orcng kafir 37ang mernerangi, karena setiap omng lnng
memiliki hak thalak telah merniliki }nk Al Mubqadlnh s€p6ti tnlrya
seomng muslim, jika omng kafir ifu mengkhulu' ishiny6l!16 derrgan
iqndh yang sah kemudian keduaqla masuk islam dan mengadu kepada
hakim, maka iwadh ifu ditetapkan bagi keduanl,a sarra seperti kaum
muslimin, sedangkan jika dengan iundh }lang hararn seperti minr.nnan
kems dan babi, kemudian suaminSa menerfuffr lalu kedrnnlp masuk
islam dan mengadu kepada kami atau salah safurya saja png rnasuk
islam, maka iwadh ifu ditetapkan bagi kduanya, fidak diberikan k€eada
suaminya, tidak ditambahkan, dan tidak ada hak apapun bagi suami atas
istuinya, sebagaimana jika dia telah merrberikan mahar keeada ishiqla
dengan minuman kems kernudian kedtmnya masuk islam, atau
keduanya menjual minuman keras, ataupun kedtmnya menyimpan
minuman keras kernudian kduanya masuk islam, iika ishm
atau pengaduan keduanSn ifu sebelum diterirnaryra mimrrnan kemas,

maka hakim ifu tdak akan menetapkan dan mernerintahkan r.rnfuk

menerimanya, karena minuman keras dan babi ifu fidak boleh d$adilon
sebagai iovadh unfuk seoftmg muslim ataupun dari seorang muslim,
maka hakim ifu fidak akan menrerintahkan unfuk mererirnanla, Ar

r% Dalu- naskahnya: jika suami-isti 1nng kafir ihr metakukan akad lduhl,-
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Qadhi berkata dalam kitab N Jarni': suaminla ifu fidak berhak

mendapatkan apapun dikarenakan dia telah ridho dengan iwndh rsang

bentuknya bukan harta, seperti halnya kaum muslimin jika keduanya

telah melakukan akad khdu' dengan minuman keras, Al Qadhi juga

berkata dalam ll:/rab N Mujatmd: diurajibkan rnahar yang sama, itu
menurut madzhab Imam Slnfi'i Q,, karena imdlnVa ifu rusak dan harus

dikembalikan kepada nilai yang rusak, yaifu mahar yang sama,

perkataan Imam Al Kharqi dengan penjelasannya menunjukkan bahwa

suaminya ifu wajib sesuafu, karena pengkhususan iuadh

dengan adanya lamngan unfuk dikernbalikan kefika telah diterima, maka

itu menunjukkan harus dikernbalikan dan fidak boleh dit€rima,

perbedaan antara orang'kafir dan omng muslim gnifu, bahwa seorang

muslim tidak mq,'akini minuman keras dan babi ifu sebagai harta, jika

dia telah meridhoinya sebagai iundh, rnaka dia juga telah meridhoi

khulu' tanpa adanya harta, maka suaminlp yang muslim ifu fidak berhak

mendapatkan apapun. sedangkan omng Snng kafir merTakininya sebagai

harta, maka dia udak meridhoi khulu' tanpa adanp iwadh, maka

iwadhtya ifu wajib ada, sebagaimana jika orang kafir ifu mengkhulu'

istrinya dengan orang merdeka png dia kira adalah seoftmg budak, atau

dengan minuman keras yang dia kira adalah cuka, lika telah ditetapkan

bahwa diwajibkan iuladh bagingn, maka AI Qadhi telah menyebutkan

bahwa iwadhtya ifu adalah mahar lnng sama, sebagaimana jika dia

menikahi istrinya dengan rnahar minuman keras kernudian keduanya

masuk islam, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan, maka ifu

meliputi diwajibkannya nilai 5nng telah ditentr-rkan oleh istoinya dalam

benfuk harta, jika dia meridhoi dengan harta tersebut, maka dia berhak

mendapatkan ju..,luh tertenfu dari harta, sebagairnarn jika dia telah

mengkhulu' istinya dengan minuman keras Snng dia kira adalah cuka,

jika telah diterima sebagiannya tanpa sebagian lainngra, rnaka hilanglah

sebagian yang telah diterima, sedangkan dalam hal sebagian yang bdum
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diterima terdapat tiga pendapat, dasar dalam hal tersebut adalah firman
Allah &:

'4rr9, /& oyff)i'u',4.6 V.,111

, u...dan frnggpllan i*a Riba 6png befinn dipunsat) jitra tramu
oftngamng tnng beriman. "(Qs. AI Baqamh [2]:2781.

Pasal: Perwakilan dalam khulu' disahkan, baik dari
pihak suami dan istri ataupun h*yla dari satah safu pihak
keduanya. Setiap oftrng 1nng sah menjatuhkan khulu' untuk dirinfra

sendiri, maka dia juga sah meunkilkannp, baik perwakilanryTa ifu
adalah orang merdeka ataupun seorang budak, laki-lald ataupun
perempuan, seorcrng muslim ataupun seomng kafir, otiu-lg yang

dipisahkan ataupun orang png cerdik, karena setiap omng dari mereka
telah diperbolehkan unfuk menjafuhkan khulu', rnala dalam khulu' dia
juga sah unfuk menjadi omng yang meunkilkan atau orang yang
mer,vakili seperti seorang budak 3nng cerrdik, ini menurut ma&hab Imam
Syafi'i dan pam ahli pendapat, aku tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat dalam hal itu. Perunkilan seorang isbi ada tiga macam:
permintaan khulu' atau thalak, penentuan iavdh dan penyerahannSn.

Sedangkan perwakilan seoftmg smmi ada tiga inacam: persTamtan

iwadh dan penerimaannla, penjatuhan trnlak atau khulu'. perwakilan

juga diperbolehkan dengan adanp penenttnn iundh abru tanpa
penenfuannya, karena itu adalah al,ad Al Mubwadhah, maka ifu juga

sah seperti halnya jual-beli dan nikah, sedangkan 5nng disunnahkan
adalah adanya penenfuan iwadh, karena itu lebih sdamat dari tipuan
dan lebih mudah basr unkilnya dil*renakan lebih meringankan
bebannya. jika seomng smmi telah meunkilkan, rnaka ifu fidak tertebas
dari dua keadaant
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Pertama, Harus menentdam findh untulmyn, kernr.ldian dia

menjafuhkan khulu' dengan i.ldh ihr atau dengan , maka

ifu sah dan dh harus mendapatkan apa !ru{l tdah diterrtukan, karena

dia telah melalrsarnkan apa ]Er{l diperhtahkan kepadanp- S€danglon

iik" dia meniatuhkan khulu' dengan ,urnlah yarag l€bih sedikit, rnaka

terdapat drn pendapat dahm tnl itu: pertarn r, ktnrlu' ihr tdak sah, ini

dalah pilitran lbnu Hamid dan maddrab Imarn qaf i q,, karena dia

dengan yang rnamkilkan keeadarUn, rnaka penfrfutnnnya

ihr fidak sah sebagairnana frka sorang $ami tdah meuahlkan

kepadanya r-urfuk mengkhulu' isfuirya dan terryata dia nrcngthulu'yang

lainngra, dil€renakan dia iqa tidak diizinlan untrk mengh*ulu' dengan

iuadh ini (!Eng rurnlahntn l€bih sedldt), maka fiilrulu' daftrya fidak sah

sarna s€p6ti orcng asing.

Perdapat kedua, khulu' ihr sah dan dia harus menggrnbafiton

kekurangann!,a kepada urakikrgn, hi adalah pendapat Abu Balc, Iarena

adary;a perbedaan dalam Fnilah iudh tidak merrbatalkan khulu'

seperti dalarn keadaan , pendapat yang pertarna l€bih

unggul, sedangkan jika perbedaan ifu ada pada jenlsrlB, seperfi dia

memerintahkannya unfuk rn€r$fuhlon }hulu' dengan dirharrrdirham

dan terrryata unkilnya mengkfulu' dengan s@raql hrdak ataupun

sebalikngla, atau dia mernerintalrkan r.rrfuk mengkhulu' s@ra lanssung

dan terrrlaata unkilryn mengkhulu' dengan indh prg ditangguhkan,

rnaka memrnrt qras khulu' ifu tdak sah, karena u,ahk{ta

dengan yang mannldlkan keeadarrya dalam ienk idh, rnaka

peniatuhan khulu'ngra itu fidak sah seperfi hakrlp u,atdl dalarn alcd iual-
beli, karena tudh dalam lrturlu' tu tidak boleh dtonith oleh png
meunhlkan kepdanya dikar€nakan dia fidak m€ngizinlonnlra, tdak
boleh puh dimiliki oleh waldlr{B karena tdak ada sebab 1nng

mernperboldrkanrya, hin hakryB peqb€daan iwdh dalam junrlahnga,

karena mernr.rrghnkan bag!rya untuk mengernbalikan kdnrnngannta

keeada unkikrgp AI Qadtn b€rkata menrrut Qiyas, s@rarlg u,ahl itu
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harus menenfukan jurnlah iondhlEng diizinkan, maka bagrnf apa lrang
telah dia khulu'kan berdasarkan eryas adaryp perbedaan dalam
jurnlahnya, maka ini dapat dibatalkan oleh seomng unldl dahm akad
jual-beli, karena ini adalah khulu' yang tidak diizinkan oleh suaminya,
maka itu tidak sah sebagaimana jika dia tidak meunhlkan kepada
wakilnya dalam hal apapun, karena dia telah menyerahkan kepada
wakilnya sampai dia memiliki iundh dari apa Snng dirniliki ishingra,
seorang wakil tidak boleh mernpunlni fujuan agar ishi yang mamhllran
memiliki iu,mdh itu sedangkan istrinya telah dikhulu' dari.suaminln tanpa
adanya i.4.mdh, maka wakil ifu hanrs merninta kepada ishinya tanpa
meminta izin kepada suamingra, sedangkan pe6edaan png ada dalam
jurnlah iwadh, maka wakil ifu fidak harus melakukan hal tersebnrg karena
yang benar bahwa khulu' dengan irndh seperti ifu fidak sah
sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnSra

Keadaan kedua, Jil.. seorang s,ami tdah menetapkan
perwakilan, maka ifu meliputi khulu' dengan rnatnmla yang telah
ditentukan secara langsung dari jenis uang negara tertenfu, jika unkilryn
telah mengkhulu' dengan iundh tersebrrt, rnaka apa lnng dia tambahan
ifu sah, karena apa yang telah dia tambahkan adahh kebaikan,
sedangkan jika vrnkilnya telah mengkhulu' dengan ftndh yang hin,
maka terdapat dua .pendapat dalam hal ifu yang keduarryp tdah
disebutkan dalam masalah iika telah ditentukan iwadh bagi u,akilnlra
kemudian dia mengkhulu' dengan iudh png hin, At edhi telah
menyebutkan dua kemungkinan yang lain:

Pertama, dia hanrs merrbatalkan fi4ndh png telah ditenfukan
dan manrajibkan mahar lnng sama, karern dia telah mengkhulu, dengan
iwadh yang tidak diizinkan unhrlqn. Kedua, suami png maruakilkan
harus memilih antara menerfuna iudhberikut dan tidak
boleh dikembalikan atau menolaknp dan dia boleh mengenrbalikannln.
Jika seorang wakil telah mengkhulu' dengan iwadh yang b€ntuknln
bulmn uang dari nqJara tertenfu, rnaka hukumngra sama dengan hukum
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jika telah ditenhrkan iowdh kepadanya kemudian dia mengkhulu' dengan
jenis gnng lain, jika seorang wakil telah mengkhulu' dengan yang bukan

harta seperti minuman keras dan babi, maka khulu' ifu tidak sah dan

tidak terjadi thalak, karena dia tidak diizinkan melakukan hal ifu, akan

tehpi dia hanya diizinkan unfuk mengkhulu' dalam arti menthalak ba'in

ishiryTa dengan adanya iwadh, sedangkan apa lrang dia lakukan ifu
tnntalah thalak }nng tidak diizinkan untuk dilakukanrrya, Al Qadhi telah
menyebutkannla dalam l<ibtb Al Mujatmd, ifu adalah madzhab Imam
SSrafi'i r€b, baik suaminya ifu telah menenfukan fi4adh kepada wakilnya

ataupun mengucapkanngra, AI Qadhi juga menyebutkan dalam ldtab Al
Jani| bahwa khulu' ifu sah kemudian dia hanrs mengembalikan kepada

unkilnSra iw;adhyang telah ditentukan dan tidak ada sesuatu apapun bagi
ishinSa, ini jika telah kami l<atal<an bahwa khulu' itu sah tanpa adanya

iilmdh, sedangkan jika l<ami katakan: tidak sah, maka khulu' tanpa
adanya iuadh ifu tdak sah, kecuali dengan lafazh thalak, maka iafuhlah
thalak raj'i, alasan Al Qadhi 9afu, bahwa jika wakil isti telah
mengkhulu' dengan seperti ifu dianggap sah, maka demikian pula
dengan wakil suami, akan tetapi Qryas ini tidak benar, karena wakil
suami adalah yang menjatuhkan thalak, maka tidak sah jika dia
menjahfikan thalak selain dari apa 5nng telah diizinkan, sedangkan

unkil isfui adalah 5nng menerima bukan yang menjafuhkan, karena iika
unkil suami telah mengkhulu' dengan barang 5nng haram, maka dia
telah menghilangkan iondh unfuk suami yang meurakilkan kepddangn,
sdangkan u/ahl isfui menyelamatkannya dari ivndh ifu, maka dia tidak
unjib mernberikan iwadh 5ang benar jika lnns meunkilkan kepadanya
tdah menyelamatkanryn dari kavajiban memberikan iwadh, dan dia
harus memberikan ipndh png bernr jika dia telah menghilangkannya,
tidakkah kamu melihat bahwa jika wakil ishi ifu telah menerima tanpa
udanlra iuadh }nng telah ditenfukan isfuin5a, rnalo itu sah dan istrinya
tetap harus membaprkan iwadlnya, sedangkan jika wakil suami telah
mengkhulu' turrpa adanya iondh png telah ditenfukan oleh suaminya,
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maka dia tidak wajib mernintarrya. Sedangkan unkil tuffi ifu memiliki dua
keadaan: pertama, isti ihr harus menenfukan iuadh kepadanya,
kemudian ketika dia telah menertna khulu' dengan imdh ifu atau
kurang dari ifu, maka ifu sah dan ishi ifu harus mernbagrarkanngra,

karena dia telah menambahkan kebaikan, sedangkan jika dia menerima
khulu' dengan jurnlah yang lebih ban!,ak dafi iudh yang ditentukan,
maka itu sah dan iski ifu tidak waiib merrba3rarkan tambahanqn karena
dia tidak mengizinkannln, rrxrka wakilqa lang unjib membaSrcr.kan
tambahannya, karena dia telah menlmjikannya keeda suaminga, maka
dia mempunyai tanggurgan seperti halryn bunga II.. dia membeli
budak yang telah dimerdekakan dengan uang pokoknp, AI eadhi telah
berkata dalam lfitab Al Mujarmd: isbiqn harus mernbayarkan mahar
yang sama dan wakilrya frdak mernpunyai tanggrr{Fn apapun, karena
dia tidak menerima akad unfuk dirinla sendiri, akan ttrpi untuk orang
yang dia wakili, semoga saja ini adalah pendapat rrndzhab Imam spfi'i
&, yang lebih baik 5raitu, bahrra u,ahl isM fidak boleh menjanjikan
iowdh yang jurnlah lebih banlnk dari apa llang telah dijanjikan ishinya,
karena istri itu juga tidak menjanjikan jumlah 5nng l€bih ban!,ak dari itu
dan tidak ada penipuan terhadap suaminla dahm har ifu, dia juga tidak
harus mev.rajibkan unfuk suaminlra iumlah 57arg lebih banlrak dari apa
yang telah dijanjikan wahlnlla, karena suaminlra telah meridhoi mahar
yang sama ifu sebagai iwadh, karena ifu adalah ftrdh png sah dan
diketahui, maka dia tidak berhak mendapafl<an lebih dari mahar ifu
sebagaimana jika isbinya sendiri yang menftmiikan - Keadaan
kedua, wakil isti ifu harus menetapkan p€rurakilan gang meliputi
penerimaan khulu' dengan dari i6lis uang negan tertenfu,
jika dia telah menerima khulu' dengan iundhmahar ifu ataupr.rn kumng,
maka ifu sah dan isfuinlra harus mernbaprtan iudhtya,sedangkan lika
dia menerima khulu' dengan iumlah lnng lebih banlrak dari mahar ifu,
maka ifu sama seperti jika dia menerima khulu' dengan jumlah 1nang
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lebih banyak dari apa yang telah ditenfukan untuknya, sebagaimana hal

itu telah disebutkan pada pendapat sebelumnya.

Pasal Apabila suami-istri telah berselisih dalam hal
terjadinya khulu', kemudian suami mengakuinya sedangkan

istri mengingkarinya, maka jafuhlah thalak ba'in kepadanya

dengan pengakuan suami tersebut dan suamiqn ifu tidak
berhak mendapatkan iwadh dari istriqla, karena istrinya itu telah

mengingkarinyra dan dia harus mengucapkan sumpah, sedangkan jika

istri yang mengakuinp dan suami llang mengingkarinya, maka

perkataan yang benar adalah perkataan smminlra dalam hal ifu dan dia

tdak berhak mendapatkan ivndh dari istuinya, karena dia tidak

mengakuin5n. Kemudian jika keduanln telah sepakat dalam hal khulu'

dan berselisih dalam hal iurnlah iumdh, jenisnya, penempatannya,

penangguhannya ataupun sifatr5n, maka perkataan yang benar adalah

perkataan istrinya, Abu Bakr telah mengisahkannya sesuai dalil tertulis

dari Imam Ahmad & dan itu adalah pendapat Imam Malik dan Abu

Hanifah i{9, sedangkan Al Qadhi telah menyebutkan riwayat lain dari

Imam Ahmad rg, bahwa perkataan yang benar adalah perkataan

suaminya, karena bamng ifu keluar dari kepernilikannya, maka

perkataan yang benar adalah perkataannya dalam iwadlnya seperti

halnya seorang fuan terhadap korespondennya. Imam Slnfi'i &
berkata: keduanya huryr bersumpah, karena ifu adalah perselisihan

dalam iwadh dari suafu akad, maka keduanya harus bersumpah seperti

halnya p€niual dan pembeli jika telah berselisih dalam hal harga.

. Menurut pendapat kami, bahwa itu adalah salah safu dari dua

macam khulu', maka perkataan 5nng benar adalah perkataan isfoinya

sama seperti thalak dangan syarat uang jika keduanyn berselisih dalam

hal jumlahnya, karena perempuan ifu mengingkari adanln tambahan
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dalam jurnlah ataupun sifat, maka perkataan yang benar adalah

perkataannla, sebagaimana saMa Nabi Muharnmad $:

flb ,;-rt JL i*it
'Sumph ifu bgi onng tpng ta*ls.a- "197

Sedangkan sumpah dalam ,ual+eli ihr dibutuhkan karena

nrsaknya alod, khulu' ifu sendiri adalah kenrsakan akad, maka ia tidak

dapat dirusak, jika sorang suami berkata: aku m<irgkhulu'mu dengan

seribu, kemudian ishinya menjawab: akan tetapi kamu telah mengkhulu'

selain aku dengan seribu lrang ada dahm tanggungannya, maka jafuhlah

thalak ba'in dan perkataan yang benar adalah perkataan istoiryn dalam

hal terhalangnp perrrberian imdhdarinya, karena dia telah mengingkari

suaminya, sedangkan jika isfuinya merrjaurab: iya, akan tetapi yang

menjaminnp adalah aphku atau lnng lainnya, maka dia harus

membayarkan seribu karena tersebut, karena jaminan ifu

tidak dapat dibebaskan p€nanggungann!,a, demikian pula jika istrin5n ifu

berkatar aku mengkhulu'mu dengan seribu yang akan menimbangnya

adalah ayahku, karena dia telah mengakui dengan seribu dan mengakui

satu pengakuan atas a37ahn1,n, rnaka ifu dapat diterima
jika diucapkan sendiri dan tidak omng lain. kemudian jika

suaminga berkata: kamu telah menggugat frralak safu kepadaku dengan

seribu, kemudian istinSTa menjawab: akan tehpi aku telah menggugat

thalak tiga dengan seribu sedang kamu menthalakku safu kali, maka

jafuhlah thalak ba'in kepadanya karern suaminla tersebut,

perkataan 5nng b€nar adalah ishiryra dalam hal hilangnln

iwadh, menurut perrdapat kebanlpkan ahli fiqih isfuinya ifu harus

memtagrarkan sepertiga dari seribu berrda*rlmn dalil mereka dalam hal

jika istuiry7a berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian

suaminya menthalakngra safu kali, rnaka ishinya harus membayarkan

197 Tehh disebutkan pada rnasalah (798) dengan rp.24.
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sepertiga dari seribu. Jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan

seribu dan dia telah mengaku bahwa ifu dinar, kemudian istrinya

berkata: akan tetapi ifu adalah dirham, maka perkataan yang benar

adalah perkataan isfuinya sebagaimana lrang telah kami sebutkan

sebelumnya pada permulaan bab, kemudian jika salah satunya berkata:

itu adalah dirham Qarmdhahl9s; sedangkan safunya lagi berkata: seribu

mutlak, maka perkataan yang benar adalah perkataan istrinya, akan

tetapi menurut riwayat yang dikisahkan oleh AI Qadhi bahwa perkataan
yang benar adalah perkataan suaminln dalam dua masalah ini, jika
keduanya telah sepakat bahtrn ifu seribu mudak, maka seribu ifu harus

dikeluarkan dari mata uang suafu negara pada umumnya, kemudian jika

keduanya telah sepakat bahwa 5nng diinginkan keduanya adalah dirham

Qarmdhah, maka istinya ifu harus mernbaprkan apa yang telah

disepakati oleh keduanSa, sedangkan jika keduanya berselisih dalam hal

keinginannya itu, maka hukumnSra adalah hukum seribu mutlak dan

dikembalikan kepada mata uang suafu negam pada umumnya. Al Qadhi
berkata: jika keduanp berselisih dalam hal keinginannya itu, maka
diwajibkan mahar yang telah ditenfukan dalam akad, karena perselisihan

keduanya telah menjadikan tidak diketahuiryra negara tersebut, maka
diwajibkan mahar 5rang tblah ditentukan dalam akad nikah, sedangkan
pendapat pertama adalah yang lebih benar, karena jika keduanya telah
memutlakkan seribu tersebut, maka penamaannya ifu benar dan seribu
ifu diwajibkan dari mata uang suafu negara pada umumnya, kemuflakan
yang dilakukan keduan5n juga bukan menrpakan suatu ketidak tahuan
yang melamng sahnya iwadh, maka dernikian pula jika keduanya
berselisih, karena sesturgguhnya fuadh lrang fidak diketahui ifu
diperbolehkan jika ketdak itu fidak lebih dari ketidak tahuan
mahar yang sama, seperti seorang budak mutlak, unta dan kuda,

le8 lmam Al Karmuli berkata dalam kitab An-Nad ta N Ain (Sgl, eanadhah
adalah nama salah seorang yang ridho kepada Allah, ia adalah Ahmad bin Al Muqtadir
Billah yang telah dibaiat menfadi khatfah dari tahun 322-929 H.
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sesungguhnla ketidak tahuan disini lebih sedikit, maka sahnya hal
tersebut lebih utama.

PasaL Apabila seoftrng suami telah mengaitkan thalak
iskinSTa dengan suafu sifat, kernudian dia menjafuhkan thalak ba'in
kepadanya dengan khulu' atau thalak, kanudian dia kernbali menikahi
istuinya dan sifat tersebut telah ada, maka jatuhlah thalak kepada
istrinln, contohnya yaifu jika seoftmg suami berkata: Jika kamu telah
berbicara dengan ayahmu maka jafuhlah thalakku kepadamu, kemudian

dia menjafuhkan thalak ba'in kepadanya dengan khulu', kemudian dia
kembali menikahinya dan isfuinya telah berbicam dengan ayahnya, maka
jatuhlah thalak kepada istin5n, ini diungkapkan oleh Imam Ahmad rg,
sedangkan jika sifat tersebut telah ada pada waktu thalak ba'in,
kemudian dia kembali menikahi istinya, kemudian sifat ada untuk kedua
kalinya, maka jafuhlah thalak kepada menurut penjelasan madzhab, dari
riwayat Imam Ahmad 4& juga ada 5nng menunjukkan bahwa istuinya ifu
tidak dijatuhkan thalak, Imam Ahmad juga telah menyebutkannya dalam
masalah kemerdekaan tentang seoftmg tuan Snng berkata kepada
budaknya: kamu merdeka jika kamu telah rnasuk rumah, kemudian dia
menjualnya, kemudian dia membelinya kernbali, jika budak ifu kernbali
dan telah masuk rumah, maka dia belum merdeka, sedangkan jika dia
belum masuk, maka jansanlah dia masuk sampai dia kernbali
kepadanya, karena jika dia telah masuk, maka dia terah merdeka, lika
dalam hal kernerdekaan telah disebutkan bahwa sifat itu tidak dapat
kembali, maka dalam hal thalak juga diunjibkan seperti itu dan lebih
utama, karena s5nriat sangat mernperhatikan masalah kernerdekaan
tersebut, oleh karena ifu, Imam Al Kharqi be*ata, jika seseorang
berkata: 'jika kamu telah menikahi unnita ifu, maka jatuhlah thalak
kepadanga", maka fidak jatuh thalak kepadanyn jika dia telah

EI - At Mughni



'- ''menikahlnya, sedangkari jika dia berkata: "Jika kamu,telah metniliki

lelaki ifu, maka dia merdeka"; kemudian dia memilikinya, maka budak

itu menjadi merdeka, ini adalah pilihan pendapat Ima Abu Al Hasan At-

Tamimi, kebanyakan para ulama telah berpendapat, bahwa sifat itu
tidak dapat kembali jika seorang suami telah memisahkan istrinya

dengan thalak ba'in atau thalak tiga, jika sifat tersebut tidak.ada pada

waktu thalak ba'in itu, maka ini adalah madzhab Imam Malik dan Abu
Hanifah serta salah satu perkataan Imam Syafi'i rg, Ibnu Al Mundzir

6oLu6199. telah berijma' semua ulama yang kami telah menghafal

darinya, bahwa jika seomng suami telah berkata kepada istrinya: "Kamu

aku thalak tiga jika kamu memasuki rumah", kemudian dia

menthalaknya tiga kali, kemudian orang lain menikahinya, kemudian

suami pertama yang bersumpah kembali menikahinya, kemudian

ishinya itu telah memasuki rumah, maka tidak jatuh thalak kepadanya,

ini menurut madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ahli pendapat,

karena pengucapan kepernilikan meliputi hal ifu sendiri, jika suaminya

itu telah memisahkan istrin5n bukan dengan thalak tiga, kemudian

sifah.rya telah ada, kemudian dia kernbali menikahinya, maka menurut

pendapat mereka sumpah suaminya ifu telah nrsak, sedangkan jika

sifatnya tidak ada pada waktu thalah ba'in tersebut, kemudian dia

kembali menikahinya, maka sumpahn5n itu fidak rusak menurut

pendapat Imam Malik, para Ahli pendapat dan dalam salah satu

pendapat Imam Syaf i r{9, Imam S}1afi'i & juga memiliki pendapat lain

bahwa sifat ifu tidak kembali secara langsung, itu adalah pendapat

pilihan Imam Al Mazini dan Abu Ishaq, karena penjatuhan thalak itu ada

sebelum akad nikah, maka itu Udak terjadi sebagaimana jika dia telah

mengaitkan thalak itu dengan safu sifat sebelum dia menikahinya, maka

tidak ada perbedaan pendapat dalam hal jika dia berkata kepada

seorang wanita asing: kamu aku thalak jika kamu telah memasuki

rumah, kemudian dia menikahin5ra dan isfuinya telah masuk rumah,

1ee Uh. Ibnu Al Mundzir, Alfima'hlm.89/4161.

Al Mughni - lttl



maka fidak jafuh thalak kepadanSn, ini pendapat berdasarkan

maknanya, sedangkan jika sifatrya telah ada pada waktu thalak ba'in

tersebut, maka rusaklah sumpahnya, karena syraratnya ifu ada pada

waktu yang tidak memungkinkan pfuhnya thalak, rnaka hilanglah

sumpah tersebut, jika sumpah ifu telah rusak safu kali, maka tidak

mungkin dapat ada kembali kecr:ali dengan akad yang baru.

Menurut pendapat kami, bahrrn akad sifat dan kejadiannya ifu

telah ada di dalam nikah, maka jatuhlah thalak itu, sebagaimana jika dia

tidak mengkhulu'nya dengan thalak ba'in, atau sebagaitn rna jika istin3a
telah dipisahkan bukan dengan thalak tiga menurut Imam Malik dan Abu

Hanifah serta sifahrya ifu bdum dilakukan, perkataan mereka:

sesungguhnya thalak ini ada sebelurn nikah, maka lmrhi katakan: thalak

itu batal iika suaminya belum men!,ernpumakannla menjadi thalak tiga,

perkataan mereka: sifat tersebut rusak ril<a telah dilakukan, maka kami

katakan: akan taapi sifat tersebtrt nrsak jika dilalarkan dari sisi jika dia

melanggar sumpahnSra, karena sumpah ifu mempakan jawaban dan

akad, kemudian telah ditetapkan bahrqa akad sifat itu menrbufuhkan

. pemilik, dernikian pula jaunban srmpah dan pelanggarannp itu Udak

akan dicapai dengan dilalnrlrannya sifat tersebut pada unkfu ishinya di
thalak ba'in, rnaka sumpah ters€but fidak rusak, sedangkan dalam

masalah kernerdekaan budak terdapat drra riu4lat:

Pertama, Kenrerdekaan budak ifu sarna seperti nikah, lpifu
dalam hal bahura sifat itu fidak alon rusak dengan keberadaann5n

setelah budak ifu diiual, rnaln ihl sarna seperti rnasalah hta.

Kedua, Sifat tersebut nrsak, karena p€rnilik kedrn fidak

mengikuti p€rnilik perhrna dalam sesuafu apapun dari hukum-

hukumngn, berbeda halnla dengan niloh, karena dia mengikuti panilik
pertarna dalam sebagian hukurn-.hukumnya, lraifu jumlah thahk, rnaka

itu boleh diilnrfi pada waktu sifatryla itu kernbali, karena hat ini telah

melakukan muslihat untuk mernbatalkan thalak lnng telah dikaitkan,
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sedangkan muslihat atau tipu daya itu tidak dapat menghalalkan apa
yang telah dihamm Allah &, karena sesungguhnya Ibnu Majah dan hnu
Bathah telah meriwayatkan dengan kedua sanad mereka, dari Abu Musa
Al fuy'ari lg bahwa dia berkata: Rasulullah telah $ bersabda:

'^3 g,Eu oi;:;:, 1t:t )r:*, ofi gt?f lq 6

,r*fL ts rt&;r:)n giil"
"Bagaimanal<ah kadaan kaun-laun Snng mempetmainkan

hukum-hukum Altah dan a5nt-ayatN5n, aku tetah

menthalakmu, aku telah mantjukmu, aku telah mathalakmu'2@.

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan oleh hnu Bathah:

,tl;rr gifi" rtl;rr3 dfu
"Aku telah mengkhulu'mu dan aku telah maujukmu, aku telah

mathalalrmu, aku telah muujukmu".

' Telah diriwayatkan juga dengan sanadnya, dari Abu Hurairah
rg, dia berkata: Rasulullah $ bersabda:

"Janganlah l<alian melakukan apa tang telah ditakukan oleh
kaum Yahudi, kemudian kalian menghalalkan penghanman-.

Allah & dangan muslihat Snng paling re2i2fi'201.

Pas:al: Apabila sifat itu tidak kembali setelah akad
nikah yang kedua, seperti suaminya berkata: jika kamu telah
memakan roti ini maka jafuhlah thalak tigaku kepadamu, kemudian dia
menthalak ba'in kepadanya, kemudian isfuinya telah memakan rotinya,

200 93. hnu Majah (7/2OL7l,Al Baihaqi dalam As-Sunan At Kubro(l/3221dan
sanadnya dhaif, di dalamnp terdapat Naufal bin Ismail, Al Hafizh berkata: ia shuduq
dan buruk hafalanqla.

201 Takluij haditsnp telah disebutkan pada masalah no. 87g dengan no. (261.
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kernudian dra menikahinp, maka suaminya itu tidak melanggar

sumpahnya, karena pelanggarannSn ifu adalah dengan adanya sifat pada

akad nikah yang kedua, akan tetapi sifat itu tidak. ada, maka tidak

mungkin baginlra menjafuhkan thalak dengan roti yang dimakan istrinya

sedangkan pada qnktu ifu istrinya telah di thalak ba'in, karena tidak ada

thalak pag mengikuti thalak ba'in, Wallahu A'larn.
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i>rtu iV

-trw6q-s\r'Q6 $yr*"

Bab: Thalak

Makna thalak adalah pernutr.rsan tali pemikahan yang mengikat
antara suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, thalak masih

merupakan salah satu bagian dalam syariat Islam. Dan dasar hukumnya
berasal dari AI Qur'an, hadits Nabi, dan juga ijma para ulama.

Untuk dasar hukum dari Al Qur'an, Allah trh berfirman:

MSS *U'Ur" 5 o,uTlutYr|'all;i t!$i
'ii!&r,

$.W & {i ;'1 
"i- 64 {1'p ig ;i'"' lLSrlif [i,iil VW & {i ;,r',i-6 {i'& ig ;it 

."r!e

,tt' 3:',L fr$ {rk;;x 5(, ;ri !rX- *:*
@;+s,i

. " Thalak (,ang dapt dirujuk) itu dm kali. (setelah itu suami dapaf
menahan dengan bik, abu dagan baik" (es. AI Baqarah

[2h 229), dan pada ayat lain Allah berfirman:

b

4l';r
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'bAli6iU!i;-ifr,';$rHI6ySit&

€j4 *"45'^1 ili;'r1S

{t ;tfi tY- 6N-, W i7".6,'"-i-6- fr J y <44
*;'w-i.[z

6iaf'
"i. 

UT';ifi 3x ati{'ifi3'{b ri ;'t ;iL't:i

"Wahai Nabi! Apbila htnu mancqailant iffinnru nnb
hqdalhh lannu cmikan mqela pda w:akfu rrw& dapt
(manghadapi) iddahn5a (tpng snfu)"

(Qs. Ath-Thalaaq t65J: 1).

Untuk dasar hukum dari hadits Nabi, sebuah riu,ayat dari Ibnu

Umar menyebutkan, bahwa suafu ketika Ibnu Urnar menceraikan

istiryTa pada saat istriqra ifu dalarn rnasa haid, lalu agBhqp (Urnar) pun

m€nanlrakan hal ifu kepada Nabi $, lalu Nabi b€dota kepada Umar:

"Perinbhl<anlah analmtu ifu unfuk mql.riulfrltn kanbli, ramun bnp
digauli, hinga istin5a ifu meleuati mas laidrya, lafu mdeonfi pia
trasz,.bercihi5a, lalu meleunti lagi rma lai&tjn 5ang kdm l<ali,

barulah ketil<a itu ia bleh manilih anbm dta, aplah ia nnsih
manginginl<an wanib itu (dangan diguli) dan fidak mancaail<anrya,

ataul<ah ia ingin melepl<ann5a nernun bnp mqrgubUp ena,
sd<ali. Itutah n asa iddah garg tnlar b7i pn isti 5rug dicmikan,
sanai dangan frrrrnn Allah *." Mrt'tafq ahih.

Dan barynk lagi apt dan hadits bin yang ted{ait dengan thalak.

Bahkan para ulama telah bersepakat bahwa flrahk ifu mentang

diperbolehkan dalam aganE Ishm. Dan sahh satu hilnnah
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pembolehannya adalah, bisa jadi dalam sebuah rumah ,unggu suami istri

tidak lagi dapat melanjutkan kebersamaan mereka dan tidak dapat

mempertahankan biduk rumah tangga mereka, bahkan memaksakan

mereka unfuk tidak bercerai hanya akan menghasilkan keburukan

semata, karena mereka berdua hanya bisa bertengkar setiap wakfu, lauh
dari makna kemesraan dan keharmonisan. Oleh karena ifulah agama ini

memperbolehkan percemian agar keburukan seperti itu tidak lag

dipertahankan.

Pasal: Meski secara umum diperbolehkan, namun
hukum thalak tidak tetap pada satu hukum saia. Ada lima

kemungkinan hukumnSn, yaifu:

- Wajib, yaifu perceraian yang diajukan oleh wali perempuan

setelah masa tunggu (iddah) perempuan itu sudah habis (setelah dithalak

rujuk)dan suami tidak mau menaungi istrinya lagi. Serta perceraian yang

dialukan oleh dua penengah dari masing-masing pihak (Vakni pihak istri

dan pihak suami) setelah sebelumnya kedua pihak ter.sebut berselisih

dan meminta ditengahi oleh perwakilan keluarganya, apabila kedua

perwakilan tersebut sudah menetapkan agar suami ishi ifu bercerai

maka perceraian pun menjadi wajib hukumnln.

- Makruh, yaifu perceraian png tidak perlu dan tanpa alasan.

Namun Al Qadhi menyatakan, bahwa ada dua pendapat ulama terkait

dengan perceraian seperti ifu, ada yang mengatakan bahwa hukumnya

haram, dengan alasan karena percemian seperti itu tidak hanya

melahirkan kerusakan pada diri pelaku sendiri tetapi juga terhadap istri

dan keluarganya. Selain ifu ia juga menghentikan kemaslahatan yang

akan dihasilkan dalam kelr-rarga itu iika ia melanjutkannya, padahal

penghentian pemikahan tersebut dilakukannya tanpa alasan tertentu.

Maka hukum perceraian seperti ifu tidak diperbolehkan, sama seperti
hukum melenyapkan harta sendiri, yang rrrana terkait hal ifu Nabi $
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bersabda: " frau* boleh mencelal<ai (manbuat celaka terhadap) diri
sendiri dan hdak boleh pula mencelal<ai (manbuat celaka terhadap)

orang lain." Ulama lain berpendapat bahwa perceraian seperti ifu
hukumnya mubah, dengan dalil hadits Nabi $: "Sauatu gnng halal
(boleh dilakukan) niilnun phg frdak disukai Allah adalah

perceraian."zoz Pada riwalrat lain disebutkan: "Pqcqaian adalah safu-

satunya pabuabn 5nng dihalakan oleh Allah rarnun Dia frdak

manyukai ifu."ms HR- Daud. Oleh karena ifulah, meskipun

mubah (halal), tapi masuk ke dalam hulilm makruh, karern perceraian

yang tidak perlu dapat menghentikan kernaslahatan lnng akan

diperolehnya di kernudian hari.

- Mubah, pitu ketika cerai mernang diperlukari akibat perbuatan

istri yang tidak dapat menjaga perilakunya atau tidak dapat melayani

suaminya dengan baik, ataupun karena tidak terpenuhinya maksud-

maksud lainnya dari pemikahan ifu sendiri.

- Dianjurkan, yaitu k€fika isbi sudah tidak dapat dirnsehati lagi

dan diajak unfuk memenuhi hak Allah, misalqa tidak mau mengerjakan

shalat atau semacarnnla. Juga ketika isti tersebut tidak dapat dipaksa

untuk melakukannya. Ataupun k€fika isbi temsebut sudah tidak dapat
menjaga lagi kehormatan diriryn. Terkait dengan hal ini imam Ahrnad

menyatakan: Suami tersebut tdak perlu lagi menahan isfoiqn lebih

lama,'pertama karena u,anita ifu sudah teddhs agarnanlra, dan kedua

karena tidak dapat diiamin bqfh siapa yang berada di mhimnya jikalau

wanita tersebut hamil nanti. oleh karena itu fidak salah jika wanita itu
ditekan dan dipersernpit keadaanrryp unfuk mengambil kesempatan

2o2 HR. Abu Daud enflSl,lbnu Martrh 0/2O18,t, !u9 oleh Al Baihaqi dalam
l<rtlrb As-Sumn (7/3221, dan oleh Al rlaldm dalam htab Al Mwbdmk 12/796).
Namun saaadhadits ini adalah sarnd lnng lertah, [hadah kcteranganr{,a pada ldtab l/
lrua'(2O4Ol.

2o3 HR. Abu Daud l2/n7n dengan sanad tnng berkategori shahih mursal
sebagaimana dikutip dari htab Al Ine' (l/rcn. sernenhra At Albani memasukkan
hadits ini dalam kitab Dlnif NJann6988), karena menrnrbrya isnad hadib irn dhait
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pengembalian sebagian mahar yang sudah diberikan kepadanya, sesuai

dengan pengecualian yang disebutkan pada finhan Allah,

'u{, S $'ii$3; 11,6,1;74 "6Ji1' 1;

6b{i#f o$"a-3}Ju,i3ir6$#,
0#Qa*.ffi|sL;qlws3fi

' "Dan kamu men5rusahlan merel<a karena hendak

mengambil kembali sebgian dari ap 5ang tetah kamu berikan

kepadaqn, kecuali apabila merel<a melald<an perbuatan keii yang

nyata." (Qs. An-Nisa [4]:19).

Namun dimungkinkan pula, thalak pada kedua contoh di atas

adalah thalak yang wajib.

Adapun contoh thalak yang dianjurkan adalah thalak yang

dilakukan ketika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tanpa

adanya solusi lagi unfuk mempersafukannln, atau kefika pihak wanita

memutuskan untuk menempuh ja\x khulu (thalak gnng dijatuhkan atas

permintaan dari istri dengan menyertakan biaya pengganti), agar ia

dapat keluar dari kezhaliman suaminya

Terlarang, yaitu kata cerai yang diucapkan oleh suami pada

saat istrinya sedang haid, atau pada masa bersih namun di antam masa

tersebut masih terjadi hubungan badan di antara keduanya. Seluruh

ulama, di setiap waktu dan di belahan bumi manapun sepakat, bahwa

thalak tersebut hamm. Dan thalak itu disebut pula dengan

thalak bid'ah, karena thalaknya bertentangan dengan sunnah serta

melanggar ketentuan dari Allah dan rasul-Nya, Allah & berfirman:

GU6"igt
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"Maka hqdailah kamu cmilan mereka pada wakfu mereka

dapat (menghadapi) idah4a (lpng wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Nabi # bersabda: "Jika ia memang ingin menceraikan, maka

hendaknja ia melakul<an lnt ifu t;anp menyenfuh istrin5n selama safu

masa bersih. Itutah iddah Sang diajar!<an oteh Atlah ketika seoft,ng suami.

ingin mencmil<an isbin5a-" Pada riwayat lain, dengan'lafaz Ad-

Daraquthni dari Ibnu Urnar, disebutkan bahwa kefika Ibnu Umar

mencemikan isbinlra dengan thalak safu saat isfuinSa sedang haid lalu ia

hendak mdanjutkanq;a dengan dua thalak lainqn setelah masa qunt'
(setelah meleurati rrnsa haid), maka hal ifu kepada Nabi

S, lalu Nabi $ bersaMa: 'Wahai lbnu Unar, bukan seputi ifu thalak

ynng diajarl<an Allah kepdamu, karnu telah menglahi sunnah jika

seperti ifu, larena sunnahn5a adalah dangan menghabiskan masa

bersihn5n tqt&ih dahulu blu cmilanlah pda setiap euru'ng6."2Q4

t-agrpula, jika seomng wanita diceraikan pada masa haid, maka

iddah 1nng harus dfalani olehq,a akan lebih panjang, karena masa haid

yang terucap thalak di dalamryn tidak masuk dalam hitungan sebagai

masa iddah, begifu juga dengan rnasa bersih setelah masa haid tersebut

(menurut pendapat png mernaknai quru' sebagai haid). Dan jika

seoftrng suami menceraikan isfoinya pada masa bersih yang masih

terdapat badan di dalamnya, maka masih mungkin terjadi

kehamilan pada rnasa-masa tersebut, hirrgga mernbuat suami tersebut

merasei merryesal di kemudian hari, dan juga akan mernbuat sang isfui

merastr bimbang, apakah ia hanrs menjalani iddahryn dengan guru'

ataukah ia hanrs beriddah sdarna rnasa hamilnya.

204 Hadits ini diriwaptkan oleh Bailraqi dalam kitab as-Sunan al-Kubm 17/33411,
dan iuga oleh A&Daraquthni dahm htab as€unan 14/371. Namun di dalam isnad

hadib ini terdapat kelernatran.
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L247 - Masalah: Abu Al Qaslm AI l(harqi berkata,
'Cerai yang sesuai sunnah adalah perceraian !,ang jafuh
pada masa bersih tanpa ada hubungan suami istri di
sepanjang masa tersebut, untuk thalak lrang pertama saja,
lalu sang sang suami membiarkanrrln ftanpa menyenfuh
istrinya kembali) hingga beralfiimtra nras.r iddah-"

Yang dimaksud dengan 'se$lai stmnah" adalah sesuai

dengan ketentuan dari Alhh dan Rasul-N4 melalui ayat dan hadits di

atas tadi, 5nkni perceraian 1ang dilakukan pada rnasa bersih gang tidak

ada hubungan suami isffi sdama rnasa tersebut, dan tdak pula

melakukan hubungan intim hirgga isti selesai menjahni rnasa iddah4n.

Ibnu AMil Barr dan lbnul Munzir : Tidak ada

perbedaan pendapat di antara uhrna, apabih seorrng

suami menceraikan ishinln pada rrnsa bersih, di nnna ia tdak
menyentuh istinya di sepanfrmg rnasa tersehrt, lalu tidak disenfuh pula

hingga masa iddahnln sdesai, rnala tersebut sudah sesuai

dengan sunnah, yaifu menc€raikan isti sesuai irtdahrya seperti y.ang

ditetapkan oleh Allah.

Ibnu Mas'ud mengatakan: thalak Slang sesuai sumah adalah

thalak yang dilakukan pada rnasa b€rsih tanpa ada hubungan suami istoi

di dalamn*.zos

Penjelasan serupa ,uga diunglepkan Ibnu lvdas'ud kefika

menafsirkan firman Allah: "lbhla lrufuklah lamu cmihn maeka pda
unktu mqel<a dapt (magffipi) ekhn5a (lang rnjar)." Ia
mengatakan: maksudnln adalah dahm rnasa bersih tanpa da hubungan

suami isfi di dalamnSn-

2o5 HR. An-Nasa'i pada bab: ttahq (5/3394), lbrm Maph g/m1Dl, Al Baihaqi
dalam kitab As-sunan (7/325), iuga ol€h Abdurrazzaq dalam ldhab ltfiBlnnnak\F
(6/303/10927), iuga oleh Said bin lt{ansur On6O!- dan ole}r lbnu Jarir dalam htab
tafsimya (28/129), dengan salrrd1yarg shahill
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Dan penafsiran yang sarna juga oleh Ibnu Abbas.

Hadits lain yang memperla.rat pendapat tersebut adalah hadits
yang diriwayatkan dari Ibnu umar lnng terah karni sampaikan
sebelumnya, yaifu saMa Nabi $: "pqinbhl<anhh anahnu itu unfuk
merujuknSa kembati natnun hnp digauti, hinga isbirya melaaati
masa haidnSn, lalu melanmfi pula nnsa basihnSa, lalu melannti lagi
masa haidrya gang kdw, baruhh kefrka ifu ia bteh memitih antam
dua, apakah ia masih wanib itu (derzgan digauh) dan tidak
mencemikannSn, abul<ah ia hain metepstann5a natnun tanpa
menggaulinSa sama sel<ali- Ifulah rms iddah gary walzr fugi Fn isti
Snng dicemil<an, sauai dangan finw, Athh dl."

Adapun ungkapan "lalu sang suami m'ernbiarkannya (tanpa
menyentuh istrinya kembali) hingga berakhim5p masa iddah",
maksudnya adalah: fidak mengucapkan lalimat thalak selanjutnya
sebelum masa iddah untuk thalak tersebut berakhir, oleh karena ifu
apabila seseorang mencemikan ishinya dengan tiga thalak, nannun
diucapkan pada tiga kali masa b€rsih bertunrt-funrt, maka hukum
thalaknya sama saja seperti ttnlak tiga lnns diucapkan pada safu masa
bersih (terlarang).

Imam Ahmad mengatrkan: trahk yang sesuai sunnah adalah
safu thalak, lalu dibiarkan tanpa digauli hirggu mencapai tiga kali masa
haid.

Pendapat l'ng sama ,,sa diungl*pkan oleh lrnam Marik, Al
Auza'i, Imam Sgnf i, dan Abu Ubail.

sementara Imam Abu Flanihh dan Ab-Tsa,ri berpendapat:
Thalak lnng sesuai sunnah adalah trahk 3nng dilah*an sebanSnk tiga
kali, Snng rEma setiap thalaknya ifu diiatuhlon pada setiap l<ali quru'
(setiap kali berakhir rnasa hairt).

Pendapat ini juga merupakan pendapat sd,nrh ularna Kufah.

@I - Al Mughni

:G,r



t

l-andasan png mendasari mereka adalah hadits png
diriunptkan dari Ibnu Umar, !,aitu ketrlo Nabi $ berkata kepadanya:

"RujuHah istimu, niilnun bnp katnu guh, hinga ia meleumti nms
bersihnja, lalu maa huidntp, lalu nmn fusihn3a."

Para ulama tersebut kernudian meniebskan: Perintah Nabi

kepada Ibnu Umar untuk merrbiarkannga (fidak digauli) pada rrnsa

bersih setelah ia mengucapkan thalak, Udak lain karena arrtara ucrpan

thalak dengan masa bersih tersebut fidak ada iamk u/aktu satu masa

berih 5nng penuh hingga tidak dapat diiarnh ke{iadaan ianin di mhim

istri. Dan ketika telah berlalu rnasa bersih tersehrt, dan berlalu pula

masa haidn5n, maka Nabi $ pr.trr mernpersilakan Ibnu Urnar unfuk

mencemikan istinln. Selain ifu, hnu Urnar iuga menSntakan pada

riwayat lain: ketetapan sunnah dalam b€rcemi adahh pada saat isfui

dalam masa bersihnya, lalu diceraikan pada seilfrp l<ali quru'{setiap kali

selesai masa haid).

Selain ifu irnam Nasai iuga meriwayafl<an, dengan isnad dari

Abdullah, ia berkata: fialak lrang- sesuai sunnah adalah dengan

mengucapkan safu kali thatak pada saat ishi dalam masa bersih tanpa

ada hubungan suami isfoi sepanlang rnasa tersebut. Apabila isfui telah

haid dan memasuki masa bersihnp kernbali, maka sang suami dapat

mengucapkan thalak selanjutuiya. Dan k€fika lshi tersebut telah

menjalani masa haidnya png kedua dan sedang berada dalam maszr

bersihnya yang ketiga, rnaka sang sumi dapat

ynng teral<hir. I-alu si is&i finggal menialani sisa iddahnlra dalam satu kali

haid lagi.zo6

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, sebr:ah riwaSnt dari Ah gpng m€ngatalon: 'Tidak ada

seoftng pun di antara kalian 57ang menceraikan ishinlTa sesuai dengan

2o5 HR. An-Nasa'i pada bab: Thalaq (6/1.4{i/ld€q$an sanad SEng st ahk-

Li._
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sunnah namun di kemudian hari ia menyesal."2O7 (HR. Atsram). Dan
penyesalan ifu hanya akan terjadi pada diri seseomng yang menjatuhkan
tiga thalak sekaligus.

Ibnu Sirin meriwalntkan: Ali perrrah berkata: Apabila semua
orang menerapkan apa png ditetapkan Allah terkait dengan perceraian,

maka niscaya tidak ada png menjatuhkan tiga thalak sekaligus, karena
dengan menjafuhkan safu thalak rnaka ia akan memiliki kesempatan
unfuk merujuk istoinSra Snng berada dalam naungannya selama tiga kali
haid, dan di sepanjang u,aktu ifu mungkin saja timbul di hatinya untuk
merujuk iskinya. (HR. Nai1661.zoa

Ibnu AMil Barr juga merirarayatkan dengan sanad gang tersandar
kepada Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata: Thalak yang sesuai sunnah
adalah thalak yang dijafuhkan saat istoi sedang dalam masa bersih, lalu
ia tidak disenfuh hingga ia menyelesaikan iddahnya, atau hingga ia
dirujuk kembali jika suaminyra menghendaki.2@

Adapun untuk hadits hnu Umar llang dijadikan dalil oleh
pendapat kedua, kami katakan bahwa hadits tersebut tidak dapat
dijadikan dalil5rang bisa menguatkan pendapat *onLu, karena di dalam
hadits tersebut tidak ada keterangan tentang penggabungan tiga thalak
sekaligus. Sementam unfuk riurapt yang kedua, mungkin saja hal itu
terjadi setelah ishi dirujuk kernbali, dan apabila isti telah dirujuk setelah
thalak yang pertama lalu kemrudian dithalak kernbali maka thalaknya
masih termasuk thalak sunnah- Bahlan Imam Abu Hanifah sendiri
mengatakan: Apabila suami memegang tangan isfuinya dengan syahwat
di antam thalak-thalaknp takni antara thalak pertama dengan kedua,

2o7 HR. Al Baihaqi dalam ldtab As-Slotan e/3Xy wara nauquf,jtrga oleh hnu
Abu QBibah dalam kitab Mwlnnmftw pada bab: 77nrq (4/3) densan- anadyang
slphk.

2os HR- Ibnu Abu s!/aibah (4/s) daftd lbru sirin" dari Ali, dengan anad yag
shahih.

zoe HR. Ibnu Abdil Bardalarn ltub At-Tamhktg1ngl.
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atau thalak kedua dangan ketiga)maka thalaknya menjadi gugur, kar6ra

dengan memegang tangan istri menggunakan syahwat ifu artinya ia
telah merujuk istrinya kembali. Maksudnya, apabila suami telah merujuk

istrinya maka gugurlah hukum thalak yang dilakukan sebelumnya,

seakan ia tidak menthalak sama sekali, dan ia harus mengucapkan

thalaknya kembali apabila ia ingin berpisah dari iskinya. Berbeda halnya

jika suami tersebut fidak merujuk istrinfra, maka ia fidak perlu

mengucapkan kata thalak apabila ia benar-benar ingin berpisah. Selain

ifu, apa yang mereka di atas adalah menjafuhkan thalak

s@ara berfurut-turut tanpa ada rujuk dari suami, hingga tidak termasuk

dalam thalak yang sesuai sunnah, sama seperti menjafuhkan thalak tiga

sekaligus pada satu kali masa bersih.

Pasal: Apabila seorang suami menjafuhkan thalak
secara bid'ah (fidak sesuai sunnah), yaifu dengan cara
menceraikan ishinSTa pada saat istringa ifu sedang haid, atau
pada masa bersih namun mereka telah berhubungan intirn di
dalamn5n meskipun haqn safu kali, maka meskipun dianggap

telah melakukan perbuatan dosa tapi thalak ifu tetap jafuh menurut

segenap para ulama.

Ibnu Al Mundzir dan hnu Abdil Barr mengatakan: Tidak ada

seorang pun yang tidak sepakat dalam hal ifu, kecuali mungkin mereka

lnng senang dengan bid'ah dan kesesatan.

Pendapat Snng bersebmngan itulah lnng disebutkan pada

riwapt Abu Nashr dari Ibnu Ulal4Bh, Hislnm bin Hikam, dan kelompok

Syiah. Dikatakan, bahwa thalak yang seperti itu fidak shahih dan tidak
jatuh thalaknya, karena Allah & mernerintahkan agar thalak diucapkan

dengan memperhatikan iddahnS;a, oleh karena itu apabila thalak

dijatuhkan diluar ketentuan tersebut rnale thalaknya tidak sah, seperti

I

t
I

I
I
I
t
I
I
lt

AI Mughni - E]}I



halnla pertmkllan, apabila. ses@rang diperwakilkan fidak sesuai dengan
u,aktu }nng seharusn!,a, maka peruaakilan ifupun menjadi tidak sah.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertann) adalah hadits Fng diriurayatkan dari hnu Umar ketika ia
mencemikan Urin3l" saat istoinya itu sedang haid, lalu Nabi $ pun
merrerintahkan kepadanya unhrk merujuk istinya. pada lafazh riwayat
Ad-Daraquthni disebutkan: [-alu alar bertan5n: "Wahai Basulullah,
bagaimana jika seandainya aku menceraikan isfuiku ifu dengan thalak
tiga, apakah mungkin alor rnasih dip€rbolehlmn unfuk memjuknya?"
Nabi $ menlaurab: 'Tidak bldt, istimu tdah tqthaba dengan thatak
tiga, dan lranu dfuWW telah m&kulan pabuabn dosa.,,zlo

Nafi menjelaskan: Ketil* itu Abdullah h"; sebenamya dari
Ibnu umar) hanya meniatuhkan thalak safu, lalu thalak satu ihrlah png
iatuh kepada ishinln, dan kernudian AMutlah memjuk istrinya kembali
sesr:ai dergan pedntah dari Rasutullah *.2t1

Riwayat dari Yr.n,rs bin Jubair juga menyebutkan, (setelah

diMhhukan tentang pgristiura ifu) Yunus bertanSn kepada Ibnu Umar:
'Apakah ftalak Snng kamu ucapkan p€rtarna kali tehp jafuh?,, Ibnu
Umar merrjaurab: 'Tenfu saia. Bukankah kefil<a somng isti diceraikan
lalu ia fidak p€duli atau tidak menerimanSra malG thalak ifu tetap

iatth?"ztz

2ro r{R- Adoardqdrlrf @r3l/8lil, ilga ol€h Al Baihaqi dalam htab As.sut,n Al
Kubm (7&\ dan oleh Ahmad dalarn htab Musnadqn 12/61 dqvan anad yarg
slnlrill

2rr 61 Mu&n e/1O95/41, dan ol€h Al Baih4i dalam htab As-sumn (7/3241,
mdaft-d Az'Zr;inlj, dad sahnq dari Abdutlah bin urnar, dengan sardyarg slnhih.

2rz HL Al Brkhari pada bab frraWp/SZS:Z), irya oLt t"t*ti- frau UuU tf,auq
en/rc%l mdafd l,trhamrnad btoi Sirin dari Ynnus bin Jubair, dan (Z/lO/lOgTl
ndahn Qeh.lah dari Yr.nnrs bin Jubato, Fga diriu,alntkan oletr Abu Daud pada bab
dnah(2/2184), irga oldr Tirmidzi pada bab frlalqlg/lll5), iuga oteh hnu Majifi
pada qab h& $/'nzzl, dan oleh lbnu -Abdil Barr dalam kiblb At-Tamhkl
(15/59,@,611-
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Semua itu adalah riwayat yang shahih. Selain ifu alasan lainnya

adalah karena thalak tersebut diucapkan oleh seomng mukalaf yang sah

untuk menjafuhkan thalak, dan diucapkan kepada wanita yang boleh

menjadi objek thalaknya, maka thalak ifu sudah pasti sah sebagaimana

thalak yang dijatuhkan kepada wanita yang sedang hamil. Selain itu

juga, karena thalak tersebut bukanlah salah safu ibadah unfuk

mendekatkan diri kepada Allah hingga hans sesuai dengan sunnah agar

menjadi sih, melainkan hanln penghilangan atas hak penjagaan dan

pemutusan kepemilikan, oleh karenanya keabsahan thalak yang tidak

sesuai sunnah itu lebih harus dihitung jatuh thalaknf daripada yang

sesuai sunnah, agar lebih membuat pelajamn dan sekaligus menjadi

hukuman bagi pelakuqn. Adapun iika thalak itu diucapkan oleh selain

suami, maka hal itu sudah jelas tidak sah hukumnya, karena selain dari

suami tidak ada yang memiliki hak untuk menjatuhkan thalak.

Pasal: Hukum untuk merujuk kembali istri yang

diceraikan pada saat masa haid adalah dianjurkan, sesuai
dengan perintah Nabi $ kepada lbnu Umar. Karena hukum

minimum untuk sebuah perintah adalah anjuran. Selain ifu, dengan

merujuknya kembali berarti suami tersebut telah menghilangkan esensi

pengharaman atas thalak yang dijafuhkann5Ta.

Oleh karena itu pendapat png diunggulon dalam madzhab ini

hanya sampai pada hukum anjumn saja, tidak sampai diunjibkan.

Pendapat lrang sama juga disampaikan oleh Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam

Syafi'i, Ibnu Abu [-aila, dan ulma rnadzhab Hanafi.

Sernentara ifu ada pendapat lain yang diriuayatkan oleh lbnu

Abu Musa, dari Ahrnad, bahrrnsanga rujuk dalam keadaan seperti ifu

wajib. Pendapat ini pula 1png dipilih oleh Malik dan Daud.

Alasanngra adalah, bahua pada dasamya sebtrah perintah itu hukumqB
diwajibkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukum yang
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berbeda. Selain ifu, rujuk dalam hal ini sama hukumnya seperti
mempertahankan pemikahan, dan hukum mempertahankan pemikahan
yang seperti ifu hukumnya wajib, buktiryn thalak tersebut diharamkan
(t/akni thalak yang dilatuhkan ketika istri dalam masa haid). Disamping
ifu, rujuk dalam hal ini sama pula hukumnya dengan mernpertahankan
istri dan menjaganSa dengan can yang baik, sesuai dengan firman Allah
&'

*:4.6K-;'6
"Maka tahanlah mereka dengan cam tang baik.,, (es. Al-

Baqarah l2l, 23U, oleh karenanyra rujuk terseb't menjadi wajib
seperti halnp menjaga isfoi sebelum ia diceraikan.

Bahkan Malik dan Daud berpendapat, apabila suami terkesan
sungkan maka ia harus dipaksa unfuk melakukanngn. lalu ulama
madzhab Maliki menambahkan: Ia hanrs dipaksa unfuk merujuk istrinya
selama masih dalam rnasa iddah. Terkecuali Asyhab, png berpendapat,
pemaksaan itu dilalokan sebelum istinln mernasuki tiga tahapan, yaitu
masa suci, lalu rnasa haid, dan kernudian suci kembali, karena jika isfui

yang dithalak telah meleruati ketiga tahapan terseb'trt rnaka suami tidak
wajib lagi unfuk menjaganSn, dan secam otomatis suami tersebut tidak
wajib pula unh.rk memjuknlp.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, ttnlak itu tidak terangkat hukumnya
dengan ruiuk, oleh karenanya suami tersebut tidak diwajibkan unfuk
melakukan hal ifu, sebagaimana jika ia menthalak isfuinya pada masa
suci yang ada hubungan intim di dalamnga, lang mana hukumnya
disepakati oleh sernua ulama bahwa menrjuk isfui gnng dithalak seperti
itu fidak diunjibkan.

tandasan ini diriun3ptkan oleh Ibnu Abdil Barr dengan
mengatas namakan seluruh ulama. Sernentam kesimpulan lrang
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disampaikgn pihak lain menjadi gugur dengan adan3n landasan tersebut.

Dan mengenai stafus perintah, sebagairnana telah kami jelaskan di atas

tadi, yaitu lebih tepat hur,ln dianlurkan sala.

Pasal: Apabila istri yang diceraikan pada masa haid
telah dirujuk kembali, mal<a diwaiibkan bagi suami untuk
meniaga istrin5;a hingga ia suci dari haid- Selanjutnya,

dianjurkan bagi suami unfuk tetap menjaga istrinl;a hirrggu ia memasuki

masa haid berikutrya hingga ia suci kernbali, sesuai dengan perintah

Nabi $ pada hadits 1nng diriu,ayatkan oleh lbnu Umar di awal.

Ibnu AMil Barr mengatakan: Ada bebaapa alasan lnng
diungkapkan para ulama terkait dengan kesimpulan tersebut, di
antamnya: Pertama, rujuk hampir tidak dapat dilakukan dengan cara

lain png lebih pasti agar menjadi sah kanrali dengan berhubungan

intim, karena hubungan infimlah lpng mernang biasan5n diinginkan dari

suafu pemikahan, sementam hubungan infim ifu tidak dapat dilaktkan
kecuali istri sedang dalam masa bersihngn. Apabila mereka telah

melakukan hubungan intim di masa tersebut, maka menjadi hammlah
pengucapan thalak, hingga ishi menjalani masa haidngra dan kernudian

dilanjutkan dengan masa bersih 1Bng tidak ada hubungan intim di
sepanjang masa tersebrrt. Kedua, kata cerai rnakruh unfuk diucapkan
pada saat istri sedang dalam masa haid, karena iddah gnng harus d{alani
istri akan lebih lama, rnaka apabila seandairyla suami mencemikan
istoiryra setelah rujuk tanpa ada hubungan intim di dalamqp maka isti
tersebut mma sifuasinln seperti u,anita yang diceraikan tanpa
melakukan hubungan intim dan iddahryB prn sarna, oleh karena ifulah
Rasulullah $ mernufus keabsahan thalak dengan adanln hubungan

intim dan menjadikan rnasa bersih sebagai urakturya, karena harun di
masa ifulah hubungan intim dimungkinlen.
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oleh karena ifu, apabila suami terah berhubungan intim dengan
iskhya, maka diharamkanlah baginya unfuk mengucap kata thalak,
hingga istrinya ifu berhaid dan memasuki masa bersih selanjuhrya.
sebagaimana disebutkan dalam hadits png diriwayatkan dari hnu
umar: "Perinbhl<anlah ia untuk muujuk istiryn, hirgga isbin5a

masa bercih bnp inh.m, lalu masa haid, dan
bannah di mas bercih ia dapt mantilih, apkah ia masih
mau mqtcmil<an istirya abul<ah ia ingin memputahanl<an rutnah
tangganga.'zr3 fi-IR. Ibnu Abdil Barr).

K"tigu, Mernberi elek ioa kepada $,umi gang menjafuhkan
thalaknya pada waktu !,ang udak diperbolehkan, yaitu dengan
melarangnya berbuat serupa di uldfu png dipe6olehkan.

Namun di ternpat berbeda Ibnu AMil Barr juga menSatakan,
apabila seomng suami menceraikan isbinya kembali pada masa suci
yang persis setelah masa haid tersebut tanpa berhubungan intim, maka
ifu juga termasuk thalak lnng sesuai dengan sunnah-

Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang m€nl.takan,
bahwa suami tersebut tdak boleh menceraikan ishinya kecuali sudah
meler,rrati rnas.r bersih, rrnsa haid png kedua, dan masa bersih
selanjutrya, sebagairnana disebutkan di dalam hadits.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (1lakni
pendapat lnng sama seperti Snng dinyatakan oleh Ibnu Abdil Barr)
adalah firman Allah &i:

i::SWOiA':;;ifr
"Maka hqilakkh bmu cqail<an mqeka pda uakfu mqer<a

dapat {mangtndapi) iddahqn ?rug tnjar).lddah 5nng disebutkan pada
ayat ini adalah iddah llang b€rrnakna umurn, oleh karena ifu kapanpun

21s gp. hnu Abdil Barr-dalam ldtib At-Tamhkt(li/ilt.
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thalak 1nns dfatuhkan pada rnasa bersih rnaka thalak tersebut sudah

sesuai dengan sunnah.

Dalil lainrya adalah hadits yang diriwalratkan oleh seiurnlah

perawi, di antamnp Yunus bin Jubair, Said bin Jubair, Ibnu Sirin, Zaid

bin Aslam, dan Abu Zubair, dari lbnu Urnar, lrang manyebutkan

Rasulullah * menrerintahkannlra (Ibnu Umar) untuk

meruiuk ishinlp kernbali dan menunggu hingga masa bersihnya tiba,

kernudian barulah setelah itu ia boleh mqnilih, apakah mau

menceraikan lstiqTa kenrbali ataukah ia ingin mernpertahankan rumah

targganya.

Pada riwalpt ini tdak disebutkan tambahan uraktu lainnln, dan

hadits tersebut adahh hadits slnhihSTang muttafaq alaih.

7248. Masalah: Abu AI Qasim Al Iftarqi berkata,
'Apabila seorang suami mencemikan ishin5Ta pada masa

bersih dengan thalak tiga sekaligus, malra thalak tersebut

masih termasuk thalak lpng sesuai dengan zunnah, meski ia
meleuntkan kesempatan unfuk melakukan ruiuk.'

Ada beberapa riunSnt yang kontradiksi dari Ahmad terkait

dengan boleh atau tidaknln penggabungan tiga thalak secara langsung.

Ada riwayat yang menyebulkan bahwa hal itu tidak dihammkan. Inilah

riwayat 1ang dipilih oleh Al Kharqi, serta menjadi pendapat Irnam

S!/afit, Abu Tsaur, dan Daud-

Pendapat yang sama irya dihtp dari Hasan bin Ali,

AMtrrrahrnan bh Auf, dan Aqrq,abi.

tarUamrmsta adahh rnm!/at Fng meqrehdl{an, $ratu k€fika

tJunimir Al Ailani menuduh ishintn telah berbuat dna, lalu ia berl<ata

keeada Nabi $: "Alar akan dhnggap telah berbohong jil<a al<tr masih

setdah ini urahai Rasuhrllah." [alu LJunimir pun
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menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus sebelum ia
diperintahkan apapun oleh Nabi &.274 Hadits muttafaq alaih.

Tidak ada riwayat lain sama sekali yang menyatakan bahwa Nabi
.$ pada saat itu melarang Uwaimir unfuk menjafuhkan thatak tiga
kepada istrinya.

Diriwayatkan pula, dari Airyah, bahun suafu hari isfui dari Rifaah
datang menemui Rasulullah #, Iulu ia mengadu: "wahai Rasulullah,
Rifaah telah menceraikan diriku dengan thalak yang mutlak (thalak
tiga).." hadits ini juga mutbfaq alaih.

Pada riwayat lain disebu&an, bahwasanyra suami dari Fatimah
binti Qais pemah mengufus seseo=rng unfuk menyarRpaikan tharaknya
kepada Fatimah dengan thalak tiga sekaligus.

selain itu, thalak }nng berjumlah tiga tersebut boleh-boleh saja
dilakukan dengan cara terpisah atau safu persafu, maka bukan tidak
mungkin pula thalak itu dilakukan s@ara terpadu, sebagaimana laki-laki
boleh menceraikan'bebempa isfuinya s@ara safu persafu ataupun secara
langsung bersamaan.

Sementara riwayat af,-"a 1nng lain menlntakan, bahwa
penggabungan tiga thalak itu hukumryn hamm- Dan thalak seperti itu
disebut dengan thalak bid'ah, karena tidak sesuai dengan sunnah.
Riwayat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar dan Abu Flafsh.

Pendapat senrpa juga dirirrnSntkan dari sejumlah sahabat, di
antaranya Umar, Ali, hnu Mas'ud, hnu Abbas, dan Ibnu Umar. Dan
riwayat inilah yang menjadi pendapat imam Malik dan Imam Abu
Hanifah.

2r4 HR. Al Bukhari pada bab li,,aluq lg/224/sp59) dari Abdurrahman bin Auf,juga pada bab hukumanzsant<si (ll/6854), iuga pada bab: persatrnn (13/1304),
hadits ini juga diriwaptkan oleh Muslim lL/l.4grl, dan Abu Oaua eiiZq5), juga oleii
ArrNasa'i on4oz dan 6/3466), juga oreh Ad-Darimi (2/2z2dr,;ugu obf h;
Malik dalam lstab Al Muqaththa. (2/66S,ZGS/43), dan 

"Uf, 
eir#a dahm kitab

Musnadnya(5/7331.
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Riwayat dari Ali menyebutkan, "Tidak ada seorang pun di antara'

kalian yang menceraikan isfoinya sesuai dengan sunnah namun di

kemudian hari ia menyesal." Riwayat lain darin5n menyebutkan:

"Ceraikanlah istrimu dengan safu thalak, lalu jangan senfuh ia selama

tiga kali haid. Apabila kamu masih menghendaki untuk

mempertahankan rumah tanggamu maka rujuklah ia (sebelum

bemkhimya waktu tersebut). "215

Riwayat dari Umar menyebutkan, bahwasanya jika ada

seseorang yang didatangkan ke hadapannya telah menceraikan istrinya

dengan thalak tiga sekaligus, maka Umar akan memberikannya pukulan

y,ang kems.2r6

Riwayat dari Malik bin Harits menyebutkan: Suatu ketika datang

seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan sesuafu, ia

berkata: "Bagaimana pendapatnu atas pamanku yang telah

menceraikan istrinya dengan thalak tiga sekaligus?" lalu Ibnu Abbas

menjawab: "sungguh pamanmu itu telah berbuat dosa karena ia

melanggar ketetapan Allah dan mengikuti bisikan syaitan. Ia tidak akan

mendapatkaq jalan keluar dari Allah atas permasalahannya."

Jawaban dari lbnu Abbas tersebut dilandaskan firman Allah:

i::;t W GU fi, .;$ {e\ ):;tt

i; '"4;. [, €i,;] { "4,';ir Ws

6v?iW

21s 6p. Al Baihaqi dalam kitab As-Sula, (7/3U1, iuga oleh Abdurrazzaq dalam

kitab Mushannafnya (6/395,396/ll%5l, juga oleh Said bin Manshur dalam kitab ^r4s-

Sumn (1/364/10741, dan oleh lbnu Abu q/aibah dahm htab Al Mushamaf (4/l0l.
hnu Hajar kemudian mengomentari atsar ini dalam kitabnlp Fath Al Bari (9/275tl
sarndatsar ini adalah sarnd pr-rg slnhih.

216 H3. Al Baihaqi dalam kitab ,4s-Sunan (7/3577, dari Malik bin Harib,
diriwaptkan pula oleh hnu Abu Slaibah dalam ktab N Muslmrupfpada bab: Thalaq

l4/Ll), dan oleh Said bin Mansur juga pada bab: Thahq 17/262/1064), dengan sanad
yang shahih sebagaimana dinyatakan dalam kitab Fath Al kd.
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$ nfi 3:!L at'; W W, GI. 6 J y <tr -

'^;.L;1';ifrifr ati{"ift,'{b Jfr ;,t;fi* '{i
@Afr-;f'

"Apbila karnu mqtcmilan isti-i*imu rrnle h@daklah l<amu

cemil<an mqeka pda waktu mqel<a dapt (menghadapi) iddahryn
(lanq waliar), dan hifunghh uraktu iddah itu, serb bqAku.nllah kepada

Attah Tuhanmu- Janganlah kamu keluarkan mqel<a dari rurnahnja dan
jan7anlah (diiinkan) kelmr kanli jika maeka mengajakan perbuatan

keji yang jda. Itulah hukunt-hukun Allah, dan banngsiapa melanggar
hukum-hukun Allah, maka sungguh, dia telah betbuat zhalim terhadap

dirinja sendiri. l{amu tidak mangebhui bamngt<ali setelah itu Attah
mengadakan suafu ketantuan gng baru." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), lalu

firman Allah di akhir ayat beri}utui1n:

@t;rtSZ{ifr;;i,;r
"Elamngsiapa bqtakw kepada Allah niscaJn Dia akan

menbulakan jalan keluar bginta." (Qs. Ath-Thalaaq 165l: 21, kernudian
pada dua alnt selanjukrp disebutkan:

@ fi.-rA ;r:fr' .f,+-';\1,*J5
"Dan fu'bkw kepada Allah, niscagn D. ia

mer{adil<an kemudahan bSi"tn datam uruann7a." (Qs. Ath-Thalaaq

[651t 4). Oleh karena itu, apabila tiga thalak itu digabung menjadi satu,

niaka Allah fidak akan mengadakan ketenfuan yang baru bagl

pelakunya, fidak akan merrbukakan ialan keluar, serta tidak akan
mendapatkan kemudahan dalam urusannya.
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Diriwayatkan pula, oleh Nasai, dari Mahmud bin [-abid, ia

berkata: Rasulullah $ pernah diberitahukan tentang seorang lakilaki

yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga sekaligus, lalu beliau

terlihat tidak senang mendengamya dan berkata: "APakah omng ifu

ingin mempermainkan ketetapan Nlah sementam aku masih hidup di

antam kalian?' bahkan ketika itu ada seomng pria png berdiri dan

berseru: "Wahai Rasulullah, apakah aku diizinkan untuk

membunuhnya?"217

Riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan: .-setelah ifu aku pun

bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, bagaimarn jika seandainya

aku menceraikannSn dengan tiga thalak sekaligus?" beliau menjawab:

"Benrti kamu telah melakukan perbuatan dos dan isbimu tetap telah

terthalak bain dengan thalak tiga-'218

Diriwayatkan pula, oleh Ad-Daraquthni, dengan isnad yang

berujung pada Ali, ia berkata: Suatu ketika Nabi $ pemah mendengar

ada seorang laki{aki yang menceraikan istrinya dengan tiga thalak

sekaligus, dan beliau pun terlihat tidak senang mcrdengamya dan

berkata: "Apal<ah kalian menganggap main-main aSat Allah dan agama

217 HR. ArNasa'i (6/3401 dari Mahmud bin Labid, nalnun pada sanadnya

terdapat nama Makhramah bin Bukair, dan ia adalah perawi yr6ng tidak mendengar

langsung periwayatan dari aSphnya. Dinyatakan puh oleh hnu Halr dalam kitab Falr5

At Bari (9/2751 para pemwinSra adalah per,awi y'ang terpercayra, tapi Mahmud bin

Labid hanya terlahir pada zaman Nabi SAW saja tanpa merdengar largsung hadits

beliau.
218 113. Ad-Daraquthni dalam htab As-Surun (4/31) melalui Ma'la bin Mansur,

dari Syuaib bin Ruzaiq, dari Atha Al Khurasani, dari Al Hasan, dari Abdullah bin

Umar.. narnun sanad hadits ini l€rnah, dan Atha Al lhurasani adahh perawi png
diperdebadran kelruatan riwayat4n. Dalam htab alTaqrib, hnu Fliajar mengatakan: Ia

Frawi !,ang iuiur ntunun sering bimbang dalam periwaptannya, juga sering

melompatkan perawi dan keliru dalam menyampaikan. Pada riunpt Atha ini juga ada

penambahan kalimat yarg Udak ada pada riunyat lainn!,a. Selain itn, qrt aib bin Ruzaiq
juga terdapat kecacatan, meskipr.rn ia perawi 1;.ang iuiur namun ia sering melal$kan
kesalahan dalam periwaptannya. Dan Baihaqi juga mengatakan: Ada beberapa
penambahan kalimat yang hanya disebutkan pada periu,a!,atan Atha dan Jabir ini saja,

dan hadits ini berkategori lemah, b€itulah yang din!,atakan oleh Zaih'i.
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Allah? kmngsiap tnng mencmikan istrin5n dengan tiga thalak

sel<aligus, nnka iatuhlah tlnlak itu, dan istiryn sudah tidak halal lagi

bagtnW hingga istinya mqilahi taldJaki lain (dan mencenikannya

kuntuli);'

Selain ifu, menceraikan dengan tiga thalak sekaligus adalah

sebuah penghararnan atas suafu pemikahan dengan hanya safu ucapan

dari seorang sr.rami 5nng sebenamSp tidak perlu. Hukumnya sama

seperti huln rn dTilnr (mernpersarnakan isti dengan ibu karndungnya

sendiri), bahkan melebihi, kmena zhilnrbis terangkat pengharamannya

dengan cara menunaikan kafamhryp, sernentara seomng suami yang

sudah menjatuhkan thalak tiga kepada istiryra maka sudah tidak dapat

terangkat lagi pengtnrarnann!/a sarna sekali. '

Selain ifu juga, pertuatan tersebut merupakan pencelakaan

terhadap diri sendiri dan juga istinya tanpa alasan, dan hal ifu dilarang

dalam agarna (takni sesyai dengan hadits Nabi $: "Tidak boleh

mqcelalai (manbmt c&l<a terhadap) diri sendii dan tidak boleh pula

mqcelakai (manbuat cehl<a tqhadap) orzng lain").Dengan thalak tiga

sekaligus rnaka sudah dihammlran bagi suami unfuk kembali pada

ishinya, meskipr.rn dengan carzr muslihat lrang juga dihammkan

hukurnrrya (misalnf dengan mernbuat kesepakatan dengan pria lain

unhrk menilohi unnita ifu dan langsung menceraikann5n agar ia dapat

menikahinya lagi), hingga datanglah dan kerugian di dunia

dan akhimt.

Oleh karena itu, tdak aneh jika thalak tiga ini diletal''kan lebih

tinggi pengtnrarnanq/a dibandingkan dengan thalak pada masa haid

misalnya, karena implikasi dari thalak png dijatuhkan pada masa haid

hanSp berakibat pada bertambahn57a masa iddah selama beberapa hah.

Atau thahk pada masa bersih png ada hubungan intim di dalamnya,

kareira imphkasirya kernungkinan bisa mernbuat penyesalan bagi pelaku

apabila terrrgtata iskinln itu hamil. lain halnya dengan thalak tiga,
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implikasinya sangat berlipat ganda, jauh lebih membuat celaka dari dua

contoh di atas.

Belumlagi,karenamemanghukumnyaharam,sesuaidengan
pendapat dari-para sahabat Nabi $ yang telah katni sebutkan nama-

nama mereka sebelum ini. Bahkan menurut pengamatan kami tidak ada

riwayat shahih yang menSlatakan hukum lain selain haram pada waktu

itu (yakni pada masa sahabat), oleh karena ifu hukumnya sudah dapat

dikatakan sebagai ijma sahabat.

Adapun unfuk kisah tentang fuduhan seomng suami atas

istrin5ra, thalak tersebut s&enamln tidak perlu, karena perpisahan

mereka sesungguhnya bukan karena kata thalak dari suami, melainkan

karena mereka berdua sudah saling menuduh sahr sama lain. Bahkan

menurut madzhab sSnfi'i perpisahan sudah harus dilakukan hanya

dengan tuduhan dari suaminya saja. oleh karena itu kisah ini tidak dapat

dijadikan dalil unhrk mernperkuat pendapat mereka. Apalagi, fuduhan

zina itu membuat pengharaman menjadi abadi, dan kata thalak yang

diucapkan setelahnln tak ubahnp seperti kata thalak yang diucapkan

setelah kepuhrsan hakim yang memisahkan antam suami istri karena

terbukti ada hubungan sedarah atau sesusuan atau semacamnya-

sebenamya, alasan dihammkannya menjafuhkan tiga thalak

sekaligus tidak lain karena potensi penyesalan yang sangat besar,

berakibat buruk terhadap diri sendiri dan pasangan, serta

menghilangkan sama sekali peinbolehan unfuk menikahinya kembali

sebelum ia dinikahi oleh orang lain (dan kemudian diceraikan lagi). Dan

hatifu tidak berlaku untuk perpisahan karena fuduhan berzina.

Dapat disimpulkan di sini, bahwa tidak ada hadits yang berasal

dari Nabi s ya"g men5ntakan dibolehkannp menjatulikan tiga thalak

sekaligus, ataupun pembiamn dari beliau tatlola ada kejadian seperti ifu

dan beliau tidak melarangnya. Yang ada hanyalah hadits tentang

Fatimah binti Qais png diceraikan melalui utusan, namun sebenamya

t
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thalak tersebut hanya berjumlah satu thalak saja, yaifu thalak ketiga dari
tiga thalak yang tersisa,'dan bukan tiga tharak sekaligus. Begitu juga
dengan istri dari Rifaah yang menerima thalak ketiga dari tiga thalak
yang ddatuhkan kepadanlp.

[^agi pula tidak ada perbedaan.pendapat di antara para ulama
bahwa yang paling utama dan pilihan nomor safu adalah dengan
meniatuhkan satu thalak terlebih dahulu, lalu dibiarkan hingga istoi
selesai dari masa iddahnya. Terkectiali unfuk mereka yang berpendapat
bahwa perceraian dilakukan pada setiap l<ali quru'(setiap kali selesai
masa haid) untuk setiap kali thalak. Namun tenfu saja pendapat pertama
yang lebih diunggulkan, karena sesuai derigan ketetapan Allah & dan
Rasul-Nya, sesuai dengan perbuatan gnng dicontohkafi oleh para kaum
salaf, serta terhindar dari benfuk penyesalan di kernudian hari, karena
jikapun suami menyesal telah mencemikan isfoinya maka ia dapat
merujuknya kembali, selama masih dalam rrnsa iddah, dan jika telah
lewat dari masa iddah masa suami tersebut dapat menikahinya kembali,
tanpa harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu (itupun jika
kemudian diceraikan kerrrbali).

Muhammad bin Sirin : Ali perrah berkata: Apabila
semua orang menerapl<an apa ltang ditetapkan Allah terkait dengan
perceraian, maka niscaSa tidak ada yang menfrrtuhkan tiga thalak
sekaligus, karena dengan menjafuhkan safu thalak maka ia akan
memiliki kesempatan unfuk merujuk isfoinp lnng berada dalam
naungannya selama tiga kali haid, dan di sepanjang wakfu ifu mungkin
saja timbul di hatinya untuk memjuk istuiqn. fiR. Najjad dengan
isnadnya).219

Diriwayafkan pula, dari AMullah, ia berkatar Apabila ada
seorqlrg suami yang hendak menjatuhkan thalak terhadap istrinya

zre HR- hnu Abu syaibah (4/s) meralui hnu sirin, dari Ali, dengan anad yug
shahih.
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dengan thalak yang sesuai sunnah, maka hendaknya ia menunggu

hingga istrinya haid dan bersih kembali, barulah ia menceraikannya

dengan safu thalak saja tanpa berhubungan intim pada masa bersih

yang terakhir, lalu ia membiarkan istin5n hingga selesai dari iddahnya.

Dan janganlah ia menceraikan ishinya dengan tiga thalak sekaligus,

karena mungkin saja istinya'ifu nanti hamil, dan ia harus tetap

memberikan nafkah kepada mantan istinya ifu sekaligus dengan upah

atas pengasuhan anaknSra tanpa boleh kembali kepadanya, hingga

muncul rasa penyesalan karena ia tdak dapat berbuat apa-apa selain

ilu.220

Pasal: Apabila seomng suami menceraikan istrinya
dengan tiga thalak sekaligus dalam safu kalimat saja, maka

jatuhlah thalak tiga dan mantan istinya itu diharamkan untuk dirujuk

kembali, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikan. Dan

hukum ini juga berlaku meskipwr suami belum pemah berhubungan

intim dengan istui yang dicemikannln itu.

Pendapat ini diriwaptkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu

Umar, Abdullah bin funru, Ibnu Mas'ud, dan Anas. Pendapat ini juga

diikuti oleh sebagian besar para ulama dari kalangan tabiin ataupun

ulama-ulama setelah mereka.

Namun ada pula pendapat yang berbeda, dinyatakan oleh Atha,

Thawus, Said bin Jubair, Abu S1n'tsa, dan Amru bin Dinar, mereka

mengatakan: Apabila isti yang diceraikan dengan mam tiga sekaligus

ifu belum pemah disentuh, rnalo jntuhnSn tetap thalak satu.

Thawus juga meriwaSntkan, sebuah atsar dari Ibnu Abbas, yang

menyatakan: Ketilo masih pada masa Rasulullah S, jt gu pada masa

220 gg. hnu Abu S!/aibah dalam htab N Mushannaf tab: tlnlaq, tentarg
pendapat-perdapat yang tertait dengan thalaq prg diiatuhlon terhadap isti yang

sedang harnil (4/1/1 10).
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kekhalifahan Abu Bakar, sertia dua tahun di masa kekhalifahan umar bin
Khaththab, perceraian gnng diucapkan tiga tharak sekaligus hanya
dihitung sebagai satu thalak saja.22t ffi. Abu Daud).

Namun ada periwayatan Abu Daud lainnya yang tersandar
kepada Ibnu Abbas, dari seiurnlah perawi, di antaranga: Said bin Jubair,
Amru bin Dinar, Mujahid, Malik bin Harits, yang mana periwayatan ifu
kontradiksi dengan riunpt Thawus 6; u1*.222

Bahkan Ibnu Abbas mernfatwakan keterangan berbeda dengan
riwayat Thawus 5nng tersandar kepada dirinya ifu. Dan kami juga telah
menyebutkan sebelumnSra riwayat dari Ibnu umar yang menanyakan
kepada Nabi $ bagaimana jika seandainya ia mencemikan istrinya
dengan tiga thalak sekaligus.

selain itu ada pula hadits 5nng diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
dari Ubadah bin Shamit, yaifu riwaS,rat ubadah yang mengatakan: Ada
seorang a5nh dalam keluargaku mencemikan iskinyra dengan seribu
thalak, dan setelah ifu anak-anaknga pergi menemui Rasulullah # ur,fuk
mengadukannya. Ketika anak-anaknya itu bertemu dengan 'beliau

mereka berkata: "Wahai Rasulullah, ayah kami telah menceraikan ibu
kami dengan seribu thalak, apakah ada jalan keluar dari perbuatannya
ifu?" Nabi $ menjawabz "A5ahmu tidak bertalstn kepda Allah dengan
melakukan hal ifu, dan harya oftng berbkuta 3ang mendapatkan jalan
keluar dan-N5a. oleh karena itu, isti 5ang dicemil<ann5n tetap jatuh tiga
thalak yang fidak sauai dangan stnnan. selain ifu ia juga harus memikul
sembilan mfus sembilan putuh fujuh dosa lainnya.,,223

221 HR. Muslim (2/75/l}ggl, juga oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya
(2/268/2200), keduanya dari hnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam
kitab Musnadnyra 11 / 374).

222Uh. Sunan Abu Daud bab thalaqlZ/ZlgZl.
223 11P'. Ad-Daraquthni aahm latau As=gunan (z/20/s31, namun di akhir

periwayatannln Ad-Daraquthni mengatakan: di antara perawi hadits ini ada yang tidak
dikenal dan ada pula yang lemah, terkecuali guru kami yang meriunyatkannya kepada
kami dan juga Ibnu AMil Baqi.
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Pemikahan adalah akad kepemilikan, dan seperti

kepemilikan lainnya hukumnya tetap sah bagi seseorang

melepaskan kepemilikannya itu secara terpisah-pisah ataupun secara

sekaligus. Adapun mengenai riwalnt Ibnu Abbas, maka ada sejunrlah

riwayat lain dari Ibnu Abbas pula yang menlntakan kebalikannya- Begitu

juga dengan fatwanya.

Atsram berkata: Aku perrnh bertanln kepada Abu Abdillah

tentang riwayat hnu Abbas, kalau memang riuraft ifu. keliru maka

riwayat apa yang dijadikan acuan unh.rk mernbantahnya? lalu ia

menjawab: "Acuannyra adalah riwayat sejumlah perawi dari hnu Abbas

pula yang menyebutkan kebalikannlB." I-alu Abu Auillah menyebutkan

beberapa riuayat dari beberapa perawi lBng tersandar kepada Ibnu

Abbas yang menlntakan bahun thalak tiga sekaligus tetap jatuh tiga

thalak.

Dinptakan pula, bahwa mal$a dari riuaSnt Ibnu Abbas adalah,

bahwa pada zarnan Rasulullah tlD d* pada rnasa kekhalifahan Abu

Bakar omng-omng hanF merriafuhkan safu thalak saja, karena

bagaimana pun tidak bisa dan tidak mungkin Urnar menentukan hukum

yang bersebmngan dengan.hukum png telah berlaku pada masa Nabi

& da, Abu Bakar. Dan tidak mungkin pula hnu Abbas meriwayatkan

sesuatu dari Nabi * fn"g menlntakan satu hal lalu ia memfatwakan hal

yang berbedd dari isi periwaptan tersebut.

Pasal: Apabila ada seorang suami lrang menceraikan

istrinya dengan dga thalak kefika ishinSTa dalam mas-l suci,

lalu suami itu tidak menyentuh isffinya lagi hingga iddahn3n

berakhir, maka perceraian.ifu masih sesuai dengan sunnah,

karena suami tersebut tfriak mernbmt isfuinSn menladi haram unfuk

dirinp dan ia juga tidak menutup kernungkinan adan5n jalan keluar bagi

dirinya sendiri untuk menyesali itu dengan cara kernbali

akad

untuk
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rnertikiihi istrinya. Suarni'tersebuf'hanya terbilang.keliru dalam pilihan
thalaknya, karena ia menghilangkan hak satu thalaknya dari dirinya
sendiri yang telah diberikan Allah kepadanya tanpa ada manfaat sama
sekali. oleh karena ifu hukum menjatuhkan dua thalak sekaligus adalah

makruh, seperti halnya hukum menyia-nyiakan harta sendiri.

1249. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Apabila seorarng suami berkata kepada istrinya 'Aku
menceraikanmu dengan thalak lpng sesuai sunnah'
sementara istrinyra sedang hamil atau sedang dalam masil
bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa tersebut,
maka thalak itu shahih dan langsung jatuh thalaknya.
Sedangkan jika istrinya dalam masa haid, maka thalak itu tetap
sah, tapi baru akan dianggap jatuh setelah istrinya bersih. Dan jika

istrinya dalam masa bersih namun ia pemah menggaulinya dalam masa

tersebut, maka thalak itu tetap sah, tapi baru akan dianggap jatuh di

masa bersih selanjutn5ra, laitu setelah ishinya haid dan bersih kembali."

Penjelasanngra adalah, apabila seseomng berlata kepada istrinya
'Aku menceraikanmu dengan thalak pn! sesuai sunnah,' maka ifu
artinya 'Aku menceraikanmu sesuai dengan u,akfuu,aktu thalak yang

ditetapkan oleh Allah dan Rasul-lr$a'. oieh karena itu, iika kalimat itu
diucapkan pada saat ishinya dalam keadaan bersih yang tidak sekalipun

digauli di sepanjang masa bersih tersebut, maka ifulah wakfu yang sesuai

dengan sunnah sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Begifu
pula jika thalak itu diucapkan ketika istrinya dalam keadaan hamil.

Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada'pendapat yang berbeda di

antara para ulama, semuanya menyatakan bahwa menceraikan wanita
yang sedang hamil termasuk thalak yrang sesuai sunnah.

Ahmad juga menyatakan: Pendapatku sesuai dengan isi hadits

yang diriwayatkan Salim dari ayahnya, yakni: "Ceraikanlah istrimu jika
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kamu menghendaki, nalnun hanSra keEka ia dalam keadaan suci atau ia

dalam keadaan hamil.u Sebagaimana diriwa5ntkan pula oleh Muslim dan

imam hadits lainnya.

Perintah Nabi $ agar parzr suami k€fika ingin mencemikan

istrinya maka hendakn5n dilakukan pada saat isfuinya dalam masa bersih

atau dalam masa hamil tersebut adalah perceraian lnng sesuai dengan

sunnah, karena memang u6nita yang dicelaikan dalam masa hamilnya

sudah jelas anak siapa gnng dikandung, dan fidak ada msa kekhawatiran

akan menyesali kepufusan ters€but jika istringra kemudian mengandung

anaknya, serta tidak perlu pula ada keraguan dari omng lain akan stahrs

dari anak tersebut karena sudah dapat dipastikan siapa ayah dari anak

yang dikanduos. Oleh karena itu, ketika seotang suami berkata kepada

istrinya: 'Aku menceraikanmu dengan thalak lnng sesuai sunnah',

sementara istrinya dalam dua keadaan tersebut, yakni sedang hamil atau

sedang dalam masa bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa

itu, maka thalak tersebut shahih dan langsung jatuh thalaknya, karena

sifat keadaan istri yang sesuai derrgan sunnah.

Namun jika suami tersebut berkata seperti itu pada istrinya yang

sedang dalam *usa haid, maka thalak ifu fidak jafuh secara langsung,

karena thalaknya tidak sesuai dengan sunnah, akan tetapi baru jafuh

ketika masa haid ifu telah terleurati dan istinSn sudah memasuki masa

bersih, karena sifat keadaan isti sudah sesuai dengan sunnah,

sebagaimana jika suami tersebut berkata kepada isfuinya: 'aku

menceraikanmu siang ini', apabita kalirnat ifu diucapkan tepat pada

siang hari maka jafuhlah thalaknga secara langsung, nalnun jika kalimat

itu diucapkan di malam hari malo thalaknp hanya jatuh ketika malam

sudah berakhir dan berganti dengan siang.

Adapun jika kalirrnt 'A}nr menceraikanmu dengan thalak yang

sesuai sunnah' tersebut hdi diucapkan pada saat isti sdang bersih

namun keduanya sudah melakukan hubungan intim meski hanya safu

/
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kali saja pada masa bersih tersebut, maka thalak ifu tidak jafuh secara

langsung, melainkan harus menunggu hingga masa haid dan dilanjutkan

dengan masa bersih berikutnya, karena perceraian pada masa bersih

yang terdapat hubungan intim di dalamnya dan juga pada masa haid

adalah perceraian yang tidak sesuai dengan sunnah, oleh karena itu

masa bersih berikutnyalah thalak baru shahih dan jatuh thalaknya, sebab

saat ifulah sifat keadaan istri telah sesuai dengan sunnah.

Ifu sernua, adalah pendapat madzhab SSnfi'i dan Hanafi, dan

kami tidak mendapati ada pendapat lain 5nng berbeda.

[-alu, jika di akhir masa haid tersebut atau di awal masa bersih

ada hubungan intim yang mereka lakukan, maka thul?k itu tidak jatuil,

dan thalak tersebut baru han5n jafuh pada masa bersih yang tidak ada

hubungan intimnya sama sekali. Ini sernua adalah pendapat madzhab

Syafi'i, dan kami juga tidak mendapati ada pendapat lain yang berbeda

terkait hal ini.

Pasal: Apabila darah haid telah terhenti maka
waktunya thalak lnng sesuai sunnah sudah dimulai, jika

kalimat thalak diucapkan tepat pada waktu tersebut maka jatuhlah

thalak yang sesuai sunnah, meskipun isti lpng dithalak belum

melakukan mandi besar. Bq3ifulah pendapat imam Ahmad dan

pemyataan eksplisit dari Al Kharqi, sebagaimana juga menjadi pendapat

Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, jika isti yang

hendak diceraikan itu telah bersih dari haid dengan waktu terlama

(waktu maksimal) maka sama seperti itu (pendapat di atas). Namun jika

darahnya telah terhenti sebelum uraktu rnaksimal atau di luar waktu

normal maka thalak itu fidak jafuh sebelum wanita tersebut mandi besar

terlebih dahulu, atau bertayamum jika tidak ada air, dan kemudian

melakukan shalat, atau telah keluar dari \ lakfu shalat. Alasannya adalah,

ffi ': Al Mughni



karena terhentinya darah belum tentu sebagai tanda berakhimya masa

haid.

Adapun alasan yang melandaskan pendapat kami (pendapat

yang pertama) adalah wanita tersebut sudah bersih dari masa haidnya

maka thalak y.r,g dilatuhkan kepadanya sudah sesuai dengan sunnah

seperti halnya haid dengan waktu maksimal. Dan bukti bahwa wanita ifu

sudah bersih dari haid adalah, ia diperintahkan untuk mandi besar dan

wajib unfuk melakukannyra serta sah hukum mandi besar tersebut, dan ia

juga diperintahkan unfuk melaksanakan shalat serta sah hukum

shalakrya ifu. L-agi pula, dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar

lalu disebutkan:

"Apabila istrimtu telah bercih mal<a kamtu dapat manceraikann5n

jika kam u memang menghendakin5n-."

Selain itti, landasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah

tidak benar seperti itu, karena jika kita tidak menganggap wanita itu

telah bersih kefika telah terhenti damhnSn maka tidak mungkin ia

diperintahkan untuk mandi besar dan tidak pula sah mandi besamya jika

ia melakukannp.

L25O. Masalah: Abu AI Qasim AI Ktrarqi berkata,
'Apabila seorang Suami berkata kepada ishinyra, 'Aku

menceraikanmu dengan thalak bid'ah (thalak lpng tidak
sesuai sunnah)' pada saat istrin;a sedang dalam masa bersih

dan belum ada hubungan intim di antara mereka, maka

thalak tersebut tidak iatuh hingga adan5p hubungan intim
atau hingga wanita tersebut datang m.rsa haidnya."

Pernbahasan kali ini adalah kebalikan dari pembahasan

sebelumnya, karena kali ini suami menyebut thalakqn sebagai thalak

bid'ah. Apabila kalimat tersebut ia ucapkan pada saat isfuinya sedang
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haid, atau pada saat istrinya bersih dan mereka sudah melakukan

hubungan intim pada masa bersih tersebut, maka thalak tersebut shahih

dan langsung jafuh thalaknya, karena sifat thalak yang diucapkan sesuai

dengan sifat keadaan iski lang akan diceraikan. Sedangkan iika kalimat

tersebut diucapkan pada saat isbinya dalarn masa bersih yang belum ada

hubungan intim sarn r sekali, maka thalaknln tidak jatuh s@ara

langsung, melainkan pada saat istuinya mulai haid, ketka itulah iafuh

thalaknya. Namun iika ada hubungan intim, bahkan hanya dengan

bertemunya dtn kelamin suami isfoi tersebut, apabila tidak dilanjutkan

maka thalak itu telah iafuh. Namun iika dm kdamin sudah terlepas, baik

setelah ejakulasi atau belum, lalu dirnasuklmn kernbali, maka laki-lah

tersebut dianggap melakukan intim dengan wanita lrang

sudah diceraikannya.

Adapun mangcrai hukumnya dan juga hukum mengenai apabila

penekasi suami berlangsung cukup lama, itu akan karni bahas nanti

insya Allah.

Pasa} Apabila seoftrng suami berkata kepada istrinln:
'Aku mencerailnnmu dengan thalak !,ang fidak sesuai

sunnah sekarang juga', padahal saat itu istinya 4ul* nnsa bersih,

maka ada ulama berpendapat bahwa sifat png diucapkan oleh suami

tersebut terbahlkan dengan sendiringa dan thalak tetap jafuh saat itu

juga, karena ia telah menglamtkan sestratu tidak pada tempatnln,

hingga sifatnga saia 37ang hil*g, tidak dengan thalulqn-

Namun ada juga ularna }Eng berpendapat bahwa thalak tersebut

jatuh pada saat itu juga dengan tiga thahk sekaligus, karena thalak tiga

merupakan salah satu benhrk thalak bid'ah. oleh karena itu sifat bid'ah

yang diucapkan te|alih pada bid'ah yang lain dikarenakan bid'ah yang

disebut tidak memungkinkan.
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Apabila suami ifu berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu

tiga thalak sekaligus dengan thalak yang sesuai sunnah sekamng juga',

padahal saat ifu istrinya dalam masa haid, maka sifat yang temcap ifu

terbatalkan dengan sendirinya dan thalak tetap iatuh saat itu juga,

karena ia telah mensyamtkan sesuafu yang tidak mungkin digabungkan.

Sementara jika suami ifu berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu

tiga thalak png sesuai sunnah dan tiga thalak Snng bid'ah', maka

jafuhlah ttnlak tiga saat ihr juga kepada istinya, derrgan penjelasan png
akan kami pada pasal berikutuigra.

Pas,aL Apabila seorang suami berkata kepada istrinln:
'Aku menceraikanmu tiga thalak sekaligus dengan thalak
yang sesuai sunnah', Ahrnad secarct eksplisit menyatakan bahwa

thalak itu jatuh tiga sekaligus apabila istri dalam rnasa bersih 5nng tidak

ada hubungan intim selama masa be,rsih tersebut, sedangkan iika isti
dalam keadaan haid maka thalak tiga itu baru jafuh saat masa haid telah

berakhir dan be4ganti dengan rrnsa bersih.

B€itulah pula pendapat Imam q/afi'i. Namun Al Qadhi dan

Abul Khattab berkata: Pendapat tersebut berdasar{<an salah satu riwa3nt

dari Imam SI,af i, png meryatakan bahwa p€ngucapan tiga thalak

sekaligrrs termasuk thalak 5nng sesuai sunnah, sedangkan pada riwalnt

Imam Syafi'i lainryn men5ratakan jika wanita yang hendak diceraikan

telah memasuki masa bersih maka thalak yang jatuh kepadanya

hanyalah thalak satu saja, sernentam thalak kedua dan ketiga jatuh

setelah dua pemikahan selanjutnya atau setelah dua kali rujuk.

Akan tetapi ada riwaSnt menyebut bahwa Ahmad tdak

. sependapat dengan ifu, 5nitu riwayat Ahmad 1lang dilutip oleh

Muhanna, din5ntakan: "Apabila seoftIng suami berkata kepada isfuinya,

'aku mencemikanmu tiga thalak sekaligus dengan thalak Snng sesuai

sunnah', para ulama berbda pendapat mengenai ucapan tfnhk
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tersebut, ada yang berpendapat saat ifu juga thalaknya jatuh dengan

satu thalak saja, apabila istrinya diruiuk kembali maka tlmlak kedua akan

jatuh secara otomatis, sedangkan trnfuk thalak ketiga tetap bemda di

tangan suami."

Namun karni tdak lEkin iika riwalnt itu tersandar kepada

Ahmad, dengan dua kemungkinan alasannlra, pertama: karena madzhab

Ahmad sendiri menyatakan bahwa thalak tiga menurufurya masih sesuai

sunnah, kedua: suami tersebut mernberi qprat yang tidak mungkin oleh

karena ifu syamt tersebut terbatalkan dengan sendirinya dan thalaknya

tetap jafuh, sebagaimana iika sr:ami tersebut berkata kepada istinga:

'aku menceraikanmu sekarang juga dengan thalak yang sesuai sunnah'

padahal saat itu istuinSn sedang dalam keadaan haid. I

Analisa kami ini iuga diperkuat dengan adanya riwapt lain dari

Ahmad oleh AMul Harits SBng merqptakan: Thalak tersebut tetap jatuh

tiga, sedangkan ucapan's€suai sunnah'tidak ada artinp-

sernerrtam lrnam Abu Hanihh berpendapat, thalak ifu jatuh safu

persatu setiap lali qunt'(setiap kali selesai dari masa haid), dan iika

wanita png herrdak dicemikan belum berhaid, tidak berhaid l4i, atau

tidak pemah berhaid sarna sekali, maka iatuh thalaknlp setiap satu

bulan sekali.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didasari atas kaidah

ma&habnp, lraifu bahwa thalak yang sesuai sunnah adalah

mernisahkan tiga thalak pada setiap rnasa bersih

Namun kami sudah menidaskan sebelumn3a bahwa pendapat

tersebut sama saja dengan pen5attran tiga'thalak sekaligus dalam safu

masa bersih-

Apabila setelah ditanlEkan kepada suami tentang pernStataan

thalakq;a lalu ia menjawab: "Malsurd dari pemphanku sesuai sunnah

adalah satu thalak saja di saat itu irya dan dtn thalak lainnSra pada dua

!
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pernikahan lainnlra," maka pengakuan itu harus diterima. Namun

demikian apabila ia menjawab: "maksudnya adalah tiga thalak yang

setiap thalaknya jafuh pada setiap kah quru',n maka pemyataan itu juga

harus diterima pula, sebab ada madzlnb png bapendapat demikian.

Sernentara ifu, seiumlah ulama madzhab kami ada pula y"ang

berpendapat, jika terjadi hal seperti itu rnaka thalak itu menjadi urusan

lang harus diselesaikan sendiri arrtara suami tersebut dengan Tuhannya.

Namun apakah penyelesaian seperti ihr dapat diterima dalam hukum

duniawi? Dalam madzhab kami ada dua pendapat, pertama: Tidak

dapat diterirna, karerra thalaknya frdak sestni dengan sunnah. Keduat

Dterima, dengan alasan seperti di atas tadi.

Adapun jika kalirnat thahk tersebut diucapkan pada saat bid'ah

(yakni suami benrcap: 'aku menceraikanmu tiga thalak sekaligus dengan

thalak png sesuai st-rrrah' htl<ala iski sedang haid), lalu ketika

ditan!,akan kepada suami tentang perngrataan thalaknya ia menjawab:

'alu han5n salah ucap saja, padahal aku fidak bermaksud mengucap

sesuai dergan srrnnah, aku haryra berrnaksr.ld thalakku jafuh pada saat'

itu jqga' rnaka Fftfihh thalalarlp pada saat ifu juga, karena suami

tersebutlah yang merniliki hak untuk thalak, apabila ia

sudah menjelaskan nnknrd dari pernptaanrya rnaka penjelasan ifulah

yang hans diterima darinya. '

PasaL Apabila seorang suami berkata kepada istrinya:
'Aku menceraikanmu derrgan thalak tiga, sebagiemnya sesuai

sunnah dan sebagiannln lagi fidak', dengan demikian maka

thalak itu jatuh dua saat ifu iuga, sedangkan thalak
ketiganlra terhrnda dan hru jatuh pada masa selanjutnya
(5;altni pada nurs-r bersih beril$tnt a)

adalah karena suami tersebut telah mernbagi thblak

tiganya menjadi dua, antam grang sesuai sunnah dengan thalak bid'ah.
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Namun dikarenakan sahr thalak tidak dapat dibagi menjadi dua hingga

rnasing-masing sifat berjumlah menjadi safu thalak setengah, maka

thalak yang jatuh pada saat itu adalah dua thahk sekaligus.

Akan tetapi bisa juga thalak 1nng iatuh saat itu adalah satu

thalak saja, sedangkan dua thalak lainnya jatuh pada rnasa selanjutnya,

karena memang 'sebagian' ifu digunakan untuk melengkapi sesuafu

yang masih kurang sempuma, dan panambahan trntuk sesuafu yiang

kurang sempuma itu bisa jadi kepada 1nng baru s€dikit ataupun kepada

yang sudah banyak, narnun tenfu agar seimbang perlambahan ifu

diletakkan pada bagian lain yang kekurangn, karena begitulah yang

meyakinkan, tapi thalak yang sudah digaburglon itu fidak bisa

ditambahkan kepada thalak pertama densan beridasarkan kemguan,

hingga kelebihan itu kemudian diakhirkan dan &ahmg dengan ttnlak

berikutnya pada masa bersih selanjufuiya

Apabila ada pertanyaan, mengapa satu thalak 3ang sudah dibagi

dua ifu tidak dipisah saja dan digabungkan pada rnasirgr*nasing thalak

yang ada, hingga menjadi satu thahk phrs sebagftm pada rnasa bersih,

lalu sebagian ifu disempumakan pada thalak UetlruaUn dan menjadi

sempuma tiga thalak?

Kami jawab: Apabila penSnhran per-thalak dimtrrglrinkan tanpa

ada thalak png dibagi-bagi, maka perr3ratuan s€e6ti ifu meniadi urajib

hukumnya.

Jika setelah ditanyakan kepada suqmi rnengenai p€rn!,ataan

thalaknya lalu ia manjawab, separuhnln sesuai sunnah dan separuh

lainnya tidak, maka thalak yang iatuh pada saat itu adahh dua thahk

sekaligus, dan satu thalak lainnya dihrnda. bluXka ia l€bih menjdaskan,

dua thalak sesuai sururah dan satu thalak fidah atau dua frralak tdak
sesuai sunnah dan safu thalak se$ni $rnnah, rnaka perrjelasanrryn ifulah

yang diterapkan.

@ - Al Mughni



Apabila ia merrgucapkan kalirnat thdak tersebut, lalu ia berkata:

'kelanjutannya aku nia*an di dalam hati', dan setelah itu ia

menjelaskan, bahura niatnya adalah maniafuhkan dua thalak pada saat

ifu juga, maka penjdasannp hartrs diterima, karena memang itulah

makna l,ang paling idas dan fidak perlu ada tuduhan apapun

terhadapnya- Sedangkan iika ia menidaskan bahwa niatnya adalah

meniahrhkan satu thahk dan rnensakhirl6n dua thalak lainnya, maka ifu

akan menfrdi unEan lang tlan s diselesaikan sendiri antara suami

tersebut dengan Tulranrrya. trlamun apakah penplesaian seperti ifu

dapat ditedma dahm huhm dunhwi? Dahm madzhab kami ada dua

pendapat, p€rtarra dahh pendapat yang paling diunggulkan, yaitu:

dapat diterirrE, karena kata 'sebagian' berlal$ unhrk sesuatu yang

sedikit ataupun Fng baqpk, dan penjelasan dari suami tersebtrt tidak

bertentangan dengan lGidah ifu, rnaka penjelasan darinya wajib

diterima- Kedua: tidak dapat diterirna, karena penielasannya seakan

mengambil konsdnrensi paling ringan-

leperti 
ittr pula pendapat rnadzhab Sya{i'i-

Kernudian, apabfu s€andaintp Sprg dikatakan oleh suami itu

kepada isfuirya edalah: 'Aku menceraikanmu dengan tiga thalak

sekaligus, dan sebagiawrya se$ai dengan srlnah,' sudah mmpai di situ

saia, fidak dtanfulftan dengan sebagian lainnya, maka

dimunghnkan s€e6ti ketemngan di ahs tadi, karena dengan

menyebud<an s€bagian yang sesuai srrnr6h rnaka dapat dipastikan

sebagian lainryra frdak sesuai derrgan sunnah. Dengan demikian, tidak

menyebudrannya disamakan huhrnrnya dengan menyebutkannya.

Namun dimunghnkan pula thalak itu hanp jatuh satu saja, karena

pelaku tidak merrlpma rahkan anta- dua sif,at, sementam sebagian ifu

belum tenfu bemrti separuh, rnaka haryra safu thalak saja yang jatuh,

sebab itulah yang lebih dapat diyakini, sedangkan selebihnya

tidak dapat begitu saia diletakkan karena diragukan penempatmrnya.
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Begitu pula hukumngra jika suami tersebut berkata: 'sebagiannln sesuai

dengan sunnah, dan sisanya tidak' atau 'selebihnya fidak'.

Pasal: Apabila seorilng suami berkata kepada istrin5;a

'Aku menceraikanmu apabila Zaid datang', lalu Zaid pun

datang, narnun kedatangannp bertepahn dengan masa

haid istri yang akan diceraikan thalak itu tetap jatuh

dengan thalak yang tdak Sunnah, rurnun suami tersebut

fidak dianggap telah melalnrkan perlruatan dosa, sebab ia fidak

menyengajanln akan teriadi sep€rti itu.

Sedangkan jika suami tersebut berkata kepada istinya 'aku

menceraikanmu apabila Zaid datang dengan tthlak lnng sesuai sunnah',

maka thalak itu langsung iatuh apabila Zaid dahng pada saat istui dalam

masa bersih, sedangkan jika datangnya Zaid bertepatan dengan waktu

bid'ah(yakni rnasa haid) rnaka tElak itu tidak langsung jatuh, melainkan

ditunggu hirgg. isbinla bersih dari haid, sama seperti ketika seolah Zaid

datang lalu srami ifu berkata kepada iskiryp 'aku menceraikanmu

dengan thalak yang sesr:ai sunnah', sebab strami ifu bermaksud herrdak

menjahrlakan thalak kepada istuiryra saat Zaid datang dengan sifat thalak
'yang sesuai dengan sunnah, rnaka han5ra pada rrnsa gnng sesuai sunnah

saialah thalak itu jatuh.

Kemudian, kahu seandainln.yang diucapkan suami ifu kepada

istinya adalah 'aku menceraikanmu se$ni dengan sunnah jfu6 7,aid

datang' padahal kefilo ifu mereka berdtra belgrn pernah berhubungan

intim (belum melakukan hubungan selsrral sarna sekali dari ar,rnl

menikah), maka thalak itu iatuh saat Zaid datang, dan fidak pengaruh

apakah si isfui sedang dahm rnasa haid ahupgn sedang bersih, karena

unfuk mencemikan ishi lrang bdurn p€rnah disentt*r fidak ada

perbedaan antara thalak srnnah ataupr.rn thahk bid'ah- Sdangkan jika

kdatangan Zaid setetah mereka berdu melakukan hubungan intim, dan

@I - At Mughni



datangnya Zaid itu bertepatan dengan rnasa bersih si isfui dan mereka

belum melakukan hubungan intim selama masa bersih tersebut, maka

thalak itu jatuh pada saat ihr juga.

Namun jika kdatangan Zaid bertepatan dengan masa bid'ah

(yal.-i masa haid ishi atau masa bersih 5rang sudah terjadi

intim pada rnasa tersebri), maka thalak itu tidak jatuh sebelum

datangn5la masa lang sesuai sunnah (lpkni masa bersih). Alasannln,

karena ketrka aid datang, thalak yang dijatuhkan terhadap ishi sudah

dapat dibedakan antara thalak sunnah dengan tlalak bid'ahnya, dengan

sudah adangn hubungan intim di antam mereka berdua.

Adapun iilo suami berkata kepada istinya, "Aku

menceraikanmu pada saat datang penghujung bulan", maka thalak ifu

hanln jafuh apabila penghujung bulan bertepatan dengan masa yang

sesuai sunnah, nanurn iika fidak rnaka jatuhqn thalak ditunda hingga

datutgtf nrEsa gnng sesrai dengan sunnah.

125L. Ulasalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,
'Apabilia seoftrlg suami berlrata kepada istrin5Ta yang sedang
haid, 'aliu menceraikanmu dengan thalak lrang sesuai
sunnah' padahal mereka berdua belum pernah berhubungan
intim sama sekali semenjak menikah, maka thalak ifu jafuh
pada saat ifu juga, karena tidak ada perbedaan antara thalak
zunnah dan thalak bid'ah bagi istri yang belum pernah
disenfuh."

Ibnu Abdil Barr berkata.224 p*u ulama sepakat bahwa afuran

thalak Snng sesuai sunnah hurUr. berlaku bagi wanita yang sudah

melakukan hubungan intim dengan suaminya, sedangkan wanita yang

belum pemah disenfuh maka tidak ada thalak sunnah ataupun thalak

% I.jh kiElb At-Tamhkt $Snlngl.
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bid'ah baginya- Terkecuali terkait dengan tahapan fialak yang

dilatuhkan, maka tahapan itu berlaku baginya, derrsan perbdaan

pendapat di antara para ularna terkait hal tersebut

Adapun yang menjadi alasan thalak png seuai

sunnah dan yang fidak bagi u,anita berqus'2zs yang p€rnah mdahrlon

hubungan intim dengan suaminya adalah iddah yang harus fialara
Pasalnya, iddah bagi mereka akan bertambah hma iil(a dFtuhlcan frtabk

pada saat sedang dalarn rnasa haftl, dan merdo irrga almn kebnngtrtrEill

tatkala dicemikan pada rnasa b€rsih 3png ada huhrngan inlim d
dalamnln.

Kedua hal itu tdak akan tedadi pada mere&a.P"bh *ralak prg
dijafuhkan sesuai dengan srnnah, tplmi pada rnasa b€rsih 3Brg tilak

ada hubungan intim sarna sekali di sepanFng rnasa tersehrl

Adapun unfuk unnita Srang belutn p€rnah melalarkan

intim dengan suamin!,a serak pqmikalnn, fidak ada bagi merdra rrrm
iddah. Mereka te6ebas dari perpanFngan rnasa tersebut afiauprn

meftrsEr kebingungan. Begifu pda deriFn uranita yang tilak b€lhail

(b"lurn pemah, fidak pernah, aftaupun stdah befis*i
haidnya,/merropause), bagi mereka iqa tdak ada thalak sunnah atarprn

thalak bid'ah, karena ildah mereka tidak mr.nrgkin diperpanlmg dengan

haid dan tidak pula akan hamil hinsga mereka dihinggaPi dengilr

kebingungan

Begifu ptrn dengan unnih 37ar{g $dah idas-idas tnrnil tadrah

dijatuhkan ttnlak, fidak b€rlaku bagi mereka trtahk smnah atarlPtn

bid'ah dari segi uraltu *l&htya.

Ifulah pendapat rnadzhab l€mi, madzlrab qraf i, dat sebaghn

besar ulama pada umumrrya.

225 Yal.cili' uEnita yans sdah dan nnsih bertnllh.
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Oleh karena ifu, apabila wanita-wanita tersebut dithalak oleh

suaminya dengan mengabkan: 'aku menceraikanmu dengan thalak yang

sesuai sunnah' atau 'dengan thalak yang tidak sesuai sunnah (bid'ah)',

maka thalak tersebut phrh pada saat itu juga tanpa melihat sifat thalak

di belakangn5Ta, karena sifat tersebut sudah terbatalkan dengan

sendirinya, hingga seakan suami tersebut hanya berkata 'aku

menceraikanmu', tanpa ada sifat apapun dari thalaknya.

Begitu pula jika ada suami mereka 5nng mengatakan: 'Aku

menceraikanmu dengan thalak grang sesuai sunnah dan thalak 1nng tidak

sesuai sunnah' atau ia mengatakan: 'aku menceraikanmu tidak dengan

thalak sunnah dan tidak juga dengan thalak bid'ah', thalak tersebut tetap

jatuh saat itu juga tarrpa melihat sifat thalak di belakangngn, dengan

alasan yang sama seperti di atas.

Namun dari pem5rataan al-Kharqi ifu dimungkinan bagi wanita

yang hamil terdapat thalak lEng sesuai sunnah, sebab thalak tersebut

termasr-rk thalak yang disebutkan oleh Nabi & ddam saMan5n,

,)rc rlreutd$.';
. "Kqntdian iila ia narnrg insin mqrcqailan istinSa, nnka

hendaHah ia menjatuhkan thalala5n aat istinSn dalam kadaan besih

atau dalam kadaan hamil." Pendapat ini pula yang secara eksplisit

dinyatakan oleh Ahmad, ia berkata: "Madzhabku adalah seperti hadits

riwayat Salim, flari ayahngra.." yakni hadits di atas.

Selain itu wanita yang hamil dalam sifuasi peralihan, yaihr dari

masa bid'ah ke masa bid'ah lainnya, oleh karena ifu thalak baginya

dapat dikategorikan sebagai thalak sunnah, seperti halnya wanita yang

baru saja bersih dari masa haid dan belum melakukan hubungan intim.

Hal yang sama juga berlaku ketika seorang suami berkata

kepada isfuinya yang sedang hamil, "Aku menceraikanmu dengan thalak
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bid'ah', maka thalak itu tidak langsung jahrh pada saat ifu juga,

melainkan difunggu hingga ia melahirkan, karerra masa nifas adalah

masa bid'ah seperti halnla masa haid-

PasaL Apabila seorang suami berkata kepada istrin5p
yang belum mencapai usia baligh, atau kepada istuinya png
belum pemah disenfuh sernerrjak m6fkah: 'Aku menceraikanmu

dengan thalak bid'ah', Ialu setdah ihr ia b€rl<ah 'maksudku adalah

setelah ia berhaid (yalmi mencapai usia balig$ ahu setelah kami

melakukan hubungan intim'-

Atau, suami tersebut berlrata'aku menceraikanrru dengan thalak

yang sesuai iunnah', lalu setelah ifu ia bertata, 'Malsudku adalah

menceraikannln pada saat ia sudah dapat diceraikan derrgan thalak

yang sesuai sunnah'.

Jika dernikian rnaka itu menldi unsan 1ang harus disdesaikan

sendiri antara suami tersebut dengan TuhannSp-

Namun apakah penydesaian s€perti ifu dapat ditqtna dalam

hukum duniawi? Ada dua pendapat Fng disebutkan oleh Al Qadhi,

yang pertama adalah: tidak dapat diterim4 karena bertentangan dengan

kenyataan yang ada- Jika seperti ifu maka sarrn saia ia harrla berkata:

'Aku menceraikanmu' tanpa sifat apapun di bdakangqra, lalu setelah itu

ia berkata: 'maksudku adalah apabila aku sudah rnasuk ke dalam rurnah

ini'.

Pendapat ini secara €l$dsit disebtrlkan dalam madzhab Slaf i-

Sedangkan png kdua, dapat dit€rirn4 karena suami tersebut

hanya menjelaskan malsud dari pernyataannln unfuk menutupi

kemungkinan yang lain, sarrlEr halnya jika ia b€d€ta' 'aku

menceraikanmu' sebanyak dua kali, padahal ia fidak bemraksud
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menjafuhkan thalak dua, dengan penjelasan: 'kalimat yang kedua ifu

maksudku han5ra unhrk mempertegas saja'.

Pendapat ini menjadi pendapat yang diunggulkan dalam

madzhab Hanbali.

Pas,aL Apabita seorang suami berkata kepada istrinya

yang sedang dalam masa bersih dan sudah melakukan

hubungan intim pada masa tersebut: 'Aku mencer.rikanmu

dengan thalak lpng sezuai stmnah,' namun setelah ifu
istrinya memasuki mas.r menopause, rnaka thalak itu terbatalkan,

karena suami tersebut menyertakan thalaknya dengan sifat yang sesuai

sunnah di masa 5nng sesuai dengan sifat ifu, akan tetapi setelah istinya

menjadi menopagse rnaka thalaknSn fidak akan lagi sesuai dengan

sunnah, maka thalakn!,a pun gugur seiring gugumya sifat yang

disertakannSaa dengan thahk itu.

Begitu pun jika setdah kalirnat itu temlnta istrinya

mernasuh rrnsa hamil, maka thalak ifupun gryr.r seiring gugump sifat

Srang diqratatkan, kecuali berdasa*an pendapat 37ang mengkategorikan

ttnlak tE nil itu s€bagai thalak sunnah, rnaka iatutrlah thalak tersebut

dengan adanya sifat harnil yang diqpratlon, sebagaimana wanita yang

haid kenrudian bersih dari haidnya.

PasaL Ap.abila seorirng suami berkata kepada istrinya
yang berqum'226' 'AI(u menceraikanmu dengan safu thalak
pada setiap quru'ny/a', maka thalak ifu pun jafuh pada setiap kali

quru'. Jika isfuinya itu dalam keadaari quru' maka saat itu juga telah

jatuh thalak satu, lalu jatuh kdua thalak lainnya pada awal dua quru'

lainnya.

226 Malsud dari berquru' adalah wanita yang sudah dan masih berhaid -peneri.
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Hukum ini berlaku meskipun quru' tersebut diartikan dengan

haid ataupun diartikan dengan bqsih227, dan hukum ini juga berlaku

untuk wanita yang belum pemah sama sekali melakukan hubungan

intim dengan suaminya ataupun sudah, hanya saja jika ia wanita 5rang

belum pemah melakukan hubungan intim maka thalak safu sudah cukup

baginya menjadi thalak 57ang temkhir (!,akni thalak bain). Terkecuali jika

ia memperbaharui pemikahannya, rnaka jatuhlah thalaknla yang kedua

pada haid selanjutrya, dan iafuh pula thahlqp yang ketiga pada haid

yang berikutnlra lagi.

Apabila istui 5rang akan diceraikan belum mencapai usia balig

(belum berquru), dan quru'n9a diartrkan dengan masa haid, maka thalak

ihr tidak jatuh hingga istui tersebut mengalami haidnfa yang perhama,

jika ia sudah mendapatkanqla rnaka jafuhtah thahk lang pertama, lalu

thalak-thalak selanjukrl,ra pada haid-haid berikubrya- Adapun jika

quru'n1a diartikan dengan rnasa bersih, maka ada dua kemungkinan,

pertama iafuh thalalmlra saat ifu iuga dengan thalak safu, kemudian

tidak jatuh kembali hir,gga ia mengalami hrid"f lang p€rtama, jika ia

sudah mendapatkanngn dan bersih dari haid itu md€ jatuhlah thalak

yang kedua, lalu begitu pula dengan thalak yang ketiga, yakni baru jatuh

ketika ia sudah bersih dari haid yang berikutrp. Adapun alasannya

thalak itu langsung jatuh sebdum berhaid adalah karena masa sebelum

berhaidnya sudah di*ggap rnasa bersih. Kedr-ra, thalak png pertama

tidak jatuh kecuali setelah ia mengalami rnasa haid gnng pertama dan

bersih dari haid tersebut, dengan alasan bahwa rrnsa bersih ifu terletak

di antara dua masa haid.

Begitu pun jika ishi png bdum mencapai usia balig itu
mendapatkan haid pertarnanp saat rnasa iddah, rnaka masa-masa

227 pi 6u1u* bahasa Arab, quru' ifu rnernitiki dr-ra rnalnn 5,arg bersebelahan, yaihr
masa haid dan masa b€rsih, narnun baqiak ularrn lebih memaknainyra sebagai masa
haid -peneri.
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bersih pertama sebelum ia mengalami berhaid tidak terhifung sebagai

masa iddah, menurut salah satu dari dua kemungkinan di atas.

Hukum untuk istri yang belum mencapai usia balig tersebut juga

dapat dibqlakukan untuk wanita hamil, kqrena sepanjang masa

ketamilan har,ya dihitung satu quru saja menurut salah safu dari dua

kemungkinan, yaifu jika qurunya diartikan dengan masa bersih.

Sedangkan jika qurunya diarHkan dengan masa haid, maka seluruh masa

kehamilan bukanlah quru, meskipun wanita ifu sudah ternrasuk manula.

Namun ada komentar dari Al Qadhi terkait hukum ini, ia berkata:

Thalak itu tetap jafuh baginya, meskipun hanya safu saja, karena

mernemg suami tersebut mengganfungkan thalaknya dengan sifat yang

mustahil, maka sifat ifu harus digugurkan dan thalak ifu tetap jatuh.

Kernudian, jika seandainya wanita yang sedang hamil dlatuhkan
thalak pada saat kehamilannya, maka melahirkan menjadi batas thalak

terakhimya, karena iddah bagi wanita yang hamil adalah hingga saat ia

melahirkan, sementara thalak lainnya sudah gugur dengan iddah

tersebut, kecuali jika pernikafnnnya diperbaharui, atau dirujuk kembali

sebelum ia melahirkan, mdo thalak 3Bng lain pun jatuh ketika ia sudah

bersih dari nifasnya, lalu ketika ia sudah haid dan bersih dari haidnya

maka jahrhlah thalakn5ra png terakhir.

Pasal: Apabila seoftrng suami berkata.kepada istrinya,
'Aku menceftrikanmu dengan thatak lrang sesuai sunnah
selama waktunya sesuai dengan thalak sunnah,' maka thalak
ifu jafuh jika si istri sedang dalam masa sunnah, karena sifat
thalakn5n terpenuhi. Sedangkan jika istri tidak dalam masa sunnah

maka thalak ifu tidak jatuh, karena syaratrya tidak terpenuhi.

Begifu pun jika suami ifu berkata kepada istrinya, 'Aku

menceraikanmu dengan thalak yang tidak sesuai sunnah selama

unkfungra sesuai dengan thalak bid'ah', maka thalak ifu hanya jatuh jika
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si istri sedang dalam masa bid'ah, sedangkan jika tidak maka thalak itu
juga tidak jatuh.

Adapun jika si istri tidak termasuk wanita yang memiliki sunnah

atau bid'ah dalam menthalaknya, maka ada dua kemungkinan yang

disebutkan Al Qadhi, pertama: Thalaknya tidak jatuh pada dua keadaan

di atas, karena sifaforya tidak diternukan, sarna seperti ketika suami

berkata kepada isbingn: 'Aku menceraikanmu jika kamu keturunan bani
Hasyim', padahal isbingra bukan keturunan bani Hasyim.

Kedua: tetap jatuh thalaknya, karena q,rarat gang digandengkan

dengan kalimat thalak adalah q,ramt Snng mustahil unfuk terpenuhi
hingga harus dibatalkan, dan thalak itu tetap jatuh seperti halnya jika

suami berkata kepada isfuiryn 'Aku menceraikanmu sesuai dengan

sunnah' padahal ia tidak mungkin lagi mengalami masa sunnah.

Meski demikian, pendapat pertama lah gnng lebih diunggulkan.

Dan kedua pendapat ini juga secarcl eksplisit disebutkan dalam madzhab

Syafi'i.-

PasaL Apabila seorurng suami berkata kepada istrinya,
'A,ku menceraikanmu dengan thalak terbaik..' atau thalak
terindah, atau thalak teradil, atau thalak sempuma, atau

thalak paling lengkap, atau thalak paling afdal, atau kata-kata lain yang

sejenis. Atau, dengan ungkapan yang lebih sederhana, misalnya 'aku

menceraikanmu dengan thalak yang indah..' thalak yang baik, thalak
yang agung, thalak 3nng adil, atau kata-kata lain yang sejenis. Semua
kata tersebut adalah ungkapan lain dari thalak sunnah, sebagaimana

dikatakan pula sicara eksplisit oleh Imam Sgrafi'i.

sementara IVfuhammad bin Hasan punya pandangan lain, ia

mengatakan: apabila kata sifat yang digunakan adalah paling adil atau
paling baik atau semacamnya, maka memang seperti ifu, namun jika
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sifat yang diucapkan hanya: '..thalak yang adil, tttalak yang agung..' dan

seterusnya, rnaka thalak itu jatuh pada saai itu juga tanpa melihat pada

sifatnya, karena thalak tidak dapat ditambahkan sifat waktu, oleh

karenanya apabila ditambahkan dengan sifat wakfu maka sifat itu pun

gugur dengan sendirinya, sebagaimana jika ia berkata kepada istrinya:

'aku menceraikanmu dengan thalak niI (thalak yang dapat dirujuk

kembali)', padahal ia belum pernah melakukan hubungan intim dengan

istrinya, hingga tidak mungkin diniuk kenrbali.

Adapun alasan yang melandaskan pendapat kami (Vak"i

pendapat pertama di awal tadil adalah, bahwa semua kata tersebut

merupakan ungkapan lain dari thalak sunnah, dan tidak ada salahnya

mencanfumkan sifat sunnah atau baik pada sebuah thalak, karena

meskipun kata-kata sifat tersebut adalah sifat wakfu namun masih sqsuai

dengan sunnah dan masih sesuai dengan syariat. Berbeda halnya

dengan thalak mj'i yang dimntohkan oleh Muhammad bin Hasan,

karena thalak mj'i }nrrya dapat dituiukan kepada istri yang harus

menjalani iddah setelah dithalak, sedangkan isti gang belum perrah

melakukan hubungan intim tidak ada iddah yang harus diialani.

Kemudian, apabila seanddinln sifat thalak 5nng disebutkan oleh

suami adalah thalak SEng palins adil, lalu setelah itu ia berkata: 'maksud

dari kalimat thalakku adalah aku ingtn mencer,aikannln pada saat ia haid

(kebalikan dari thalak sunnah yang setnrusn5ra menjadi makna dari sifat

thalak yang paling adil), karena sifat tersebut lebih mengena kepada

istriku melihat perilakunya yang sangat buruk', dan temynta saat itu

bertepatan dengan masa haid istrinlp, maka thalak itu pun langsung

jafuh saat itu juga, karena pengakuari dari suami ifulah ynng harus

menjadi acuan, yang mana ia menghendaki adanya beban lebih berat

untuk istrinya yang berakhlak buruk. Sedangkan jika temyata saat itu

istrinya dalam keadaan bersih, maka ifu menjadi urusan yang harus

diselesaikan sendiri antam suami tersebut dengan Tuhannya. Narnun

apakah penyelesaian seperti ifu dapat diterima dalam hukum duniawi?
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Maka jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti yang telah

kami sampaikan sebelumnya

Pasal Apabila keadaannya dibalik, yakni suami
berkata kepada istrinya, *Aku menceraikanmu dengan
thalak terburuk..' atau thalak terjelek, atau thalak terbusuk,
atau thalak terkotor, atau thalak terendah, atau kata-kata lain

sejenis, maka sifat tersebut disetarakan dengan sifat bid'ah, dan

thalaknya jatuh apabila ishi dalam masa bid'ah pula, namun jika tidak

maka thalak ifu tertunda hingga datangnya masa bid'ah.

Bahkan riwayat dari Abu Bakar menyebutkan, bahwa thalak

tersebut jafuhnya tiga sekaligus menurut pendapat yung ,n..,gatakan

bahwa menggabungkan tiga thalak adalah thalak bid'ah. Dan mestinya

pula thalak itu dijatuhkan pada waktu bid'ah pula agar terganda dua

bid'ah sekaligus hingga sesuai dengan sifatr:ya, yaifu ihalak terburuk.

Adapun jika dengan kalimat tersebut suami meniatkan hin, yakni

selain thalak bid'ah, misalnya setelah menyatakan hal ifu ia berkata:

'maksudku menlntakannya seperti ifu ialah: cerai denganmu adalah

percemian terburuk yang pemafr te4adi, karena kamu sebenamya tidak
pantas menerimanya dengan sikap baikmu selama ini dalam

melayaniku..' jika sudah dijelaskan seperti itu maka thalak itu jafuh saat

itu juga. Namun jika penjelasannya adalah: 'sifat yang aku maksud pada

pemyataanku ifu adalah sifat thalak sunnah,' maka alasan ifu tidak

diterima, karena kata tersebut tidak terkandung dalam thalak sunnah,

dan mungkin saja penjelasannya itu bermaksud agar thalak yang sudah

ia ucapkan dapat ditunda hingga masa bersih istrinya.

Sedangkan jika suami berkata kepada istrinya: "Aku

menceraikanmu dengan thalak yang baik, yang buruk, yang bagus, yang

jelek, yang sempuma, yang kurang..' atau kata-kata lain yang bertolak

belakang, maka thalak ifu jatuh saat itu juga, karena sifat yang bertolak
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belakang pada sifat thalak harus digugurkan, hingga hanya tersisa

kalimat thalaknya saja.

Namun jika setelah ifu suami tersebut berkata: 'maksud dari

pemyataanku itu adalah thalakku ifu baik karena akan menjauhkanku

dari kemusyrikan dan perilakumu yang bumk, narnun thalakku juga

buruk karena aku mengucapkannSn pada rrcrsa bid'ah,' dengan

demikian maka jafuhnya thalak menjadi unsan yang harus diselesaikan

sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya. Tapi apakah

penyelesaian seperti ifu dapat diterima dalam hukum duniawi?

Jawabannya ada dua pendapat 5rang berbeda,.seperti yang telah kami

sampaikan sebelumnya

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya,
'Aku menceraikanmu dengan thalak yang memalukan', Al
Qadhi mengatakan bahwa artinya adalah thalak bid'ah,
karena memalukan itu bermakna sempit atau dosa, seakan-akan suami

ifu menginginkan thalak dosa, dan memang perbuatan bid'ah adalah

perbuatan dosa.

Sernentara lbnul Mtrnzir meriwayatkan, dari AIi, bahwa thalak

seperti ifu jatuh tiga sekaligus, karena memalukan bermakna sempit,

yang artinya ttialak yang menyempitkan dirin5ra dan menahannya untuk

merujuk istrinya kembali atau mengembalikan isfui tersebut pada dirinya,

dan thalak seperti itu fidak lain adalah thalak tiga, namun demikian

thalak itu tetap masuk dalam thalak bid'ah dan melakukannya adalah

sebuah perbuatan dosa, hingga terkumpul dua rnakna sekaligus pada

thalak tersebut, yaifu sernpit dan dosa.

L252- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Thalak orang yang hilang akal narnun bukan akibat
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mengonsumsi sesuafu yang memabukkan adalah thalak yang
tidak jatuh-"

Pam ulama sepakat bahwa orang yang hilang akalnya narnun
bukan karena mabuk atau sejenisnya maka tidak sah thalaknya dan tidak
jatuh.

Di antam para ulama png berpendapat demikian adalah,
Utsman, Ali, Said bin Musayib, Hasan, Nakha'i, Sgra,bi, Abu eilabah,
Qatadah, Zuhri, Yuhyu Al Anshari, Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam
Syafi'i, dan ularna rrndzhab Hanafi.

Mereka serua juga sepakat bahwa ieorang suami yang

menceraikan isfoinya saat sdang tidur (melalui igauaq atau sejenisnya),
maka thalaknya juga fidak jafuh, sebagaimana sabda Nabi $:

,f)c

e ?t ir , iri;=,""i ,? f.6t * f>r.* rut e). -z a

"Taang*at sqpla blclif dari tiga nmcam manusia, gaitu dai
omng tEng Mn hftWE b bngun, dari anak kail hingg ia blig, dan
dai onrg Sang gila hhga t@ftrs kqnbli."

Diriwayatlon pula dari Abu Flumirah, saMa Nabi $:

!j; e y lf;t, rf,;ir'livb yt ?,g g:v0;lt k
"sunua janis thalak diperbolelzkan, kecuali thalak dari orang gira

yang hilang akalnta.'Z2t3 HR. An-Najjad. Hadits ini dikomentari oleh

zai HP.. At-Tinnidd l3/]-Lgl),lalu di akhir periwayatan ia berkata: hadits ini hadits
gharib lnng fidak ada perawi memfakannSra (menyandarkannya kepada Nabi kecuali
berasal dari Afia bin Aihn, dan Atha ini adalah perawi yrang lemah. Bahkan Al Hafizh
hnu Hajar dalam kitab Fath Al Bari 99/3os) mengatakan: Dia perawi ynng sangat
lemah. lalu AI Albani dahm kitab lrun' Al Ghatit (7/1lo) menyatakan: yang tepat
untuk hadits ini bukanlah nnrfu', melainkan mauquf, sebagaimana png disebutkan
oleh Al Baghawi dalam kitab Al Jadiyat(34/21 dan Baihaqi (z/Jsg) melalui Ibrahim
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Tirmidzi: Hadits ini tidak dikenal kecuali dari riwayat Atha bin Ajlan,

namun periwayatan Ajlan adalah periwayatan yang lemah. L-alu Tirmidzi

juga menyebutkan matan yang hampir serupa dengan sanad yang

tersandar kepada 91i.229 '

Selain ifu, pernyataan thalak adalah pemyataan yang

melepaskan hak milik, maka peran akal di dalamnya sangat p.r,ting,

seperti halnya transaksi jual beli.

Untuk penyebab hilangnya akal di sini mencakup gila, pingsan,

tidur, minum obat, ataupun dipalrsa unfuk minum khamar atau

mengkonsumsi sesuafu hi.rggu menyebabkan hilang akalnya. Semua ifu

membuat pernyataan thalak menjadi Udik sah. Para ulama sepakat

dengan hal ifu, tidak ada ulama yang berbeda pendapat sepanjang

pengetahuan kami.

Adapun jika hilangnya akal disebabkan obat bius atau tanaman

ganja atau semacarnnya, yang sengaja dihisap unfuk main-main padahal

ia tahu benda itu akan membuat hilang akalnya, maka menumt

madzhab Syafi'i hukum thalakrya sama seperti thalak omng lnng
mabuk dengan sengaja. Sedangkan meriurut pendapat madzhab Abu

Hanifah, thalak yang diucapkan oleh orang seperti itu tidak jatuh,

karena ia tidak menyengaja untuk menikmati hasilnya.

Alasan yang melandaskan pendapat kami adalah, karena orang

tersebut hilang akalnya akibat pelanggaran yang dilakukannya, maka

hukumnya pun menjadi sama seperti hukum orang yang mabuk dengan

sengaja.

an-Nakha'i, dari Abis bin Rabiah, dari Ali, secara mauqul namun tanpa kalimat: " Yang
hilang akalnya. " Dan untuk riwayat mauquf sepert ifu sanadnya adalah sanad yang
shahih.

229 Atsar itu juga disebutkan oleh Al Bukhari dalam komentamya pada bab thalaq

{9/3OO). Ibnu Abu Syaibah kemudian mo.r,rasalkannya dalam kitab Al Mushannaf
(4/251, melalui Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabiah, dari Ali, dangan sanad
yang shahih. 

1.
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Pasal: Terkait dengan thalak lrang diucapkan oleh
orang yang jafuh pingsan, Imam Ahmad mengatakan: Apabila
orang tersebut mengucapkan kalimat thalak, lalu setelah tersadar dari
pingsannya temgrata ia tahu bahwa ia telah jafuh pingsan dan ia masih

ingat telah mengucapkan kalimat thalak, maka thalaknya tetap jafuh.

[-alu terkait dengan thalak ynng diucapkan oleh omng yang

hilang kanrarasannya, imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib

mengatakan: Apabila setelah orang tersebut sadar dari kefidak

wamsannlra dan diberitahukan bahwa ia telah mengucapkan thalak

kepada istinla, latu temyata orang ifu masih ingat bahwa ia telah
mengucapkan kalimat thalak saat hilang akalnya, maka thalaknya tetap
jatuh.

Dari dua keterangan tersebut terlihat sekali bahwa imam Ahmad
tidak memasukkan pingsan dan gila dalam kategori orang-orang yang

terbatalkan thalaknya, selama orang yang mengalami kedua kondisi
tersebut masih mengingat dan mengetahui apa yang dilakukannya.

Kemungkinan besar ada tingkatan-tingkatan unfuk kedua kondisi
tersebut, dan Snng dimaksud oleh irnam Ahmad tenfu bukan kondisi
pingsan atau gila yang menghilangkan seluruh akalnya hingga sama

sekali tidak menyadari apapun 1nng dilakukann!,a. Oleh karena ifu,
apabila kedua kondisi tersebut masih ringan hirrggu masih

cukup baik, maka thalak yang diucapkannya pun masih sah dan jatr:h

thalaknya. Wallahu a'lam.

1253- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Riwayat dari Abu Abdillah terkait dengan hilangnya akal
akibat minuman keras tidak hanya safu, ada riwayat yang
menyatakan bahwa thalak yang diucapkan oleh orang
mabuk tetap jafuh, ada juga riwayat yang menyatakan tidak
jatuh, dan ada riwaSrat yang dihentikan olehnya unfuk tidak
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direspon lebih lanjut, ia'hanya mengatakan bahwa ada

perbedaan pemyataan dari sejumlah sahabat Rasulullah $-
Penghentian respon dari Abu Abdillah bukanlah sebuah

pendapat dalam masalah ini, melainkan ia memilih untuk tidak

berpendapat dan berhenti sampai di sana, karena ada sejumlah dalil

yang berlainan dan rumit hingga sulit untuk dirangkum olehnya'

Dengan demikian tersisa dua riwayat saja untuk masalah init

Pefiama Thalaknya tetap iatuh. Riwayat inilah gnng dipilih oleh

Abu Bakar al-Khilal dan Al Qadhi, juga menjadi pendapat said bin

Musayib, Atha, Mujahid, Hasan, Ibnu Sirin, S5n'bi, Nalfia'i, Maimun bin

Mehran, Hikam, Imam Malik, Tsauri, Auza'i, Imam Syafi'i di salah safu

qaulnya, Ibnu Syubrumah, Imam Abu Hanifah dan dua sahabat

terdekatnya, serta Sulaiman bin Harb.

Dalilnya adalah saMa Nabi $:

9;rlit',ir,b'*?.g, o>bt S<

"sernua jenis thalak diperbolehl<an, kquali thalak dai omng

gila." (Vakni thalak dari orang yang mabuk tetap sah, karena

pengecualiannya hanya unhrk oftu.rg gila saja)- Riwayat yang saqa juga

disebutkan dari Ali, Muawiyah, dan Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas sendiri juga menyatakan: "Thalak yang diucapkan

orang mabuk ifu tetap sah."

selain itu, para sahabat Nabi $ juga menyamakannya seperti

omng sadar dalam hukuman had untuk perbuatan qa&af (fuduhan

berzina kepada suami,/istri), sebagaimana diriwayatkan oleh Abu

wabarah Al Kalbi, ia berkata: suatu ketika aku diutus oleh l(halid untuk

menghadap (Jmar, dan aku pun mendatanginya di Masjid, saat itu ia

sedang bersama dengan Utsman, Ali, Abdurahman, Thalhah, dan

Zubair. Lalu aku berkata kepadanya: "Wahai Llmar, Khalid mengutusku
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untuk mengadukan bahwa omng-omng telah menyepelekan minuman

khamar.dan meremehkan ." Lalu Umar berkata: 'Uhatlah

orang-orang yang ahli ini sudah ada di sekelilingmu, bertanyalah kepada

mereka." ndak lama kemudian Ali pun menjawab: "Kami

berpandangan, apabila seseoftrrg telah nnbuk maka ia akan

mengeluarkan kata-kata s@ara serampar{Fn, dan iika sudah

serampangan maka ia akan beryazat sernbamngan pula, namun jika ia
sudah mengqazaf maka ia harus dihukum dengan deJapan puluh

cambukan." Lalu Umar berkata kepadaku: "Sampaikanlah jauaban ifu

kepada orang yang mengutusmu."23o

Selain ifu, oftmg yang rnabuk berbeda dengan orang lang
dipaksa unfuk melepaskan kepernilikannya dengan mdrjafuhkan thalak,

kalaupun ia tidak menyadari akibat dari kalimat thalaknya saat ihr

namun ia seharusn5a sadar bahwa hal ifu adalah konsekuensi ynng

mungkin akan terjadi akibat pengaruh minurnan keras. Oleh karena ifu

thalak ynng diucapkannyaa tetap phrh s€bagai hulnrnan lain bagrnla.

Dan taklif lainnya pun berlaku unfuk otang png rnahrk, s@€rti

hukurnan mati jika ia merrbunuh, dipotong tangan iika mencuri, dan

lain sebagain5a. Dengan dernikian hukum @i orang 5ang rnabuk tentu

berbeda dengan hukum bagi orang yang tdak u,Enux;.

Kedua: Thalat<nya fidak jatuh. Riwalpt inilah yang dipilih oleh

Abu Bakar bin AMul Aziz, jugamenjadi Utsmanal, Umar bin

230 Atsar tersebut diriurayatkan oleh Bailraqi dalam ldtab as€r.rnan al-Kubra
(8/320) secara mauquf.

231 66ur ini disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya l9/3OOl dengan
kalimat yang tegas. Ibnu Abu S!,aibah kernudian dalam ktab
Mushannaf (4/l/3Lr, dengan sanad yang shahih.

hnu Hajar mengatakan: Kami merilis riwapt tersebut pada juz 4 tentang seluah
Abu Zur'ah ad-Dimas5qa, dari Adam bin Abi lyas. Keduanlfd meriwalntkannp dari
Ibnu Abi Zib, dari az-Zuhri, ia berkata: Suahr ketika ada seseorarg b€rkata kepada
Umar bin Abdul Aziz: "Aku telah menceraikan ishiku pada saat aku dalam keadaan
mabuk."

Ketika itu pendapat Umar bin Abdul Adz sarna s€p6ti kami, lpitu
menjafuhi hukuman cambuk kepadanya atas pe.rbrntannla mqmirulm minuman kems
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Abdul Aziz, Qasim, Thawus, Rabiah, Yahya al-Anshari, [-aits, Anbari,

Ishaq, Abu Tsaur, dan al-Muzani.

Ibnul Mundzir mengatakan: Atsar itu memang benar adanya

berasal dari Utsman, dan tidak ada sahabat Nabi saat ifu yang berbeda

pendapatnya dengan pendapat Utsman.

Ahmad juga mengatakan: "Atsar Utsman adalah riwayat yang

paling tinggi derajatnya dan yang paling shahih terkait dengan masalah

ini." Maksudnya adalah dibandingkan dengan riwayat Ali dan al-A'masy,

bahkan Mansur tidak merafakan riwayatnya kepada Ali.

Di samping ifu, orang 5nng mabuk ifu hilang akalnln seperti

halnya orang gila atau orcmg yang sedang tidur. Dan orang yang mabuk

juga tidak menyengaja perbuatannya, sama seperti orang yang dipaksa

unfuk melakukan sesuafu. Selain itu, akal men:pakan'syarat utama

dalam pembebanan (takli0, karena dengan akal ihrlah manusia dapat

mencema segala perintah ataupun larangan, dan tenfu saja pembebanan

itu fidak ditujukan kepada omng yang tidak mernahamin5n, baik itu

penyebabnln akibat pelanggamn hukum ataupun yang lainnya,

bukankah orang yang mernatahkan kakinya sendiri tetap diperbolehkan

unhrk shalat dengan posisi duduk? Bukankah wanita hamil yang

mernukul peruh'rya hingga mengalami pendarahan (nifas) tetap gugur

kewajiban shalatnya? Bukankah seseomng yang memukul kepalanya

dengan sengaja hingga menjadi gila tetap terbebas dari segala taklif?

I.gipula, hadits 5nng diriwayatkan dari Abu Hurairah bukanlah

hadib Snng kuat dan shahih.

dan memisahkan antara dirinSra dengan isbinln. Namun setelah ihr ia diberitahukan

s€buah riwayat oleh Aban bin Ubman bin Affan, dari ayahqn, bahwa ia berkata:
"Tidaklah sah thalaq png diucapkan oleh orang yrang tidak waras dan juga oleh omng

5png mabuk." talu Umar bin Abdul Aziz pun langsung mengoreksi hukumannln, ia
b.rk tu, "Bagaimana mrlngkin aku menjalankan hukuman seperti itu, sedangkan orang

ini sudah memberitahukanku sebuah riwalnt dari Utsman. Maka cambuklah ia (sebagai

hularnan meminum khamar), namun kembalikan isbinya kepadanya." Abar ini juga

dirir,raptkan oleh Baihaqi Q /3591.
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Adapun terkait pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh

orang yang mabuk, maka hukumnya iustru seperti hukum-hukum yang

telah kami contohkan di atas.

Pasal: Adapun hukum yang terkait dengan

pembebasan budak 5nng dilakukan oleh orang yang mabuk,

begitu iuga dengan nazamya, transaksi jual belinya,

kemurtadannya, kesaksiannya, qazafn3n, ataupun

pembunuhan dan pencurian yang dilakukan olehn a,
semuanlra sama seperti hukum thalak yang diucapkannya, karena

semuanln merniliki safu makna yang sma.

Khusus unfuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang

mabuk, Ahmad juga menyebutkan tiga riwayat ynng berbeda seperti

sebelumnya. [-alu ketika ia ditanya oleh lbnu Mansur, bagaimana jika

orang yang mabuk itu mengucapkan kalimat thalak, atau mencuri, atau

berzina, atau mengqazaf (menuduh pasAngannya berbuat zina), atau

melakukan transaksi jual beli, Ahmad meniawab: Aku sargat takut untuk

berkomentar tentang hal ini, natnun apapun 1nng dilakukan oleh omng

Snng sedang rnabuk menunrtku fidak sah hukumnSp.

Sebagaimana din5ntakan oleh Abu Abdillah bin Hamid: Hukum

orang yang mabuk ifu dalam taklif sama seperti hukum orang yang

sadar, baik ifu keu.rajiban yang harus dijalani ataupun hukuman yang

harus dilatuhi kepadanya. [.ain halnya dengan transaksi, karena apapun

yang ia lakukan terkait dengan akad, baik itu jual beli, pemikahan,

ataupun foansaksi lainnya, maka hukumnya sama seperti hukum orang

yang tidak waras, tidak sah apapun yang dilalnrkannya. Begihrlah yang

diisyaratkan oleh imam Ahmad. Dan akan lebih baik jika keurajiban yang

dilakukann5ra dianggap sah, karena mensahkan perbuatan yang ia

lakukan saat mabuk maka dosanya akan ditanggung sendiri olehnya,
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dan tdaHah berdosa jika kita mensahkan pdrbuatan yang ia lakukan

saat ia rrnbuk.

PasaL Adapun batasan mabuk yang diperdebatkan

hukum thalakqp adalah apabila orang yang mabuk ifu

sgdah mer.rcau bicamnya, fidak dapat membedakan pakaiannya

s€ndfui densan pakaian oftmg lain, atau alas kakinla sendiri dengan alas

loki orang lain, atau serrncam ifu.

Landasanryra adalah firman Allah &t

€,<r ik' i \41\ \i.fi 7 rgr; Aifr q,G-

'Wahai oftng 5nng berimanl Janganlah kamu mendekati salat

kefrka l<amu dalam kadaan mabuk, sampai kamu sadar apa Jnng

lamu uapl<an.'(Qs. Anjl.{isa t4l: 43). Pada a5nt ini dijelaskan bahwa

salah satrr tanda hilangnya pengaruh minuman keras itu adalah

merq;adari apa lrang dikabkan.

selain ifu, diriwa5ntkan pula, dari umar, ia berkata: "Suruhlah ia

mernbaca alnt Al Qr:r'an atau lemparkanlah pakaiannya di antara

palrahrpataian yang lain,. apabila ia dapat membaca sumh Al Fatihah

atau ia dapat mernbdakan pakaiannya sendiri maka kesadarannya

rrnsih ada, namun jika ia tidak dapat melakukannya maka jatuhkanlah

hulunran had kepadanP. "42

Dan tidak dapat dijadikan patokan bahwa orang tersebut tidak

rrnbuk iika h haryn dapat membedakan antara langit dan bumi atau

82 Afrrrr tersebut diriwayatkan oleh Abdurmzzaq dalam ktab Mushanrnfnya

l9/D/l7og.[), namnn pada isnadnya terdapat perawi yang fidak disebutkan

mrniqla.

'bjfi6\{Lif*
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antara laki-laki dan perempuan, karena orang yang tidak waras pun

dapat membedakan hal-hal ifu, apalagi oftmg 57ang hanln mabuk

minuman keras saja.

1254- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila seorang anak kecil sudah mengerti tentang thalak
lalu ia mengucapkan thalak terhadap istrinya maka thalak ifu
sah hukumnya-"

Para ulama sepakat jika seomng anak kecil tidak mengerti

tentang thalak rnaka tidak sah thalak yang diucapkan olehnya. Namun

jika ia sudah mengerti dan memahami bahwa isfuinya akan dipisahkan

darinya dan menjadi haram setelah ia mengucapkan thalak, maka

riwayat dari Ahmad sebagian besamya menyatakan bahwa thalak ifu

tetap jatuh.

Pendapat itulah yang dipilih oleh Abu Bakar, al-Kharqi, hnu
Hamid, dan diriwayatkan pula yang serupa dengan itu oleh

Said bin Musayib, Atha, Hasan, Sra'bi, dan Ishaq.

Pendapat lain dirivraSntkan Abu Thalib, dari Ahnnd,

menyatakan bahwa thalak anak kecil itu fidak sah hingga ia baligh. Inilah

pendapat An-Nakha'i, Azztrhri,lmam Malik, Hammad, ats-Tsauri, dan

Abu Ubaid. Bahkan Abu Ubaid mengklaim bahwa seluruh ulama Irak

dan Hijaz berpendapat demikian. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas

pendapat yang serupa dengan pendapat ini.

l-andasan yang mendasari pendapat ini adalah sabda Nabi S:

'e-e 4tJtirilte)
"Terangkat segala taHif dari seoft,ng anak kqil hingga ia

baligh.';'

i
t

p
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Selain ifu, anak kecil berbeda dengan orang dewasa yang sudah

mukaltaf (terbebani dengan segala kar,ajiban dan larangan), oleh karena

itu hukum thalaknya pun berbeda, yang mana thalak yang diucapkan

anak kecil ifu sama seperti thalak yang diucapkan omng tidak waras,

yakni tidak sah hukumnya dan tidak jatuh thalaknya-

Semerrtara landasan yang mendasari pendapat pertama adalah

saMa Nabi $: 'IIak thatak adatah milik mqelm 5nng tidur bersama

istirya-'(lrakni, anak kecil yang sudah memilih isti juga memiliki hak

thalak). Dan juga sabda Nabi $: "Sqnua iais thalak diperbolehkan,.

krcuali ttnlak dari orug gila 5ang hilang akalnya."

Diriuraptkan pula, dari Ali, ia berkata: "sembunyikanlah

pemikahan dari anak-anak kecil." Yang maksudnlra adalah agar mereka

fidak begitu mudahnya mengucapkan kata thalak'

Selain ihr, thalak tersebut adalah thalak 5nng berasal dari

manusia yang berakal dan diucapkan kepada objek thalak yang sah,

maka sah pula thalaknya sebagaimana thalakryn orang deurasa.

Pas:al: Sebagian besar riwaSnt Ahmad terkait

pembahasan ini menyebutkan tentang batas minimum bagi

anak kecil lrang iatuh thalaknp iika diucapkan, yaitu

ber?kal.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Qadhi. Namun riwayat Abul

Harits, dari Ahmad, menyebutkan: Apabila anak kecil itu sudah

'melnahami thalak, maka sah thalakryn, yaitu biasanp di kisaran usia

sepuluh hingga dua belas tahun.

Atsar ini menunjukkan bahwa thalak yang diucapkan oleh anak

kecil di bawah sepuluh tahun masih belum sah. Pendapat inilah yang

dipilih oleh Abu Bakar.
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Di samping ifu, usia sepuluh tahun juga merupakan batas yang

memperbolehkan orang tua (wali anak) unfuk mernukul anaknya agar

melakukan shalat dan puasa, serta batas unfuk keabsahan sebuah

wasiat, maka usia tersebut juga pantas menjadi batas untuk keabsahan

thalak.

Selain dua pendapat di atas, ada juga pendapat-pendapat lain

untuk batas minimum bag anak kecil !,ang jafuh thalaknln, di

antaranya: Atha, Snng mengatakari: Batasannln adalah ketika anak kecil

itu sudah mampu unfuk menggauli istuinya.

Sementam Hasan berpendapat: Batasannya adalah ketika anak

kecil ifu sudah berakal, serta sudah dapat menjaga shalat dan puasanya.

Sedangkan- Ishaq berpendapat, bahwa batasannya adalah ketika

anak kecil itu sudah berusia dua belas tahun.

Pasal: Para ulama lrang mensahkan thalak dari
seoftrng anak kecil mengisyaratkan bahwa mereka iuga
memperbolehkan anak itu unfuk meqrakilkan thataknya
kepada orang lain atau meurakili orang lain untuk
mengucapkan thalak

Sebagaimana diriuayatkan, ketika Ahmad ditanla tentang

seorang pria yang menyuruh seoftmg anak kecil unfuk menceraikan

istrinya, lalu anak kecil ifu pun menunrti perintahn5ra dan berkata

kepada istri pria tersebut: "Aku meunkili suamimu untuk

menceraikanmu dengan thalak tiga sekaligus." Lalu Ahmad menjawab:

Thalak itu tidak sah hingga anak tersebut mengerti apa yang dimaksud

dengan thalak. Kemudian Ahmad ditanya lagi: Bagaimana jika pria itu

memiliki istoi yang masih kecil, lalu istuinya itu berkata: "Serahkanlah

hak ceraimu untukku." Dan pria itupun menjawab: "Aku serahkan hak

thalakku kepadamu, jika kamu memang menginginkannya maka
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jatuhkanlah thalakku itu olehmu dan untuk dirimu sendiri." L-alu ishi

kecilnya ifupun berucap, "Aku telah memilih unhrk berpisah darimu."

Kemudian Ahmad menjawab: Thalak itu jWa tidak sah hingga isti
kecilnya itu mengerti apa yang dimaksud dengan thalak.

Sementara Abu Bakar berpendapat, bahwa fidak sah

seoftmg anak kecil meunkilkan thalaknya atau menjadi wakil thalak

hggu ia balig. Pendapat inipun diriwayatkan pula dari

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertiama di atas, yakni boleh me,,rlakilkan thalaknya dan boleh menjadi

wakil thalak) adalah: bahwasanya orang yang dianggap sah

perbuatannya dalam melakukan sesuafu yang boleh diwakilkan maka

sah baginya unfuk mer,rnkilkan ataupun menjadi wakil, sebagairnarn

oremg de\uasa pada umumnya. Adapun riwalnt Ahrnad yang mdarang

hal itu adalah riwayat ltarg memang tidak mensahkan thalak yang

berasal dari seorang anak kecil.

Pasal: Adapun thalak yang diucapkan oleh orarrg
yang pandir (autis,/funagrahita), menurut sebagian besar

ulama thalaknya tetap sah- Di antara pafir ulamei ifu adalah

Al Qasim bin Muhammad, Imam Malik, Imam Slrafi'i, Imam
Abu Hani{ah beserta para ulama madzhab Hanafi-

Namun Atha berpendapat lain.

Meski demikian pendapat Snng lebih benar adalah pendapat

pertama, karena omng 5rang pandir juga seorang mukallaf grang mernihki

hak unhrk menjatuhkan thalak dan ditujukannyn pun kepada objek

thalak lnng benar, maka thalak itu sah dan jatuh thalaknya seperti

halnya thalak png diucapkan oleh ortrng yang baik akalnya- Dan

pencegahan bagi orang gang pandir unfuk bertndak ahs hartanlp fdak
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mencegahnya unfuk melakukan hal lain selain itu, seperti halnya orang

yang bangkrut.

L255. Masalah: Abu $l Qasim Al Kharqi berkata,
'seseorang yang mengucapkan kalimat thalak karena

dipaksa di bawah tekanan maka thalaknya tidak iatuh-'

RiwaSnt dari Ahmad tidak ada pertedaan terkait dengan thalak

yang dijafuhkan oleh orang 5png dipaksa di bawah tekanan; s€rntranla

menyatakan bahwa thalak itu tidak sah hukumnla dan tidak iatuh

thalakn5n.

Pendapat tersebut diriuraptkan dari Umar, Ali,'l[nu Urnar,Ibnu

Abbas, Ibnu Zubair, Jabir bin Samurah, dan juga meniadi pendapat

Abdullah bin Ubaid bin Umair, Ikrirrnh, Hasan, Jabir bin Zaid, Syumih,

Atha, Thawus, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Aun, Ayub as-Sakhtiyani,

Imam Malik, Auza'i, Imam Syrafi'i, Islraq, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid-

Namun ada pendapat lain 1nng berbeda, yaitu pendapat Abu

Qilabah, Sya'bi, Nakha'i, Zuhri, Tsauri, Irnam Abu Hanifah dan kedua

sahabat terdekat4n. Mereka mensahkan thalak diri omng yang pandir,

dengan alasan bahua orang Snng pandir adalah seomng mukallaf yang

berhak untuk menjatuhkan thalak dan dituiukanryra pun pada objek

thalak yang benar, maka thalak itu sah dan jahrh seperti halnSa thalak

dari orang yang tidak dipaksa untuk istuinya-

Adapun landasan !/ang mendasari pendapat kami (yakni

pendapat pertama)adalah, sabda Nabi $:

#refltGiir;Jr 'r'thJ

"sesunggwh4n Allah l# telah mangangl<at sqala dosa dari

umatku yang tidak sengaia berbuat lup, dan iuga dipake di ballnh

tekanan."

o llo. r, . a a

g1 *-e:Airl 0l
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Juga riwayat dari Aisyah, ia berkatar Aku pemah mendengar

Rasulullah $ bersabda,

,3>vL e o> ,1

,.
(Tidak sah thatak dari omng wng dikunci keinginannSa

(dipaksa)."233 HR. Abu Daud dan Al Atsram.

Abu Ubaid dan Al Qutaibi mengatakan, maksud dari kalimat

"dikunci keinginann5n" adalah dipaksa di bawah tekanan'

Abu Bakar mengatakanr Aku pemah bertanya kepada dtra ahli

Nahwu, Ibnu Duraid dan Abu Thahir tentang maksud dari kalirnat

,,dikunci keinginannya", lalu mereka menjawab: ma}<sudnya adalah

dipaksa di bawah tekanan, karena jika seseomng dipaksa maka akan

terkunci semua keinginannya dan tidak dapat berbuat sesuai

kemauannya.

selain untuk orang yang dipaksa di bawah tekanan, kalimat

tersebut juga mencakup orang yangrtidak waras dan orang yang tidak

sadarkan diri, karena seluruh sahabat Nabi yang telah kami sebutkan

naman!/a di atas sepakat akan hal itu dan tidak ada seorang Pun di

zarnan ifu 5nng berbeda peridapatrp dengan mereka, hingga kernudian

menjadi ijma dari mereka.

Di samping itu, thalak yang diucapkan oleh orang tersebut

bukanlah atas dasar keinginannya sendiri, melainkan dipaksa oleh pihak

yang tidak dibenarkan untuk melakukannya, maka kalirnat thalak yang

233 HR. Abu Daud dalarn kitab Sunanrrya (2/21931, iuga ol€h lblu Maph pada

bab thalaq (l/20461, luga oleh Ahmad dalam htab MusnadrUra 6n76\ itrga oleh

Baihaqi diam kitab isrr-" At Kubm171357l, Al Hakim dalam htab Al Musbdmk

(Z/lgil, dan oleh Ad-Daraquthni dalam htab as€urnn @n6l dengan sedikit

p*u*Uut*: "Tidak nh thal;q dan fuga budak dati omrrg truf, dilflxrd

ketginaryn." Lihat pula: kitab lwd Al Ghalil(20471'

Dan kategori hadits ini adalah hadits riasan'

I
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terucap darinya pun tidak bisa disahkan sebagaimana kalimat kufur yang

terucap dari orang yang dipaksa.

Pasal: Jika pemaksaan itu dilakukan oleh pihak yang
dibenarkan unfuk melakukanqn, misalnya pemaksaan yang

dilakukan oleh seorang hakim yang menjadi wali atas sebuah thalak

yang harus dijafuhkan karena isfui telah menjalani seluruh masa

iddahnya, maka thalak itu sah dan jafuh, seperti halnya pernaksaan

unfuk memeluk agann Islam bagi orcmg 5nng murtad yang dilakukan

oleh pihak yang benvenang. Alasan pembolehan bagi hakim wali untuk

memaksa suami mengucapkan thalaknya, adalah karena jika thalak ifu

tidak juga diucapkan oleh suami maka tujtnn yang dimaksud tidak akan

tercapai, Snifu jafuhnya thalak.

L256- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Seseorang tidak disebut telah dipaksa hingga ia menerima
siksaan tertentu, seperti dipukul, dicekik, diikat kaki dan
tangannSa, atau sema@m ifu. Sddangkan ;ika ia hanSn
menerima sebuah ancarran saia maka ia fidak disebut
sebagai orang yang dipaksa di bawah tekanan-"

Terkecuali jika ancarnn itu juga disertai siksaan tertenfu,

misalnln dipukul, dicekik, diikat, dibelenggu, dimasukkan kepalanya ke

dalam air, atau semacarnnya, maka sudah pasti itupun masuk dalam

katqori dipaksa di bawah tekanan.

Seperti diriwaSntkan, di awal Islam dulu Ammar mendapatkan

penyiksaan dari kaum musyrikin, mereka mernaksanya unfuk mengucap

kalimat syirik jika ia masih mau melanjutkan hidupnya, hingga akhimya

Ammar pun menyerah dengan penyiksaan ifu dan melakukan apa yang
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mereka inginkan agar ia dapat tetap hidup. Setelah itu Ammar pun

menghadap Nabi $ untuk mengadukan nasibnya, dan Nabi $ pun

dengan sikap penyayangnya mengusap aiir mata Ammar yang tiada

henti membasahi pipinya seraya berkata: "I{aum musyrikin telah

menawanmu, lalu merel<a memasukkan kepalamu ke dalam air, dan

merel<a meryruruhmu unfuk mengucap l<alimat syitik agar ntnwamu

tebp selamat- oleh l<arena ifu, apabila mqel<a menauarunu kenbali,

mala lalrukanlah hat wns.sama seputi gng tetah l<amu lakukan

sebelunngn."234 HR. Abu Hafsh.

Diriwayatkan pula, dari (Jmar, ia berkata: Seseomng sudah

dianggap tidak dapat menjamin keselamatan dirinya sendiri apabila ia

mendapatkan penyiksaan dengan cara dilaparkan berhari-hari, dipukuli,

atau diikat.23s

Semua riwayat ifu menunjukkan bahwa harus ada perlakuan

buruk yang dikenakan kepada orang tersebut untuk disebut sebagai

orang png dipaksa. Adapun iika haryn sekedar ancanran saja tanpa

ada siksaan sama sekali, Ahmad merryebutkan dua riwa5nt yang

berbeda, pertama: Ifu tidak dapat disebut omng VanS dipal$a, karena

keringanan 5nng diberikan dalam syariat diharuskan adanya perlakuan

buruk seperti png diterima oleh Ammar, di antarangra disekap dan

ditenggelamkan ke dalam air, oleh karena itu jika tidak ada hal-hal

senncam itu maka tidak dapat dikatakan telah dipaksa'

Kdua. Dengan ancatnan saja ifu sudah merupakan safu bentuk

pernaksaan, sebagaimarn disebutkan dalam riwayat Ibnu Mansur:

batasan unfuk sebutan oralrg yang dipaksa adalah kefika ia merasa takut

untuk dibunuh atau dipukuli berhbi-tubi.

234 Hadits tersebut diriwaptkan oleh hnu Saad dalam kitab Ath-Thabaqat

(3/2491.' s Atsar ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (6/4ltl,
dan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubra (7/3591.

/r\
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Itulah pendapat dari sebagian besar ulama fiqih, seperti Imam
Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Alasannya, karena pemaksaan biasanya tidak dilakukan kecuali

dengan ancaman, sementara siksaan yang telah lalu tidak otomatis
mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dipaksakan

kepadanya dan tidak takut untuk mengalaminya lagi. Jusku

diperbolehkannya seseorang unfuk menuruti apa yang dipaksakan

kepadanya adalah unfuk menghindari dari siksaan yang diancamkan
terhadapnya. Selain itu, ketika ada pihak yang mengancarnnya unfuk
dibunuh dan ia meyakini bahwa ancaman ifu pasti akan dilaksanakan
jika permintaannya tidak dituruti, maka ketika itu ia tidak diperbolehkan
melakukan hal yang membuat dirinya sendiri terbunuh begitu sd;a dan

menjerumuskan diri menuju kebinasaan, namun sayangnya dalam sifuasi

seperti itu rukhsah (keringanan) akibat dipaksa tidak diberikan
kepadanya, hingga apabila ia mengucapkan kalimat thalak maka
jatuhlah thalaknya, dan pemaksa pun mendapatkan apa lrang ia

inginkan dehgan meninggalkan omng yang dipaksa merana sendirian,

padahal adanya pemaksaan pada diri seseorang yang menerima siksaan

tidak menafikan adanya pula pernalcaan pada orang lain meski ia fidak

disil$a. Sebagaimana disebutkan dalam sebmh riwayat, dari Umar,
tentang seormg pria yang bekerja bergelanfungan di atas pohon unfuk
mengambil madu, lalu datanglah isfuinya dan langsung mengambil
pangkal tali Snng digunakannya unfuk bergelanfungan semya berkata:
"Ceraikanlah aku dengan thalak tiga sekarang juga, jika tidak maka akan

aku potong tali ini." Maka suami itu pun mencoba unfuk mera!ru istrinln
agar tidak melakukan hal itu dengan mengingatkanryla kepada Allah dan

keislaman, narnun isfuinya tidak bergeming dan menegaskan sekali lagi:
"Kamu lakukan ifu, atau aku akan lakukan ini!" Dan akhimSra pria

itupun mengabulkan perrnintaan isfuinyn dengan mengucapkan thalak
tiga, agar iskinya ifu fidak melanjutkan kenekatannya. Namun Umar
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kemudian tidak mensahkan thalak ifurdan mengembalikan pria itu

kepada ishinya.236 HR. Said.

Dan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut hanyalah sebuah

ancarnan, tanpa ada penyiksaan apapun.

Pasal: Ada tiga slnrat lrang hams terpenuhi unfuk

dapat disebut sebagai orang yang dipaksa, yaitu:

Pertama Orang yang memal<sa adalah omng yang memiliki

kekuasaan dalam pemerintahan misaln5n seomng kepala daemh,

ataupun orang gnng merniliki kektnsaan dalam memaksa misalnya

pencuri, perampok, atau sernacamn5n.

'Namun AsySyabi berpendapat lain, riwayat darinya

menyebutkan bahwa jika pernaksaan ifu dilal$kan oleh perampok atau

pencuri maka thalaknya Udak jatuh, sedangkan iika dilakukan oleh

pernangku jabatan maka thalaknf jatuh.

sementara Ibnu ulninah berpendapat sebaliknya, karena

perampok bisa lebih kejarn dari pernangku jabatan, sebab mereka bisa

melakulian pernbgnuhan tanpa berpikir dua kali jika permintaannya

tidak dipenuhi.

Namun, rir,vaptsritrayat 37ang tdah lomi sebutkan di atas

mencakup kduanln, tidak hanlp salah safunp saja, bukankah omng-

oftrng Snng memalrsa .Ammar unfuk mengucap kalimat syirik bukan

termasuk perampok atau pencuri, tapi mereka merniliki kekuatan unfuk

236 Abar tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan (7/3571, dan

oleh Said bin Mansur dalam kitab as€unan (l/274/1L28). Atsar ini juga disebutkan

oleh al-Hafiz hnu Hajar dalam kitabry.a At-Talkhish l3/2$l dengan memberikan

catatan: hadits ini hadits murqathi (ada perawi yang fldak disebutkan), karena

Qudamah Udak pernah bertemu dan mfu z.unan dengan Umar, meskipun Qudamah

adalah perawi png dapat diterima periuaftannfia. Selain ihr ada cacat lainnya, yaihr

pada anak Qudamah png benrarna Abdul Malik bin Qtdamah bin hrahim, karena ia

adalah seomng perawi ynng lernalt.
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membunuh Ammar, meski demikian Nabi $ berkata kepada Ammar:

"Apabila mereka melakukan laqt apa yang mereka lakukan, maka

lakukantah olehmu apa tnng telah kamu lakukan sebelumnla."

Lagi pula, penekanan intinya ada pada perbuatan

pemaksaannya, bukan pada siapa yang melakukan pemaksaan. Oleh.

karena ifu siapapun yang melakukannya maka keringanan itu berlaku

bagi sang korban.

Kedua: Diyakini bahwa ancarnan yang ditujukan kepada korban

akan terealisasi apabila korban tidak memenuhi permintaan dari

pemaksa.

Ketiga: Ancamann5n berupa sesuafu yang dimsa fatal bagi si

korban, seperti misalnya dibunuh, dipukuli bertubi-tubi, diikat anggota

tubuhnya, dibelenggu dalam wakfu yang lama, atau semacam itu.

Adapun jika hanya berupa makian, mempermalukan dan sejenisnya,

maka seluruh riwayat bemada sama, 3nifu ifu bukan termasuk ancaman

yang berarti. Begitu pula jika ancarnannya adalah akan diambil hartanya,

namun dengan jumlah yang tidak seberapa, kecuali jika pemaksa

mengancam akan mengambil seluruh hartanya, atau sebagian besamya.

Tapi, kefatalan bagi seseorang belum tentu juga berlaku bagi

orang lain, misalnya saja cacian berupa penghinaan. Mungkin bagi

sebagian orang cacian ifu fidak terlalu berpengaruh atas diri rnereka,

namun bagi orang berkepribadian tinggi akan sangat menyakitinya,

mungkin seperti pukulan bertubi-tubi bagi orang biasa.

Adapun unfuk ancaman yang bukan difujukan langsung pada diri

korban, melainkan kepada anaknya, maka beberapa ulama berpendapat

bahwa ancaman ifu tidak fatal dan tidak termasuk pemaksaan, karena

akibat yang ditimbulkan akan berdampak kepada orang lain, bukan

kepada dirinya. Namun tentu saja ancaman itu juga termasuk

pemaksaan yang cukup fatal, karena bisa jadi keselamatan seomng anak

bagi sebagian orang lebih bernilai tinggi daripada diambil seluruh
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hartanya, padahal ancaman untuk diambil seluruh hartanya termasuk

dalam pemaksaan, apalagi seharusnya ancaman terhadap anak'

Pasal: Apabila seorang suami (yang memiliki beberapa

istri) dipaksa untuk menceraikan salah satu istrinya, namun

ia mengucapkan thalaknya kepada istri yang lain, maka

thalak itu sah dan jatuh, karena paksaan itu tidak berlaku

bagi istri yang lain. Begrtu juga halnya jika ia dipaksa untuk

menjatuhkan safu thalak, nannun ia mengucapkan tiga thalak sekaligus,

maka thalak itu juga sah dan jatuh, karena ia tidak dipaksa untuk

menjatuhkan thalak tiga.

Adapun jika suarni tersebut dipaksa untuk menceraikan salah

safu ishinp, natnun ia mengucapkan thalak kepada dtra istinya, maka

thalak itu jatuh harya kepada isti ynng frdak termasuk dalam paksaan

jika ia memang bemiat t[rfuk menthalaknlp tanpa didorong oleh

paksaan, karena ia memang meniatkan dan mernilih unfuk meniatuhkan

thalaknSn. Namgn bisa juga tidak jatuh, karena ia sedang berada dalam

ancatnan, maka ucapan png kehnr dari mulutqn sudah terangkat

taklifnya, hingga llang tersisa haryalah niatp saja di dalam hati.

Kernudian, kalau seandainlra suami tersebut mengucapkan

thalak, lalu ia meniatkan di dalam hatinya bahua thalak tersebut ia

tujukan pada istinya yang lain lalu ia meqntakan hal itu dalam

. penjelasannya di bawah sumpah, maka istri yang diniatkan ifulah yang

jatuh thalaknya atau wanita yang sesuai dengan penjelasannya, dan

penjelasan ifu dapat diterima karena ketika itu ia tengah berada di

bawah ancaman.

Sedangkan jika ia hanya meniatkann3n di dalam hati namun

tidak dijelaskan di bawah sumpah, maka thalak tersebut tidak jatuh,

karena ia terampuni dengan adanla ancarrm pada dirirya-
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Pendapat yang berbeda disebutkan oleh ulama madzhab Syafi'i,

mereka berpendapat bahwa thalak ifu tetap jafuh, karena apa yang

menjadi niat di dalam hati tidak mungkin dipaksakan oleh orang lain.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

sebelumnya) adalah, bahWasanya orang tersebut tetaplah seorang yang

sedang dipaksa, maka thalak yang diniatkannya pun tidak jatuh,

sebagaimana ditunjukkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di'atas.

Lagi pula, bila seperti pendapat madzhab Syafi'i maka orang tersebut

bisa jadi akan tidak mendapatkan keringanan yang seharusnya diterima

oleh setiap orang yang dipaksa, yaitu ketika ia tidak memiliki

kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa Valg ada. di dalam

hatinya.

Hukum Kejelasan Dalam Thalak Dan Kiasannya

Sebagian besar- ulama sepakat bahwa thalak 'tidak dapat

disahkan kecuali dengan adanya kalimat yang diucapkan. Oleh karena

itu apabila seseorang hanya meniatkan saja unfuk menthalak di dalam

hatinya maka thalak itu tidak jatuh. Di antara para ulama yang

berpendapat demikian adalah Atha, Jabir bin Zaid, Said bin Jubair,

Yahya bin Abi Katsir, Imam S1nf i, dan Ishaq.

Namun ada juga pendapat lain yang diriwayatkan dari beberapa

ulama lainnya, seperti Qasim, Salim, Hasan, Sya'bi dan Zuhri, mereka

berpendapat bahwa apabila seseorang telah yakin di dalam hatinya

untuk menthalak lalu ia meniatkannya, maka thalak ifu sudah jatuh.

Ibnu Sirin juga berpendapat demikian, ketika ia ditanya terkait

seseorang yang mengucapkan thalak di dalam hatinya, ia menjawab:

Bukankah Allah mengetahui apa yang terucap di dalam hatinya?
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

yang pertama) adalah, sabda Nabi S:. "$esungguhnya Allah &
mengampuni umatku yang han5n membisikkan suafu perbuatan di

datam hatinya saja, selama mereka tidak mengucapkanng, atau

melakukannya." HR. An-Nasari dan Tirmidzi- lalu Tirmidzi

mengomentari: hadits ini termasuk hadits yang shahih

[-agi pula, thalak merupakan salah safu tindakan unfuk

rnelepaskan hak milik dari ses@rang, maka fidak mungkin akan

terlaksana hanya dengan bemiat saja, sebagaimana yang berlaku dalam

jual beli ataupun pemberian hadiah. Bahkan jit<a niat tersebut hanya

dituniukkan dengan bahasa iq,ramt saja, melalui jari-jernari'misalnya,

maka thalak itu tetap fidak iafuh, sesuai dengan dalil-dalil yans telah

kami sebutkan

Apabila sudah terbukti bahwa thalak membutuhkan lafazh, maka

sekarang saatrya unfuk menjelaskan bahwa lafazh thalak ifu terbagi

menjadi dua, yaifu kalimat dengan bentuk png sebenamya (kalimat

yang jelas) dan kalimat dengan bentuk metafom (kalimat kiasan).

Jika seomng suami menceraikan isfuinya dengan kalimat yang

jelas (yukoi dengan menggunakan kata cerai atau thalak), maka

thalaknya jafuh tanpa harus diniatkan. Sedangkan jika ia menggunakan

kalimat kiasan maka thalak itu fidak jatuh kecuali ia meniatkannya, atau

melakukan sesuahr sebagai pengganti niat tersebut.

! L257 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'thallaqfuld
(aku ceraikan kamu), atau 'faaraqfukf (aku pisahkan kamu),

atau'sarrahru/</ (aku lepaskan kamu), maka thalaknya telah
jatuh."
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Hanya ketiga kata ifulah, yakni thalak, firaq, dan sirah, atau

kata-kata yang setasrifzsT ,. kata yang termasuk dalam kalimat thalak

yang jelas menurut madzhab Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Abdillah bin Hamid, kalimat thalak

yang jelas hanyalah kata thalak saja atau kata-kata yang setasrif

dengannya, tidak ada yang lain selain kata itu.

Pendapat inilah yang diterapkan dalam madzhab Hanafi dan

Maliki. Hanya saja madzhab Maliki agak berbeda terkait kata-kata

kiasan, yang mana mereka tetap menganggap sah sebuah thalak yang

menggunakan kiasan tanpa adanya niat, karena menurut mereka kata

kiasan yang maknanya sudah jelas tidak perlu diniatkan.

l-andasan yang mendasari pendapat kedua madzhab tersebut

adalah, bahwa l<ata fimq dan sirah tidak hanya digunakan untuk kalimat

thalak saja, melainkan banyak pula digunakan unfuk maksud lainnya,

dan kedua kata ifu tidak sejelas kata thalak, narnun setara dengan kata-

kata kiasan.

Sementara landasan yang mendasari pendapat pertama

(madzhab Syafi'i) adalah, kedua kata tersebut tercanfum dalam Al

Qur'an dengan makna perceraian antara sepasang suami ishi, oleh

karenanya kedua kata ifu menjadi kalimat yang jelas bermakna cerai

seperti halnya kata thalak. Allah S berfirmant

,*U'U*fo,u'4'!u'Y
"(Setelah ifu suami dapat) menahan dengan bik, abu

melryl<an dagan baik." (Qs. ru Baqamh 121:2291,

237 yupri sahr makna dalam tasrifrrya.
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"*#";^H! o,#(rLK;6
"Maka tahanlah mereka dengan caftI yang baik, atau ceraikanlah

mereka dengan can t/ang baik (pula)-" (Qs. Al-Baqarahl2]23t),

E4(t 5'i i,?s :# ;, Su tfi ;$ '63'd,. 
"L-5

@t&
"Dan jika keduanya bercerai, maka.Allah akan memberi

kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya." (QS. An-Nisa

[4]:130),

*;rY:"k;&'396{6i
"Maka kemarilah agar kuberil<an kepadamu mut'ah dan aku

ceraikan kamu dengan cam tang bik." (Qs. Al-Ahzab [33]: 28).

Namun demikian, pendapat kedualah yang lebih tepat, karena

kalimat yang sebenamya dalam menyatakan sesuatu adalah kalimat

yang jauh dari makna lain. Sedangkan kata fimq dw sriarl masih sangat

dekat unfuk dimaknai dengan arti lain selain thalak. Di samping itu, kata

fimq dan simh di dalam Al Qur'an selain bermakna perpisahan antara

suami istri, ada juga. makna lain selain makna tersebut, apalagi unfuk

selain Al Qur'an (yakni untuk penggunaan bahasa sehari-hari).

Di antara ayat-ayat Al Qur'an yang menyebutkan kedua kata

tersebut adalah, firman Allah &t "Dan berpqangteguhlah kamu

senuanp pada tali (agama) Allah, dan ianganlah kamu bercerai

beral" (Qs. Ali Imran [3]:103), 'Dan tidaHah terpecah-belah orang-

omng Ahli Kitab melainl<an setelah dabng kepda mereka bukti gng

At Mughni - l2es l



nyata." (Qs. Al-Bayyinah [98]:4). Oleh karena itu tidak tepat jika

mengkhususkan kedua kata tersebut unfuk makna perceraian saja.

'Bahkan 
kata frraq dalam surah at-Thalak sendiri tidak bermakna

perceraian, yaifu firman Allah &r "Maka apabila mereka telah

mendekati akht i,dah4n, maka rujuHah (kembali kepada) mereka

dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [6512).Begitu pula dengan ayat 229

surah al-Baqarah, "..atau melepasl<an dengw batk," l<arerta memang

makna itulah yang segera masuk ke dalam pikiran jika tidak ada

pembanding yang membuatnya mengandung makna thalak atau makna

lainnya, dan pada ayat tersebut tidak ada pembandingnya, maka tidak

boleh diartikan dengan kata cerai. 
r

Namun, meski bagaimanapun, kedua pendapat ifu hanyi

berbeda pada dua kata di atas dan dilihat dari sisi hiat pelakunya saja.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: aku menceraikanmu,

atau kamu aku ceraikan, atau aku cerai denganmu, atau kalimat lain

yang maknanya sarna, maka kedua pendapat sepakat bahwa thalak

telah jatuh tanpa harus ada niat dari suami. Sedangkan jika suami

tersebut berkata: aku fisahkan kamu, atau aku lepaskan kamu, maka

menurut pendapat pertama thalak telah jatuh tanpa harus ada niat.

Sementara menurut pendapat kedua, thalak ifu tidak jatuh kecuali

pelakunya memang bemiat unfuk menceraikan istrinya. Misalnya setelah

mengucapkan kalimat tersebut suami lalu berkata: maksudku adalah aku

pisahkan kamu dari fubuhku, atau dari hatiku, atau dari fujuanku pergi.

Atau, aku lepaskan kamu dari tanganku, atau dari kesibukanku, atau

dari penjagaanku, maka penjelasan ifu harus diterima dan tidak ada

thalak yang jatuh.

Namun jika setelah mengucapkan kalimat thalak, aku ceraikan

kamu, lalu ia mengatakan: maksudku adalah aku ceraikan kamu dari

teman-temanmu, atau: maksudku bukan mengatakan aku ceraikan

kamu melainkan aku geraikan kamu, atau alasan-alasan lain yang
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bertujuan untuk membatalkan ucapan thalaknya, maka thalak itu batal

dan m'enjadi un$an yang harus diselesaikan sendiri antara suami

tersebut dengan Tuhann5n.

Abu Bakar mengatakan: Tidak ada perbedaan pada riwayat-

riwayat dari Abu Abdillah, yaitu apabila seomng suami hendak

menyuruh istrinya unfuk mengambil air, lalu temyata lidahnya terselip

hingga terucap aku ceraikan kamu, atau kalimat lain yang semakna'

maka thalak itu tidak jatuh.

Ibnu Manshur juga mengutip riwayat Abu Abdillah, yaitu ketika

ia ditanya tentang seorang suami yang berada di bawah sumpah namun

ada kalimat yang terselip dari mulutnya hingga mengatakan sesuatu

yang bertentangan dengan hutit!., Ialu Abu Abdillah mengatakan: Aku

sangat berharap bisa memberikan jawaban yang lebih luwes, namun

inilah kenyataannya, apakah pemlataannya dapat diterima di muka

hukum? Harus dilihat terlebih dahulu, apakah orang tersebut dalam

keadaan marah atau tidak, atau isfuinya yang menunfut jatuhnya thalak

tersebut, jika seperti itu maka penjelasan kelanjutannya tidak dapat

diterima, karena kalimat thalak adalah kalimat yang jelas dan pasti.

Selain itu kondisi suami saat itu juga bisa dijadikan pembanding yang

dapat menjadi petunjuk.

Apabila sifuasinya tidak seperti ihr, rnaka riwayat hnu Mansur

dan Abul Harits dari Ahmad bahwa penjelasan kelaniutan

dari suami dapat diterima. Inilah yang menjadi pendapat Jabir bin Zaid,

asy-$ya'bi dan al-Hikam, sebagaimana diceritakan oleh Hafsh, alasannya

adalah karena pria tersebut telah menjelaskan ucapannya yang mernang

tidak jauh kernungkinanngra, sebagaimana jika ia mengucapkan kata

cerai dua kali, padahal kalirrnt kedu hanya bermaksud unfuk

menegaskan saja.

Al Qadhi mengatakan: Sebenamln ada dtra riwayat dari Ahmad,

yang pertama adalah penielasan lanjutan dari suami dapat diterima
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seperti riwayat yang disebutkan di atas. Sedangkan yang kedua,

penjelasan lanjutan dari suami tidak dapat diterima. Pendapat kedua

inilah yang menjadi pendapat madzhab Syafi'i. Alasannya adalah,

karena yang demikian ifu bertentangah dengan kenyataan yang terjadi

dan berlaku secara umum.

[-ain halnya jika ia menyatakan kalimat kelanjutannya dari awal,

misalnya dengan mengatakan: aku ceraikan kamu dari teman-temanmu,

atau aku pisahkan kamu dari fubuhku, atau aku lepaskan kamu dari

tanganku, maka tidak dapat dipungkiri bahwa thalak tersebut tidak

jatuh, karena kalimat yang diucapkan bersambung tentu akan beda

maknanya, seperti kalimat pengecualian atau syarat.

Kemudian, jika seandainya kalimat yang diucapkan oleh suami

adalah anti muthalliqah (kamu terceraikan), bila niat suami dengan

mengucapkannya hanya karena teringat bahwa istrinya pemah

diceraikan di masa lalu atau dari suami terdahulunya, maka tidak terjadi

sesuatu dan thalak itu tidak jatuh. Namun jika tidak meniatkan apapun,

maka ada dua pendapat, pertama thalak itu jafuh. Kedua, tidak jatuh.

Ifu adalah pemyataan langsung dari Ahmad, dan pemyataan itu

mengandung arti bahwa kalimat thalak di atas tidak termasuk kalimat

thalak yang jelas menurut salah safu pendapatnya.

Al Qadhi mengatakan, secara eksplisit riwayat dari Ahmad

menyatakan bahwa kalimat ifu termasuk kalimat thalak yang jelas, dan

inilah riwayat yang lebih tepat, karena kata yang digunakan masih

setasrif dengan kata thalak, sama saja seperti jika suami mengatakan

anti thaaliq (kamu kuceraikan).

Pasal: Adapun untuk l<ata ithlaq (bentuk masdar dari

athlaqa yuthliqu yang lebih sering diartikan
terbebas/terlepas), kata ini bukanlah termasuk kata thalak
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yang jelas, karena kata tersebut tidak biasa digunakan dalam

ilmu syariat ataupun dalam pemakaian bahasa sehari-hari,

seperti halnya kata kiasan unfuk thalak lainnya-

Namun Al Qadhi menyatakan kata tersebut dimungkinkan

termasuk kata thalak yang jelas, karena ada beberapa kata yang

bermakna sama antara wazan (bentuk) 
"!-li 

d"ngat J*ii, misalnya

x|. i: e F4*b dengan abhbl $ang artinya sarna-sama mengagungkan), atau

^X? dengan ^r:fi(yang artinya sama-sama memuliakan).

Akan tetapi fidak seperti itu yang dinyatakannya dalam kitab

muththarid, gang mana l<ab & masdamya adalah filt 07a"g

artinya penghormatan), sedangkan Lu6 c..-f rnasdamya adalah ;t*tl

(yang artinya lehidupan). Begitu pun dengan kata ashdaqa yarry

masdamya adalah shadaaqan tnng artinln rnahar), sedangkan kata

shaddaqa masdamya adalah tasdiiqan (SanS artinln percaya). Berbeda

pula maknanya antara kata aqbla dengan gabbla, adbam dengan

dabbara, dan absaradengan bassam.

Bahkan safu harakat atau safu huruf yang berbeda dapat

berbeda maknanya, seperti kata hanula dengan hamila (pertama

bermakna hamil sedangkan kedua bermakna mengangkat).

Begitulah kira-kira perbedaan antam kata thalak yang

menggunakan bentuk tadh'if (dengan tanda tasydid) dengan thalak

dengan menggunakan huruf alif di awal katanya. Kalau seandainya dua

kata itu memiliki makna yang sama, maka tidak akan aneh semestinya

jika ada yang berkata, thallaqtul-asinin (seharusnya athlaqtul-asimin

yang artinya aku membebaskan dua sandera), atau thallaqful-krc

(sehanrsnp athlaqful-krc 3nng artiqa aku melepaskan kuda), atau
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thallaqtut-tair (seharusnya athlaqtut-tair yang artinya aku melepaskan

burung), namun ifu semua tidak pemah diucapkan sama sekali. Inilah

pendapat madzhab Syafi'i.

Pasal: Apabila ada seorang suami berkata kepada

istrinya, anti ath-thalaaq (kamu adalah perceraian), terkait

dengan itu Al Qadhi berkata: riwayat dari Ahmad tidak ada

yang berbeda, semuanya menyatakan bahwa dengan kalimat

itu thalaknya jatuh, baik meniatkannya atau tidak- Inilah
yang menjadi pendapat madzhab Maliki dan Hanafi.

Sedangkan dalam madzhab Syafi'i terdapaf dua pendapat,

pertama: kalimat ifu tidak termasuk kalimat yang jelas dalam thalak,

karena kata ath-thalaaq adalah benfuk masdar sementara sebuah

predikat biasanya tidak menggunakan benfuk masdar kecuali untuk

penggunaan majaz. Kedua: kalimat itu termasuk kalimat thalak yang

jelas dan tidak perlu adanya niat unfuk keabsahannya seperti halnya

kata-kata yang setasrif dengan kata thalak. Lagi pula bentuk masdar ini

sering digunakan unfuk menyatakan makna perceraian, sebagaimana

disebutkan dalam bait syair:

Kau cemarkan namaku di seturuh muka bumi,

Dan l<au curi umurku dari tahun ke tahun.

Maka kupufuskan, kamu adalah kamu adalah

percenian,

Kamu adalah percmian, tiga thalak dengan semPutna-

Adapun iika dikatakan bahwa bentuk masdar biasanya

digunakan selagai maiaz, maka kami katakan memang seperti itu, tapi

selama tidak dimungkinkan untuk dimaknai dengan makna yang hakiki,

sementara kata Ath-Thalaaq tidak mungkin dimaknai dengan makna
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yang lain selain cerai, maka tidak ada kemungkinan lain yang membuat

kata tersebut masuk dalam bentuk majaz.

Pasal: Salah safu kalimat thalak dengan bahasa asing

(non Arab, dalam hal ini dengan bahasa Persia) yang

termasuk katimat yang jelas adalah buhstum. Oleh karena itu

apabila ada orang non Arab mengucapkan kata tersebut kepada istrinya

rnaka jatuhlah thalaknya, tanpa harus ada niat dari suami.

Namun An-Nakha'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat lain,

mereka mengatakan bahwa kata tersebut adalah kata kiasan yang tidak

membuat thalak jafuh jika tanpa ada niat sebelumnya, karena makna

dari kata tersebut adalah 'aku lepaskan kamu', dan kalimat ini masuknya

dalam kalimat kiasan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, kata .tersebut dalam bahasa mereka memang

digunakan unfuk menyatakan perceraian, maka kata tersebut sama saja

dengan kata thalak dalam bahasa fuab. Apabila kata tersebut tidak

dianggap sebagai kata yang jelas dalam thalak maka tidak ada kata lain

dalam bahasa apapun yang dapat dianggap sebagai kata yang jelas

dalam thalak, dan itu akan sangat menyrlitkan.

Meskipun makna dari kalimat asing itu adalah 'aku lepaskan

kamu', tapi tetap saja dapat dimasukkan dalam kalimat yang jelas pada

bab thalak, karena thalak sendiri dalam bahasa Arab bermakna

melepaskan juga, dan selama kata asing dalam bahasa asing digunakan

untuk menyatakan perceraian maka kata tersebut dapat dimasukkan

dalam kalimat yang jelas pada bab thalak.

Bagaimanapun, walau kedua pendapat berbeda dalam

memasukkan kata tersebut ke dalam kata yang jelas dan kata kiasan,

namun keduanya sepakat apabila kalimat tersebut diucapkan dengan
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niat unfuk menceraikan maka cerainya jafuh. BElitulah ya.,g dikatakan

secara eksplisit oleh asy-Sya'bi, an-Nakha'i, Hasan, Imam Malik, ats-

Tsauri, Imam Abu Flanifah, Zufar, dan Imam Syafi'i.

1258. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang suami sedang emosi lalu berkata kepada
istrinya, 'kamu telah terbebas. dariku', atau suami itu
menarnpar iskinya dan rnengatakan, 'ini adalah
perceraianmu', iika terjadi seperti ifu maka otomatis
thalaknya pun jafuh."

Terkait pembahasan ini ada dua persoalan:

Pertarna: Kata membebaskan dalam thalak tidak termasuk kata

yang jelas, melainkan benfuk kiasan. Apabila diniatkan maka thalak itu
jatuh, namun thalak ifu tidak jatuh jika tanpa ada niat ataupun bahasa

tubuh yang dapat menjelaskan kalimat yang diucapkan olehnya. Tidak

ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ifu. Sedangkan

untuk masalah penamparan, para ulama berpendapat bahwa ifu
bukanlah termasuk salah safu bentuk kiasan hingga tidak ada thalak

yang jatuh, meskipun ia meniatkannya, karena tindakan tersebut tidak

bermakna thalak dan tidak juga menjadi penyebab atau hukuman atas

jatuhnya thalak. Tidak cukup pula jika setelah melakukan hal itu suami

mengatakan: Semoga Allah mengampuni dosamu.

Sementara itu lbnu Hamid punya pendapat lain, jika terjadi hal

demikian maka thalak telah jatuh meski suami tidak bemiat unfuk

menceraikan isfoinya, karena kalimat yang diucapkan setelah

perbuatannya ifu hanyalah pemenggalan dari kalimat yang panjang,

salah safunya: tamparan itu adalah sebagai tanda thalak dariku

terhadapmu.
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Jika seperti itu maka kalimat yang diucapkan suami tersebut

setelah ia melakukan p€namparan adalah kalimat yang jelas dalam

thalak.

Salah satu riwayat Al Kharqi juga menyebutkan demikian.

Riwayat lain AI Kharqi menyebutkan: apabila suami dalam keadaan

emosi, maka keadaan ihrah yang menggantikan niahrya. Riwayat

lainnya menyebutkan: ada juga kemungkinan penamparannya itulah

yang menjadi pefunjuk adanya pengganti niat, karena biasanya

penamparan dilakukan seseorang akibat peraman emosinya yang

memuncak, dan emosinya ifulah yang menggantikan niatnya untuk

menjatuhkan thalak.

Dari semua pendapat lang ada, pendapat yang paling tepat

adalah bahwa kalimat tersebut di atas adalah kalimat kiasan dalam bab

thalak, karena dimungkinkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hamid,

dan dimungkinkan pula maksud suami adalah kekesalannya menjadi

alasan unfuk menceraikan ishinya, karena thalaknya memang didasari

atas sebuah alasan maka dibenarkan baginya unfuk mengungkapkan

kalimat kelanjutan yang semakna dengan thalak, nalnun kalimat tersebut

tetap kalimat kiasan, bukan kalimat yang jelas dalam thalak. Pasalnya,

kalimat itu masih butuh penafsimn, jikalau kalimat itu kalimat yang jelas

dalam thalak maka kalimat itu fidak butuh penafsimn apapun. [-agi pula

kalimat tersebut juga tidak biasa digunakan unfuk menyatakan thalak

baik dalam syariat lrllupun dalam keseharian, rnaka kalimat ifu sama

seperti kalimat kiasan lainnya.

Perbandingannya adalah ketika seorang suami memberi

makanan kepada istinya,. atau memberi minuman, atau memberi

pakaian, lalu setelah itu ia berkata: Ini adalah perceraianmu- Atau,

istrinya melakukan sesuafu, misalnya berdiri, atau duduk, atau yang

lainnya, lalu suami berkata kepada isfuinya: ini adalah perceraianmu.

Apapun yang dilakukan sebelum diucapkannya kalimat tersebut tidak
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berbeda dengan penamparan, hanya saja penarnparan biasanya

dilakukan karena emosi, dan emosi dapat menggantikan posisi niat,

sedangkan yang lain fidak.

Kedua: Apabila seorang suami mengucapkan kata thalak dengan

kalimat kiasan saat ia dalam keadaan emosi [tanpa niat],?38 Al Kharqi

menyatakan dengan tegas bahwa thalaknya jatuh, sedangkan AI Qadhi,

Abu Bakar, dan Abul Khattab menyebutkan dua riwayat, riwayat yang

pertama merryebutkan bahwa thalak ifu jafuh. Terkait dengan ini,

riwayat dari al-Maimuni menyebutkan: apabila suami ifu berkata kepada

istrinya 'kamu telah terbebas dariku karena Allah, dalam keadaan tenang

dan tidak ada emosi sama sekali' seperti inipun thalaknya jahrh. Riwayat

yang kedua: thalaknya tidak jatuh. Ini juga menjadi pendapat madzhab

SSnfi'i dan Hanafi, hanya saja ketika seorang suami berkata kepada

istrinya: "berbuatlah sesukamu, dan hak thalakku kuserahkan

kepadamu, jika kamu mau maka jatuhkanlah thalak itu pada dirimu

sendiri" madzhab Hanafi mengatakan bahwa pemyataan ifu sudah

dianggap menjafuhkan thalak. landasan yang mendasari lendapat dari

kedua madzhab tersebut adalah, bahwasanya kalimat yang dinyatakan

pada dua sifuasi tersebut bukan termasuk kalimat yang jelas dalam

thaldk, apalagi suami tidak meniatkan kalimatnya ifu untuk menjatuhkan

thalak, maka tidak ada thalak yang jafuh, sama seperti ketika suami itu

tidak dalam keadaan emosi. Selain itu, tujuan dari suatu kalimat yang

diungkapkan tidak akan berubah begitu saja hanya karena dalam

keadaan emosi ataupun tidak.

Lagi pula, kata-kata kiasan yang digunakan unfuk perceraian,

misalnya: aku bebaskan kamu karena Allah, atau merdekakanlah dirimu

sendiri, atau semacaffiDgB, ataupun unfuk rnerespon permintaan thalak

dari istui, semua itu jarang sekali yang dianggap jatuh thalaknya apabila

suami mengucapkannya dalam keadaan emosi dan tidak ada niat

238 1rr",5u1l* kalimat pada naskah yang berbeda.
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darinya sebelum itu untuk menthalak istrinya. Sedangkan kata-kata

kiasan yang sering digunakan, semisal pergilah kamu, atau keluar kamu

dari rumah ini, atau mulai sekarang tutupilah fubuhmu di hadapanku,

semua itu juga tidak dianggap jatuh thalaknSra apabila tidak ada niat dari

sang suami.

Sementara kalimat thdak png dianggap jatuh oleh Ahmad dan

al-Kharqi, yakni kalimat 'kamu telah bebas sekarang', adalah kalimat

yang memang tidak biasa digunakan oleh para suami unfuk menyatakan

thalak terhadap istrinya kecuali dalam bentuk kiasan. lagi pula kecil

kemungkinannya apabila kalimat tersebut diucapkan pada saat emosi

akan diartikan dengan makna yang lain, hampir dipastikan bermakna

thalak meskipun tanpir ada niat sekalipun, karena kalimat yang sering

digunakan untuk thalak pada saat tidak ernosi saja akan dimaknai

dengan thalak apalagi jika dalam keadaan emosi, dan tidak ada larangan

sarnar sekali unfuk menggunakan kata itu ataupun

memperbincangkannya dalam keseharian, maka ketika kalimat tersebut

jarang digunakan unfuk selain thalak otomatis dengan hanya

menyebutkannya saja sudah hampir difkini bahwa maksudnya adalah

thalak, kecuali jika kalimat tersebut tidak biasa digunakan untuk makna

thalak. Oleh karena ifu, apabila kalimat tersebut diucapkan setelah ada

permintaan thalak dari ishi, atau dalam keadaan emosi, besar

kemungkinan makna itulah yang dimaksud, lebih besar dari

kemungkinan lainngn.

Adapun landasan dari riwaSnt pertarna adalah, bahwa pefunjuk

keadaan berbeda dengan hukum perkataan ataupun perbuatan, karena
jika ada seseorang berseru kepada orcmg lain: 'wahai opng yang suci

anak dari a5nh yang suci,' apabila penyerunya dalam keadaan hendak

mengagungkan orang grang diseru rnaka kalimat ifu berarti pujian,

sedangkan apabila penyeninya hendak merendahkan atau mencaci

maka kalimat tersebut bisa jadi sebuah sindiran ataupun serangan

verbal.
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Misalnya kata zimmah, yang mana Hassan dalam syaimya

menggunakan kata itu sebagai pujian239t

Tidak ada penumpang 5nng diangkut oleh seekor unta,

Lebih mentaati dan menpga ianii dan'pada Muhammad-

Sedangkan unfuk makna sindiran yang buruk ada pada syair an-

Najasyizao'

Kabitah itulah 5nng katanw tidak mengingkari janji,

Dan fidak pula sedikitpun menzalimi omng lain-

Untuk kata lain disebutkan dalam syair berikutz4l:

Sakan Tuhanku tidak mancipbkan 5nng lain, * -

Selan mereka untuk bkut kepda-N5n.

Itu adalah b€nfuk cacian 5nng tidak ada maksud memuji sama

sekali, bahkan Hassan kefika berkomentar tentang syair tersebut

berkata: Mereka ifu hanya mengeluarkan kotoran dari mulut mereka,

kalau saja frrCak ada tanda dan pefunjuk keadaan maka kalimat ifu

sangat baik dan tingg nilai pujiannya.

Adapun unfuk contoh perbuatan, misalnya saja ada seseorang

yang mengacungkan pedangnya kepada orang lain, sementara keadaan

orang tersebut menunjukkan ia hanya sedang'bercanda atau bermain-

main saja,'maka seyogyanya orang yang diacungkan pedang tidak lantas

memberikan perlawanan yang sengit, kecuali jika pelakunya dalam

keadaan serius ingin membunuhrnTa, maka ia boleh menyerangnya

unfuk membela diri.

239 5y6i1 ini udak dapat kami temukan pada kumpulan syair miliknya, namun kami
mendapatkannyra dalam kitab as-Sirah 94/4241dan kitab Al khabahlS/5).

240 11urnu sebenamya adalah Qais bin Amru bin Malik bin Bani Harits bin Kaab. Ia

tergolong orang fasik yang sangat tipis keislamannln. Syair ini sendiri disebutkan

dalam kitab asy,Syi'ir w asySgam (2O5).
241 5*ir ini disebutkan dalam kitab Sprh Dimn Al Hamashah (1,/31), dan

dilanh.rnkan oleh Quraiz bin Atif.
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Petunjuk keadaan seperti ifulah yang dimaksud ketika seseorang

marah lalu mengucapkan kalimat kiasan 5nng bermakna thalak, maka

petunjuk keadaan itu sudah dapat menjadi pengganti niatnya.

Pasal: Apabila seorang suami mengucapkan kalimat

kiasan yang bermakna thalak sebagai jawaban dari sebuah

pertanyaan atau permintaan, maka hui<umnya sama seperti

hukum di atas saat suami menyatakan hal itu dalam keadaan

emosi, beserta dengan segala penjelasan dan perbedaan

pendapatnlra.

L-andasannya pun sarna, hanln saja ada sedikit keterangan

tambahan dari Ahmad terkait dengan hal ini, ia menyatakan bahwa

penjelasan suami tidak perlu diacutrkan jika ia mengaku tidak bemiat

untuk menjatuhkan thalak. Pada ritpayat Abul Harits ia menyatakan:

Jika suami berkata aku tidak meniatkann5ra, maka penjelasannya dapat

diterima, selarna kalimat kiasan yang bermakna thalak ifu bukan sebagai

respon dari permintaan isbinya. Apabila sebelum itu ada pertengkaran

di antara mereka, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah kalimat

yang diucapkan suami sebagai iawaban dari permintaan. istrinya ataukah

ia ucapkan akibat emosinya yang meledak. Alasannya adalah, karena

suatu jawaban ifu terganfuhg dengan pertdnyaan, misalnya jika

seseomng berkata: kamu berhutang kepadaku safu juta, lalu lawan

bicaranya menjawab benar, maka jauaban ifu adalah sebuah pengakuan

dari orang yang berhutang dan tidak perlu adanya penjelasan lain. Atau

jika ada seseorang berkatat aku nikahkan putriku denganmu, atau aku

jual baju ini kepadaku, lalu lawan bicaranln menjawab aku terima, maka

akad itu menjadi sah dart tidak perlu adanya penjelasan lanjutan.

Apabila suami mengucapkan kalimat thalak dengan

menggunakan kalimat hasan dalam keadaan emosi atau sebagai

jawaban dari permintaan isfuinya, lalu ia mengklaim bahwa kalimat
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tersebut tidak dimaksudkan sebagai kalimat thalak, maka thalaknya tidak
jafuh, karena kalaupun ia mengucapkan kalimat thalak dengan

menggunakan kalirnat thalak yang jelas itu saja thalaknya tidak latuh
apalagi jika menggunakan kalimat kiasan. Namun jika ia mengklaim

seperti itu maka thalak itu meirjadi un$an dirinya sendiri yang harus ia

selesaikan dengan Tuhannya nanti: Namun apakah penyelesaian seperti

itu dapat diterima dalam hukum duniawi? Riwayat Abul Harits dari

Ahmad menyatakan, bahwa penjelasannya dapat diterima jika kalimat

kiasan ifu.diucapkan ketika ia dalam keadaan emosi, sedangkan jika

kalimat ifu diucapkan sebagai jawaban dari permintaan istrinya maka

penjelasannya tidak dapat diterima.

Ada pula keterangan Ahmad ynng dikutip'pada buku lain

menyatakan, bahwa apabila suami berkata kepada istrinya: kamu sudah

terlepas, atau kamu sudah terbebas, atau kamu sudah terthalak bain
(tanpa suami), tanpa ada menyebut kata thalak dan tidak dalam keadaan

emosi, maka penjelasannya dapat diterima.

Dari pemyataan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila

ada kata thalak yang diucapkan suami, atau suami dalam keadaan emosi

saat mengucapkann5ra, maka penjelasannya tidak dapat diterima.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah penjelasan dari suami

dapat diterima, sebagaimana diriwayatkan dari Said, ketika ada seorang

laki-laki bermaksud untuk merninang kepada keluarga seorang

perempuan, keluarga ifu berkata: Karni tidak akan menerima kamu

hingga kamu menceraikan istuimu terlebih dahulu. lalu pria itupun

Iangsung berkata: Saat ini juga aku jatuhkan thalak tiga. Setelah

mendengar ucapan ifu rnaka keltnrga itu pun menikahkan anak

perempuan mereka pada laki{aki tersebut. Namun setelah dinikahkan

temyata pria ifu masih tetap bersama istuinya. Maka keluarga ifu pun

protes dan bertanya: Bukankah kamu sudah menjatuhkan thalak tiga?

lalu pria itu menjawab: Tidakkah kalian tahu bahwa aku merniliki tiga
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istri, dan thalak tiga yang aku ucapkan unfuk mereka semua, hingga

masing-masing dari mereka telah alil jatuhkan thalak satu? Mendengar
jawaban ifu keluarga perernpuan pr.rn mengaduka"rya kepada Utsman,

namun Utsman menjawab: Thalak Snng dijatuhkan oleh lakilaki itu
terganfung dengan niatrln sendiri.

Ifu artinya perkam cemi terganfung dengan niat pelakunya,

apabila ada penjelasan dari pelaku tentang ucapan thalaknya maka

penjelasan ifulah yang harus diterima, sebagaimana halnya jika seorang

lakilaki mengucapkan kata thalak berulang-ulang sebanyrak tiga kali, lalu

ia menjelaskan bahwa pengulangan ifu ia lakukan hanya sebagai

penegasan saja, bukan thalak tiga, maka penjelasan ifulah yang harus

diterima.

l25g- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'kamu
sudah terlepas, atau kamu sudah terbebas, atau kamu sudah
terthalak bain, atau pulanglah ke orangfuamu' menurutku
kalimat itu berlaku untuk thalak tiga meskipun aku tidak
senang berpendapat seperti ifu, dan thalak tiga ifu berlaku
baik untuk istri png sudah pemah melakukan hubungan
intim denganryn ataupun belum."

Sebagian besar riwapt dari Abu Abdillah (imam Ahmad)

menunjukkan ketidak senangannla unfuk menyatakan pendapat terkait

dengan kalimat-kalimat kiasan seperti di atas, namun meski demikian

kecondongannya lebih kepada bahwa kalimat tersebut setara dengan

tiga thalak sekaligus.

Dalam kitab al-ksyad, Ibnu Abi Musa menyebutkan dua riwayat

dari imam Ahmad, ada riwayat png menyebutkan tiga thalak sekaligus,

dan ada juga Snng menyebutkan terganfung dengan niat suami. Riwayat

kedua inilah yang dipilih oleh Abul Khattab dan menjadi pendapat
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madzhab Syafi'i. Abul Khattab mengatakan: Jatuhnya thalak itu
dikembalikan pada niat orang yang mengucapkannya, apabila ia tiriak

bemiat sama sekali maka thalak yang jafuh hanya safu saja.

Pendapat seirama juga dinyatakan oleh an-Nakha'i, hanya saja

thalak satu yang jatuh menurutnya adalah thalak bain (thalak yang tidak

boleh diruluk), karena kalimatrya menunjukkan seperti itu. Riwayat dari

Ahmad sebenamya juga ada yang menyebut demikian, yaitu dikutip oleh

Hambal, namun ada sedikit tambahan setelahnya: Jika masih dapat

dirujuk maka suami hams menambah mahamya ketika ia hendak

merujuk ishinya kembali, namun jika jatuh thalak bain maka suami

sudah tidak boleh lagi merujuk istrinya, sedangkan jika tidak sampai

jatuh thalak bain maka suami tidak perlu menambah mihamy..

l.andasan yang mendasari pendapat madzhab Syafi'i adalah

riwayat Abu Daud yang menyebutkan, ketika Rukanah bin Abdu Yazid

menceraikan iskinya Suhaimah dengan thalak yang mutlak (sebenar-

benamya thalak), kemudian Rukanah mengabarkan tentang hal itu
kepada Nabi $ seraya berkata: uDemi Allah aku hanya menghendaki

thalak satu saja." Lalu Rasulullah # bertanya unfuk menegaskan:

"Apakah kamu benar-benar bahvn kamu hanya

menghendaki safu thalak aja? Rukanah menjawab: "Benar, aku

bersumpah hanya menginginkan safu thalak saja." Setelah mendengar
pengakuannya maka Nabi $ pun memufuskan bahwa Rukanah dapat

merujuk istrinya kernbali. Hingga kemudian di zaman kekhalifahan

Umar barulah ia menjafuhkan lagi thalaknya yang kedua, dan untuk

thalak yang ketiga ia jatuhkan pada zaman kekhalifahan g1r-*.242

242 y1u6i1t ini diriwaptkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya (2206-2208),
juga oleh Tirmidzi (3/11771dengan lebih ringkas dan tanpa menyebutkan thalaq yang,
kedua dan ketiga pada zaman Umar dan Utsman, juga diriwayatkan oleh hnu Majah
l7/2O511 dextgan lebih ringkas pula, juga diriwalatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-
Mustadrak (2/1991, juga oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubra 17/3421, dan
oleh ath-Thayalisi dalam kitab Musnadnya (1188). Namun dalam kitab At ttwa '(2063),
Al Albani menyatakan bahun hadits ini adalah hadits yang l'€rnah.
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Selain ifu, Nabi # jus. pemah menjafuhkan thalak kepada

Bintul Jaun dengan mengatakan: "Pulanglah kamu pada

keluargamu."243

Dan kalimat Nabi $ tersebut tidak bermakna thalak tiga.

Bahkan beliau melarang umakrln untuk melakukan hal itu.

Di samping itu, kalimat kiasan yang disertai niat thalak tidak

ubahnya seperti kalimat yang jelas dalam thalak, dan kalimat yang jelas

tidak jatuh ketika diucapkan kecuali hanya satu thalak saja.

Ats-Tsauri dan madzhab Hana{i berpendapat, apabila suami

bemiat untuk menjatuhkan thalak tiga maka thalak tiga itulah yang

jatuh, sedangkan jika ia berniat unhrk menjatuhkan thalak dua atau

thalak satu, maka hanya sahr thalak saja yang jatuh, tidak bisa dua,

karena kalimat kiasan hanya digunakan unhrk thalak bain saja, dan

thalak bain hanya ada dua, yaitu thalak bain sugra dan thalak bain

kubra, yang mana thalak bain sugra untuk thalak satu dan thalak bain

kubra untuk thalak tiga (thalak satu yang bain artinya thalak yang tidak

boleh dirujuk, melajnkan harus diperbaharui pemikahannya)'

Sementara Rabiah dan Madzhab Maliki berpendapat, thalaknya

tetap jafuh tiga meskipun suami tidak meniatkannya, kecuali berkaitan

dengan khulu (thalak yang di;atuhkan atas permintaan dari istri dengan

menyertakhn biaya pengganti), atau mereka belum melakukan hubungan

suami istri, maka thalak yang jafuh hanya safu saja, karena kalimat

kiasan hanya digunakan unfuk thalak bain saja, dan thalak bain untuk

khuluatau unfuk perceraian yang belum ada hubungan intimnya adalah

thalak satu, tidak lebih dari itu. Sedangkan untuk selain dua situasi

tersebut maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, karena selain tidak

ada thalak dua unfuk bain, pendapat para sahabat Nabi # jugu

2,13 Hadits ini diriwaSBtkan oletr Buk*rari 19/5254), juga oleh Nasai (6,/3417), iuga

oleh hnu Maiah (1/2050), dan oletr Ahmad dalam kitab musnadr\ra 15/3391.
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mengisyaratkan demikian, di antaranya pendapat Ali, Ibnu Umar, dan
Zaid bin Tsabit.

Terkait dengan tiga kata kiasan untuk thalak tersebut, yakni
terbebas, terlepas, dan mutlak (yakni pisah dengan sebenar-benamlra),

Ahmad mengatakan: Pendapat Ali dan Ibnu umar adalah pendapat
yang benar, yaifu jatuh thalak tiga. Sedangkan untuk thalak bain, Ali,
Hasan, danaz-Zuhri mengatakan: thalak bain adalah thalak tiga.

An-Najjad meriwayatkan, dari Nafi, bahwa suatu ketika ada

seorang pria datang kepada Ashim dan Ibnu Zubair seraya berkata:

"Saudara sesusuanku ini telah menceraikan istrinya dengan thalak
mutlak, dan ia belum pernah melakukan hubungSn intim dengan istrinya
itu, apakah ada keringanan yang kalian miliki untuk dirinya?', Lalu
Ashim dan Ibnu Zubair menjawab: 'Tidak ada. Namun kami baru saja

dari kediaman Aisyah, di sana masih ada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.
Pergilah ke sana dan tanyakanlah permasalahan ifu kepada mereka, lalu

tolong kembali ke sini lagi unfuk memberitahukan kami jawaban

mereka." Maka pria tersebut pun pergi ke kdiaman Aisyah dan

menanyakan hal tersebut. Jawaban dari Abu Hurairah adalah: "Wanita
yang diceraikan oleh saudara sesusuanmu sudah tidt hahl baginya

hingga ia menikahi pria lain (dan diceraikan kembali, namun itupun jika

benar-benar terjadi perceraian tersebut)." Dan jawaban dari Ibnu Abbas

adalah: "Thalak yang dijafuhkan oleh saudara sesusuanmu adalah thalak

tiga." Sementara Aisyah mengikuti kedua jawaban tersebut.24

[-alu an-Najjad juga menyebutkan riwayat lain, yang menyatakan

bahwa pada awalnya Umar memufuskan thalak yang mutlak sebagai

thalak satu, namun kemudian ia memufuskannp sebagai thalak tiga.2as

24 Atsar ini diriwaptkan oleh hnu Abu Syaibah dalam kitab Mushannafnya
(4/51/L0).

245 93. Abu Daud pada bab: tlalq(2/22@ldengan sanad yang shahih.

@I - At Mughni



IfulahpendapatpamulamadarikalangansahabatNabi$,dan

tidak ada sahabat lain di zaman mereka yang memiliki pendapat

berbeda, hingga cukup unfuk dikategorikan sebagai ijma'

Selain itu, kalimat-kalimat kiasan tersebut menunjukkan thalak

bain, maka thalak ifu wajib mendapatkan bainnya, seperti suami yang

menjatuhkan thalak tiga atau bemiei,t menjatuhkan thalak tiga. Begitu

juga dengan thalak yang mutlak (al-battah), karena al-batt artinya

pemutusan, hingga seakan suami tersebut telah memufuskan

pemikahannya secara keseluruhan. Ihnah sebabnya kata itu yang

disebutkan oleh istri Rifaah ketika mengadu kepada Nabi $: uwahai

Rasulullah, Rifaah telah menceraikan diriku dengan thalak yang

*tl1tut .tt245

Begifu juga dengan l<ata batlyilrg artinya juga pemufusan. Ihrlah

sebabnya kata ini digunakan unfuk mendeskripsikan siti Maryam, yakni

at-batul (membujang/tidak pemah kawin), karena ia menjauhkan diri

dari ikatan pemikahan. Namun unfuk umat ini, Nabi $ melarang

mereka untuk membujang selamanyaz47.

Sama halnya dengan kata terbebas dan terlepas, yang

menunjukkan makna terbebaskan atau terlepaskan sama sekali dari

ikatan pemikahan dari orang yang mengucapkannya. Apabila kedua

kata itu memiliki makna lain dalam q,rariat selain thalak maka kedua kata

itu tidak akan dimaknai sebagai thalak, nalnun nlntanya tidak ada. Dan

thalak bain juga tidak mungkin diarfikan dengan makna lain selain thalak

tiga. oleh karena itu apabila kedua kata tersebut diucapkan oleh

seorang suami terhadap ishiqla, rnaka jatutrlah thalaknya, dan thalak

245 Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (9/5260), juga oleh Muslim

(2/7055/Lll), juga oleh Tirmidzi (3/1118), juga oletr Ibnu Majah (7/19321, dan oleh

Darimi (2/22681.
247 6u611" tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi (3/L082), iuga oleh Nasai (6,/3213),

yang kernudian oleh Al Albani dikategorikan sebagai hadits shahih dalam kitab

Syarahnya, dan diriwayatkan pula oleh hnu Majah (l/78491.
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tersebut adalah thalak tiga, karena hanya thalak tiga saja yang mewakili

thalak bain, tidak mungkin thalak safu, sebab dengan menggunakan

kalimat yang jelas saja thalak bain jatuhnya sebagai thalak tiga, maka

begifu juga seharusnya dengan kalimat kiasan.

Dan tidak ada bedanya antara istri yang sudah melakukan

hubungan intim dengan suaminya saat diucapkan kalimat tersebut

ataupun belum, karena para sahabat Nabi & put tidak membeda-

bedakannya. t-agi pula setiap kata tersebut bermakna thalak tiga bagi

istri yang sudah melakukan hubungan intim, maka begitu pun bagi istri

yang belum melakukannya, sama seperti jika kalimat yang diucapkan

adalah, 'aku ceraikan kamu dengan thalak uga'.

Adapun untuk hadits tentang Rukanah, Ahmad telah

mengkategorikann5a sebagai hadits yang lemah isnadnya26, oleh

karena itu ia tidak sebagai dalil. Dan untuk hadits tentang

ucapan Nabi S kepada Bintul Jaun' "Pulanglah kamu pada

keluargamu,' hadits ini menunjukkan bahua kalimat tersebut tidak

bermakna thalak tiga, dan jelas sekali kalimat tersebut berbeda dengan

kalimat kiasan lain yang disebutkan oleh para sahabat Nabi $ yang

bermakna thalak tiga, bahkan tidak mirip sama sekali, maka hukumnya

pun berbeda dengan kalimat-kalimat kiasan tadi. Sementara unfuk

pemyataan bahwa kalimat kiasan yang didahului dengan niat ifu sama

seperti kalimat yang jelas untuli thalak, kami katakan memang benar

seperti ifu, hanya saja kalimat yang jelas unfuk thalak terbagi menjadi

tiga, bisa jadi thalak bain dan bisa pula dua thalak lain di bawahnya yang

tidak mencapai tingkatan bain, sedangkan pembagian unfuk kalimat

kiasan adalah, kalimat-kalimat kiasan yang menggantikan kalimat yang

jelas untuk thalak bain, pitu kalimat-kalimat yang kami maksudkan,

28 Hadib tersebut memarg hadib lernah sebagaimana telah diielaskan
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sedangkan kalimat kiasan lainnya adalah kalimat yang menggantikan

kalimat yang jelas untuk thalak safu. Wallahu aIam.

Pasal: Al Qadhi melansir, tampaknya Ahmad dan Al

Kharqr sependapat dengan Imam Malik bahwa thalak

dengan kalimat kiasan tersebut jafuh meskipun tanpa niat.

Dengan seringnya kalimat itu digunakan sebagai kalimat

thalak maka fidak perlu lagi adanya niat, seperti halnya

kalimat thalak yang jelas.

Namun kenyataannya Al Kharqi telah menegaskan, "Kalimat

kiasan apapun yang dinyatakan oleh suami tidak dianggap jatuh

thalaknya kecuali dengan niat, sedangkan jika ia mengucapkan kalimat

yang jelas untuk thalak maka thalaknya jatuh, entah ia meniatkannya

ataupun tidak." Dari pemyataan ini dapat disimpulkan bahwa selain

kalimat yang jelas untuk thalak tidak mengakibatkan thalaknya jatuh

kecuali dengan adanya niat.

L-agipun, kalimat tersebut seiatinya adalah kalimat kiasan, maka

hukumnya harus sama seperti kalimat kiasan lainnya, yakni tidak jatuh

jika tanpa niat.

Pasal: Kata kiasan untuk thalak terbagr meniadi tiga,
yaitu:

Bagian safu: Kiasan Yang nYata.

Bagian ini memiliki enarn kata, yaitu khatiph (terlepas), bariyah

(terbebas), bain (larrya suami), battah (mutlak), batlah (terputus), ddrn

amruki birydiki (penyerahan hak thalak kepada istui untuk menceraikan

dirin ya sendiri).

Hukum untuk kata-kata ini seperti yang telah kami jelaskan pada

pasal sebelumnya. Apabila seoftIng suami mengucapkan: aku ceraikan
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kamu secara bain atau secara battah, maka thalak ifulah yang jafuh

(yakni thalak tiga). Dan kalimat tersebut tidak perlu ada niat, karena

sifahrya sama seperti sifat kalimat thalak png jelas.

Apabila seorang suami berkata kepada isfuinya 'aku ceraikan

kamu dengan cerai yang tidak menrbolehkanku untuk rujuk kernbali

denganmu', maka jatuhlah thalak tiga jika mereka sudah pemah

melakukan hubungan intim. Ahmad menegaskan, apabila seorang suami

berkata kepada isfoinya 'aku ceraikan kamu dengan cerai yang tidak ada

rujuknya dan tidak pula dengan thalak dua', maka kalimat ini sama

seperti kata terbebas dan terlepas yang bemilai tiga thalak. Ini pula yang

menjadi pendapat kami dan juga pendapat Imam Abu Hanifah.

Namun sedikit berbeda menunrt pendapat ulama madzhab

Hanaft ketika kata thalak pada kalimat tersebut diberikan huruf wau

athaf (kata sambung !,ang bermakna 'dan) pada sifatrya, yakni: 'aku

ceraikan kamu dan tidak ada hak rujuk bagiku pada cemi ifu', mereka

berpendapat bahwa suami masih boleh merujuk isfoinya selama ia

menceraikan isfuinSn dengan kalimat seperti ifu, karena kalimat setelah

wau athafbukanlah sifat dari thalak yang ia jatuhkan, melainkan kalimat

yang disambungkan pada kata tersebut.

Menurut karni kalimat tersebut sama saja seperti di atas, karena

sifat yang hendak dilekatkan pada suatu kata boleh-boleh saja diletakkan

setelah wau athaf, sebagaimana ketika seseorang berkata: 'aku menjual

buku ini dengan harga serafus dolar, dan Amerika punya', maka jual

belinya dianggap sah dan kata Amerika menjadi sifat dari uang serafus

dolar yang disebutkan sebelum wmu athaf. Sebagaimana juga tercanfum

dalam Al Qur'an:

@'o$Eiit#
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"Merek mandengarl<annia smbil bqnnin'main." (Qs' Al

Anbiyaa' 127]r,2l,.

Adapun jika suami berkata kepada istrinya, 'kamu tercerai

dengan thalak satu yang 6uL249t, atau dengan thalak safu mutlak, unhrk

kalimat ini ada tiga riwayat:

Riwayat pertama: jatuh thalak satu dan dapat dirujuk kembali,

sedangkan sifat bain dan battahnya terbatalkan dengan sendirinya.

Ahmad menyatakan: Aku tidak pemah mendengar selama ini jika

seseorang berniat untuk menjafuhkan thalak safu lalu dihukumi sebagai

thalak bain. Alasannya, karena sifat thalaknya tidak sesuai dengan thalak

itu sendiri hingga sifat tersebut harus dibatalkan, sama seperti jika

seseorang berkata kepada istrinya: aku ceraikan kamu dengan thalak

yang tidak dapat jatuh kepadamu.

Begitulah pula pendapat madzhab Syaf i.

Riwayat kedua: jatuh thalak tiga, dengan alasan bahwa suami

tersebut telah mengucapkan kata thalak yang mengisyaratkan jumlah

tersebut, maka thalak yang jatuh sesuai dengan ucapannya-

Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar dengan mengklaim

sebagai pendapat imam Ahmad.

Namun mqturut kami pendapat imam Ahmad hanya

menyatakan thalak safu saja, karena kalimat tersebut sama seperti ketika

seorang suami berkata kepada istinya: aku ceraikan kamu dengan

thalak satu sebanyak tiga kali.

Riwayat ketiga: Pilihan ada di tangan istri, namun suami masih

boleh merujuknya dengan menambah nilai mahar yang sudah ditenfukan

terdahulu.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Hambal dari Ahmid.

249 Thalaq satu y.ang bain artiryra thalaq satu Fng udak boleh dirujuk, inelainkan
harus diperbaharui pemilohanryn.
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Namun seharusnya thalak yang jatuh adalah thalak satu yang

bain, karena suami menyerahkan hak thalaknya kepada istri, apabila

masih dapat dirujuk maka tidak mungkin istri mendapatkan hak thalak

tersebut dan tidak perlu juga unfuk menambah mahar yang sudah

disepakati terdahulu, dan apabila thalak tiga yang jatuh maka tidak

mungkin suami dapat merujuk kembali istrinya.

Abu Al Khattab menyimpulkan, bahwa riwa5nt ketiga ini sudah

keluar dari garis batas untuk kalimat kiasan yang nyata, dan

kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh hmhim an-Nakha'i.

Alasannya, karena thalak yang diucapkan bersifat bain, maka thalak

itulah yang jatuh dan tidak boleh lebih dari thalak satu, sebab kalimat

suami itu sendiri tidak menunjukkan adanya bilangan lain kecuali safu.

Sementara Al Qadhi menafsirkan riwayat Hambal ini dengan

makna bahwa keterangan ifu berlaku setelah istui selesai menjalankan

iddahnp.

Bagian dua: Kiasan yang diperdebatkan, apakah masuk ke

dalam kiasan yang nyata ataukah masuk ke dalam kiasan yang samar.

Bagian ini ada dua macamnSn, yaifu:

Perfiama: Tekstual.

Kalimat kiasan yang tercanfum dalam riwayat nalnun

diperdebatkan ini ada sepuluh [a1i6u1250, yaitu: ilhaqi bi ahtiki
(pulanglah kamu pada omngtuamu), habluld ala gan'biki (perlindungan

terhadapmu aku serahkan orang lain), laa sabila li alaikiQ<rtasudah tidak

dapat bersama lagi selamanyal, anti ala2ry haraj (kamu sudah terlarang

untuk kusentuh), anti alaq4n hamm (kamu sudah haram bagiku), izhabi

fa bawwiji man syiU (pergr dan nikahilah orang lain sesukamu), gatti

2s0 Pada catatan kah ktab al-Mugni dihatalran: Persis seperti itu angkanp dalam
kitab al-Ushul, natnun kalmat png disebutkan hanya sembilan sall.
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syatraki (sejak saat ini tutuplah aumtnu di hadapankul, anti hurrah

(kamu sudah terbebas), qad a'taqtuki (aku sudah mernerde|<akanmu)'

Unfuk semua kalimat ini, ada dua riwayat dari Ahmad, riwayat

pertama menyatakan bahwa thalak yang jatuh adalah thalak tiga,

sedangkan riwayat kedua merrgatakan bahwa thalak yang jatuh

tergantung niat suami, namun jika suami tidak bemiat apa-apa maka

jafuh thalak safu sebagairnana yang berlaku unfuk kalimat-kalimat kiasan

lainnya.

Kedua: Disetarakan dengan kalimat teksfual.

Di antara kalimat kiasan yang tidak tercanfum dalam riwayat

namun setara dengan kalimat yang tercanfum adalah: istabrai mhimaki

$auhkanlah rahimmu dari janinku), halalti lil azv,nj (kamu sudah boleh

menikah dengan laki-laki lain), taqannaf (berhijablah di hadapanku), laa

sultaana lii alaiki (aku sudah tidak memiliki hak atas dirimu).

Ini semua adalah kalimat yang masih sederajat dengan kalimat

thalak berbenfuk kiasan yang disebutkan dalam riwayat, dan hukumnya

pun setara.

Dar khur* untuk kalimat ithaqi bi ahtiki(pulanslah kamu pada

orangtuamu), pendapat yang lebih tepat adalah jatuhnya thalak sah:.

laln halnya jika diniatkan, -maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga.

Pasalnya, ketika Nabi $ menalak Binful Jaun dengan mengucapkan:

"Rtlanglah kamu pada keluargamu,' fidak mungkin thalak ini beliau

ucapkan unfuk menjafuhkan thalak tiga, karena beliau melarang

umatnya unfuk berbuat demikian, maka beliau adalah oftrng pertama

yang tidak mungkin melanggamp.

Al-Atsram mengisahkan, ia pemah bertanya. kepada Abu

Abdillah: Nabi $ pemah menjatuhkan thalak kepada Bintul Jaun

dengan mengucapkan-.'Planglah kamu pda keluargatnu," tidak ada

lagi ucapan thalak lain yang betiau ucapkan selain kalimat tersebut, dan
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tidak mungkin beliau menjafuhkan thalak tiga sekaligus,
mungkin beliau menjafuhkan thalak dengan thalak yang tidak
(thalak bid'ah)? lalu Abu Abdillah menjawab: Aku tidak tahu.

Begitu pula dengan kalimat 'beriddahlah' atau 'jauhkanlah
rahimmu dari janinku', kedua kalimat ini tidak termasuk kalimat
menyebabkan jafuhnya thalak tiga, namun thalak safu yang
berefeksama seperti thalak tiga.

Diriwayatkan, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi # pernah

berucap kepada Saudah binti Z-am,ah: ,,Bedddahlah.,' Dan yang
dimaksud dengan kalimat thalak berbentuk kiasan ini hanya thalak safu
saj6.251

Diriwayatl*an pula, dari Husyaim, dari Al A,masy, dari AI Mnhal
bin Amru, bahwa Nuaim bin Dujajah Ar Asadi pemah menceraikan
isfoin5n dengan thalak dua, dan setelah ifu ia berucap kepada isfuinya:
'kamu sudah terlamng unfuk kusenfuh', kemudian ia menanyakan hal itu
kepada Umar bin Khaththab melalui sebuah sumt, dan Umar membalas
surat tersebut dengan menuliskan: 'Ia bukanlah wanita yang paling hina.'

Adapun unfuk kalimat selebihnya, apabila dianggap sebagai
kiasan yang nyata maka menrang kalimat ifu memiliki makna yang
setara dengan makna kiasan 5nng nyata, misalnya kalimat ,kita sudah
tidak dapat bersama lagi selamhn5n', atau'aku sudah tidak memiliki hak
atas dirimu', kalimat ini tenfu saja termasuk kalimat yang muflak (yakni
jatuh thalak tiga), karena jika dikatakan dapat dirujuk maka hal itu tidak
mungkin, sebab mereka masih dapat bersama atau suami masih dapat
memiliki hak atas istrinya. Besitu juga dengan kalimat 'kamu sudah
terbebas' atau 'aku sudah mernerdekakanmu', kalimat ini bermakna
bahwa istri sudah terbebas dari ikatan pemikahan dan merdeka untuk

apakah

sunnah

yang

jatuh

251 Hu611r ini diriuaptkan oleh Baihaqi dalam ktab as€unjirn (l/g4g), dari Abu
Humirah, melalui Ahmad bin Faral bin utbah, dari Baqiyah, dari auu HJtsam, dari
az'Zvhrl, dari Abu salamah.. natnun isnad hadib lni tergolong sanad yang lemah.
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memilih calon suami yang lain. Sama pula dengan kalimat'kamu sudah

haram bagiku', kalimat ini dapat dipastikan bermakna th6lak bain,

karena istri yang masih dapat dirujuk tidak berstatus haram.

Sedangkan jika kalimat-kalimat tersebut dianggap thalak satu,

maka alasannya adalah karena hal itu dimungkinkan, misainya kalimat
,kamu sudah boleh menikah dengan lakilaki lain" mungkin maksudnya

adalah setelah masa iddahnya berakhir,' karena memang tidak

dimungkinkan bagi istri yang baru diceraikan sudah menikah dengan

laki-laki lain sebelum berakhir masa iddahnya.

Bagian tiga: Kiasan yang samar

Misalnya kalimat'keluar dari rumah ini', 'pergi dari sini', 'pilihlah

orang lain', 'aku menyemh unfuk mempertahankanmu', atau kalimat-

kalirnat.lain yang mengisyamtkan keinginan unfuk bercerai dan bisa

bermakna thalak namun tidak sejelas kalimat sebelumnya-

Kalimat kiasan yang samar ini akan jafuh thalaknya sesuai

dengan niat suami, apabila ia meniatkan thalak safu maka jafuhlah

thalak satu, apabila ia meniatkan thalak dua maka jatuhlah thalak dua,

dan begifu seterusnya.

Ahmad menyatakan: kalimat kiasan yang nyata jafuh sesuai

kalimat yang diucapkan, begitu juga dengan kalimat yang diniatkan

untuk thalak maka jatuhnya sesuai pula dengan niatnya, misalnya

kalimat 'perlindungan terhadapmu aku serahkan orang lain', apabila

kalimat ini diniatkan hanya safu thalak atau dua atau tiga, maka thalak

yang jafuh sesuai dengan niatnya.

Seperti ifu pula pendapat madzhab Syafi'i.

Namun berbeda dengan madzhab Abu Hanifah, ia berpendapat:

tidak ada kalimat yang mengisyaratkan untuk jatuhnya thalak dua,

kalaupun seseorang meniatkan unfuk menjafuhkan thalak dua maka
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thalak satulah yang jatuh, sebagaimana dijelaskan terkait p-e,Ed$Bat

madzhab Hanafi sebelumnya.

Kemudian, jikalau seandainya seomng suami berkata kepada

istrinya 'kamu satu', maka kalimat ini adalah thalak dalam bentuk kiasan

yang samar, namun hanya thalak safu yang jatuh meskipun niatnya

adalah menjatuhkan thalak tiga, karena kalimat yang diucapkan tidak

mengandung makna lain kecuali hanya thalak safu saja.

Dan jika seorang suami berkata kepada istrinya 'semoga Allah

memberi kecukupan kepadamu', maka kalimat ini juga termasuk kalimat

thalak dalam bentuk kiasan yang samar, karena dimungkinkan makna

yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah, semoga Allah memberi

kecukupan kepadamu atas thalak yang aku jatuhkan, i*S* mengutip

firman Allafi &:

G45xl i,(s i*;;Su{jfi d$ 6'ttt'v
@t&

"Dan jika keduanSn bercerai, maka Allah akan memberi

kecukupan kepda dieri l<arunk-Nya-u (QS. An-Nisa

[4]:130).

Pasal: Thalak lnng diucapkan dengan menggunakan

kalimat kiasan adalah thalak raj', (thalak yang dapat dirujuk
kembali), selama bukan thalak tiga.

Inilah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hambali, dan

juga menjadi pendapat rnadzhab $nfi'i.

Namun Irnam Abu Hanifah berpendapat lain, ia berkata: Sernua

kalimat itu terrnasuk dalam thalak bain, kecuali kalimat 'beriddahlah',
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,jauhkanlah rahimmu dari ianinku" dan kalimat 'kamu satu'. Alasannya

adalah karena thalak yang diucapkan dengan kalimat kiasan

menunjukkan thalak bain, maka thalak yang jatuh adalah thalak bain,

sebagaimana seorang suami yang berkata kepada istrinya 'aku

menceraikanmu dengan thalak tiga'-

Adapun landasan yang mendasari pendapat pertama adalah,

bahwa suami menjatuhkan thalak itu kepada wanita yang sudah

berhubungan intim dengannya tanpa ada biaSn pengganti dari istri

ataupun keharusan unfuk menjalani iddah, maka sudah seharusnyalah

thalak seperti itu menjadi thalak yang boleh dirujuk, seperti halnya

kalimat thalak yang jelas dan kalimat thalak kiasan yang nyata. Dan

terkait dengan pemyataan mereka yang mengatakan bahwa thalak

tersebut menunjukkan thalak bain, kami menjawab: jika demikian maka

seharusnya thalak bain yang jatuh adalah thalak tiga, karena thalak yang

pemah terjadi hubungan intim antara suami dengan istrinya tidak

mungkin thalak bain kecuali tiga sekaligus atau dengan biaSn pengganti.

Pasal: Adapun unfuk kalimat yang tidak mirip dengan

kalimat thalak, dan tidak pula mengiglaratkan perceraian,

misalnya kalimat ' 'duduklah', 'bangunlah', 'makanlah',

'minumlah','mendekatlah','berilah aku makanan','berilah
aku minuman', 'semoga Allah memberikan barokah

kepadamu', 'semoga Allah mengampunimu', 'betapa

baiknya kamu', atau kalimat-kalimat seperti ifu, maka semua

itu bukanlah kalimat kiasan untuk meniatuhkan thalak, dan

jikapun diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan niat thalak maka

thalak itu tetap tidak jatuh, karena kalimahya sama sekali tidak

mengandung arti thalak.

Apabila kalimat seperti itu dianggap dapat digunakan untuk

menjatuhkan thalak, maka thalak dengan kalimat apapun pasti harus
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jafuh han5a dengan bemiat saja, padahal sebagaimana telah kami
jelaskan sebelumnya bahwa thalak tidak jatuh jika hanya sekedar niat di

dalam hati. Begitulah pula pendapat madzhab Hanafi.

Sementara dalam madzhab Syaf i terdapat perbedaan pendapat

di antara para ulama madzhab tersebut terkait dengan kalimat

'makanlah' dan 'minurnlah'. Sebagian dari mereka berpendapat sama

seperti pendapat ma&hab kami, sedangkan sebagian lainnya

berpendapat bahwa dua kalimat tersebut termasuk kalimat kiasan,

karena dimungkinkan kalimat yang dirnaksud adalah 'makanlah olehmu

pedasnya thalakku' atau 'minumlah jamu perceraian dariku'. Jika.seperti

itu maka jatuhlah thalak suami seperti jatuhn5n thalak dengan kalimat

'cicipilah ifu' atau'teguklah ini' menurut ma&hab kami.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, kalimat tersebut digunakan secam terpisah hanya

unfuk menyntakan sesuafu Sang tidak ada bahaSnnya, seperti pada

firman Allah 8:

@{,J3 K6.t4WtW
"Minumlah dangan tw nilomt sebgai ganjamn dari ap 5ang

telah lcanu kajalcan." (Qs. Ath-Thuur [52]: 19),

atau firman Allarh 8:

"Maka tqhnlah dan niltnatilah panberian ifu dangan senang

hatr" (Qs. An-Nisa l4l: 41, tentu kalimat seperti itu tdak dapat dijadikan

kalimat kiasan unfuk thalak karena tidak berrnakna buruk, lain halnya

dengan kalimat 'rasakanlah' atau 'tEluklah' karena kdua kata tersebut

sering digunakan unfuk kiasan sesuatu yang buruk, misalnya firman
Allah &:

1/- i€- - l*<
E+g, tg-iA oJD.g
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?hrtt#adYs\
"Rasal<anlah, sesungguhngn kamu benar-benar omng yang

perl<asa lagi mulia." (Qs. Ad-Duklraan [44]:491, atau firman Allah &:

4,/ 4.?2 2tt tt ,Srra \PSS

"Rasal<anlah olehmu aab 5ang mqtblcar| (Qs. Aali Imraan

[3]: 181), atau ftrman Allah &, 'Flasal<anlah sentuhan api nemka." (Qs.

Al Qamar [54]: 48), atau firman Allah &,

@ fj*-i-i\u2{3':gFa-\=z- "'
"Ditquk-tqulm5n ba nanah itu) dan dia hampir tidak bisa

menelannya." (Qs. Ibrahim ll4l: 1-7). Namun tentu saja kata-kata lain

tidak dapat begitu saja disetamkan dengan kedua kata tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Aku terceraikan darimu', atau suami tersebut memberikan
hak thalaknya kepada istri lalu istri ifu berkata 'aku ceraikan
kamu', maka tidak ada thalak yang jatuh. Pendapat ini secara

eksplisit dinyatakan pada riwapt al-Atsram, dan merupakan pendapat

Ibnu Abbas, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, ulama madzhab Hanafi, Ibnul

Mundzir, dan Utsman bin Affan.

Sementara Imam fUaiit< dan Imam Syaf i berpendapgt, jika ada

niat dari suami untuk menceraikan maka thalak ifu tetap iafuh. Pendapat

serupa juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Atha, An-Nakha'i, Al

Qasim, dan Ishaq. Alasannya adalah, karena thalak adalah memufuskan

hubungan pemikahan antara dua orang, dan keduanya sama-sama

berperan di -dalam jalinan pemikahan itu, apabila sah thalak yang
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dilatuhkan oleh salah satu dari mereka maka sah pula jika dilakukan
oleh pasangannya. Namun kdua ma&hab tersebut tidak berbeda

pendapatnya jika tanpa ada niat thalak dari suami maka thalak ifu tidak
jatuh.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, thalak merupakan hak pribadi suami, maka tidak boleh

menjatuhkannya han5n dengan menyandarkan thalak itu kepada pemilik

hak tanpa ada niat daringa, dan tidak pula jafuh jika ia bemiat, karena ia

bukan merupakan objek frralak.

Kalaupun suami berkata 'aku terceraikan' tanpa 'darimu', maka

thalaknya tetap tidak jatuh, kecuali jika ia berposisi sebagai objek thalak

seperti istri, maka thalak itu bisa jatuh.

Lagi pula, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya

sedangkan istui adalah orang yang dipimpin, maka tidak boleh

kepemimpinannya ifu digugurkan dengan hanya menyandarkan

penghilangan kepemimpinan itu kepada pemitiknya, seperti halnya

dalam hukum pembebasan hamba sahaya.

Buktinya, seorang laki-laki tidak pemah menyandang stafus

sebagai terthalak seperti halnya kaum wanita.

Diriwayatkan, suafu ketika ada seorang pria datang kepada Ibnu

Abbas seraya berkata: Aku memberikan hak thalaLku kepada ishimu,

lalu ia menceraikan diriku dengan thalak tiga. lalu Ibnu Abbas berkata:

Allah tidak membenarkan niat dari ishimu, karena thalak adalah hak

milikmu dan bukan miliknya untuk dijatuhkan kepadamu. HR. Abu

Ubaid dan al-Atsram.

Riwayat inilah yang dijadikan dalil oleh Ahmad untuk

memperkuat pendapahrya. 252

252 66u. ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Sunannya (7/3491, melalui Al
A'masy, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari hnu Abbas, juga melalui Hasan bin Umarah,
dari Hikam bin Abi Tsabit, dari Said bin Jubair, dari hnu Abbas. Namun Baihaqi
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Pasal: Adapun jika kalimat yang diucapkan adalah
'Aku terthalak darimu' atau 'aku dibebaskan darimu',
Ahmad tidak mengomentari kalimat ini. Namun Abu Abdillah

bin Hqmid menyebutkan dua riWayat, yang pertama: tidak jafuh

thalaknya,'karena lakilaki bukanlah objek thalak, jika dengan kalimat

thalak yang jelas saja tidak jatuh thalak itu apalagi dengan menggunakan

kalimat kiasan. Riwayat kedua: jafuh thalaknya, karena sifat bain dan

terbebas dapat dilekatkan pada suami sebagaimana pada istri, bisa istri

terthalak bain dari istui atau suami terthalak bain dari istri, bisa istri

terbebas dari suami ataupun suami terbebas dari iski. Sama seperti kata

f,tquh (berpisah), kata ini dapat dilekatkan pada keduan5ra, sebagaimana

firman Allah &:

v,46f"l i,?s jt*;SUxfi +4 6ffi""t;

@r*(l
uDan jika kduanya bercerai, maka Allah akan memberi

kecukupan kepada masing,masing dari l<arunia-IUta.u (Qs. An-wisaa [4]:
130), dan firman Allah lB:

[.r-9 49 & t*r3ji w (, t#is

":)1 
Grli'oA;,_lr3K ADS|',#s W"

menyatakan bahwa Hasan adalah perawi yang ditinggalkan periwayatannya. Lalu
diriwayatkan pula nrelalui Jarir, dari Ayub, dari lkrimah, dari hnu Abbas (7,2350)
dengan isnad shahih. Atsar ini juga dirir,vayatkan oleh said bin Marsur dalam kitab
Sunannya (l/377/1642), dan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya
(6/522/L19L9), melalui Atha, dari hnu Abbm.

&...j,
cj*
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a 9t1-rfiY3'3i5j ,i's er1JfiW-3;F; 3'F (ty:,$&)i;$U1X1 &i:\US
v tqi 6A1;J, i3 <fiu tr 6y* fr 6' i
it-,u-itfu, ivS"-i,- #',fi -,53fr
"friJt_$3 e#_" 6;1:+"ioi c,g,iy- #
W -iit$i,rAY aiai # VA ,3;
-<;J413'tL 5 W=*\ifrv gfiJ

"Yrng (dapat) mqnishkan anbm s@ftng (suami) dengan

istinS/a!' (Qs. AI Baqamh l2l LOZI, maka tidak aneh jika dikatakan

suami berpisah dengan istinya ataupun iski berpisah dengan suaminya,

narnun tidak dengan kata thalak ataupun melepaskan, kedua kata

tersebut hanya biasa digunakan unfuk suami saja, suami menthalak

iskinya atau suami melepaskan istinya.

1260- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Apabila suami mengucapkan kalimat thalak yang jelas,

maka thalak itu harus jatuh, baik diniatkan ataupun tidak-"

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kata thalak yang

jelas tidak perlu adanSn niat, bahkan thalak ifu tetap jatuh meskipun

suami tidak bermaksud unh.rk mengucapkannSp. Tidak ada pendapat

yang berbeda terkait dengan hal itu.
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Pasalnya, suafu ucapan yang dianggap sudah cukup dengan

mengucapkannya maka tidak perlu ada niat unfuk keabsahannya selama

kalimat yang digunakan adalah kalimat }nng. jelas, seperti halnya jual

beli. Bahkan dalam hal thalak, ucapan seomng suami akan {etap

dianggap sah meskipun ia hanya bergurau sekalipun, sebagaimana

sabda Nabi $: "Ada tiga hal5png dianggap serius iika diucapkan serius

dan tetap seius walaupun diucaptan tidak serius, yaifu nikah, thalak,

dan rujuk.'253 HR. Abu Daud dan Tirmi&i.

Ibnu Munzir menegaskar44' Seluruh ulama yang aku tahu

semuanya menyepakati bahwasanya thalak yang diucapkan secara serius

atau hanya bercanda hukumrya slma, tetap jatuh. Hukum ifu juga

diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud. Hukum sempa

juga diriwayatkan dari Atha dan Ubaidah. Serta menjadi pendapat Imam

Syafi'i dan Abu Ubaid. Lalu Abu Ubaid juga menyarripaikan, bahwa

hukum ifu juga menjadi pendapat Sufipn dan para ulama dari lrak.

Adaptn unfuk kata fimq dan sirah, para ulama yang berbeda

pendapat terkait apakah kedua kata ifu termasuk kalimat thalak yang

jelas atau tidak juga berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka yang

mengatakan bahwa kedua kata itu termasuk kalimat thalak yang jelas

maka mengucapkannya secara serius atau tidak tetap jafuh tanpa harus

ada niat. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa kedua kata itu

termasuk kalimat kiasan maka mengucapkannya tidak membuat thalak

menjadi jafuh, baik ucapannya serius ataupun tidak, kecuali jika

diniatkan.

253 gu6ig ini dirtwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunann5ra (2/27941, dan

Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab

as-Sunan (g/tL%),juga oleh lbnu Majah dalam kitab Sunannya (1/20391, juga oleh

al-Hakim dalam kifab al-Mustadrak (2/1981dengan komentar: isnad hadits ini shahih.

Lalu Al Albani dalam hlab At lrua'(1826ljuga menyatakan: hadits ini adalah hadits

hasan.
254 66. kitab Al Ijma' karya hnu Al Mundzir (87/4051.
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Pasal: Apabila seorang suami non Arab berkata
kepada istrinya 'anti thaliq' (aku ceraikan kamu) dengan
menggunakan bahasa Arab, namun suami tersebut tidak
mengetahui artinya, maka thalaknya tidak jafuh, karena ia
tidak bermaksud unfuk menempuh jalan thalak, sanna hukumnya seperti

orang lang dipaksa di bawah tekanan.

Walaupun suami non Arab itu menyadari motif dari thalaknya

seperti orang yang berbahasa Arab, thalak itu tetap tidak latuh, karena

tidak sah hukumnya memilih sesuatu gnng tidak diketahui, seperti halnya

pengucapan kalimat kufur bagi orang yang tidak mengerti makna

kalimat yang diucapkann5n, maka orang tersebut tidakdianggap kufur.

Namun bisa jadi pula thalaknya itu jatuh jika ia menyadari

motifnya, dengan alasan karena ia telah melafalkan kalimat thalak

dengan motif yang disadari, maka ia sama seperti orang yang mengerti

bahasa Arab.

Hukum ini juga berlaku bagi orang Arab yang mengucapkan

kalimat thalak dalam bahasa asing terhadap istinya narnun ia tidak

mengerti apa makna dari kalimat yang diucapkannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada dua
wanita, yang salah safu dari mereka adalah istrinp
sedangkan yang lain bukan, 'aku ceraikan salah satu dari
kalian', atau ia berkata kepada ibu mertuanya: 'Aku
menceraikan putrimu' padahal ibu merfuanya memiliki putri lain selain

wanita yang diperistri oleh pria tersebut, atau ia memiliki istri yang

bemama Tainab lalu ia berkata: 'aku ceraikan Tainab', thalaknya jatuh

unfuk semua contoh tersebut di atas, karena sudah dapat dipastikan

bahwa wanita yang menjadi istrinya-lah yang dimaksud dari kalimat

thalak itu.
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Jika seandainya suami berkelit lalu berkata: 'aku menujukan

kalimat thalakku untuk wanita yang lain', penjelasan ini tidak dapat

diterima. Sebagaimana pemyataan Ahrnad secaftI eksplisit

menyebutkan: apabila seorang suami berkata kepada ibu mertuanya

'aku ceraikan putrimu' namun kemudian ia berkelit dan berdalih bahwa

yang dimaksud dari kalimahrya adalah puhi lain yang bukan ishinya,

maka pria itu dianggap telah berbohong dan penjelasannya tidak dapat

diterima.

Pada riwayat Abu Daud juga disebutkan, ketika ada seorang pria

yang memiliki dua ishi, dan keduanya sarnd-sdrna bemama Fatimah, lalu

salah safu dari istrinya ifu meninggal dunia, dan suami berkata setelah

ifu: 'aku menceraikan Fatimah', namun akhimya ia berkelit dengan dalih

bahwa niatnya adalah mencemikan isfuinya yang sudah meninggal. Pada

riwayat itu Ahmad , apakah mungkin ishi yang sudah

meninggal dunia lalu diceraikan? lalu di akhir riwayat Abu Daud

menambahkan: Sepertin5n pendapat Ahmad mengenai hal ini adalah

tidak. menerima penjelasan pria tersebut.

Adapun riwagnt Al Qadhi terkait suami yang tidak hanya

mengarahkan pandangannya kepada istrirya saja namun juga pada

wanita lain yang bukan istrinya lalu berkata 'salah safu dari kalian aku

ceraikan' tapi setelah ifu ia berkelit dan berdalih bahwa wanita yang

dimaksud pada kalimat ceminya adalah wanita yang bukan istrinya,

apakah penjelasan itu dapat diterima, ia menyebutkan dua riwayat.

Sementara Imam Syaf i bgrpendapat, bahwa jika seperti ifu maka

penjelasannya dapat diterima, lain halnya jika situasinya adalah, ia

memiliki isfui yang bemama Tannab,lalu ia berucap'aku ceraikan Zainab'

namun setelah itu ia berkata 'yang aku maksud bukanlah hinab istriku,

tapi wanita lain yang juga bemama Zainab', penjelasan ini tidak dapat

diterima, karena kalimat thalak yang ia ucapkan tidak mungkin ditujukan

kepada wanita lain meskipun wanita itu juga bemama Zainab.
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Pendapat yang berbeda diutamkan oleh Abu Tsaur dan ulama
madzhab Hanafi, yaifu menerima penjelasan dari suami bagaimanapun
sifuasinya, karena penjetasan tersebut adalah penafsimn dari kalimat
yang diucapkan olehnya sendiri, dan penjelasan ifu masih dapat
dimungkinkan.

sementira pendapat madzhab kami adalah, kalimat tersebut
tidak mungkin diarahkan kepada wanita lain selain istuinya. oleh karena
ifu alasan apapun yang dijelaskan oleh suami tidak dapat diterima.
Begitu juga dengan kejadian png dicontohkan oleh madzhab syaii'i,
karena dua kalimat tersebut tujuannSn sama dan tidak tepat jika dibda-
bedakan. Pasalnya, kdua kalimat tersebut sarrn-sama tidak fokus pada
safu wanita, kalimat pertama menggunakan 'salah safu dari katian'yang
memungkinkan wanita lain selain istrin5n, dan kalimat kedua
menggunakan nama Zainab lpng memungkinkan 7-anab lain selain
istrinya, namun karena hansn istrinya yang menjadi objek thalak maka
ucapannya ifu dapat dipastikan hunlla unfuk istuinya saja, sebab jika ia
mengucapkan kalimat ifu unfuk wanita lain yang bukan istrinya maka
kalimat tersebut menjadi sia-sia.

Kalaupun wanita lain ifu termasuk dalam kalimat thalaknya yang
jelas, namun pengalihan kalimat thalaknya dari wanita itu membuat
istrinya menjadi satu-safunya wanita png ia maksud, sebagaimana yang
terjadi ketika Nabi $ berkata kepada sepasang suami istri yang saling

menuding pasangannya melakukan perselingkuhan: ,,Salah safu dari
kalian adalah pendusta." Ucapan beliau ini memang menyebutkan
mereka berdua, narnun orcng yang difuju sebenamya hanyalah si
pendustanya saja. Begitu pula dengan bait slnir Hassan berikut ini yang
menceritakan tentang Nabi $ dan Abu Suflpn:

Keburukan (seomng dari) l<alian ditebus dengan kebaikan
(seorang yang lain dari) kalian
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Keburukan yang dimaksud pada bait syair ini tidak mungkin

ditulukan kecuali hanya kepada Abu Sufi7an saja, sedangkan kebaikan

yang dimaksud pastilah ditujulan hanSa kepada Nabi $ saja.

Namun ifu berlaku unfuk hukum duniawi saja, sementara unfuk

pertanggung jawaban di akhimt rnalo thalak ifu menjadi urusan yang

harus diselesaikan sendiri oleh suami tersebut dirh,S* Tuhannya.

Oleh karena itu, ketika suami telah mengklaim bahwa kalimat

thalak yang ia ucapkan bukan ditujukan kepada istuinya, melainkan

kepada wanita lain, maka fialak ifu fidak jafuh, karena memang

kalimatnya masih ada kemungkinan seperti ifu. Meskipun hal itu tidak

mengikat, karena jika ada petunjuk yang membuktikan fakta yang

berbeda, maka thalak itu menjadi jatuh, meskipun ia tidak

meniatkannya, karena hanya isfoinya-lah yang jelas-jelas menjadi objek

dari kalimat thalaknya.

Pasal: Apabila seor.rng pria memiliki dua istri,
Hafshah dan Amrah, lalu pria ifu berseru 'wahai Hafshah',
narnun istri yang menjawab sem.rn ifu adalah Amrah, lalu
pria ifu berkata 'aku ceraikan kamu', maka thalaknya hanya
jatuh kepada Amrah, selama pria ifu fidak meniatkan
thalaknya untuk dituiukan kepada salah satu dari mereka,
atau meniatkan thalaknya kepada istri yang menjawab
senrannya. Namun jika setelah ifu pria tersebut menjelaskan,
bahwa kalimat thalak yang diucapkan olehnya hanya
difujukan kepada Hafshah, maka penjelasannya dapat
diterima dan thalaknya hanya jatuh kepada Hafshah saja.
Adapun jika pria tersebut berkata 'aku tahu bahwa wanita yang

menjawab seruanku adalah Amrah, namun demikian aku tetap ucapkan

kalimat thalakku, padahal pada awalnya aku hendak menceraikan

Hafshah', jika demikian maka thalaknya jatuh kepada kedua istrinya.
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Sedangkan jika setelah mengucapkan kalimat thalaknya pria itu
menjelaskan 'aku pikir wanita yang menjawab seruanku adalah Hafshah,

maka dari ifu aku ucapkan kalimat thalak ifu', riwayat-riwayat terkait
penjelasan seperti ini bemada sempa unfuk Hafshah, semuanya

mengatakan bahwa thalak ifu jatuh kepada Hafshah. sementara untuk
Amrah ada dua riwayat, pertama: thalak ifu juga jatuh kepada Amrah,
karena yang menjadi objek dari kalimat thalak tepat di saat itu adalah

Amrah. Inilah pendapat an-Nakha'i, Qatadah, AI Auza'i, ulama

madzhab Hanafi, dan menjadi pendapat pilihan hnu Hamid. Riwayat
kedua: thalak itu tidak jatuh kepada Amrah. Inilah yang menjadi
pendapat al-Hasan, Az-Zvhi, dan Abu Ubaid.

Sebagaimana pemyataan Ahmad lnng diriwayatkan oleh
Muhanna terkait seorang pria yang memiliki dua orang istri lalu pria itu
berkata 'wahai fulanah, aku ceraikan kamu', natnun setelah ia menoleh
ke arah istri yang dicemikannya temlnta bukan istri yang dimaksud

olehnya, Ibrahim berpendapat thalak itu jatuh kepada kedua istuinya,

sementara Hasan berpendapat thalak itu jafuh kepada istri yang

diniatkan oleh pria ifu saja, kernudian Ahmad pun ditanya: "Bagaimana
pendapatmu tentang kejadian ifu?" Ahmad menjawab: 'Ifhalak itu jafuh

kepada istri yang ia niatkan saja." Alasan yang dikemukakan olehnya
adalah, karena pria ifu menumg tidak bermaksud unfuk menceraikan

istrinya yang kebetulan ada di sana, maka tidak mungkin thalak itu harus
jafuh kepadanya, sebagaimana jika suami ifu berkata: 'aku akan melerai
kamu' namun temyata kalimat gnng keluar dari muluhrya adalah 'aku
akan mencerai kamu'.

Abu Bakar juga : Riwayat dari Ahrnad tidak ada
yang berbeda, semua menyebutkan bahwa thalak ifu tidak jatuh kepada

Amrah.

Sementara imam Spf i berpendapat, thalak ifu hanya jafuh

kepada istri yang menjawab kalimat thalak dari suaminya, karena dia-lah

@I - At Mughni



yang menjadi lawan bicara ketika thalak ifu diucapkan. sedangkan iski

yang hanya diniatkan untuk dijatuhkan thalaknya tidak terthalak, karena

ia tidak menjadi lawan bicam kefila suami mengucapkan kalimat

thalaknya.

Namun .pendapat ini terbantahkan iika seandainya suami

tersebut mengetahui bahwa yang meniadi lawan bicaranya adalah

Amrah, lalu istui yang diniatkan untuk dithalak olehnya menginginkan

thalak tersebut. Kalau istui tersebut tidak terthalak maka thalak itu tidak

akan jatuh kepadanya walaupun setelah adanya penjelasan dari suami,

karena penjelasan atas sesuafu yang tidak harus berlaku tidak harus

diberlakukan. Lagi pula, kalimat thalak png diucapkan ditujukan kepada

ishi yang bukan menjadi lawan bicam, rnaka sudah sehamsnya-lah istri

tersebut yang mendapatkan thalakryn.

Pasal: Apabila suami tersebut menuniuk Amrah seraya

berkata: 'Wahai Hafshah, aku ceraikan kamu', padahal istri

yang hendak dijatuhkan thalaknSra adalah Amrah, namun lidahnya

terselip hingga natna 57ang terucap adalah narrr Hafshah, maka thalak

itu jatuh kepada Amrah saia, karena ia memang tidak mengucapkan

.kalimat thalak itu kecuali dituiulGn kepadi funrah, bukan kepada

Hafshah, hanya saja ia mengucapkan narna yang salah, salna halnya

jika seorang suami hendak berkata 'aku akan leraikan kamu' namun ia

salah dalam mengucapkannya hingga kalimat lnng keluar dari mulutnya

adalah 'Aku akan ceraikan kamu-'

Namun, jika suami tersebut mengucapkan kalimat itu dengan

menyadari bahwa istri yang difuniuk tidak sesuai dengan nama yang ia

ucapkan, maka thalak itu jatuh kepada kedua istuinya. Thalak yang jatuh

kepada Amrah melalui niat dan bahasa isyarat tangannya, sedangkan

thalak yang jatuh kepada Hafshah melalui niat dan kalimat thalak yang

diucapkannya.
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Pasal: Apabila seorang suami bertemu dengan wanita
asing (yakni wanita yang bukan istrinya), namun ia mengira
wanita ifu istrinya seraya berkata: 'Wahai fulanah, aku
ceraikan kamu', maka thalak ifu tetap jafuh kepada istrinya.
Pendapat ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, thalaknya tidak jafuh,

karena suami mengucapkan kalimat thalakryra kepada orang asing ynng

bukan istrinSn, apalagi setelah itu pria tersebut menyadari bahwa wanita
yang bertemu dengannlp bukanlah isfuinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, suami

tersebut telah mengucapkan kalimat thalak yang ditujukan kepada

ishinya, ifu sudah cukup unfuk mensahkan thalaknya, sama hukurnnya

seperti ketika seseorang menyatakan 'aku tahu wanita ifu bukan isfuiku,

namun kalimat thalakku itu aku fujukan kepada iskiku'.

Sedangkan jika pria itu menSntakan thalaknya di hadapan wanita

asing tanpa menyebutkan narna isfuinya, maka hukum di atas masih

dimungkinkan untuk diterapkan di sini pula, karena kalimat thalaknya

tentu ditujukan kepada istinya. Namun dimungkinkan pula thalak itu

tidak jatuh, karena kalimat thalaknya Udak tertu;u pada siapapun, dari

segi kalimat tidak menyebutkan nama dan dari segi bahasa isyarat juga

bulon kepada objek yang-dapat dijatuhkan thalak olehnya.

Adapun jika pria tersebut mengetahui bahun wanita di depannya

bukanlah istrinya dan ia berkehendak unfuk menceraikan istrinya

dengan kalimat tersebut, maka thalak itu jafuh, namun jika ia tidak

berkehendak demikian rnaka thalaknSn tidak jatuh.

Pasali Apabila seorang suami bertemu istrinya pada
suafu situasi namun ia mengira bahwa istrinya ifu wanita
lain, lalu ia berkata: 'kamu tercerai', atau 'permisi wahai
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wanita yang terceraikan', atau ia bertemu hamba sahaya

wanita miliknya namun' mengira wanita lain lalu berkata:
'kamu dimerdekakan', atau 'permisi wahai wanita yang

merdeka', jika terjadi seperti ifu dan ia benar-benar tidak mengenali

istri atau hamba sahayanya itu, maka thalaknya tidak jatuh dan

pembebasan terhadap hamba sahayanya tidak diberlakukan, karena pria

tersebut memang tidak berrraksud unfuk menjatuhkan thalaknya atau

membebaskan hamba sahayanya, seperti halnSn orang Snng terselip

lidah yang mengucapkan sesuahr namun ia tidak bermaksud sama sekali

mengatalan dernikian.

Tapi dimungkinkan pula iahrh untuk thalak narnun tidak untuk

pernbebasan hamba sahayangn, karena menurut kebiasaan lnng berlaku

tidak aneh jika seseorang menyapa oftmg lain dengan kalimat 'wahai

omng yang merdeka', narnun sulit sekali menernukan ada orang yang

menyapa orang lain dengan lolirnat'wahai wanita yang terthalak'.

Pasal: Adapun Jika lalimat thalak yang digunakan
adalah kalimat tdasan, maka thalak tersebut tidak jatuh

kecuali dengan niat atau petunjuk keadaan.

Sementara imam Malik berpendapat, jika kalimat yang

digunakan adalah kalimat kiasan yang n1nta, seperti bain, bartbh, batlah,

atau yang lain, maka thalak tersebut jafuh tanpa harus ada niat. Hal ini

juga dinyatakan oleh Al Qadhi dalam kitab Syarahnya: Pendapat ini

merupakan pendapat yang diunggulkan dari riwayat Ahmad dan al-

Kharqi, dengan alasan karena kalimat tersebut digunakan unfuk

menyatakan thalak dalam keseharian, maka pun salrlut

seperti hukum kalimat thalak lrang ielas.

Namun menurut kami, kalimat-kalimat kiasan tersebut tidak

dikhususkan sebagai kalimat thatak dan tidak dipahami sebagai kalimat

thalak kecuali ada penjelasan setelahnya, oleh karena itu thalak yang
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menggunakan kalimat-kalimat kiasan tersebut tidak jafuh dengan hanya

mengucapkannya saja, seperti halnya kalimat kiasan lainnya.

Kemudian, beberapa ulama madzhab Syaf i juga berpendapat,

bahwa thalak yang menggunakan kiasan itu tidak jatuh kecuali dengan

niat. Hanya saja mereka mengharuskan adanya niat tersebut ketika

mengucapkan kalimat thalak, tidak cukup dengan niat awal saja. Oleh

karenanya apabila seseorang hanf berniat unfuk menthalak istoinya di

awal saja namun tidak meniatkan diri ketika mengucapkan kalimat

thalaknya maka thalak itu tidak jatuh, karena niat untuk mengerjakan

sesuatu harus beriringan dengan pekerjaannya, bukan hanya

sebelumnya

Namun menunrt kami, sesuafu yang dihan;kan adanya niat

sudah dianggap cukup apabila niat itu sudah dilakukan di awal

perbuatan, seperti halqn shalat atau rangkaian ibadah lainnya. Berbeda

hukumnya jika seseorang telah mengucapkan thalak dengan kalimat

kiasan tanpa bemiat sebelumnya atau berbarengan dengan ucapan

thalaknya, lalu ia baru bemiat setelah pengucapan kalimat thalak, maka

thalak itu tidak jatuh, sebagaimana ketika seseorang baru bemiat untuk

melakukan thaharah dengan cara mandi besar setelah ia selesai mandi.

L26L. Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,

'Apabila seseor.rng ditanya, 'Apakah kamu memiliki istri?'
lalu ia menjawab, 'fidak', padahal maksudn5n adalah hanya
berbohong saia, maka fidak ada thalak yang jatuh. Lain
halnya jika ia berkata, 'aku telah menceraikan istriku', maka
thalaknya jatuh meskipun ia hur1n bermaksud untuk
berbohong saia."

Tidak ptuhnya thalak pada situasi pertama selama maksud dari

jawaban orang tersebut adalah unfuk berbohong, karena ucapan 'Aku

tidak memiliki istri' termasuk kalimat kiasan yang -.-butuhkan niat

@I - At Mughni



thalak. Apabila ia bemiat unfuk berbohong berarti ia tidak bemiat untuk

menalak istrinya, oleh karena itu thalaknya tidak jatuh.

Hukum yang sama juga berlaku apabila ia meniatkan thalaknya

dengan disertai penjelasannya sendii, misalnya 'aku tidak punya istri,

yaitu istri yang dapat melayani suaminya' atau '..istri yang dapat

membuat hatiku senang' atau 'aku seperti laki-lak yang tidak memiliki

istri', maka thalaknya tidak jafuh karena tidak ada niat yang menjadi

syarat dalam mengucapkan kalimat thalak kiasan.

Namun jika dengan mengucapkan kalimat seperti ifu ia

bermaksud (yakni bemiat) untuk benar-benar menceraikan istrinya, maka

thalak itu jatuh, kareng kalimat yang diucapkannya adalah kalimat thalak

kiasan yang disertai dengan niat.

Itulah pendapat az-Zuhrt, Imam Malik, Hammad bin Abi

Sulaiman,.lmam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i.

Sementara Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat lain,

mereka menyatakan bahwa thalak ifu tetap tidak jafuh, karena kalimat

tersebut bukan termasuk kalimat kiasan, melainkan hanya

pemberitahuan saja.

Menurut kami, kalimat itu dimungkinkan untuk digunakan dalam

hukum thalak, karena ia akan tidak memiliki iski, yaifu ketika mereka

sudah bercerai. Hukum ini sama seperti ketika seorang suami berkata

kepada istrinya 'kamu terthalak bain' atau kalimat kiasan yang nyata

lainnya. Tentu kesamaan hukum tersebut membantah pendapat

sebelumnya

Pasal: Apabila seorang suami ditanya oleh orang lain
'Apakah kamu ceraikan istrimu?' atau 'apakah istrimu
terceraikan?' lalu ia menjawab 'iya', maka thalaknya telah
jatuh, meskipun ia tidak meniatkannya.
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Inilah pendapat 5arrg lebih diunggulkan dalam madzhab Syafi'i

dan pendapat pilihan al-Muzani.

Alasannya adalah, karena jawaban ',yu' termasuk kalimat
jqwaban yang jelas, dan jawaban 5nng jelas untuk kalimat thalak yang

jelas menjadi jelas pula. Sama seperti hukum hutang piutang, 5raifu

ketika seseorang ditaq;a 'apakah kamu masih punya hutang pada si

fulan senilai safu juta?' lalu ia menjawab 'benar', maka ia menanggung

hutang ifu dan hams mernbayamya.

lalu apabila seoftmg suami ditanya demikian dan jawabannya

adalah 'terjadi di kemudian hari', maka jawaban ifu harus ada penjelasan

lanjutan, apabila maltsudnSa adalah ia menginginkan, jafuhnya thalak,

maka thalak itupun jatuh, ffrnun jika ia menjelaskan bahwa thalaknya

akan jafuh dengan ryarat tertenfu, rnaka syarat itu boleh diajukan,

karena jawaban png ia berikan mernungkinkan hal itu.

Namun jika ia berkilah, misalnya dengan menyatakan bahwa
jawabannya hanya benfuk penenwangan yang ia lihat, atau misalnya ia

ditanya 'apakah kamu memitiki isfui' dan ia menjawab 'aku sudah

menceraikannya', tapi melalui penjelasannya ia mengatakan bahwa ia
mungkin akan rrencerailonnsra pada pemikahan yang lain, bukan

pemikahannya saat ifu, jika demikian maka thalak itu menjadi urusan

yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata 'Aku pemah
bersumpah unfuk menjafuhkan thalak', padahal ia belum
pemah bersumpah seperti ifu sebelumnSla, maka tidak ada
yang diberlakukan bagi dirinya kecuali harUn kebohongan.

Hal ini dinyatakan oleh AI Qadhi dan Abu Al Khaththab.

Sementara pendapat Ahmad yang diriwayatkan Muhammad bin
Hikam terkait hal ifu menyatakan bahwa pengakuan ifu hanya dianggap
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sebagai kebohongan, dan ia fidak harus dikenakan hukuman atas

pelanggaran sumpah. Hal ihr dikarenakan pengakuannya bukanlah

sumpah sebenamya, melainkan hanya penrberitahuan tentang sebuah

sumpah. Jika terbukti bahwa ia berbohong maka kalimatnya sudah

terbatalkan, apapun isi pernyataannya.

Sementam Abu Bakar memitih pendapat yang menyatakan

bahwa orang tersebut harus mempertanggung jawabkan pengakuannya.

[-alu ia mengutip dalam Uitab hd Al Mu,afir, sebuah riwayat dari Al

Maimuni, dari Ahrnad, bahwa ia berkata: Apabila seseorang

mengatakan aku pemah bersumpah unfuk meniafuhkan thalak, maka

thalak ifu jatuh, meskipun ia tidak penrah bersumpah, dan dikembalikan

pada niatnya apakah thalaknya adalah thalak safu atau thalak tiga.

Al Qadhi menyatakan, lnng dimaksud oleh Ahmad bahwa thalak

itu jatuh adalah dalam hukum duniawi, dan dimungkinkan pula

maksudnya adalah thalak itu jatuh jika orang tersebut ada niat untuk

menjatuhkannya. Jika demikian maka sumpah tersebut masuk dalam

kalimat kiasan. Oleh karena itulah ia mengatakan dikembalikan pada

niatnya, sebab orang yang sengaja berbohong tenfu tidak bemiat untuk

menjafuhkan thalak dan thalaknya pun tidak jafuh, karena sumpah

tersebut tidak termasuk dalam kalimat tlnlak png jelas dan orang itu

juga tidak bemiat untuk bercerai, rnaka tidak jatuh thalaknya ifu seperti

penggunaan kalimat kiasan lainnya.

Sementara dalam kitab Al Aiman, Al Qadhi menyebutkan dua

riwayat terkait pemyataan seseoftmg yang mengaku pemah bersumpah

untuk menjatuhkan thalak, padahal ia tidak pemah bersumpah

demikian. Satu riwayat menSntakan thalaknp jatuh sedangkan yang lain

tidak.

L262- Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seoftrng suami memulangkan istri kepada
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keluarganya dengan menggunakan kalimat penyerahan
(lrakni tanpa ucapan thalak), lalu keluarganya itu menerima
pemulangan tersebut, maka jatuhlah thalak safu, dan suami
masih memiliki hak unfuk merujuknya kembali selama
mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
Adapun jika keluarganya tidak menerima, maka tidak ada
thalak yang jatuh."

Kalimat itulah yang secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad
dalam pembahasan ini, dan juga merupakan pendapat Ibnu Mas'ud,

Atha, Masruq, az-Zvhn, Makhul, Imam Malik, dan Ishaq.

Sementara riwayat dari Ali dan an-Nakha'i menyebutkan, apabila

keluarganya menerima maka thalak yang jafuh adalah thalak safu yang

6u6255, sedangkan jika tidak diterima maka jatuh pula thalak satu

namun dapat dirujuk kembali.

lain lagi dengan riwa5nt dari Zaid bin Tsabit dan Hasan,

dinyatakan bahwa apabila keluarganya menerima maka thalak yang
jatuh adalah thalak tiga, sedangkan jika tidak diterima maka thalak satu

yang dapat dirujuk. Salah satu riwayat dari Ahmad juga menyatakan hal

serupa.

[-ain pula pendapat Rabiah, Yahya bin Said, Abu Zinad, dan

Imam Malik, mereka menyatakan bahwa bagaimanapun sikap keluarga

thalak yang jatuh tetap thalak tiga, baik mereka menerima
pengembaliarl ifu ataupun menolaknya.

Begitu juga pendapat Imam Abu Hanifah dal Imam Syafi'i,

mereka menyamakan hukum antara sikap penerimaan dari keluarga

dengan penolakannya. Dan pengembalian tersebut masuk dalam bab

kalimat kiasan. Hanya saja kedua madzhab tersebut berbeda pada

25s Thalaq satu yang bain artiqn thalaq yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus
diperbaharui pemikahannya
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penjelasan kelanjutannya, seperti perbedaan pendapat mereka terkait

hukum thalak yang menggunakan kalimat kiasan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (yakni tidak

ada thalak yang jatuh jika keluarga tidak menerima) adalah: ikatan

pemikahan merupakan suafu akad kepemilikan, dar menyerahkan

kepemilikan ifu kepada orang lain membufuhkan adanya penerimaan,

sama halnya seperti jika suami berkata kepada istrinya 'pilihlah jalanmu

(apakah mau menenskan pemikahan ini atau kamu mau berpisah)'atau

kalimat 'aku berikan hak thalakku kepadamu dan pufuskanlah olehmu

sendiri'.

Adapun alasan mengapa thalak yang jatuh bukan thalak tiga dan

bukan bain adalah, karena kalimat yang diucapkan masih mengandung

kemungkinan-kemungkinan, maka tidak mungkin ditetapkan thalak tiga

atau thalak bain yang membuat suami tersebut tidak dapat berubah

pikiran dan merujuk kembali istrinya. lagi pula, thalak tersebut jatuh

kepada wanita yang harus menjalani iddah tanpa biaya pengganti

sebelum masa iddah itu berakhir.

Begifu pula dengan alasan mengapa thalak yang jafuh hanya

satu saja, dan bukan dua. [-ain halnya jika sang suami meniatkan diri

untuk menjatuhkan thalak tertentu, maktr thalak ihrlah yang jatuh. Sebab

perbuatan suami seperti itu sama seperti kalimat kiasan yang tidak nyata

dan mengandung banyak kemungkinan, oleh karena ifu harus dilihat

pada niatnya. Jika ia bemiat thalak dua, maka thalak dua yang jatuh,

jika thalak tiga maka thalak tiga, namun jika ia bemiat hanya thalak satu

atau tidak bemiat sama sekali, maka hanya thalak satu saja yang jafuh.

Al Qadhi juga menyatakan hal sempa, dan ia menambahkan:

Niat dari penerima (keluarga istui) juga penting, seperti ketika keluarga

itu menerima lamaran dari laki-laki tersebut saat hendak meminang putri

mereka dahulu. Adapun kalimat penerimaan dari keluarga cukup
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dengan mengatakan: 'kami menerimanya' atau yang sejenis. tnilah
pendapat imam Ahmad.

Hukum yang sama seperti ifu juga berlaku apabila suami telah
menyerahkan hak thalaknya kepada isti lalu isfuinya berkata: 'aku
serahkan diriku unfuk aku sendiri'atau'..unfuk laki-laki lain', penyerahan

ini sama hukumnya dengan penyerahan kepada keluarga.

Pasal: Apabila seorang suami meniual istrinya kepada
orang lain maka tidak ada thalak yang jafuh, meskipun ia
meniatkannya. Ifulah pendapat Ats-Tsauri dan Ishaq.

Sementara menurut imam Malik, jika terjadi'seperti itu maka
jafuh thalak safu, dengan ucapan atau niat dari sang istri, karena dengan

melakukan hal ifu berarti suami telah mencabut hak kepemilikannya

terhadap wanita tersebut. Serupa seperti ia menyerahkan hak
thalaknya kepada istuin1p.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahua kalimat jual beli tidak mengandung makna
thalak, dan jual beli merupakan pemindahan kepemilikan dari seseorang

kepada orang iain dengan timbal balik, sedangkan thalak hanya

menggugurkan hak milik saja tanpa ada timbal balik yang diberikan,

oleh karena ifu tidak ada thalak Sang jatuh, sarna halnya jika suami

berkata kepada ishinya'berilah aku makanan'atau hal lain semacam ifu.

126g- Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,
"Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku
serahkan hak thalal*u kepadamu', maka mulai saat itu
ishinya berhak untuk menjatuhkan thalak atas dirinln
sendiri, meskipun dalam jangka waktu yang lama, selama
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suami belum membatalkan pemberian ifu atau

menggaulinlra."

Penjelasannya adalah, ketika seorang suami hendak

menceraikan istrinya, maka ia merniliki beberapa pilihan, apakah ia

sendiri yang hendak menjatuhkan thalaknya, atau ia hendak

mewakilkannya kepada orang lain, ataupun menyerahkan hak thalaknya

kepada istrinya dan berganfung pada kepufusan istrinya, sebagaimana

yang dilakukan oleh Nabi $ ketika beliau merrberikan hak thalak beliau

kepada seluruh istinln, yang liernudian mereka lebih memilih untuk

tetap bersama beliau.ffi

Namun ketika hak thalak itu sudah diberikan"kbpada istri maka

thalak itu akan tetap berada di tangann5n selama-lamanya, tidak harus

dilakukan pada saat itu juga dan di tempat ihr iuga'

Hal ini diriwayatkan dari Ali, dan menjadi pendapat Al Hikam,

Abu Tsaur, dan hnul Munzir.

sementara imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama madzhab

Hanafi berpendapat, bahwa thalak yang diberikan kepada istri waktu

yang terbatas di tempat penyerahan itu saja, apabila mereka sudati

berpisah dari tempat itu maka hak thalaknya sudah kembali kepada

suami, sebab penyerahan ifu merupakan sebuah sifuasi di mana suami

memberikan pilihan unfuk istinSn, apabila ia ingin berpisah maka saat

itu ia bisa memilihnya, dan jika ia ingin rnelanjutkan biduk rumah

tangganya maka ia harus berkomitmen bersama suaminya, dan

situasinya pun berakhir di tempat itu seiring berakhimya hak pilih bagi

istri. Hukum ini sama seperti ketika suami berkata kepada istrinya:

256 g6. kitab shahih Al Bukhari (9/52621, pada bab thalaq. Juga kitab shahih

Muslim pada bab thalaq dan bab penjelasan tentang hak thalaq yang diberikan kepada

istri (2,21104). Juga kitab surEn Abu Daud (2/22031. Juga kitab sunan Tirmidzi

(3/Ll7g)..l"su kituu sunan hnu Majah (t/20521. Juga kitab sunan Nasai (6,/3203).

Dan juga kitab Musnad Ahmad (6/8,171,205,2391'

L
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'pilihlah jalanmu (apakah mau menenskan pemikahan ini atau kamu
mau berpisah)'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, pernSataan Ali terkait seorang suami yalg
menyerahkan hak thalaknya kepada isfoinya, ia berkata: Thalak itu tetap
ada di tangan istri hingga suami ifu melnbatalkannya.

Dan kami tidak mendapati ada pendapat rain dari para sahabat
Nabi $ yang berbeda dengan pendapat Ali tersebut, hingga pendapat
itu sudah dapat dikatakan sebagai ijma sahabat.

selain ifu, penyerahan hak thalak dari suami adalah safu bentuk
perwakilan atas suatu pemyataan thalak, maka sebagaimana hukum
perwakilan yang tidak harus dilakukan seketika itu juga begitu pula
dalam masalah perceraian. Berbeda sekali dengan kalimat yang
diladikan perbandingan oleh pendapat lain, yaifu kalimat 'pilihlah
jalanmu', karena kalimat ifu diungkapkan agar ishi dapat memilih
jalannya saat ifu juga.

Apabila hak thalak itu tetah diserahkan kepada istri, maka thalak
ifu tetap berada di tangannya sampai suami mengambil kembali hak
tersebut atau membatalkannya. Ifulah yang menjadi pendapat Atha,
Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, AI Auza,i, dan Ishaq, yakni suami
berhak untuk mengambil kembali hak thalaknya.

Berbeda dengan pandangan Az-Zuhn, Ats-Tsauri, Imam Malik,
dan ulama madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa suami sudah
tidak memiliki hak thalak lagi, karena ia telah memindahkan hak
kepemilikan thalaknya itu kepada istrinya dan ia tidak boleh mengambil
kembali hak tersebut, seperti halnya jika ia yang menjafuhkan thalaknya,
maka ia tidak boleh menelan ludah yang sudah ia keluarkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (suami boleh
mengambil kembali hak thalaknya) adalah, karena penyerahan hak
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thalak dari suami kepada isfui hanyalah bentuk perwakilan saja, dan

seperti perwakilan dalam jual beli pemilik sebenamya boleh mengambil

kembali kepemilikannln dari tangan orang yang meurakilinya. Dan

penyebutan 'memindahkan hak milik' oleh pendapat lain tidak tepat,

karena thalak tidak dapat dipindahkan kepemilikannya kepada orang

lain dan suami tetap pernilik sebenamya tanpa boleh dipindah-

tangankan kepemilikannSa. Ia hanlra boleh mer,vakilkannya saja kepada

orang lain, dan bentukngn hanlra perwakilan saja, bukan yang lain.

Kalaupun seandainya pendapat ifu dibenarkan, namun tetap saja

hak milik itu tetap sah hukumryn untuk diambil kembali jika belum

terjadi transaksinya (dalam hal thalak, sang ishi belum menggunakan

hak thalak itu terhadap dirinya sendiri). Apabila terjadi hubungan intim,

itu artinya hak thalak sudah diambil kernbali oleh suami

Pasal: Dengan menlratakan kalimat penyerahan

seperti di atas fidak secara otomatis membuat thalak
menjadi jatuh selama suami tidak bemiat untuk menjatuhkan
thalaknya atau selama istri fidak menjafuhkan thalak
terhadap dirinya sendiri. Dan apabila hak thalak itu sudah

kembali ke tangan suami maka selesai sudah masa

,perwakilannya dan tidak ada thalak yang iatuh-

Itulah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya: Ibnu Umar,

Said bin Musayib, Umar bin Abdul Aziz, Masruq, Atha, Mujahid, Zuhi,
Ts-auri, Auza'i, dan Imam Syafi'i.

Sementara Qatadah berpendapat lain, ia menyatakan bahwa jika

thalak itu dikemb.alikan kepada suami rnaka artinya istui sudah dirujuk

kembali dari thalak satu 5nng jatuh setelah teriadinya penyerahan hak

thalak.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwa pengembalian hak thalak dari istri kepada
suami tidak lain h*!,u seperti seorang wakir menyerahkan tanggung
jawabnya kepada pemilik hak yang sebenamya, atau seperti penyerahan
hak milik kepada pemiliknya kembati ketika hansaksinya dibatalkan.
Tidak ada apapun yang berkumng ataupun jafuh.

Terkecuali jika ketika suami menyemhkan t'k thalak itu kepada
istrinya ia berniat unfuk menlatuhkan thalaknya saat itu juga, maka
jatuhlah thalaknya. Narnr,r iatuhnya thahk itu fidak mernerlukan kalimat
penerimaan dari istri ahs penyerahan hak fialak dari srami.

L264- Masalah: Abu Al easim Al lftarqi berkata,
'Apabila suami telah menyerahkan hak thatakngla kepada
istri, lalu istri tersebut berkata 'aku memilih unfuk sendiri',
maka jatuhlah thatak efu, dan suami rnasih d";
meruJuknya t<embali."

Pendapat ini diriwayatkan dari urnar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,
dan menjadi pendapat urnar bin AMul Aziz, Tsauri, Ibnu Abi Laira,
Imam Syaf i, lshaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Namun ada riwayat dari Ari lrang menyebutkan, bahwa tt'rak
yang jatuh adalah thalak satu yang 6uirr.2s7

Inilah yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan urama
madzhab Hanafi. Dengan alasan, bahwa penyerahan hak thalak kepada
istri merupakan pengsruguran kepemimpinan seoftmg suami atas
istrinya, oleh karena ifu apabila penyerahan ifu sudah diterima oleh istri
dan ia memilih unfuk sendiri maka kepernimpinan atas dirinya harus

. 'l'Puno satu yang bain artinya thataq yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus
diperbaharui pemikahannya.
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digugurkan, dan hal itu tidak dapat terlaksana jika suami masih memiliki

hak untuk merujuknya

Bahkan riwayat danZaid menyratakan bahwa thalak yang jatuh

adalah thalak tiga.

Inilah yang menjadi pendapat Hasan, Imam Malik, dan al-taits.

Hanya saja ada sedikit penambahan dari Imam Malik, ia menyatakan

bahwa jika mereka belum pemah melakukan hubungan intim maka

penjelasan dari suami yang menlntakan bahwa ia bemiat hanya

memberikan thalak safu atau thalak dua maka penjelasan ifu dapat

diterima.

landasan pendapat ini satna seperti landasan pendapat

sebelumnya, yaifu bahwa penyeratnn hak thalak kepada istri merupakan

pengguguran kepernimpinan seorang suami atas istrinya, dan hal ifu

tidak dapat terlaksana kecuali dengan thalak tiga. Sementara alasan

untuk penambahan Imam Malik adalah, bahwa istri yang belum pemah

melakukan hubungan intim dengan suaminln sejak resmi menikah

sudah tidak dapat diruluk lagi meskipun haryra dengan thalak satu, maka

thalak satu saja sebenam3n sudah cukup bagin5ra.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, istri tersebut tidak menjatuhkan thalak kepada dirinya

sendiri dengan'thalak tga dan ia tidak berniat seperti itu, maka thalak

tiga itu tidak jafuh kepadanya. Sama halnya seperti seorang suami yang

mengucapkan kalimat thalaknya dengan kalimat kiasan yang samar.

Pasal: Hukum unfuk pasal di atas berlaku apabila istri
hanya bemiat menerima thalak safu atau tidak berniat sarna

sekali, namun jika ia bemiat menerima thalak yang lebih dari satu

maka thalak itulah yang jatuh kepadany.a, karena ia memiliki hak untuk

menjatuhkan thalak dengan kalimat thalak yang jelas ataupun dengan
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kalimat kiasan, seperti halnya seorang suami. Intinya, Hukum apapul
yang terkait dengan thalak pada suami sudah beralih kepadanya, apabila

ia mengucapkdn kalimat thalak yang jelas hingga membuatnya

terceraikan dengan thalak tiga rnaka thalak tiga itulah yang jatuh, begitu

pula jika ia mengucapkan kalirnat kiasan yang samar, seperti misalnya

dengan mengatakan 'mulai sekarang aku bukan miliknya lagi', maka
jatuhlah thalak sesuai dengan thalak yang ia niatkan itu.

Imam Ahmad mengatakan: Apabila seomng suami telah

menyerahkan hak thalaknya kepada istinya, lalu isfui tersebut berkata

'aku tidak mau disenfuh olehmu kecuali aku menginginkannya', maka

harus dilihat niatnya terlebih dahulu, apabila ia menghendaki jatuhnya

thalak satu maka thalak itulah yang jatuh. Namun lika ia menjelaskan

bahwa ia hanya ingin mernberi pelajaran kepada suaminya, maka

penjelasan itulah yang diterima. Artinya, tidak ada tlnlak yang jafuh.

Hukqm yang sama juga berlaku apabila seorang suami

meurakilkan hak thalaknya kepada orang lain, lalu orang tersebut

mengucapkan kalimat kiasan semacam ifu, maka tidak ada thalak yang

jatuh kecuali ia meniatkan jatuhnya thalak tertenfu.

Pasal: Kalimat penyerahan hak thalak dari suami
kepada istri merupakan salah safu benfuk kalimat kiasan
yang membufuhkan niat dari suami atau petunjuk keadaan
seperti kalimat kiasan lainnga. Apabila niat itu tidak ada maka

tidak ada pula thalak 1nng jatuh, karena kalimat penyerahan itu

bukanlah kalimat thalak yang jelas, melainkan kiasan yang

membutuhkan niat.

Begitulah pula pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
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Sementara imam Malik berpendapat, bahwa kalimat penyerahan

itu tidak inemerlukan niat, karena kalimat kiasannya adalah kiasan yang '

nyata (lihat perbedaannya pada pernbahasan yang lampau).

Itu dari pihak suami yang menyerahkan, sedangkan dari pihak

iski yang menerima, menurut Imam Spfi'i niat ifu juga diperlukan

apabila ia menggunakan kalimat kiasan dalam penerimaannya.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jafuhnya

thalak tidak memerlukan niat dari isfui apabila suami telah bemiat saat

menyerahkan hak thalaknya, karena hak thalak yang diberikan tetap

berganfung pada niat s"lami, hitgg. tidak perlu lagi bagi istri untuk

bemiat menerimanya. Sama hukumnya seperti ketika seorang suami

berkata kepada istrinya 'apabila kamu masih bicara maka jatuhlah

thalakku', lalu si istri masih saja bicara, maka thalak itupun jatuh tanpa

harus ada niat dari istri.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, 'kalimat penerimaan dan penjatuhan thalak yang

diucapkan oleh istri adalah kalimat kiasan, dan kalimat kiasan

membutuhkan niat agar menjadi sah thalaknya, sama seperti suami

ketika ia menjafuhkan thalak atas isfuinya dengan menggunakan kalimat

kiasan.

L265- Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila hak thalak sudah diberikan kepada istri, lalu iski
menjatuhkan thalak tiga kepada dirin5Ta sendiri, namun

suami menjelaskan bahwa niatnSn hang;a memberikan hak
satu thalak saja, maka penjelasan itu fidak dapat diterima,
dan thalak yang jatuh adalah thalak yang diucapkan oleh
sang iff."
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i It, adalah pendapat Utsman, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Juga
merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Fadharah, dan Ibnu
ubaid- serta diikuti selanjukrya oleh said bin Mtsayib, Atha, dan az-
Zuhd.

Sementara ada riwa5nt dari Umar dan lbnu Mas,ud yang
menyatakan bahwa thalak gnng jatuh adalah thalak satu sesuai klaim
dari suami.

Pendapat seperti itu juga dikernukakan oleh Atha, Mujahid, Al
Qasim, Rabiah, Imam Malik, Auza'i, dan Imam Syafi,i.

Lalu Imam SSnfi'i menambahkan: Apabila suami bemiat
menyerahkan thalak tiga, maka istoi berhak unfuk menjatuhkan thalak
tiga, namun jika suami bemiat menyerahkan thalak kurang dari tiga,
maka istri tidak boleh menjatuhkan thalak yang lebih dari hak thalak
yang diberikan kepadan5n. Dan klaim yang diterima adalah klaim dari
suami dengan penjelasan aQs niatrya

Al Qadhi juga mengungkapkan hal serupa, ia mengutip riwayat
Abdullah, dari Ahmad, yang mengisyaratkan bahwa apabila suami hanya
bemiat memberikan safu thalak saja, maka hanya safu thalak saja yang
jafuh; karena pernberian hak thalak merupakan safu benfuk pilihan yang
diberikan oleh suami kepada ishinya, hingga harus mengikuti apa yang

diniatkan oleh suami.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, kalimat penyerahan yang diucapkan oleh suami
memiliki makna yang umum, karena menggunakan kata berjenis mudhaf
(tersandar pada kata yang lain, dalam hal ini tersandar kepada istri) dan
mencakup ketiga thalak Snng ada. Kalimat penyerahan ifu sama seperti
jika ia mengatakan: 'jafuhkanlah thalak kepada dirimu sendiri sesuai

keinginanmu', maka tidak bisa kemudian suami mengklaim bahwa ia

hanya ingin memberikan hak safu thalaknya saja, karena kalimat
penyerahan yang ia ucapkan bertentangan dengan penjelasan tersebut.
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1266. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Hukum yang s.rma juga berlaku unfuk or-rng lain yang

diberi kepercalnan oleh suami sebagai perwakilan dirinya
untuk menjatuhkan thatak atas istrinya.

Penjelasannya adalah, bahua apabila seorang suami

menyerahkan hak thalakrya kepada oftmg lain maka thalak yang

dijafuhkan oleh orang tersebut hukumn5n sah, sama hukumnya seperti

ketika ia menyerahkan hak thalakrya kepada istuinya. Hukum tempat

dan wakfunya juga sama, lraifu tdak terbatas pada saat mereka bertemu

di ternpat itu saja.

Imam Syafi'i juga sependapat dengan keterangan ifu, dengan

landasan bahwa penyerahan thalak kepada opng lain sama hukumnya

seperti hukum perwakilan. Misalnya dengan mengatakan: 'Aku serahkan

hak thalakku kepadamu unhrk menceraikan istriku', atau 'aku

memberikan kuasa kepadamu unhrk menthalak istriku', atau'jatuhkanlah

olehmu thalak untuk istuiku'.

.sementam ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa tempat

dan waktu thalak yang diu/akilkan hanla terbatas di waktu dan tempat

yang sama sebelum mereka berpisah, dengan alasan bahwa penyerahan

ifu sama seperti mernberikan pilihan kepada istri unfuk

menthalak dirinya sendiri, rnaka harus dilaksanakan dengan segera di

ternpat yang sanra.

Adapun landasan gang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa penyerahan hak thalak kepada omng lain

merupakan benfuk perwakilan mutlak, sama seperti dalam hukum jual

beli, berlaku unfuk sementara hingga pemilik aslin5n mencabut

perwakilannya (yakni tidak bemkhir dengan sq3era di tempat itu juga).

Jika sudah seperti itu, maka wakil tersebut memiliki hak untuk
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menjatuhkan thalak kepada iski dari orang yang diwakilinya selama
perwakilan itu belum diakhiri atau terjadi hubungan intim antara suami
tersebut dengan istrinya. Dan r,rnkil ifu juga memiliki hak unfuk
menjatuhkan thalak satu hingga thalak tiga, sama seperti jika.hak thalak
itu diberikan kepada istrinya sendiri.

Namun suami hunla boleh memberikan hak itu kepada orang
yang diperbolehkan unfuk menjadi wakil, yaitu omng.yang bemkalsehat
dan detrrasa. oleh karena ifu penyemhan hak thalak kepada anak kecil
atati orang tidak wams hukumnya fidak s&, kalaupun mereka
mengucapkan kalimat thalak maka thalak itu tidak jatuh.

Pendapat ini berbeda dengan pandangan ulama madzhab Hanafi
yang mensahkan penyerahan thalak ifu dan membenarkan thalak yang
dijatuhkan.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwa anak keril dan omng gila bukan termasuk orang
yang dibenarkan tindakannya unfuk menjafuhkan thalak, maka
mer.r,nkilkan kepada mereka unfuk menjafuhkan thalakpun menjadi tidak
sah, seperti jika ia mempercayakan kepada mereka untuk menjadi wakil
dalam pembebasan hamba sahaya. Lain halnya jika suami tersebut
memberikan hak thalaknya kepada orang kafir atau hamba sahaya,

karena mereka termasuk orang yang dibenarkan tindakannya untuk
menjafuhkan thalak, malia meu,rakilkan kepada mereka unfuk
menjatuhkan thalakpun menjadi sah hukumnya.

Begifu pula jika suami tersebut memberikan hak thalaknya
kepada seoftmg perempuan yang bukan isfoin1n, karena kaum wanita
boleh menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, maka sah
pula hukumnya jika mereka dijadikan wakil untuk menjatuhkan thalak,
seperti halnya laki-laki.

Adapun jika suami tersebut memberikan hak thalaknya kepada
seorang remaja yang belum mencapai usia balig (mumayrz) namun ia
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sudah mengerti makna thalak, maka hukumnya sama seperti hukum

remaja yang menjatuhkan thalak terhadap istuinya sendiri. Dan kami

sudah membahas tentang hal itu sebelum ini.

Terkait dengan hal ifu, imam Ahmad secara eksplisit

menyatakan, apabila seorang suami berkata kepada seorang remaja

'ceraikanlah istriku dengan thalak tiga', lalu remaja ifu mengucapkan

kalimat thalaknya dengan thalak tiga, maka thalak itu tidak jatuh kecuali

remaja tersebut sudah mengerti apa yang dimaksud dengan thalak.

Bukankah jika remaja itu memiliki seorang iski lalu ia mengucapkan

kalimat thalak, apakah thalakn5n jatuh?

Sama pula hukumnyra jika seorang suami memberikan hak

thalaknya kepada istri yang masih di bawah umur atau istri yang sedang

mengalami sakit jiwa. Pemberian itu tidak sah hukumnya.

Terkait dengan hal itu Imam Ahmad men5ntakan: Begitu pula

jika seorang suami berkata kepada istrinya yang masih di bawah umur

'Aku serahkan hak thalakku kepadamu', lalu istrinya menjawab 'Aku

memilih untuk berpisah denganmu', jika demikian maka tidak ada thalak

yang jatuh, kecuali ia mengucapkannya ketika sudah mengerti makna

thalak. Karena, penyerahan thalak merupakan benfuk perwakilan,

sementara ishinya ifu belum mencapai usia yang dibenarkan

tindakannya untuk menjadi wakil dalam menjafuhkan thalak.

Makna dari pendapat Ahmad ini adalah, bahwa jika istrinya itu

sudah mengerti maksud dari thalak, maka pemberian hak thalak itu

menjadi sah dan thalaknp dianggap jatuh, meskipun ia belum mencapai

usia balig, sebagaimana thalak 1nng diiafuhkan oleh seorang suami yang

masih rernaja dan belum mencapai usia balig.

Namun ada riwayat lain dari Ahmad lnng menyatakan bahwa

thalak tersebut tidak jatuh hingga ia mencapai usia balig. Jika demikian

maka hukum di atas juga mengikuti hukum ini, karena keduanya

memiliki makna yang sama. Wallahu a'lam.
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Pasal: Apabila seorang ,r; menyerahkan hak
thalaknya kepada dua orang, yakni ia mempercayakan kepada dua

orang sebagai wakilnya unfuk menjafuhkan thalak kepada istrinya, maka

perwakilan itu sah dan thalaknya jatuh jika kedua-duanya dalam keadaan

bersama mengucapkan kalimat thalak, tidak boleh salah safu dari

mereka saja, kecuali jika suami telah menyampaikan pada saat

menyerahkan hak thalaknya bahwa salah satu dari mereka bisa

me',r,akilinya

Begitulah pula pendapat al-Hasan, Imam Malik, ats-Tsauri, al-

Auza'i, Imam Syafi'i, Abu Ubaid, dan Ibnul Munzir.

Lalu jika kedtradtnnya mengucapkan kalimat thalak, namun

salah safu dari mereka menjafuhkan thalak safu sedangkan yang lain

menjatuhkan thalak tiga, maka Srang jatuh adalah thalak satu.

Itu adalah pendapat Ishaq.

Sementara Ats-Tsauri berpendapat, jika seperti ifu maka tidak

ada thalak yang jatuh.

Namun menumt kami pendapat Ishaq lebih tepat, karena

mereka menjafuhkan thalak itu secara bersama-sama, dan kalimat

keduanya mengandung satu thalak yang sudah pasti (karena thalak tiga

adalah kumpulan dari tiga thalak), maka thalak satulah yang dianggap

shahih. Sama hukumnya jika suami tadi mer.r.rakilkan kepada mereka

untuk menjafuhkan thalak safu saja.

Pasal: Penyerahan hak thalak kepada ishi juga boleh
diiringi dengan qrarat tertenfu. B€itu juga dengan penyerahan

hak thalak kepada orang lain selain istui, boleh terikat sesuatu ataupun

tidak. Misalnya saja suami berkata kepada isfoinya 'aku berikan hak

thalakku kepadamu selama safu bulan', atau'..apabila si fi.rlan datang ke

rumah ini', atau ia berkata dernikian kepada orang lain selain istrinya.
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Ahmad menyatakan: Apabila seomng suami berkata kepada

istrinya 'tahun depan (atau waktu lainnya), hak thalakku aku serahkan

kepadamu', dan ketika u/akfu tersebut telah tiba maka hak thalak suami

telah sah diberikan kepada isbinla, namun tidak dengan waktu-waktu

sebelum itu.

Lalu Ahmad juga menyatakan: Apabila seomng suami berkata
kepada aph merhranp'aku akan mernberikan kabar dalam tiga tahun
ini, namun jika fidak ada kabar dariku rnaka aku semhkan hak thalakku

kepadamu', dan ternyata kabar itu tak kunjung datang selama beberapa

wakfu lamanya, mertuanlra pun melaksanakan pesan ifu.

Jika suami itu fidak pulang dalam waktu gnng sudah ia tentukan
sendiri maka thalak itu sah dan jatuh. Adapun bukti kepulangannya

adalah dengan cara melihat secam langsung bahwa menanfunya sudah

pulang dalam waktu grang ia sebutkan dalam penyerahan thalak.

Landasan pendapat ini adalah, bahwa suami tersebut

memberikan kepercaSnan kepada orang lain unfuk mer,r,rakili thalaknya,

dan menyertakan syamt tertenfu dalam perwakilan hukumnya sah.

Apabila syarat tersebut sah maln thalak yang dijatuhkan pada waktu
yang ditentukan dalam q,rarat tersebut juga sah, asalkan tidak dila,kukan

sebelum waktu yang ditenfukan ataupun setelahnya.

Ahmad menyatakan: Tidak dapat diterima jika kabar
kepulangannya hanya sebatas klaim atau laporan dari orang lain, harus

ada bukti nyata aias kepulangannya ifu, karena membuktikan hal seperti

itu tidaklah sulit dan sangat dimungkinkan sekali.

Di lain pihak, suami itu berhak untuk membatalkan
perwakilannya, karena mernang pemberian hak thalak tersebut

merupakan akad yang diperbolehkan.
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Apabila unkil telah mengucapkan thalak pada saat suami belum
kembali, maka dimakruhkan bagi isfoi unfuk menikah dengan orang lain,

karena dikhawatirkan suaminya telah membatalkan perwakilan ifu.
.,

Atimad secara eksplisit melarang hal ifu dengan alasan demikian,
namun Al Qadhi menafsirkannya sebagai anjuran dan kehati-hatijn.

Apabila suami telah kembali akan tetapi wakil thalaknya tidak
ada di tempat, maka dimakruhkan bagr suami untuk melakukan
hubungan intim dengan istinya, karena dikhawatirkan wakilnya itu telah
mengucapkan kalimat thalaknya.

Ahmad juga secara eksplisit melarang hal ifu dengan alasan

demikian, Ramun lagi-lagi Al Qadhi menafsirkannya, sebagai anjuran,

dengan alasan bahwa hukum aranln5p adalah masih menikah sebelum

adanya bukti yang men5ntakan sebalikn5n. Dan bukti tersebut haruslah

bukti 5nng meyakinkan.

Adapun perrlntaan Ahrnad tentang kepulangan sgami harus

dibuktikan s@ara langsung maksu&rya adalah pengakuan suami yang

menyatakan bahwa ia sudah kernbali tidak dapat diterima, kecuali jika ia
menyertakan bukti. Meskipun kefika ifu isfuin5n sendiri membenarkan
klaim tersebut, tetap saja tidak dapat ditaima selama tidak ada bukti
nyata yang menyertiai keterangannya.

L267. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila seorang suami menawarkan hak pi[h kepada
istrinya, maka sang istri boleh memilih unfuk berpisah
darinya saat itu juga, dan jika tidak dilakukan pada mat itu
juga maka kesempatan ifu telah berakhir."

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penawaran hak pilih
berlaku dengan segem (seketika itu juga). Apabila istui saat itu memilih
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untuk sendiri maka thalaknya jafuh, narnun jika,tidak maka penawaran

itupun beralhir di tempat itu.

Pendapat ifu diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan

Jabir. Juga menjadi pendapat Atha, Jabir bin Zaid, Mujahid, Sya'bi,

Nakha'i, Imam Malik, Ats-Tsauri, Auza'i, Imam Syafi'i, dan ulama

madzhab Hanafi.

Namun ada pula pendapat lain, yaifu pendapat Az-Zuhn,

Qatadah, Abu Ubaid, Ibnul Munzir, dan salah satu riwayat dari Imam

Malik. Mereka menyatakan bahwa penawaran hak pilih itu berlaku

unfuk waktu yang lama selama penawamn itu belum dibatalkan oleh

suami atau sebelum mereka melakukan hubungan intim, tidak hanya

terbatas pada saat dan di tempat itu juga.

landasan dari pendapat ini disampaikan oleh lbnu Al Munzir,
yaitu ucapan Nabi $ ketika beliau menawarkan hak pilih kepada

Aisyah: 'Aku ingln menyampailan sesuafu (penawaran) kepadamu,

namun kamu frdak perlu tergesagaa mengambil

berkonsultasilah l<amu terlebih dahulu pda kdua orangtuamu.t'258

Jelas sekali hadits ini menyebutkan tidak perlu tergesa-gesa, dan

tidak hanya berakhir di tempat itu juga. Hukum ini sama seperti hukum

penyerahan hak thalak dari suami kepada istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, pendapat dari segenap sahabat yang telah kami

sebutkan nama-namanya.

An-Najjad meriwayatkan, dari Said bin Musayib, ia berkata:

Ketetapan Umar dan Utsman terkait seorcmg suami yang menawarkan

258 HR. Al Bukhari pada bab: kezhaliman (5/2M81, juga oleh Muslim pada bab:
Thalaq (22/LLO3\, juga oleh Tirnridzi dalam kitab Sunannya (3/LL79), juga oleh Nasai
(6/320L'dan 3439), juga oleh hnu Majah dalam kitab Sunannya (L/20531, juga oleh
Darimi (2/2269l,, dan oleh Ahrnad dalam kitab Musnadnya (3/328,
6 /7 9,153,L7 l,l7 3,240, 248,2641.
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hak pilih kepada istuinya adalah, istui tersebut memiliki hak pilih itu
selama mereka belum berpisah dari tempat itu.

Juga dari Abdullah bin Umar, ia menyatakan: Selama istri masih

berada di tempat itu.

Begifu juga riwayat dari lbnu Mas'ud dan Jabir. Kami sama

sekali tidak mendapatkan ada rMayat dari sahabat 5nng bertentangan

dengan riwayat-riwa5nt tersebut, hingga pendapat ifu sudah dapat

dikatakan sebagai iima' para sahabat.

Selain ifu, penawaran hak pilih mempakan penawaran unfuk

sebuah kepemilikan, maka waktu menjawabn5n pun harus dengan

segera, seperti halnya jawaban untuk sebuah akad nikah (ijab qabul).

Sementam untuk hadits Nabi S di atas, jelas pula bahwa beliau Snng

memberikan waktu kepada Aisyah unfuk berpikir sebelum memuhrskan,

tentu hukumnya berbeda dengan kalimat penawaran yang tidak disertai

dengan wakfu tertenfu.

Tidak tepat jika masalah ini disama-ratakan dengan pemberian

hak thalak dari suami kepada isfui, karena pernberian hak thalak adalah

bentuk perwakilan yang mernang harus memanjang waktunya,

sedangkan penau aran sarna ieperti akad yang harus dijawab dengan

cepat.

Pasal: Kalimat saat ifu juga pada pembahasan ini
maksudnya adalah dengan segera setelah suami selesai dari
kalimat penawarannya, selama mereka belum keluar dari
pembicaraan yang mereka lakukan saat ifu ke pembicaraan lain selain

yang berhubungan dengan thalak. Apabila mereka sudah tidak lagi

membicarakan tentang perceraian dan beralih ke pembicaraan lainnya,

maka berakhir sudah masa penawaran ifu.
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Ahmad menyatakan: Apabila seoftu.rg suami berkata kepada

istrinya 'Pilihlah jalanmu (apakah mau meneruskan pemikahan ini atau

kamu mau berpisah)', rnaka istri memiliki hak unfuk memilih selama

mereka masih dalam peinbicaraan tersebut, namun jika waktu duduk
mereka memakan waktu yang lama dan mereka juga telah
membicarakan tentang hal lain selain penawaran itu sementara isfui

belum menenfukan pilihannya, maka ia sudah tidak berhak tagi unfuk
memilih.

Begitulah pula pendapat ma&hab Abu Hanifah. Hampir sama

seperti pendapat ma&hab Sgnfi'i, hanya pendapat-pendapat dalam

madzhabnya tidak senada secara persis, ada riwayat yang menyatakan
terikat dengan tempat dan ada riwa5nt tain yang menyatakan harus

dengan segem. Tapi intinSa sama.

Lalu Ahmad juga menyatakan: Hak pilih bergantung dengan
keberlanjutan pembicaraan, sambung menyambung kalimat antara
suami dengan istri, lalu isfoi pada akhimyra merespon penawaran
tersebut sebelum pembicaraan itu bemkhir, karena jika pembicaraan ifu
terhenti atau beralih ke pembicaraan lain maka hak pilih yang dimiliki
istri sudah berakhir.

Jawaban atas penawaran ifu fidak boleh terjela oleh sesuatu

yang memutuskan pembicaman, misalnya bangkit dari tempat duduk.

Apabila salah safu dari mereka ada png beranjak dari duduknya
sebelum istri menenfukan pilihannSn, maka berakhirlah masa
penawaran ifu.

Namun Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa penawaran itu
berakhir jika sang ishi sudah berdiri, tidak dengan berdirinya suami,

karena hukum awalnya suami fidak berhak unfuk membatalkan
penawaran ifu.

Berbeda dengan pendapat madzhab kami, karena menurut kami
suami memiliki hak pembatalan, maka masa penawaran ifu berakhir
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dengan berdirinya suami sebagaimana berakhir pula dengan berdirinya
ishi.

)-

Apabila salah safu dari mereka berdiri talu menaiki kendaraan
atau berjalan menjauh, maka masa penawaran ifu berakhir. Namun jika
ia hanya berpindah posisi duduknya saja maka masa penawaran ifu
belum berakhir.

Bedanya antam perpindahan posisi antara berdiri dengan duduk
adalah, ketika seseorang bangkit dari duduknya lalu berdiri maka
terputuslah konsentrasinln hingga dapat dianggap sebagai penolakan,
namun tidak demikian jika hanSn berpindah posisi duduknya.

Apabila sang ishi pada pembicaraan ifu dararn"posisi duduk lalu
ia memufuskan untuk berbaring, atau ia dalam posisi berbaring lalu ia
bangkit unfuk duduk, maka nura penawaran ifu belum berakhir, karena
perpindahan posisi seperti ifu fidak memufuskan konsentrasi.

Apabila salah safu dari mereka memutuskan untuk
melaksanakan shalat terlebih dahulu, maka berakhirlah masa penawaran
ifu. Namun jika suami mengutarakan penawamnnya tatkala istri sedang
shalat, lalu ia terus saja melanjutkan rangkaian shalahrya hingga salam
maka masa penewarannya belum berakhir. Namun jika ia menambah
shalatnya setelah salam maka masa penawariulnya telah berakhir.

Apabila istri menyambil pembicaraannya dengan memakan
makanan ringan misalnya, atau ia mengucap bismilah, atau mengucap
zikir ringan lainnya, maka masa penawarannya belum berakhir, karena
hal-hal seperti ifu bukan merupakan sebuah benfuk penolakan.

Begifu pula jika istui berkata'datangkanlah beberapa orang unfuk
menjadi saksi, agar mereka dapat mengungkap kesaksiannya jika suafu
wakfu aku perlukan' maka masa penawarannya belum berakhir.

lain halnya jika ia berjalan menjauh atau mengendarai sesuafu,
maka berakhirlah masa penawarannya.
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Semua ini adalah keterangan dari para ulama madzhab Hanafi.

Pasal: Apabila suami mengaitkan jangka wakfu
tertenfu pada penawarannga, misalnln'-.sampai kapanpun',
atau '..hingga safu tahun ke depan' atau menyebutkan
waktu lainnya, maka istri berhak untuk menentukan
pilihannya dalam rentang wakfu tersebut, karena mengaitkan

penawamn itu dengan waktu tertenfu mernbuat hak pilih menjadi lebih

utnum

Keleluasaan itulah !/ang dibedkan Nabi S tatkala beliau

menawarkan pilihan kepada Aiqph, "I{amu tidak perlu tergaagesa

mengambil berkonsulasilah kamu terlebih dahulu pada

kdua orangfuanu." Beliau memberikan tenggat waktu penawarannya

hingga Aisyah selesai berkonsultasi dengan kedua orangtuanya. Dengan

demikian hak pilih Aisyah menjadi lebih luas, dan penawaran itu juga

tidak lantas berakhir dengan tertundanya jawaban dari Aisyah.

[-alu, apabila seorang suami menggabungkan beberapa waktu,

misalnya dengan mengatakan 'pilihlah jalanmu hari ini, besok, dan lusa',

maka istri bisa memilih waktu lmg mana saja yang ia kehendaki.

Namun jika ia mengembalikan salah safu wakfu tersebut, misalnya ia

tidak mau memilih hari ini, maka hukumnya menjadi kembali lagi seperti

semula, dan ia harus mernufuskan pilihannya pada saat ifu juga.

Sedangkan jika suami mengaitkan tawarannya dengan dua

waktu yang berbeda, misaln5ra dengan mengatakan 'pilihlah jalanmu hari

ini atau esok hari', lalu isfui mengembalikan tawamn hari ini dengan

memilih hari esok sebagai hari kepufusannla, maka penolakan terhadap

jangka waktu yang pertama tidak membuat jangka waktu yang kedua

menjadi terbatalkan. Yakni, hukumnya tidak kernbali seperti semula

sebagaimana jika ia mengembalikan safu wakfu- dari tiga wakfu yang

ditawarkan.

Al Mughni - [36t1



sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pilihan pada
contoh pertama (yakni suami memberikan tiga pilihan wakfu dan
dikembalikan salah satunya) juga tidak terbatarkan, seperti halnya pada
contoh kedua, karena istui masih dapat memilih pada dua wakfu yang
tersisa. Artinya, dengan menolak salah safu waktu tersebut tidak
membuat waktl wakfu 5nng lain menjadi terbatalkan.

Menurut kami, pilihannSra hanSn safu dan wakfunya hanya safu,
apabila awalnya dibatalkan maka wakfu-wakfu setelahnya juga menjadi
terbatalkan, sebagaimana jika waktu yang diberikan hanya dalam satu
hari saja, seperti halnya hukum khilar qnnl(dalam jual beli) dan khiyar
mu'taqqah (dalam pembebasan hamba sahaya). Kami tidak setuju jika
situasi itu disebut ada dua pilihan, karena pilihannya hanya safu namun
dalam dua hari. Lain halnya dengan contoh kedua, di sana memang ada
dua pilihan, karena masing-masingnya berketetapan sendiri-sendiri.

Kemudian, apabila suami memberikan tawarannya daram jangka
wakfu satu bulan, lalu ia memilih unfuk berpisah saat ifu juga, namun
belum genap safu bulan setelah itu ia dinikahi kembali oleh suaminya,
maka tawaran itu sudah tidak ada dan isfui tersebut sudah tidak memiliki
hak pilih lagi.

Sementam Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tersebut
masih memiliki hak pilihnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, istri tersebut telah mengambil penawaran yang
diberikan kepadanya unhrk akad tersebut, dan ia tidak memiliki akad lain
untuk diambil kembali, sama seperti ketika seseorang diberikan kh&nr
s5nrat(kesempatan mernilih dalam jual beli) dalam jangka waktu tertentu
pada suafu transaksi, namun transaksi tersebut dibatalkan, lalu orang
tersebut membeli barang yang sama melalui transaksi yang lain, maka
khiyar syarat yang pertama tadi sudah tidak ada ragi meskipun jangka
waktu yang diberikan kepadanya waktu ifu belum berakhir.
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Jikapun seandainya istoi tersebut tidak memilih untuk berpisah,

namun kemudian ia diceraikan oleh suaminya, dan setelah ifu menikah

kembali,. maka tetap saja tawamn itu sudah tidak berlaku lagi, karena

hak pilih yang terqlarat pada satu akad tidak berlaku untuk akad yang

lain, sebagaimana yang berlaku dalam jual beli-

Hukum penawaran hak pilih ifu sendiri sama seperti hukum

khiyar dari segala sisi, karena penawamn itu memang merupakan salah

satu bentuk khiyar.

[-alu; apabila seorang suami berkata 'pilihlah jalanmu hari ini dan

lusa' lalu istri mengembalikan penawar?n hari pertama, maka

penawaran unfuk hari lusa tidak terbatalkan, karena kalimat tersebut

memiliki dua pilihan yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka hari

satunya tidak membatalkan hari yang lainnSn- Berbeda halnya jika waktu

yang diberikan masih terhubung dan menggunakan satu kalimat, maka

pilihannya hanya satu, apabila sebagian pilihannya dibatalkan maka

terbatalkan pula semuan5n

Apabila suami berkata 'aku berikan kamu pilihan dalam satu

hari'atau'aku berikan hak thalakku dalam satu hari', maka hak memilih

atau hak thalak itu dimulai sejak kalimat itu diucapkan sampai jam yang

sama pada hari berikutrya, karena tidak mungkin disebut satt hari jika

tidak seperti ifu. Dan jika suami itu memberikan wakfu satu bulan, maka

hak yang dimiliki oleh isti dimulai sejak kalimat itu diucapkan sampai

tiga puluh hari ke depan pada jam yang sama. Sedangkan jika suami

mengatakan hari ini, atau bulan ini, atau tahun ini, maka istri hanya

mendapatkan wakfu sampai di penghujung hari, atau di penghujung

bulan, atau di penghujung tahun.

1268. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Istri tidak memiliki hak untuk memilih lebih dari satu
thalak, kecuali jika suami memberikan lebih dari itu."
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Penjelasannya adalah, kalimat penawaran unfuk memilih yang

hampa (tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu) hanya bermakna safu

thalak saja dan dapat dirujuk.

Ahmad men5ntakan bahwa ifu merupakan pendapat Ibnu Umar,
Ibnu Mas'ud,7aid bin Tsabit, Umar, dan Aisyah. Dan pendapat ifu juga

diriwayatkan dari Jabir dan AMullah bin Amru.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa maknanya

adalah thalak satu yang bainzse.

Itu juga menjadi pendapat Ibnu Syubrumah.

Alasannya adalah, karena ketika isfui memilih unfuk berpisah ifu

artinya menggugurkan kepemimpinan suami dari diftnya, dan hal ifu
tidak te4adi kecuali jika thalak Snng jatuh adalah thalak bain.

Imam Malik juga berpendapat lain, ia mengatakan: maknanya

adalah thalak tiga bagi istri Snng sudah melakukan hubungan intim
dengan suaminya, sebab isfui yang dernikian tidak terthalak bain dengan

thalak yang kurang dari tiga, kecuali dengan biaya pengganti.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah ijma dari para sahabat Nabi $, karena para sahabat

yang telah kami sebutkan namanya di atas semuanya menyatakan,

bahwa apabila istri memilih unfuk berpisah dengan suaminya maka

thalak yang jatuh adalah thalak satu. Dan suami lebih berhak atas diri
istuinya. Riwayat tersebut disampaikan oleh an-Najjad.

Selain ifu, penawaran dari suami kepada istrinya untuk memilih

merupakan penyerahan yang hampa tanpa terikat apapun, maka hanya

bagian terkecil saja yang dicakupnSn, yaitu thalak safu. Dan tidak bisa

dianggap bain pula, karena thalak tersebut adalah thalak yang tidak ada

biaya pengganti akibat jurnlah thalak yang tidak sempuma padahal

259 Thalaq sah.r ynng bain artinya thalaq.yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus
diperbaharui pemikahannya.
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mereka sudah melakukan hubungan intim, oleh karena itu hukurnnya

sama seperti hukum thalak safu.

lain halnya jika suami mernberikan hak thalaknya kepada istri,

karena pemberian ifu sifahrya umurn png mencakup seluruh bagian

thalak.

Namun, bila seandainya strami memberikan penawaran itu

dengan menyertakan jurnlah thalak tertentu 5nng dapat dipilih oleh iski,

maka istri tersebut boleh menrilih thalak rrrana saja yang diberikan

kepadanya, baik ifu diberikan dengan menggunakan kalimat umum

ataupun jumlah thalaknya, misalnya: 'pilihlah jalanmu dengan thalak

yang kamu suka', atau 'pilihlah jalanmu dengan ketiga thalak mana saja',

dengan demikian istri berhak untuk mernilih thalak yang mana saja ia

inginkan.

lain halnya jika kalimatryn adalah 'pilihlah jalanmu dari tiga

thalak yang kamu mau', jika denrikian rnaka istri hanya memiliki dua

opsi, apakah thalak satu ataukah thalak dua, karena ia tidak boleh

memilih thalak yang sernpuma, 5nifu thalak tiga, alasannya karena kata

"dari" berfungsi unfuk mernbagi, dan maknanya qdalah pilihlah sebagian

dari tiga thalak yang ada, oleh karena itu istui tidak dapat memilih thalak

tiga.

Suami mengucapkan kalimat penawaran yang harus dijelaskan

lebih lanjut karena terganfung dengan niakrya. misalnya ia berkata

'pilihlah jalanmu dengan jumlah tertenfu', jika seperti ifu maka thalak

yang jafuh adalah thalak safu atau sesuai dengan niat suami, karena

kalimat tersebut adalah kalimat kiasan yang samar, hingga harus dilihat

terlebih dahulu niat suami, seperti png berlaku unfuk kalimat kiasan

yang samar lainnya. Apabila ia rneniatkan thalak tiga, atau thalak dua,

atau thalak satu, maka thalak itulah yang dipertimbangkan.

I
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Pasal: Apabila istri sudah menenfukan pilihan, dan ia
memilih unfuk tetap bersama suaminlra, atau ia
mengembalikan hak pilih atau hak thalak yang diberikan.
suaminya, maka ketika ifu tidak ada thalak yang jatuh.
Begitulah pendapat imam Ahmad sebagaimana din5ntakan secara
eksplisit melalui sebagian besar jalur periwayatan. pendapat ifu juga
diriwayatkan dari Umar, Ali, zaid, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, umar bin
Abdul Aziz, Ibnu syrbrumah, Ibnu 66u I aila, Ats-Tsauri, Imam syafi'i,
dan Ibnul Mundzir.

Sementara riwayat dari Hasan menyebutkan, bahwa jika
sihrasinya seperti ifu maka thalaknSn tetap jafuh, graifu thalak safu yang
dapat dirujuk. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari fui.

Hampir serupa dengan pendapat imam Ahmad yang
diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur, ia mengatakan: Apabila isfui

memilih untuk tetap bersama suaminya maka jafuhlah thalak safu yang
dapat dirujuk, sedangkan jika ia memilih untuk berpisah maka jatuhlah
thalak tiga.

Abu Bakar mengatakan: Pendapat Ahmad seperti ifu hanya
diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur saja, dan pendapat yang diterapkan
dalam madzhabnya adalah pendapat 3nng diriwayatkan oleh sebagian
besar perawi lainnya.

Alasan pendapat tersebut (pendapat kedua) adalah, penawaran
unfuk memilih merupakan benfuk kiasan yang diniatkan untuk berpisah,
maka meskipun tawaran ifu dikernbalikan tetap saja thalak itu jatuh
dengan adanya niat tersebut, seperti 3nng berlaku pada kalimat-kalimat
kiasan lainnya.

Adapun landasan

pertama) adalah, riwayat
mendasari pendapat kami (pendapat

Aisyah: Suatu ketika Rasulullah $
memberikan pilihan kepada kami (istri-istoi beliau), dan penawaran ifu
adalah sebuah thalak. Ketika itu beliau diberikan inshuksi melalui firman

yang

dari
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Allah untuk memberi pilihan kepada istui-istri beliau. [.alu beliau

memulainya dari diriku. Beliau berkata: "Aku hendak menyampaikan

suatu kabar namun kanu tidak perlu unfuk tergesagaa

menjawabryn, berkonsultasilah karnu tqtebih dahulu kepada kedua

omngfuamu." lalu beliau melanjutkan: sesungguhnya telah furun

kgRadaku ftrman Allah *'

Aurcihi',6)(6-';
4rY
ctrs ,fj #qp'#,K!3 l1i
,7{=1jd- ,A-ii 

3t1xv iirU;ifi a;j
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@
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"Wahai Nabi! I{abkanlah kepda isbi'istrimu, 'Jika l<amu

menginginkan di dunia dan perhiaanngm, maka kemailah

agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku cemikan kamu dengan cam

ynng baik.' Dan jika kamu mengthginkan Altah dan Rasul-IW dan nqui
akhint mal<a Nlah manydiakan pahala yang besar bagi

siapa 5ang berbuat baik di antan kamu.'\ (Qs. Al Ahzaab l33l: 28-291.

[-alu Aisyah bertanya: uUntuk apa aku berkonsultasi kepada kedua

orang tuaku. Aku sudah pasti lebih memilih Allah, Rasul-Nya, dan

kehidupan di akhirat." Kemudian istri-istui beliau yang lain juga

menjawab hal serupa seperti yang dijawab oleh Aisyah.260 11u611t

muttafaq alaih.

260 HR. Al Bukhari pada bab: Keztnliman (5/2M81, juga oleh Muslim pada bab:
Thalaq (22/lLO3l, juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya (3/71791, juga oleh
Nasa'i (6/3201dan 3439), juga oleh lbnu Majah dalam kitab Sunannya (L/20531,
juga oleh Ad-Darimi (2/22691, dan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/328,
6 /7 8,L53,77 L,l7 3,240, 248,264).

iiK+a{ii,ii4i#6.
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Masruq mengatakan: Tidak pengaruh apakah aku memberikan

pilihan kepada ishiku sebanyak satu kali, atau'serafus kali, atau bahkan

seribu kali, apabila ia memilih unfuk terus bersamaku maka tidak ada

thalak yang jafuh. Sama hatn5n seperti seorang wanita hamba sahaya

yang sudah mendapatkan pernbebasan namun ia masih bersuamikan

serrang hamba sahaya.

Adapun jika sang isbi menjawab 'aku memilih untuk berpisah

denganmu' maka jawaban ini bufuh niat darinya, karena kalimat tersebut

merupakan kalimat kiasan. Jika hanya salah safu dari mereka saja yang

bemiat, maka thalak ihr tidak jatuh. Pasalnya, jika suami tidak bemiat

maka artinya ia tidak memberikan kuasa thalaknya kepada istrinya, dan

thalaknya tidak sah, sedangkan jika ia bemiat namun'istri tidak bemiat

maka artinya suami telah mernberi kuasa thalaknya tapi kuasa itu tidak

digunakan oleh sang istri, maka thalaknya juga tidak sah. Sama seperti

jika seseorang memberi kepercayaan kepada dua orang temannya unfuk

menjadi wakilnya dalam menjatuhkan thalak, maka thalak itu tidak jatuh

jika ada salah satu dari mereka tidak bemiat. Apabila keduanya bemiat,

maka thalak itu jatuh sesuai dengan jumlah thalak yang mereka sepakati

dalam niat mereka, namun jika salah satu dari mereka meniatkan thalak

yang lebih sedikit jumlahryn dibanding yang lain, maka thalak yang lebih

sedikit itulah yang jatuh, karena thalak yang lebih banyak tidak

disepakati oleh mereka berdua, maka jumlah thalak yang selebihnya

tidak jatuh.

Pasal: Apabila seoftmg suami berkata 'aku berikan
hak thalakku kepadamu', atau 'pilihlah jalanmu', kemudian
istrinya meniawab 'aku terima', maka thalaknya tidak jatuh,
karena kalimat yang dinyatakan oleh suami di atas adalah
sebuah perurakilan, hingga jawaban dari istri yang seperti ifu
artinya ia hanya menerima perwakilan tersebut, maka tidak
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ada thalak rcng jatuh saat ifu; Sebagaimana jika suami tersebut

berkata kepada omng lain 'aku berikan hak thalakku kepadamu' lalu ia

menjawab 'aku terima'.

Hal yang sama juga berlaku jika isfui tersebut menjawab dengan

kalimat'aku ambilhak thalak ifu'.

Kedua sifuasi ini dinyatakan se@ra eksplisit oleh Ahmad pada

riwayat Ibrahim bin Hani: apabila suami berkata kepada istrinya 'aku

serahkan hak thalakku kepadamu'lalu istri menjawab 'aku terima', maka

tidak ada thalak yang jatuh, hingga ia melanjutkan kalimatorya atau

menjelaskannya. Dan jika ia menjawab 'Aku ambil hak thalak itu', maka

itupun tidak ada ttnlak 5nng jatuh. Apabila suami berkata kepdda

. istrinya 'pilihlah jalanmu'.lalu istri menjawab 'aku pilih jalanku' atau 'aku

pilih diriku' maka jawaban itu lebih jdas dari sebelumnya.

Al Qadhi melanjutkan, apabila pwaban ishi hanya 'aku terima
pilihan itu' tanpa menyebutkan secara spesifik 'jalanku' atau ndiriku'

maka tidak ada thalak yang jafuh, meskipun istri meniatkan jawabannya

agar thalaknya jafuh. Dan apabila suami berkata 'pilihlah' tanpa

menyebutkan 'jalanmu' atau 'dirimu', tanpa bemiat, maka.tidak ada

thalak yang jatuh, selama ia tidak menyebutkan salah satu kata tersebut

atau kata lain yang membuat kalimatrya bermakna thalak, karena jika

hanya itu kalimat yang diucapkannp maka masih multi tafsir dan tidak

sah tanpa ada niat.

Apabila jawaban isfui adalah 'aku memilih suami' atau 'aku

memilih untuk tetap mempertahankan pemikahan' atau'aku kembalikan
'hak pilihku' atau 'aku kembalikan tawamnmu', maka terbatalkanlah

tawaran suami. Sedangkan jika jawabannya adalah 'aku mernilih

keluargaku' atau 'aku mernilih kedua omng fuaku' dan ia bemiat agar

thalaknya jatuh, maka jafuhlah thalak tersebut, karena kalimat tersebut

bisa dianggap sebagai kalimat kiasan dari istri sebagaimana kalimat

suami: 'kembalilah kamu kepada keluargamu'.
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Begifu pula jika jawaban dari istri adalah 'aku terima pinangan

dari para calon suamiku', karena memang tidak mungkin ia dapat

menerima pinangan dari siapapun kecuali ia sudah bercerai dari

suaminya tersebut, sama seperti kalimat kiasan yang diucapkan oleh

suami: 'menikahlah dengan siapapun yang kamu kehendaki'.

Pasal: Apabila suami mengulang-ulang kalimat
penawarannlra, misalnya dengan mengatakan 'pilihlah
jalanmu, pilihlah jalanmu, pilihlah jalanmu' Ahmad
mengatakan, apabila pengulangan itu ia lakukan hanya
s0kedar penegasan saia agar ishinS7a lebi\ paham akan

kalimatnya dan ia sama sekali fidak bemiat unfuk
menawarkan thalak tiga, maka thalak yang jafuh apabila istri
menerimanlra tetap thalak safu. Namun apabila ia memang

bemiat untuk menawarkan thalak tiga, maka thalak tiga{ah
yang jatuh. Semua kembali pada niatnya-. Begitulah pula
pendapat Imam Syafi'i-

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, apabila istri

menerimanya maka jafutrlah thalak tiga, karena suami mengulang

penawarannya sebanyak tiga kali, maka terhifunglah tiga kali,

sebagaimana jika ia mengulang kalimat thalaknya sebanyak tiga kali.

Menurut karni, kalimat penawaran seperti ifu dimungkinkan

bermaksud unfuk menegaskan saja, apabila ia bemiat seperti ifu maka

penjelasan darinya harus diterima, sebagaimana jika ia berkata 'aku

ceraikan kamu' sebanlnk tiga kali unfuk maksud penegasan, padahal

niatnya adalah hanya ingin menjafuhkan thalak safu.

Riwayat dari Imam Ahmad juga mengisyaratkan bahwa thalak

yang jatuh adalah thalak satu yang dapat dirujuk kembali. Pendapat

itulah yang dipilih oleh Al Qadhi, dan menjadi pendapat Atha dan Abu

Tsaur. Alasannya adalah, pengulangan kalimat tawaran tidak berarti
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menambah penawaran, sebagaimana juga yang berlaku pada khiSar

qamt dalamjtnl beli.

Namun ada pula riwayat dari Ahmad Snng menyatakan, apabila

suami berkata kepada isfoin5n 'pilihlah' Ialu isti menjawab 'aku memilih

untuk sendiri', maka jatuhlah thalak safu, dan jika suami berkata

'pilihlah, pilihlah, pilihlah' maka tawaran itu mernbuat jatuhnya thalak

tiga ketika istri memilih untuk berpisah. Hal yang sama juga dinyatakan

oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Imam Malik, dan ulama madzhab Hanafi'

Dengan alasan bahwa safu kalimat penawamn bernilai satu thalak,

sedangkan jika diulang sebanlnk tiga kali maka jumlah penawarannya

ada tiga dan jika isti memilih sendiri maka thalak yang jatuh juga tiga,

seperti halnya kalimat thalak png diucapkan sendiri oleh suami.

Pasal: Apabila seoftmg suami berkata kepada istrinya
.Thalaklah dirimu sendiri' dan ia bemiat jumlah thalak

tertentu maka thalak yang jafuh disesuaikan dengan niatnya.

Namun jika ia tidak meniatkan iumtah tertenfu, maka hanya

satu saja thalak yang iafuh, karena kalimat thalak yang

hampa haqn dihitung iumlah yang paling kecil saja. Begitu

pula hukumnya jika suami mer,rakilkan thalaknya kepada orang lain

dengan mengatakan 'aku berikan hak thalal'ku kepadamu', maka

hukumnya sama seperti di atas. 
.

Ahmad menyatakan, apabila seomng suami berkata kepada

isbinya 'ceraikanlah dirimu sendiri' dengan niat thalak tiga, lalu'iski

menyambutrya dengan menceraikan dirinya sendiri, maka thalak yang

jatuh adalah thalak tiga. Namun jika suami hanya bemiat satu thalak

saja, maka thalak yang jatuh hanya safu pula. Hal itu dikarenakan thalak

boleh jadi beriurnlah tiga dan boleh juga satr,r, jumlah manapun yang

diniatkan maka thalak itulah yang jatuh, sebab kalimat yang diucapkan

memungkinkan keduanya. Apabila suami tidak bemiat, maka ditenfukan
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thalak yang diyakini jumlahnya, yaitu thalak satu. Kemudian, apabila

suami menyerahkan hak thalaknya, baik kepada istuinya sendiri ataupun
kepada orang lain, lalu pihak gnng diberikan hak thalak itu menjatuhkan
thalaknya, maka thalak itu jatuh, baik masih di tempat yang sama

ataupun di tempat lain setelah mereka berpisah. Sebab penyerahan hak
thalak merupakan benfuk pervakilan

Sementara Al Qadhi berpendapat, apabila suami berkata ke.pada

istrinya 'ceraikanlah dirimu sendiri', maka kalimat penyerahan ifu terikat
dengan majelis ternpat di mana penyerahan ifu dilakukan, karena
penyerahan tersebut adalah amanat yang harus dilaksanakan

secepattya, oleh sebab ifulah penyerahan ifu terikat dengan majelis,

seperti halnSa jika suami berkata 'pilihlah'.

Menurut kami, penyerahan ifu merupakan benfuk perwakilan,

maka masa berlakunya pun tidak harus dengan segera, seperti halnya
jika ia memberi kepercayaan kepada oftmg lain unfuk menjadi wakilnya,
atau juga seperti pemberian hak thalak kepada iski. [-ain halnya dengan

kalimat 'pilihlah', karena kalimat ifu mempakan penawamn unfuk
memilih. .

Dan merrurut kami,'hak thalak Snng sudah diberikan kepada istui

boleh dijawab dengan kalimat yang jelas dan boleh juga dengan kalimat
kiasan yang disertai niat. Sernentara menurut ulama madzhab Syafi'i, ia
tidak boleh menggunakan kalimat kiasan, karena suami menyerahkan

hak thalak itu kepadanya dengan kalimat yang jelas, maka tidak sah

hu[umnya thalak tersebut jika jawaban yang digunakan tidak sebanding

dengan kalimat pemberian.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, suami

telah menyerahkan hak thalaknya dan isti telah mengambil
keputusannya, maka kalimat apaprT yang digunakan istri thalak itu
tetap jatuh. Dan alasan yang dikemukakan ifu tidaklah tepat, karena
kalimat yang digunakan dalam perwakilan tidak harus sama antara
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pemberi kepercayaan saat memberikannya dengan penerima

kepercayaan saat mengeksekusi keterwakilannya, seperti jika seseorang

mewakilkan dirinya kepada omng lain dengan kalimat perintah:

'jualkanlah rumahku ini', maka wakil yrang menjual rumah tersebut

boleh-boleh saja menggunakan kalimat apapun yang ia ihginkan, selama

kalimat tersebut dimengerti atau biasa digunakan unfuk maksud menjual.

. Lalu, apabila suami memberikan hak thalaknya dengan thalak

tiga sekaligus, namun isfuingra hanya menjafuhkan thalak safu, maka

menumt pendapat imam Ahmad thalak itu tetap jatuh. Sementara imam

Malik berpendapat, bahwa thalak itu fidak jatuh, karena iski tidak

menuruti instruksi dari suaminya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (seperti

pendapat imam Ahmad) adalah, ishi sudah diberi kepercayaan unfuk

menjatuhkan thalak tiga, dan tentu saja berikut dengan thalak-thalak di

bawahnya, yaitu thalak satu dan dua. Seperti hukum dalam perwakilan,

yaifu ketika seseorang berkata 'aku berikan ketiga hamba sahaya ifu, lalu

dgawab oleh pihak lain 'aku terima safu hamba sahaya' maka hukum

perwakilannya tetap sah.

Sedangkan jika suami hanya memberikan istri satu thalak saja,

namun isti menjatuhkan thalak tiga, maka thalak yang jatuh haya safu

saja. Hal ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad, serta menjadi

pendapat Imam Syafi'i dan imam Malik.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, tidak ada thalak

yang jafuh, karena isfui tidak melakukan sesuafu yang masuk dalam

kategori menerima, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli

'aku jual separuh dari hamba sahaya ini', lalu pembelinya berkata 'aku

beli seluruhnya', maka tidak sah jual beli tersebut.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (seperti

pendapat imam Ahmad) adalah istui telah mengucapkan kalimat thalak

yang diberikan kepadanya dan kalimat thalak yang tidak diberikan
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kepadanya, maka thalaknya jafuh sesuai ucapan yang diberikan

sedangkan ucapan yang tidak sesuai tidak jafuh thalaknya. Sama halnya
jika suami berkata 'ceraikanlah dirimu sendiri', lalu isfui pun mencemikan

dirinya berikut dengan madu-maduya, maka thalak itu hanya jafuh

kepada dirinya saja.

[alu, apabila'seorang suami berkata kepada isfuinya'ceraikanlah

dirimu sendiri' dan isfuinya menjawab 'aku terceraikan apabila si Zaid

datang', maka tidak ada tlnlak 5nng jatuh pada sifuasi ini, meskipun

Taid telah datang, karena hak thalak 1nng diberikan oleh suami

menggunakan kalimat lnng selesai dengan setnputna, sdangkan
jawaban dari istri menggunakan kalimat png terganfung pada sebuah

qnrat.

Dan semua hukum yang disebutkan terkait pemberian hak

thalak kepada ishi di atas berlaku pula untuk hukum mer,vakilkan thalak

kepada orang lain.

Pasal: Abu Al Harits mengutip riwaSnt dari Ahmad
yang men3ratakan: Apabila seor:rng suami berkata kepada
istrinya 'Ceraikanlah dirimu sendiri dengan thalak sunnah'
lalu istri menjawab 'Aku ceraikan diriku atas dirimu dengan
thalak tigar' maka thalak Snng jatuh tetap thalak safu, dan suami

berhak unfuk merujuknya kernbali.

Menjadi seperti ifu karena perwakilan dengan menggunakan

kalimat yang umum hur,ln memberlakukan konten png paling sedikit

dari kalimat ifu, yang dalam hal ini adalah thalak safu, sementam yang

dimaksud dengan thalak sunnah menurut pendapat yang palin!
diunggulkan adalah thalak satu yang dilakukan pada masa bersih tanpa

ada hubungan intim di sepanjang masa tersebut.
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Pasal: Suami diperbolehkan unfuk menyerahkan hak
thalaknya kepada istrinya dengan biaya pengganti dari istri,
dan hukumnya sama seperti tanpa biaya pengganti terkait
hak rujuk suami serta pembatalann3a jika teriadi hubungan
intim di antara mereka. Ahmad men5ntakan: apabila seomng istri

berkata kepada suaminya 'berikanlah hak thalakmu unfukku, dan

seorang hamba sahaya akan aku berikan kepadamu sebagai

penggantinya'. Maka stnmi berhak atas hamba sahaya tersebut ketika ia

memberikan hak thalak ifu kepada istrinya, dan isfui tersebut memiliki

pilihan selama mereka belum melakukan intim atau suami

membatalkan penawarannya. Sebab, pemberian hak thalak merupakan

bentuk perwakilan, dan perwakilan boleh dengan biaya pengganti

ataupun tidak, sama seperti penyerahan hak milik yang dilakukan

bersama biaya pengganti, yang mana penyerahan ifu dapat dibatalkan

selama wakil tersebut belum menyerahkan bamng yang akan dijualnya

kepada pembeli.

Pasal: Apabila ada klaim yang berbeda dari pihak
suami dan istri, misaln5p suami berkata 'ketika aku bilang
aku serahkan hak thalakku kepadamu (atau pilihlah), aku tidak

bemiat ada thalak yang jafuh' lalu isfui berkata 'aku yakin kamu sudah

meniatkannp', maka yang dibenarkan adalah klaim suami, karena

dialah yang lebih tahu apa Snng diniatkan olehnSn dan tidak ada cara

lain unfuk mengetahui niat tersebut kecuali dari pengakuannya, selama

kalimat yang diucapkann5ra itu bukanlah sebuah jawaban dari

permintaan istri atau ishi merniliki bukfi keadaan yang dapat

membantah klaim suami.

Adapun jika suami ynng berkata 'kamu tidak bemiat ada thalak

yang jatuh ketika kamu memilih untuk berpisah (setelah diberikan hak

pilih oleh suami)' lalu istri menjawab 'aku sudah meniatkannya', maka
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yang dibenarkan adalah klaim isfui, dengan alasan yang sama seperti di
atas.

sedangkan jika istui berkata 'aku mernilih unfuk berpisah' namun
suami membantah telah menrberikan hak pilih, maka png dibenarkan
adalah klaim suami, karena hak pilih ifu diberikan oleh suami dan suami
itu telah membantah telah mernberikannya. lagi pula hal itu adalah hal
yang dapat ditelusuri kebenamnnya dan dimungkinkan pula bagi istri
unfuk menunjukkan buhi Snng dapat mernatahkan klaim dari suaminya.
sama seperti jika suami mengganfungkan thalak kepada ishinya dengan
strafu hal, misalnya apabila si Zaid datang, lalu ishi mengklaim bahwa si
Zaid sudah datang sedangkan suami bilang sebaliknya.

Pasal: Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu
haram bagiku' lalu ia menjafuhkan thalak, maka kalimat
tersebut merupakan benfuk zhihar (mempersamakan istri
dengan ibu kandung).

Sementam Imam Spf i berpendapat, bahwa kalimat ifu fidak
berarti apa-apa, hanya thalaknya saja yang jafuh. Namun ada pula
pendapat lain dari Imam Slafi'i yang mengatakan bahwa suami tersebut
harus dikenakan hukuman kafanh gamin (hukuman pelanggaran
sumpah).

Pendapat terakhir senada dengan pendapat imam Abu Hanifah
yang menyebut suami tersebut telah melanggar sumpah. pendapat ifu
juga diriwayatkan dari Abu Bakar, umar bin Khaththab, dan hnu
Mas'ud. sebagaimana diriwayatkan oleh said, dari Khalid bin Abdullah,
dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, bahwasan5a Abu Bakar, Umar, dan
Ibnu Mas'ud berpendapat, hukuman unfuk pengharaman istri adalah
hukuman pelanggaran sumpa[.251

251 66ur tersebut diriuayatkan oleh said bin Mansur dalam kitab sunannya
(L/389/L695), dan oleh hnu Abi s!,aibah dalam kitab Mushannafnya (4/sr/lzl.
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Pendapat yang sarna juga dikatakan oleh hnu Abbas, Said bin

Musayib, dan Jubair.

Bahkan ada riwayat dari Ahmad juga mengisyamtkan pendapat

tersebut.

Daliln5n adalah firman Allah 8l:

@?,
@er-Ji

"Wahai Nabi! Mengapa angkau menghammkan apa tnng
dihalalkan Allah bagimu? hglau tugin menyanangl<an hati istri-istrimu?

Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pen5n5nng. Sungguh, Allah telah

mewajibkan kepadamu membebal<an diri dari sumpahmu.." (Qs. At-
Tahriim I66]L-21. Kefika menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan,

sebagaimana difirmankan oleh Allah:

@?GfAirtWe'# 'o*3i

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu swi teladan jang
baik bagimr./." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21), maka apa yang dilarang atas

Nabi $ dilarang pula atas umatnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa kalimat tersebut adalah pengharaman atas istri

di luar thalak, maka suami harus dikenakan hukuman kafarah zhihar
(bdkan kafarah lnminl, sama seperti jika ia berkata kepada istrinya

'kamu haram bagiku karena kamu seperti ibuku sendiri'. [-ain halnya jika

kalimat ifu memang ia niatkan bukan unfuk zhihar.

/:
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Pemyataan eksplisit dari

sebagian besar perawi menyebut

thalak ataupun tidak.

Ahmad yang diriwayatkan oleh

ifu sebagai zhihar, baik ia bemiat

Al-Kharqi selain di buku ini menyebutkan, mereka yang

berpendapat bahwa kalimat ifu adalah bentuk zhihar antara lain: Utsman

bin Affan, Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Said bin tlubair, dan Maimun bin

Mihmn.

Sementara Atsmm meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa

hukuman untuk pengharaman istoi adalah membebaskan hamba sahaya,

apabila tidak bisa maka berpuasa selama dua bulan berturut-furut, atau

mernberi makan enam puluh oftrng -irffi.262 Sebab, kalimat itu adalah

kalimat yang jelas untuk mengharamkan isfui, maka sudah pasti zhihar,

meskipun ia niatkan yang lain.

Riwayat lain dari Ahmad menyebutkan, apabila suami

mengucapkannya dangan niat thalak, maka kalimat ifu dianggap sebagai

kalimat thalak. Ahmad menyatakan: Apabila suami berkata kepada

istuinya 'telah haram bagiku sesuafu gnng sebelumnya dihalalkan Allah

untukku', itu artinya thalak, aku khawatir jafuh thalak tiga, namun aku

tidak memfatwakan seperti itu.

Menurut Ahmad kalimat tersebut sama seperti kalimat kiasan

yang nyata, seakan Ahmad memasukkannya ke dalam benfuk kalimat

kiasan dalam thalak yang dapat digunakan untuk menjatuhkan thalak

jika diniatkan.

262 61"* tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzac dalam kitab Mushannafnya
(6/4M/ll3t35l, dan oleh Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al Kubm(7/351), melalui Ali
bin Abi Thalhah, dari hnu Abbas, ffrnun pada riwayat Baihaqi disebutkan: memberi
makan sepuluh orang rniskin, atau memberi pakaian pada mereka, atau membebaskan
hamba sahaya.

Isnad riwayat ini sendiri adalah sanad y'ang lemah, apalagi hnu Abi Thalhah tidak
pemah bertemu dengan hnu Abbas, ia hanya menyandarkan riwayat ini kepadanya-

Sementam dalam kitab at-Taqrib, hnu Hajar mengatakan: Ia termasuk perawi lnng
jujur namun sering membuat kesalahan dalam periwayatannln.
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Al Baghawi2s3 jugu mengutip pendapat Ahmad terkait suami

yang berkata kepada istrinln 'aku berikan hak thalakku kepadamu' lalu

istrinya menjawab 'aku haram unfukmu', ia berkata bahwa jika seperti

itu maka istri telah diharamkan atas suaminln. Kalimat itu dikategorikan

Ahmad sebagai kalimat thalak png berbentuk kiasan dari istri, maka

sama halnln jika kalimat lrang selarpa diucapkan oleh suami.

Pendapat inilah yang dipilih oleh lbnu Uqail, dan menjadi

pendapat madzhab imam Abu Hanihh dan Imam Syaf i. Pendapat ini

pula yang diriwayatkan dari lbnu lttlas'ud.

Sementara pendapat Snng bahwa pengucapan

kalimat terseb.ut membuat jatuhnya thalak tiga diriwayatkan dari Ali,

Zaid bin Tsabit, Abu Humimh, Hasan Basri, dan lbnu .dbi L-aila.

Pendapat ini juga merupakan pendapat ma&hab Malik untuk suami istri

5rang sudah melakukan hubungan intim. AlasannSa adalah, karena

thalak merupakan salah safu benfuk pengharaman atas isfoi, maka boleh

digunakan kalimat 5rang berbenfuk kiasan dan bermakna pengharaman,

seperti kalimat'kamu terthalak bain'.

Adapun jika suami tidak meniatkannya sebagai thalak, maka

tidak dapat dianggap thalak, karena kalimat itu bukanlah kalimat thalak

yang jelas. Selama ia tidak meniatkan thalak, maka tidak ada thalak

yang jafuh, sebagaimana yang berlaku unfuk kalimat-kalimat kiasan

lainnya.

Jika kita anggap kalimat itu sebagai kalimat thalak dalam bentuk

kiasan dan diniatkan, maka hukumnya seperti hukum kalimat kiasan

yang nyata, dengan perbedaan pendapat seperti dijelaskan sebelumnya.

Inilah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i,

sesuai dengan aslinya. Namun dimungkinkan pula kalimat itu dianggap

sebagai kalimat kiasan yang sanur.

253 11u-u lengkapnya adaiah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz. Uh: kitab
Thabaqat al-Hanabilah (7 / 1901.
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Jika kita katalon bahwa merujuk masih dimungkinkan dengan

kalimat tersebut, hal ifu dikarenakan memang findakan minimum yang

mernbuat isbi menjadi haram adalah thalak gnng bisa dirujuk, oleh
kalimat tersebut diarUkan dengan makna yang paling

meyakinkan.

Sebuah riwalnt dari Ahmad juga mengiqpratkan pendapat itu,

ia menyatakan: Apabila seorang suami berkata'kamu haram bagiku', ini
artinya sebuah thalak, dan thalak ifu hanya jatuh satu. Pendapat ini juga

diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Az-Zutui.

Sementam riwapt dari Masnrq, serta Abu Salamah bin

Abdurrahman, dan AsySya'bi, menyatakan bahua kalimat tersebut tidak

menyebabkan apa-apa, dengan alasan bahwa kalimat tersebut hanyalah

ungkapan yang didasari atas kebohongan.

Namun pendapat ini te6antahkan dengan hukum zhihar yang
menyertainya, dan zhihar lebih pamh ketimbang ucapan dusta dan

kebohongan, karena zhihar berakibat pelakuryn dikenakan hukuman

kafarah, dan juga karena zhihar menyebabkan jafuhngra thalak, sama

seperti ucapan suami kepada isfui 'kamu terthalak bain' atau 'kamu
terceraikan'.

Tapi ada pula riunSnt Ahmad png menyatakan bahwa jika

dengan mengucapkan dernikian suami bemiat sumpah, maka ia

dikenakan kafarah yamin. Sebagaimana dikutip oleh Muhanna: Apabila

suami berkata kepada ishiryn 'kamu haram bagiku' dan ia bemiat

sumpah dan tidak isfoinSp selama ernpat bulan, maka ia
dikenakan kafamh yamin. Sebab, 5nng disebut dengan iita (berlargi tidak

akan menyenfuh isfui) adalah suami yang bersumpah atas nama Allah

untuk tidak mendekati istuin5ra.

Dari riwayat ini jelas sekali dingntakan bahwa apabila suami

berniat sumpah, maka ia dikenakan kafamh yamin, sebagaimana riwayat

hnu Mas'ud, serta pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
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Di antara yang berpendapat dernikian adalah, Abu Bakar Ash-
Shiddiq, Umar, hnu Abbas, Aisyah, Said bin Musayib, Hasan, Atha,
Thawus, Sulaiman bin Yasar, Qatadah, dan Auza'i.

Sebagaimana disebutkan pula pada riwayat muttafaq alaihzil,
dari Said bin Jubair, bahwa ia pernah mendengar hnu Abbas

mengatakan: Apabila seoftmg srrami menghammkan isfoinya sendiri bagi

dirinya, maka ia dikenakan kafamh tamin. lalu Ibnu Abbas
melantunkan firman Allah 8l:

lrfr w- i,( ;!-'tis_ f;a ifr l; o 
-# {r*tr

@ 6{K(3
"Sunggah, telah ada pada (diri) Rasrfullah itu swi tMan 5ang

fuik bgimu.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 21), setelah itu ia berkata: hal ini
terkait firman Allah & kepada beliau:

"Wahai Nabi! Mengap engl<au menghammkan apa yang
dihalalkan Arah bagimu? Engl<au, ingin manyenangl<an hati isti-istimu?
Dan Allah Maha Pengzimpun, Maha Pen5a3ang. Sunggwh, Allah telah
mevnjibl<an kepadarnu mernbebasl<an did dad ., (es. At-
Taluim l66l:t-21, yang mgna pada ayat ini dinyatakan bahwa
pengharaman yang dilakukan oleh beliau disebut sebagai sumpah.

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan Ahmad pada riwayat
di atas: suami bemiat sumpah, adalah ia mengucapkan 'kamu haram

264 6Lur ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab t,araq (g/s266), dan oleh
Muslim (2/t8/Ll00l.
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bagiku'dengan niat menjauhinya dan tidak akan menyenfuhnya, seakan-

akan sebagai pengganti dari kalimat 'demi Allah aku tidak akan

menyentuhmu lagi'. Wallahu a'lam.

Pasal Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu
haram bagiku' dan ia bemiat thalak, maka jatuhlah thalaknya,

sebagaimana diriwayatkan dari Ahmad oleh sebagian besar perawi.

Namun pada riwaSrat Abu Abdillah 5-ry6u6*i255 ia

mengatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu

haram bagiku' dengan niat thalak, maka aku katakan thalaknya jatuh

karena zhihar dan ia juga harus dikenakan kafarah.

Riwayat ini seakan koreksi unfuk pendapatrya yang menyatakan

bahwa kalimat tersebut adalah kalimat thalak. Dan alasan dari riwayat ini

adalah, karena kalimat tersebut adalah kalimat yang jelas untuk zhihar,

maka tidak dapat beralih menjadi thalak meskipun setelah mengucapkan

kalimat itu suami berkata 'maksud dari kalimatku itrr adalah untuk

menjafuhkan thalak'. Sama halnya seperti jika ia mengucapkan 'kamu
bagiku laksana ibu kandungku sendiri' lalu ia menjelaskan bahwa

maksud dari ucapannya itu adalah kalimat thalak (namun tetap saja

kalimat itu terhitung sebagai zhihal.

Al Qadhi membantah ketemngan tersebut, ia mengatakan:

hampir seluruh perawi madzhab kami meriwayatkan dari Ahmad yang

menyatakan kalimat ifu sebagai kalimat thalak, dan riwayat itu adalah

riwayat yang lebih diunggulkan daripada riwayat tersebut. Pasalnya

suami telah menegaskan kalimatnya sebagdi kalimat thalak, maka yang

terjadi adalah thalak, bukan zhihar. Sebagaimana jika suami menampar

isbinya lalu berkata 'ini adalah tanda perceraian dariku', tenfu saja hal

seperti ini bukanlah benfuk dari zhihar yang nyata, melainkan bentuk

265 Nup,a lengkapryra adalah: Abu Abdillah bin Muhammad bin Yahya Al Ahli An-
Nisaburi. Uh: kitab Thabaqat Al Hanabilah (l/3271.
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penghararhan yang nyata, sementara pengharaman atas istri bisa jadi

melalui zhihar dan bisa pula melalui thalak, natnun jika suami telah

menegaskan dengan penjelasannSa sendiri bahwa ia menginginkan

pengharaman atas istrinya melalui thalak maka harus diartikan

demikian, tidak dapat dialihkan menjadi zhihar. Dan pemyataan suami

yang mengharamkan isfui bagi dirinp tenfu berbeda dengan kalimat

'Kamu bagiku laksana ibu kandungku sendiri,' karena kalimat ifu jelas

perunfukkannya sebagai kalimat zlzihar, dan kalimat itu adalah

pengharaman atas istri yang tidak dapat terangkat dosanya kecuali

dengan kafarah, tidak mungkin pula dialihkan menjadi thalak. Ini jelas

dua hal yang berbeda.

Adapun jika setelah mengucapkan kalimat tersebut suami

berkata bahwa maksud dari kalimat itu adalah atau ia bemiat

menjatuhkan thalak tiga, maka jahrhlah thalak tiga, sebagaimana

dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad. Pasalnya ia menggunakan alif
/am ftentuk ma'rifah) pada kata thalak yang maknanya keseluruhan

(unfuk maksud thalak), sebagai penjelasan untuk pengharaman atas

istrinya, hingga seluruh thalak yang ada. Dan untuk niat

thalak tiga, itu jelas, karena ia mengucapkan kalimat yang

memungkinkan latuhnya thalak, maka jafuhlah thalak ifu, sebagaimana

jika ia berkata kepada istrinya'kamu terttnlak bain'.

Namun riwayat Ahrrad lainnya menyatakan bahwa kalimat ifu

bisa jadi pula tidak bermakna thalak tiga hingga ia meniatkannya, baik

dengan menggunakan alif lam ataupun tidak pada kata thalaknya.

Sebab, alif lam juga sering digunakan pada sebuah kata untuk makna

yang lain selain keseluruhan.

Sedangkan jika tidak menggunakan alif lam maka thalak yang

jafuh adalah thalak satu saja, karena ia menggunakan kata thalak dalam

benfuk nakirah, dan bentuk tersebut hanya bermakna safu, sebagaimana

secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad.
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Tapi pada riwayat Hanbal disebutkan pula, bahwa jika suami itu
menjelaskan bahwa maksudnya adalah thalak, tanpa alif lam (yfui
dalam bentuk nakimh), maka bisa jadi thalak yang jatuh adalah thalak
satu dan bisa jadi pula jatuhnya thalak dua.

t

Pasal: Apabila seor.rng suami berkata kepada istrinya
'Kamu bagiku seperti ibu kandungku sendiri,, ini bukan
dianggap thalak meskipun ia meniatkannya sebagai thalak, karena
kalimat ifu merupakan kalimat yang jelas unfuk zlzihar, hingga tidak
boleh digunakan sebagai kalimat kiasan unfuk thalak, seperti tidak boleh
digunakan pula kalimat thalak sebagai kalimat kiasan untuk zhihar.

Selain iht, zhihar merupakan ucapan yang mempersandingkan
antara istri dengan mahmm abadi, sementara thalak bukan
pengharaman yang abadi, maka fidak benar jika salah safunya
digunakan sebagai kalimat kiasan unfuk Snng lain.

Meskipun setelah mengucapkan kalimat zhihar itu suami
tersebut menjelaskan bahwa maksud dari ucapannya adalah unfuk
menthalak istrinya, narnun tetap saja kalimat itu tidak dapat dianggap
sebagai thalak, karena kalimat ifu fidak boleh digunakan olehnya sebagai
kalimat kiasan unfuk menthalak isfuinya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'kamu bagiku laksana bangkai dan darah', dan ucapan ifu
diniatkan sebagai thalak, maka jafuh thalaknya, karena kalimat
itu boleh digunakan sebagai kalimat kiasan untuk menjatuhkan thalak.
Apabila kalimat itu diiringi dengan niat thalak maka jatuhlah thalaknya.
Adapun junrlah thalakn5n juga terganfung dengan niafurya, jika ia tidak
meniatkan jumlah tertentu maka thalak gnng jatuh adalah thalak satu,

karena kalimat ifu termasuk kalimat kiasan yang samar.
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Sedangkan jika kalimat ifu ia ucapkan dengan niat zhihar, dalam

artian ia bermaksud unfuk mengharamkan istri bagi dirinya dengan tetap

mempertahankan pemikahannya, maka dimungkinkan kalimat itu

menjadi kalimat zhihar, seperti yang berlaku unfuk kalimat'kamu haram

bagiku'. Namun dimungkinkan pula kalimat itu Udak menjadi kalimat

zhihar, seperti yang berlaku unfuk lolimat 'kamu bagiku seperti her,rran

buas yang diharamkan'.

Jika kalimat ifu ia niatkan sebagai sumpah, dalam artinya ia
bermaksud unfuk tidak lagi rnenggauli. istinya dan bukan

mengharamkannya ataupun menceraikannya, maka tidak ada thalak

yang jatuh dan yang diniatkannya itulah y,ang berlaku.

Sementara jika ia tdak meniatkan apapun dengan

mengucapkannya, maka tidak ada pula thalak yang jafuh, karena

memang kalimat itu bukan kalimat png jelas untuk menjatuhkan thalak,

dan ia tidhk meniatkannya demikian. Namuir apakah mungkin dengan

tidak meniatkan apapun kalimat itu bisa dianggap sebagai zhihar

ataupun sumpah? Ada dua pendapat:

Pendapat pertama, jika tidak diniatkan'maka menjadi zhihar,

karena maksud dari kalimat tersebut adalah 'karnu diharamkan bagiku

seperti halnya bangkai dan damh'. Dengan menyerupakan istri seperti

bangkai dan darah berarti menyerupakannya dengan hukum keduanya,

yaifu diharamkan, sebagaimana firman Allah &t

?t(r'z#r,&C?
"Dihammkan bagimu (mernakan) bangkai, darah.." (Qs. Al

Maidah [5]:3).

Pendapat kedua, jika tidak diniatkan maka menjadi sumpah,

karena sesuai dengan kaidah "hukum awal dari segala sesuafu adalah

tidak ada pembebanan dosa", oleh karena ifu apabila seseorang
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mengucapkan sebuah kalimat yang memiliki dua probabilitas maka ia
ditetapkan baginya hukum yang paling ringan, karena ihrlah yang paling
diyakini sedangkan selebihnp diragukan maka tidak mungkin ditetapkan
bagnya sesuafu yang dimgukan dan tidak mungkin pula difurunkan dari
hukum awal kecuali dengan yakin.

1269. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan
kalimat yang diucapkan, lalu ia menambahkan penjelasan di
dalam hatinya sebagai pengecualian, maka thalaknya tetap
jatuh dan pengecualiann5,ra fidak berlaku.' .

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa suafu pengecualian

atau rnaksud yang berhubungan dengan sebuah kalimat thalak ada tiga
jenisnya:

Perlama, Sesuatu 1nng tidak dianggap sah baik dilafalkan
ataupun diniatkan. Jenis ini merniliki dua bagian, salah safunya adalah

sesuatu yang membatalkan seluruh hukum dari kalimat tersebut,

misalnya saja seorang suami berkata kepada istinya'aku ceraikan kamu
dengan tiga thalak tapi bukan thalak tigat, atau 'aku ceraikan kamu
dengan satu thalak yang tidak hams jafuh kepadamu' atau 'aku ceraikan

kamu dengan safu thalak yang tidak akan menimpamu', kalimat-kalimat
tambahan tersebut tidak dianggap sah baik dilafalkan ataupun diniatkan,
karena kalimat tambahan tersebut mengangkat seluruh makna kalimat
thalak yang diucapkan, hinggu jika diberlakukan maka ucapannya

menjadi tidak berarti apa-apa. oleh karena ifu seluruh ulama sepakat

bahwa kalimat tersebut tidak dianggap sah menurut ilmu bahasa, dan
jika dernikian- keadaannSn maka gugurlah kalimat tambahan atau
pengecualian tersebut dan jafuhlah thalaknya.

Keiua, sesuatu yang dianggap sah jika dilafalkan namun tidak
sah lika hanya diniatkan, tidak secara hukum duniawi dan tidak pura
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dianggap sebagai urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami

dengan Tuhannya. Yaifu dengan mengecualikan jumlah thalak yang

lebih sedikit. Pengecualian seperti itu iika dilafalkan dianggap sah,

karena sesuai dengan afuran bahasa Arab, namun tidak sah jika hanya

diniatkan di dalam hati, misalnya suami berkata kepada ishinya 'aku

ceraikan kamu dengan thalak tiga' lalu di dalam hatinya ia meniatkan

pengecualian 1fu thalak atau dua thalak, maka pengecualian ifu tidak

sah, karena jumlah yang diucapkan tidak mengandung makna lain

kecuali thalak tiga, dan jumlah yang diucapkan itu tidak dapat terangkat

dengan adanya niat, sebab kalimat png diucapkan lebih kuat daripada

kalimat yang diniatkan.

Namun ada pula riwayat dari beberapa ulama madzhab Syafi'i,

yang menyatakan bahwa pengecualian seperti ifu dapat diterima yang

kemudian diserahkan kebenaran niat ifu antara diri suami dengan

Tuhannya. Sebagaimana jika seorang suami berkata 'Aku ceraikan istri-

istriku', lalu hatinya merryebut pengecualian unfuk safu istrinya yang

bemama fulanah.

Akan tetapi contoh tersebut fidaklah sama dengan contoh di

atas tadi, karena kata isfui-istriku merupakan kata yang umum hingga

dapat digunakan untuk mengungkapkan sebagian dari istrinya saja, tidak

seluruhnya, dan banyak sekali contoh kata-kata urnum yang digunakan

untuk makna tertenfu.

Adapun angka tiga adalah angka 5nng digunakan unfuk sesuafu

yang berjumlah tiga, dan angka tersebut tidak dapat digunakan untuk

jumlah lainnya, tidak ada kemungkinan lain dalam penyebutannya

kecuali unfuk iumlah ifu. A,pabila niahrya hanya ingin menyatakan

sesuafu yang berjumlah dua, maka angka tiga bukanlah angka yang

dimungkinkan untuk dilafalkan, sementara niat dalam hal ini hanya

ber(1una untuk mengalihkan kata yang memiliki beberapa probabilitas

L
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pada salah safunya, sdangkan unfuk sesuatu yang tidak memiliki
kernungkinan lain maka tidak mungkin diniatkan seperti ifu.

Kalaupun niat ifu disahkan, maka kita akan membuat thalak
menjadi sah hanya dengan sekedar niat saja, padahal niat saja tidak
dianggap sah dalam pemikahan, juat beti, ataupun perceraian.

oleh karena ifu apabila seseorcmg berkata 'aku ceraikan
keempat istriku', lalu ia bemiat di dalam hati unfuk mengecuatikan salah
satu dari mereka, maka niat ifu tidak dapat diterima.

Ketiga, sesuatu yang sah jika dilafalkan namun jika hanya
diniatkan maka urusannya diserahkan antara suami dengan Tuhannya.
Misalnya dengan mengkhus,skan kalimat yang urnum atau
menggunakan kata majaz, seperti: 'aku ceraikan isfui-istriku', padahal
maksudnya adalah hanya beberapa dari isbinya. Atau ia menyebut kata
cerai (lepas) dengan maksud melepaskan isfuinya dari tali. Ifu semua
dapat diterima selama kata png digunakan memiliki satu irama yang
sama, karena memang kata grang diucapkannya dibenarkan unfuk
maksud yang dijelaskan kemudian. oleh karena ifu, apabila maksud
tersebut telah dijelaskan, maka penjelasann5n dapat diterima, dengan
konsekuensi yang akan ditanggung sendiri oleh dirinya di hadapan
Tuhannya.

' Namun dengan s5nrat, bahwa niat tersebut sudah ada sebelum
atau bersamaan dengan diucapkannya kalimat tersebut. Adapun jika niat
itu baru muncul belakangan, misalnya ia berkata 'aku ceraikan ishi-
istriku' lalu setelah mengatakan hal ifu banrlah ia berniat di dalam
hatinya unfuk menceraikan hanya beberapa iskinya saja, maka niat ifu
tidak berguna sama sekali, dan jafuh thalaknya unfuk seluruh istrinya.

Hukum yang san, juga berlaku unfuk penjerasan ranjutan,
misalnya seorang. suami tdah mengucapkan kata thalak terhadap
istrinya, lalu setelah itu barulah hatinSn bemiat bahwa kata thalak yang
dimaksud adalah melepaskan tali yang mengikat istrinya, jika demikian
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maka thalaknya tetap jafuh, karena ucapannya ifulah yang menjadi

acuan untuk pertama kali sedangkan niat yang datang belakangan

menjadi niat yang terpisah dari kata thalak yang diucapkan, bukan

bagian darinya.

Masih termasuk pembahasan ini pula, pengkhususan suafu sifat

atau syamt tertentu, misalnSn suami berkata kepada istrinyA 'aku

cemikan kamu'kemudian setelah ifu ia berkata: '.jika Zaid datang', atau

'..setelah habis bulan'. Apabila sifat atau s5rarat tertenfu dilafalkan setelah

kalimat thalak, maka sah, tidak ada perbedaan pendapat

mengenai hal ifu. Namun jika sifat atau syarat tersebut hanya diniatkan

di dalam hati saja, maka ia harus menyelesaikan urusan ifu dengan

Tuhannya. Lalu bagirimana dengan hukum duniawinya? Ada dua

riwayat dari Ahmad terkait diterima atau tidaknya dari segi hukum

duniawi ini.

Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan, tentang seseorang yang

bersumpah unfuk menceraikan isfuinya apabila ia memasuki rumah si

fulan, namun setelah ifu ia menjelaskan, bahwa ia bemiat bahwa

thalaknya akan jatuh jika hal itu dilakukan dalam waktu sebulan. Jika

demikian maka penjelasannya ifu dapat diterima.

Naryun pada riwayat lain disebutkan, bahwa syarat atau sifat

tertentu yang diniatkan setelah kalimat thalak tidak dapat diterima.

Misalnya suami berkata kepada isfuinya 'aku ceraikan kamu', lalu ia
bemiat di dalam dirinya bahwa thalak itu akan ia jatuhkan dalam jangka

waktu satu tahun ke depan. Jika seperti itu maka thalak tersebut tetap

jatuh, tanpa melihat adanya niat lanjutan. Dan jika seorang suami

berkata 'aku ceraikan kamu'lalu ia menjelaskan bahwa ia bemiat bahwa

thalak itu hanya ingin dijatuhkan apabila istrinya masuk ke dalam rumah

si fulan, maka penjelasannya ifu tidak dapat diterima.

Meski berbeda, kedua riwayat itu sebenamya dapat diambil garis

tengahnya. Dengan cara mengartikan riwayat pertama yang menerima
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penjelasan suami dengan menyerahkan un$an ifu antara suami dengan
Tuhannya, dan riwayat kedua yang tidak menerima diartikan unhili
hukum duniawinya. Dengan b€ifu keduaqa tidak ada perbedaan sama

sekali,

' Pasal: Apabila salah safu dari istrinya meminta
'ceraikanlah aku', lalu suami berkata 'aku ceraikan istri-
istriku', maka mereka semu.r jafuh thalakn5n meski rr..rri
tidak bemiat menceraikan mereka- Tidak ada perbedaan
pendapat mengenai hal itu, karena memang kalimat yang
digunakannya adalah kalimat yang umum- 

.
Adapun jika istui tersebut berkata kepada suaminya 'ceraikanlah

iski-istrimu' lalu suami menjawab 'aku cemikan istri-ishiku', maka

berlaku pula hal yang sama seperti di atas. Nartrun ada riwayat dari

imam Malik yang menyatakan bahwa isfoi yang meminta tidak termasuk

istri yang terthalak, karena ucapan yang umum telah dipersempit oleh

sebab tertentu, dan sebab yang dimaksud dalam hal ini adalah

permintaan thalak dari safu istri kepada suaminya unfuk menceraikan

istri-iskinya yang lain.

Menurut kami, kalimat yang digunakan oleh suami adalah

kalimat yang umum untuk seluruh isfoinya, dan kalimat yang umum tidak

digunakan kecuali unfuk makna yang umutn pula, maka wajib

hukumnya menerapkan keumuman tersebut seperti contoh awal di atas

tadi. Dan sesuai dengan kaidah, bahwa menerapkan keumuman kalimat

harus lebih didahulukan daripada kekhususan sebab, karena bukti yang

digunakan dalam hukum adalah kalimat yang diucapkan, maka kaidah

itu harus diikuti.

Namun hnu Hamid mernbantah pendapat kami ifu, ia

mengatakan bahwa mengimplernentasikan sesuafu harus mencakup

semua hal, baik yang umum ataupun yang khusus. Oleh karena ifu
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apabila kalimakrya lebih khusus dari sebab maka wajib hukumnya

meminimalisir kekhususan ifu dan mengikuti sifat kalimat tanpa

memperhatikan sifat sebabnyra. Karenanya apabila tidak dimasukkannya

iski peminta dalam barisan ishi-isfui yang diceraikan dengan dasar niat,

maka urusannya menjadi terganfung dan hanSn dapat diselesaikan oleh

suami dengan Tuhannya, termasuk juga contoh yang pertama, kedua

contoh diberlakukan sama, bahkan unfuk contoh yang kedua

seharusnya diterima; karena kekhususan sebab adalah bukti adanya niat

dari suami, namun tidak unfuk contoh yang pertama, karena thalak

yang dijafuhkan merupakan respon dari permintaannya sendiri dan

unfuk dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia berpaling kepada yang lain,

karena hal ifu bertentangan dengan akal sehat sekalipun.

Al Qadhi berpendapat, thalak itu dimungkinkan untuk tidak jatuh

kepada istri yang meminta, karena kalimatrya umum, dan kalimat

umum dapat dimasuki oleh kalimat yang mengkhususkannSa.

Pasal: Apabila su.rmi berkata kepada istrinya 'Aku
ceraikan kamu apabila kamu masuk ke dalam rumah ifu,'
namun setelah ifu ia berkata 'sebenarnya aku ingin
menjafuhkan thalak saat ini juga, n rmun terselip lidahku
hingga terucap syarat ifu,' iika demikian maka jafuhlah
thalaknya saat ifu iuga, karena ia telah menyatakan pengakuan atas

keinginannya yang marrajibkan jatuhnya thalak. Sebagaimana jika

seandainya yang dikatakannya adalah 'aku telah menceraikannya'.

Adapun jika setelah mengucapkan kalimat ifu ia berkata 'aku

berbohong, padahal yang aku inginkan adalah menceraikannya dengan

syarat tertentu', maka umsannya diserahkan antara dirinya dengan

Tuhannya, namun secara hukum duniawi dapat diterima, karena ia telah

meralat ucapannya.
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_ Pasal: Al Kh.rqr menyimpulkan: Menambahkan
pengecualian di dalam hati seperti ifu dapat dipahami bahwa
jika seseorang menambahkan pengecualian dengan lisannya
maka penambahan ifu sah dan dibenarkan. Ini adalah
pendapat dari segenap ulama

Ibnu AI Mundzir juga menyatakan.256 66* ulama yang kami

ketahui semuanya sepakirt bahwasanlp jika seorang suami berkata

kepada istrinya 'Aku cemikan kamu dengan thalak tiga kurang safu,'

maka thalak yang jatuh kepada istri tersebut adalah thalak dua.

Di antara mereka 5nng berpendapat dernikian adalah Tsauri,

Imam Syaf i, dan ulama ma&hab Hanafi. 
t

Namun ada riwaSnt dari Abu Bakar yErng menyebut bahwa

menambahkan pengecualian sama sekali tidak berpengaruh dengan

j"mlah thalak yang sudah disebutkan di awal. Terkecuali jika

pengecualian itu terletak pada jumlah istoi grang dithalak. Misalnya suami

berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu' maka thalak

yang jatuh adalah thalak tiga. Sedangkan iika ia berkata 'aku ceraikan

sernua iskiku dikurangi si fulanah' maka thalak itu fidak jatuh kepada

ishi yang disebutkan namanlra. Alasann5n adalah, karena thalak tidak

mungkin terangkat dengan pengecualian setelah kalimat itu diucapkan,

dan jika pengecualian itu dibenarkan maka artinya thalak itu telah

terangkat.

Namun alasan yang dikernukakan itu fidak tepat, karena

pengecualian bukanlah mengangkat thalak yang sudah jafuh, karena

keduanya masih dalam safu kalimat lnng sama. Kalaupun pengecualian

seperti itu tidak boleh maka tidak boleh pula pengecualian terhadap istri

tertentu, atau pengecualian dalam p'errbebasan hamba sahaya, atau

pengecualian dalam suahr pem5lataan, atau pengecualian dalam suatu

berita, dan lain sebagain5n. Padahal banyak sekali contoh pengecualian

266 yi6.lttab Al ljma' karp hnu Al Mundzir (89/4L41. '
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yang digunakan unfuk hal-hal tersebut, karena memang pengecuarian

merupakan penjelasan bahwa kalimat yang dikecualikan bukanlah
katimat inti yang dimaksud, melainkan pengecualian itulah yang

menjadikannya sebuah kalimat yang sempuma. Contohnya pada ftrman
Allah &:

A;<4.b$t*3i;<a:4
'Maka dia tinggal bersann mercla selama seribu tahun kumng

lima puluh tahun;' (Qs. Al Ankabut l29l: L4l; maksud dari ayat ini
adalah sembilan rafus lima puluh tahun, bukan seribu tahun. Atau juga
firman Allah S:

-br35E{; qL
"Sesungguhn5n aku berleps diri dati apa gnng kamu sembah,

kecuali fumu manSruntbh),4llah gng menciptakanku-" (Q". Az-Zti,hruf

143): 26-27), maksudnya adalah berlepas diri dari Tuhan yang mereka
sembah selain Allah, karena jika Tuhan Srang mereka sembah adalah
Allah maka Ibrahim tidak berlepas diri.

Begitu pula dengan masalah ini. Oleh karena ifu ketika seorang

suami berkata kepada isfuinya 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga
kurang satu', itu artinya thalak yang jatuh adalah thalak dua, tidak lebih
dari itu. Dan kata pengecualian yang dimaksud di sini bukan hanya kata
illa saja, melainkan sernuanya, termasuk 5nng berasal dari isim Q<ata
benda), fiil (l<ata kerja), ataupun harf $<ata penghubung). Misalnya' kata
gairu dan sir,rza unfuk pengecualian yang berasal dari isim,l<ata lajsa, la
yakuuna, dan bdaa dan siwa unfuk pengecualian yang berasal da'i, Iiir,
kata haasya dan l<halaa unfuk pengecualian yang berasal dat'r harf
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Pasal: Namun tidak dibenarkan penambahan
pengecuatian jika jumlah yang dikecualikan tebih besar dari
thalak lnng jatuh. Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh
Ahmad. Misalnya saja suami berkata kepada istui 'aku ceraikan kamu

dengan thalak tiga kurang dua'. Jika seperti itu maka thalak yang jatuh

adalah thalak tiga.

Sementara sebagian besar ulama lain berpendapat bahwa

konteks seperti ifu tetap sama hukumnya dengan pengecualian lainnya,

yakni hal itu diperbolehkan.

Tapi seperti telah lomi sampaikan sebelumnya pada

pembahasan nomor 852, bahwa bangsa fuab hanya menggunakan

pengecualian yang lebih sedikit dari sesuatu yang dikecualikan yang

jumlahnya lebih banyak. Dan kami juga telah menyebutkan sejumlah

riwayat dari para ilmuwan bahasa terkait hal tersebut. Oleh karena ifu,

apabila suami berkata kepada ishinya'Aku ceraikan kamu dengan thalak

tiga kurang satu' maka thalak png jatuh adalah thalak dua, sedangkan

jika ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang dua', maka

thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Namtrn jika ia berkata 'aku ceraikan

kamu dengan thalak dua kurang sfu', maka jawabannya ada dua

riwayat. Pertama: jafuh thalak satu. Kedua: jatuh thalak dua, seperti

halnya pengecualian dengan kata separuh. lalu apakah hukumnya sah

atau tidak. Jawabannya juga ada dua riwayat.

[-alu apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak

tiga kurang tiga', maka thalak yang jafuh tetap thalak tiga, karena

peng€cualian berguna untuk jurnlah yang lebih sedikit

daripada jumlah yang dikecualikan, dan tidak mungkin mengangkat

seluruhnya. Tidak ada perbedaan mengenai hal ini.

[-alu jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak lima

kumng tiga', maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, karena jumlah

yarng dikecualikan lebih besar dari hasil thalak yang jatuh, itu jika
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dibenarkan jumlah lima thalak, sedangkan jika tidak maka anglvi lima

menjadi angka tiga, karena angka itulah jumlah rnaksimal thalaknya, dan

angka ifupun tidak dibenarkan, sebab angkanSra sama seperti jurnlah

thalak yang dikecualikan.

Adapun jika ia berkata 'Aku ceraikan kamu dengan thalak lima

kurang safu', jawabannya ada dua pendapat. Pertama: jafuh thalak tiga,

karena kalimat yang diucapkan secam keseluruhan tidak mungkin

terjadi, sebab lima dikurang safu adalah ernpat, sedangkan angka empat

tidak termasuk dalam jurnlah ttnlak. Kedua: jatuh thalak dua, karena

angka yang dikecualikan kembali pada angka maksimal jumlah

thalaknya, yaifu tiga, sedangkan sisanya terbatalkan dengan sendirinya,

lalu thalak yang sudzih digenapkan menjadi tiga itu dikurangi satu

dengan pengecualiannya, hingga tersisa dtn thalak saja. Ifulah pendapat

yang diriwayatkan oleh Al Qadhi.

Sementara jika suami berkata 'aku cemikan kamu dengan thalak

empat kurang dua', maka menurut riwayat pertama pengecualian itu sah

dan thalaknya jatuh dua. Sedangkan menurut riwayat Al Qadhi,

pengecualian ifu tdak sah, karena angka png dikecualikan kembali

pada angka tiga, dan itu artinya angka yang dikecualikan lebih besar dari

hasil thalak yang jatuh. Dan thalak yang jatuh pun menjadi tetap tiga. '

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Aku ceraikan kamu dengan thalak dua tambah satu kurang

sahr', maka jawabannya ada dtn riwayat.

Perkma Pengecualiannya fidak sah, 'karena pengecualian

tersebut mengakibatkan terangkatrSn seluruh angka yang disebutkan

terakhir tanpa ada tambahan apapun, hingga membuat penyebutan

pengecualian ifu menjadi sia-sia. Dengan demikian thalak yang jafuh

adalah thalak tiga, Snkni thalak dua ditambah satu, dengan membatalkan

pengecualian yang paling akhir. Kedua: pengecualiannya sah dan thalak
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yang jafuh tetap thalak dua, karena menggunakan kata sambung dengan
huruf wau Gang dimaknai oleh penerjemah dengan arti "tambah',)
meniadikan dua kalimat tersebut menjadi safu, lalu dikecualikan dengan
satu thalak lainnya, hingga jumlahnya menjadi dua. oleh karena itulah
sah-sah saja apabila seseorang berkata 'ia memiliki hutang padaku
sebanyak serafus ribu rupiah dan dua puruh ribu kurang lima puluh ribu'.

Dari kedua riwagat ifu, riwayat pertama lebih tepat. Ifulah
riwayat pendapat madzhab Imam Abu Hanilah dan Imam syafi'i.

Jika suami berkata kepada istinya 'aku cqaikan kamu dengan
thalak safu tambah dua kurang safu', maka menurut riwa5nt kedua
pengecualian itu sah, sedangkan menurut riwayat pertama
keabsahannya ada dua kernungkinan, seperti harnya pengecuarian
dengan kata separuh.

Apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu,
aku ceraikan kamu, kurang safut atau 'aku ceraikan kamu dengan dua
thalak setengah kumng safu', maka hukumn5ra seperti hukum pada
masalah pertama, meskipun kata sambungnya tidak menggunakan huruf
'anu. Misalnya ia berkata'aku ceraikan kamu, ceraikan, ceraikan, kurqng
safu'atau'aku ceraikan kamu, talu aku ceraikan kamu, lalu aku ceraikan
kamu, kumng safu' maka pengecuariannya tidak sah, karena kata
sambung itu bermakna tingkatan hi,gga thalak yang terakhir terhitung
secara terpisah dari thalak-thalak seberumnya, maka pengecualiannya
kernbali pada thalak yang terakhir saja, dan ifu udak sah, karena
pengecualian tersebut akan mengangkat seluruh thalak yang diucapkan,
thalak satu dikumngi dengan thalak satu.

Namun pengecualian ifu juga dimungkinkan unfuk dianggap sah,
dengan landasan bahwa kata penghubung yang menggunakan huruf
wau membuat dua kalimat menjadi safu, sementara pengecualian
dengan kata separuh dibenarkan. Dengan demikian suami ifu seakan
mengucapkan empat thalak kurang dua.
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lalu jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak dua,

aku ceraikan kamu dengan thalak dua, kurang satu', pengecualian ini

dimungkinkan untuk dianggap sah, karena jika angka yang diambil

adalah angka empat maka 5,rang tersisa thalak tiga. Sedangkan jika

angka yang diambil adalah angka satu yang tersisa dari thalak dua maka

itu artinya mengecualikan secaftt penuh.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu; sfu,
dan safu', maka jawabannya ada dua riwayat.

Pertama: pengecualiannya terbatalkan hingga thalak yang jatuh

tetap thalak tiga, karena kata penghrrbung digunakan unfuk.menyatukan

antara kata awal dengan kata selanjukryn, hingga ketiga angka satu ifu

berjumlah tiga, dan thalak tiga tidak dapat dikurangi tiga, karena akan

menghapus sexnua thalak yang dijatuhkan.

Ifulah salah satu pendapat ulama rnadzhab Syafi'i dan pendapat

Imam Abu Hanifah.

Kdua: Pengecualiannya sah unfuk safu thalak yang pertama

saia, karena pengecualian dengan angka yang lebih kecil diperbolehkan,

sementara unfuk kedua angka safu selebihnSn dibatalkan.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, dua angka satu yang

pertama dianggap sah, sedangkan angka safu terakhir dibatalkan,

dengan landasan pendapat mereka bahwa mengecualikan angka yang

lebih besar itu diperbolehkan. Pendapat ini juga merupakan pcndapat

lain dari ulama rna&hab SSnfi'i-

[-alu apabila suarni berkata kepada isfuinf "Aku ceraikan kamu

dengan dua thalak kumng safu dan satu', maka juga ada dua riwayat

seperti di atas."
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sedangkan jika suami ber.kata lAku ceraikan kamu dengan tharak
tiga kurang safu setengah', maka ada dua rir*rayat puta. pertama:
pengecualiannya dibatalkan, karena angka setengah harus
disempumakan hingga menjadi angka dua, padahal angka dua rebih
besar dari hasil thalak yang jafuh, 5aifu safu, maka dari ifu pengecuarian
tersebut harus dibatarkan. Kedua: pengecuariannln dianggap sah unfuk
satu thalaknya saja hingga 3nng jatuh menjadi tharak dua, dengan arasan
seperti yang terdahulu telah kami kemukakan.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu dengan tharak tiga
kurang safu dan kurang safu', yakni menghubungkan safu pengecuarian
dengan pengecualian rainnya, jika seperti ifu maka pengecuarian
pertama dianggap sah sedangkan pengecuarian ydng kedua tidak,
karena jika pengecuarian yang kedua ifu dianggap sah maka jumrah
angkanya akan lebih besar dari hasil iumrah tharaknya, oreh karena ifu
thalak yang jatuh hu.,Sn thalak dua saja.

Adapun jika menumt perspektif pam ulama yang
mernperbolehkan pengecuarian dengan angka l,ng rebih banyak
daripada hasil jumlah tharak, maka dua sifuasi di atas hukumnya sah,
dan thalak yang jatuh adalah thalak satu.

lalu jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan tharak tiga
kurang satu kurang safu (tanpa dan)', maka dimungkinkan pengecuarian
yang kedua dibatalkan, hingga thalak png jatuh menjadi thalak dua.
Dan dimungkinkan pura tharak yang jafuh adarah tharak tiga, karena
pengecualian !,ang kedua dimaknai sebagai pengada (itsbar, sesuai
dengan kaidah: pengecuarian dari peniad a (naff sama dengan pengada.
Meskipun hasilnya tidak berkesesuaian dengan pengecuarian yang
diinginkan, narrun sangat berkesesuaia4 dengan tharak yang jafuh.
Sama seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan dua thalak
setengah', maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga.
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Apabila suami berkata kepada istin5n 'aku ceraikan kamu

dengan thalak tiga kurang setengah', maka jafuh thalak tiga, karena

setengah thalak yang dijafuhkannya disempumakan pada pengada, dan

bukan pada peniada.

Pasal: Pengecualian atas sebuah pengecualian

sebenamya boleh-boleh saia, namun pada masalah thalak

hal itu fidak diperbolehkan, terkecuali safu situasi, dan

itupun diperdebatkan. Situasi SBng dimaksud adalah ketika suami

berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan tiga thalak kurang

dua kurang satu'. Pengecualian ganda seperti itu dapat disahkan iika

menggunakan pendapat ulama yang membolehkan pengecualian

setengah thalak, dan thalak yang jatuh adalah thalak dua.

Apabila karni ditangra, bagaimana mungkin kalian

mernperbolehkan pengecualian dua thalak dari tiga thalak yang

diucapkan, padahal hasil thalak png jatuh lebih sedikit dari angka

pengecualian. Kami jawab: karena kalimat yang diucapkan oleh suami

tersebut tidak terpufus dan terus menyambung, ia mengecualikan satu

thalaknya dalam safu napas hingga dapat dianggap sebagai satu kalimat.

Kecuali jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak

tiga kurang tiga kumng dua', maka tidak sah pengecualian tersebut,

karena pengectralian dua dari tiga tidak dianggap sah lantaran angka

yang dikecualikan lebih besar dari hasilnya. Begitu pula dengan

pengerualian tiga dari tiga, karena tidak ada angka yang tersisa hingga

tidak ada thalak yang jatuh.

Sama halnya jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan

thalak tiga kurang tiga kurang satlr','maka thalak yang jatuh adalah

thalak tiga, karena fidak sah pengecualian Srang diucapkan. Pasalnya jika

pengecualian pertama dikurangi pengecualian kdua hasilnya menjadi

dua, dan thalak tiga yang dikecualikan dua akan menjadi angka satu,
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dan angka satu lebih kecir dari angka dua yang menjadi
pengecualiannya.

Namun Abul Khattab merniriki pendapat rain, ia berpandangan
bahwa pengecualian ifu dapat disahkan, karena pengecuarian yang
pertama dibatalkan lantaran angkanya sama dengan angka tharak yang
dikecualikan, maka yang tersisa hanya pengecuatian yang kedua saja,
hingga thalak yang jatuh menjadi thalak dua.

Tapi pendapat periama rebih tepat, karena pengecuarian dari
kalimat pengada (itsbat) sama dengan peniada (nafi) dan pengecuarian
dari kalimat peniada sama dengan pengada. Apabila tiga tharak peniada
dikerualikan oleh safu pengada maka hasirnya adarah dua pengada, dan
dua pengada ifu tidak bisa digabungkan dengan 

'tn r"r. tiga yang
pertama, karena akan mernbuat pengada dari pengada, Iantaran tidak
ada yang dikecualikan j ..

Dan safu hal terpenting dari semua pembahasan mengenai
pengecualian pada tharak, yaitu tidak sah pengecuarian jika tidak
terhubung dengan kalimat tharak Snng diucapkan, sebagaimana terah
kami sampaikan pada pernbahasan yang lampau. Wallahu a,lam.

1270. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang suami berkata kepada istrinya ,aku
ceraikan kamu pada bulan anu (agustus misalnya), maka
thalak ifu akan jafuh pada saat matahari sudah 

-t"ru"*-
pada hari terakhir menjelang bulan lnng dimaksud. "

unfuk lebih lelasnya, kami sampaikan bahwa jika seorang suami
berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu pada buran Ramadhan,,
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maka thalaknya itu akan jafuh pada awal malam terakhir bulan Sya'ban,

yaitu setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan tersebut,z57

Begitu pula yang menjadi pendapat imam Abu Hanifah-

Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa thalak tersebut jatuh

di akhir bulan Ramadhan. Dengan alasan bahr,rn ucapan thalak suami

berkemungkinan iafuh pada awal dan juga pada akhir bulan, oleh

karena itu thalak tersebut tidak iatuh kecuali setelah kemungkinan ifu

sudah tidak ada lagi, yaitu di akhir bulan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa suami tersebut menjadikan bulan sebagai waktu

jatuhnya thalak yang ia ucapkan, oleh karena itu apabila sudah masuk

sedikit saja waktu tersebut maka jafuhlah thalaknya. Sama seperti jika ia

berkata'aku ceraikan kamu jika kamu masuk ke dalam rumah itu', maka

ketika istri tersebut sudah sedikit saja melalati pintu rumah yang

dimaksud thalaknya sudah jatuh saat itu juga.

I"-ain haln5n jika suami berkata 'aku ceraikan istriku apabila aku

tidak membayar hutangku di bulan Ramadhan', maka thalak itu belum

jafuh hingga bulan 5nng dimaksud telah berlalu, karena jikapun ia

membayar hutangnya di akhir bulan Ramadhan maka waktu tersebut

masih termasuk bulan Ramadhan, dan syarat yang diajukan telah

berakhir ketika hutang itu dibaSarkan meski di akhir bulan sekalipun.

Pada kedua contoh sittrasi di atas ini suami tidak dilarang untuk

berhubungan intim dengan istin5ra sebelum waktu yang disyaratkan tiba.

Namun Imam Malik berpendapat lain, ia menyatakan bahwa

hubungan intim itu tidak boleh dilakukan. Sama seperti sumpah apapun

atas suatu pertuatan yang akan dilakukan, maka hubungan intim tidak

267 pogarr66n hari menurut perhitungan kalender tahun hijriah adalah di waktu

maghrib, tidak seperti pergantian hari menurut perhitungan kalender tahun masehi

yang terjadi pada jam 00.00 tengah rnalam -Peneri.
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boleh terjadi sebetum sumpah ifu dipenuhi, karena ia berada di bawah
bayang-bayang pelanggamn sumpah, dan peranggaran sumpah terjadi
akibat tidak melakukan apa yang dijanjikan sementara ia sampai saat itu
belum melakukannya.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, thalak yang ia ucapkan berum benar-benar jafuh, dan
tidak ada larangan bag'rya unfuk merakukan hubungan intim hanya
garagara sebuah sumpah, sebagaimana jika seandainya ia bersumpah
unfuk tidak melakukan sesuatu, apabila benar alasan yang dikemukakan
ifu maka seharusnya thalak itu jafuh saat ifu juga.

Pasal: Ketika waktu sudah dipatok untuk jatuhnya
thalak, maka thalak ifu sudah jafuh sedari awal masuknya
wakfu yang dimaks*d- Misarnya seorang suami berkata
kepada istrinya 'aku ceraikan kamu hari ini, atau ,..esok
hari' atau '-.tahun ini', maka dari awal wakttr tersebut thalaknya
sudah jatuh. Namun jika ada penjerasan ranjutan, misarnya dengan
mengatakan 'maksudku hari ini di tengah hari' atau ,..di sore hari, atau
'..di tahun ini tapi bulan oktober', maka alasan ini dapat diterima,
dengan konsekuensi urusan itu harus dipertanggung-jawabkan di
hadapan Tuhannya nanti. sementara unfuk hukum duniawinya, ada dua
riwayat yang berbeda seperti yang lalu-lalu.

lain halnya jika ia sudah menyinggung waktu yang cukup
spesifik untuk thalaknya, misalnya dengan mengatakan 'aku ceraikan
kamu di awal bulan Ramadhan' atau '..saat akan memasuki bulan
Ramadhan' atau '.-saat menyambut bulan Ramadhan, atau ,..saat

datangnya bulan Ramadhan' atau karimat rain semacam ifu, maka
thalaknya jatuh sejak waktu magrib di akhir bulan sya,ban (yakni tepat
pada saat pergantian bulan). Alasan apapun yang dikemukakan oleh
suami setelah itu tidak dapat diterima, misalnya 'maksudku adalah
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tengah bulan' atau '..akhir bulan' atau sernacafiInya, karena alasan-

alasan ifu tidak terkandung dalam kalimat yang diucapkannya.

Berbeda jika ucapan thalakqn adalah 'aku ceraikan kamu

setelah bulan Ramadhan usai', atau '.-di akhir. bulan Ramadhan' atau '-.di

penghujung bulan Ramadhan' atau kalimat lain semacam ifu, maka

thalaknya baru akan jatuh di bagian al'hir bulan tersebut.

Apabila suami berirata kepada istuinya 'aku ceraikan kamu di

pagi hari bulan Ramadhan' atau '..di awal siang hari bulan Ramadhan"

maka thalaknya jafuh ketika fajar menyingsing di hari tersebut, karena di

saat itulah sebutan unfuk awal siang dan awal pagi. Berdasarkan itulah

ketika seseorang bernazar unfuk melakukan i'tikaf safu hari atau

berpuasa, maka memulainya harus sejak terbitn5ra fajar di pagi buta.

Jika suami berkata kepada isfuinya 'aku ceraikan kamu ketika

Ramadhan datang' atau'..ketika hilal Ramadhan terlihat' atau '..saat hilal

Ramadhan', maka thalak itu jatuh di saat hilal Ramadhan telah tiba,

kecuali jika ia bemiat untuk menthalak istrinya sejak saat itu hingga hilal

tiba, maka thalaknya jatuh di saat itu jug-a.

Dan jika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu di

hari ketiga dari sekarang', maka thalakn5ra jatuh di awal hari ketiga sejak

kalimat thalak itu diucapkan.

Pasal: Apabila su.uni mengucapkan kalimat thalak

dengan mengaitkatrnya pada satu waktu, atau ia

mengganfungkan satu sifat atau syarat pada kalimat thalak tersebut,

maka thalaknya itu tdak jatuh kecuali sudah tiba waktunya atau sifat dan

syaratirya sudah terpenuhi.
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Begitulah pula pendapat hnu Abbas, Atha, Jabir bin Z,.id,, An_Nakha'i, Abu Hasyimz68, Ats_Tsauri, Imam Sgaft,i, Ishaq, Abu Ubaid,dan ulama madzhab Hanafi.

sementara ifu sejumrah urama rain, di antaranya Said binMusayib, Hasan, Az_Zrhrt, eatadah, yuh,^ Al Anshari, Rabiah, danImam Malik, berpendapat bahwa ,ika suami ,,*nn**nuun tharakdengan safu sifat tertenfu png pasti akan datang misarnya suami
berkata 'aku ceraikan kamu kefir. matahari terbit, atau ,..ketika 

masukbulan Ramadhan' maka tharak ifu jafuh saat itu juga, karena pemikahan
tidak dapat terikat dengan u/aktu tertenfu. oreh karena iturah seorangpria tidak boieh menikahi seomng wanita hanya unfuk waktu satu buranramanya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwa kefika ada seomng pria berkata kepada istrinya
'aku ceraikan kamu di penghujung tahun, Ibnu Abbas berkata: Ia masihboleh melakukan hubungan intim dengan isfoinya ifu sejak saat iaucapkan kalimat tersebut hirggu penghujung 1u1r*.269

I agi pula, perceraian merupakan pemufusan ikatan kepemirikan
suami atas istrinya, maka sah-sah saja percemian itu dikaitkan dengansuafu sifat tertenfu. Apabila seseoftmg melakukan hal ifu maka ,

thalaknya belum jafuh seberum terpenuhi syaratrya, seperti harnyahukum pembebasan hamba sahaya, yang mana mereka juga sepakat
bahwa dalam hukum pernbebasan hamba sahaya aipn b,*iiJ-,'#;;
syarat tertenfu.

268 46, Hasyim Ar-Ruhani Al wasithi adarah perawi yang handal dan terpercaya.Ada yang menyebut 
11ma .astilva 

y.h5,u q; D_";, ;";;;*;" juga yangmenyebutrya Nafi. Ia wafat pada tahun 132 tu""rr. tu, na{rrtlao)s_siyar(go9).25e Abar tersebut dr!;*d;r"iur'*.ou"t, daram kitab Ar Mushannaf,{r\{r?i!i?.,,*hi:^.;G'd"hAi,i*i,ai"*-r.,lt."iir,*nAtKubm
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Imam Ahmad memperkuat pendapat tersebut dengan dalil atsar,

yaitu melalui pemyataan Abu DzNr: Aku memiliki seekor unta yang

digembalakan oleh seorang hamba sahaSra yang akan aku bebaskan di

tahun depan.z?o

Selain ifu, suami tersebut telah mengaitkan satu sifat untuk

thalaknya, maka thalak tersebut tidak jatuh kecuali sifat tersebut telah

terpenuhi, sebagaimana jika ia berkata 'aku ceraikan kamu jika musim

haji tiba" maka thalaknya baru akan jatuh ketika musim haji telah tiba.

Dan ini bukan merupakan batas waktu unfuk sebuah pemikahan,

melainkan batas waktu untuk perceraian, dan hal ifu tidak dilarang.

Sebagaimana dalam pemikahan tidak diperbolehkan untuk mengaitkan

syarat tertentu, sementara dalam perceraian diperbolehkan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

'Aku ceraikan kamu sampai bulan anu' atau '--sampai tahun

anq', kalimat ini sama hukumnya seperti kalimat'aku ceraikan kamu di

bulan anu' atau '..di tahun anu', yaitu thalak hanya jafuh pada awal

waktu yang disebutkan.

Begitulah pula yang menjadi pendapat Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa thalak itu

jatuh saat itu juga (yuhi saat diucapkan kalimat thalaknya), karena

kalimat thalak yang diucapkan sudah membuat thalaknya jatuh,

sementara wakfu-waktu yang disebutkan setelahnya digugurkan karena

penggunaan kata ,'sampai" merupakan pernbatasan waktu dan tujuan

yang akan dicapai, sementam ikatan tidak mengenal

pembatasan wakfu. .

Adapun i*durun yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar yang kami

270 66ur ini diriwayatkan oteh hnu Syraibah dalam kitab al-Mushannaf (4/5/231.
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sebutkan pada pasar seberum ini. serain ifu, kalimat tersebut memang
memiliki kemungkinan sebagai pembatas waku untuk jatuhnya tharak,
seperti halnya jika seseorang berkata 'aku akan pergi sampai tahun anu,
yang artinya hingga datangnya tahun png disebutkan, dan apabila ada
dua kemungkinan seperti itu (vak"i mungkin rangsung jafuh dan
mungkin akan jafuh pada tahun yang disebutkan), maka tharak ifu hanya
jatuh pada waktu yang paring diSnkinkan, tidak pada waktu yang masih
diragukan. Ada dua alasan lrang membuat pendapat kami lebih tepat,
yaitu:

Pertama Pendapat lain menjadikan waktu tersebut sebagai batas
tujuan, padahal fujuan grang diucapkan bukanlah sebagai batas akhir,
melainkan sebagai batas awal dimulairya thalak. ,

Kdua: Pendapat kami membuat imprementasi tharaknya di saat
yang yakin, sementara pendapat tain masih diragukan wakfunya.

[-ain halnya jika seterah ifu suami menjeraskan, bahwa maksud
dari kalimatrya adalah, ia ingin menjatuhkan tharak saat itu juga hingga
tahun anu, maka thulukr}^ pun jafuh saat ifu juga, karena ia.terah
menjelaskan sendiri apa yang ia niatkan, dan karimat yang diucapkannya
masih memungkinkan makna tersebut.

Begitu pula jika kalimat yang ia ucapkan adalah 'aku ceraikan
kamu sejak hari ini sampai tahun anu', maka tharaknya jafuh pada saat
ifu jtiga, karena kata "sejak" bermakna dimulainya sesuafu unfuk sebuah
tujuan, oleh karena itu thalaknya dimulai pada hari itu juga.

Sedangkan jika ia menjetaskan, bahwa maksud dari kalimatnya
adalah syarahrya berlaku mulai hari ini dan thalaknya baru akan jafuh
pada tahun anu,. maka thalaknya tidak jafuh kecuari seterah datangnya
tahun yang disebutkan otehnya.

Sementara jika ia menjelaskan, bahwa maksudnya adalah
peningkatan thalak dari satu hingga tiga sejak wakfu diucapkan hingga
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tahun anu, Ahmad menyatakan secara eksplisit bahwa thalaknya jatuh

pada saat itu juga.

Pasa} Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

'Aku ceraikan kamu di penghuiung awal bulan,' maka

thalaknya jatuh ketika matahari terbenam di hari pertama bulan yang

dimaksud, karena hari itulah yang disebut sebagai awal bulan.

Sedangkan jika ia berkata 'aku ceraikan kamu di awal penghujung

bulan" maka thalaknya jatuh ketika masuknya malam di hari terakhir

bulan yang dimal<sud, karena hari itulah yang disebut sebagai akhir

bulan.

Abu Bakar memiliki pendapat lain, untuk situasi pertama ia

mengatakan: thalak ifu jatuh ketika matahari terbenam pada hari kelima

belas bulan yang dimaksud. Sedangkan untuk situasi kedua ia

mengatakan: thalak ifu jatuh kefika masuknya malam pada hari keenam

belas bulan yang dimaksud. Alasannya adalah, karena safu bulan terbagi

menjadi dua, awal dan akhir. Dan yang disebut dengan penghujung awal

bertepatan dengan awal penghujungnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abul Abbas bin

Syuraih.

sementara ulama lain sependapat dengan kami, dan pendapat

itulah memang yang lebih tepat, karena selain hari pertama tidak ada

yang menyebutnya sebagai awal bulan dan tidak ada yang menyebut

tengah bulan sebagai akhir bulan. Makna yang diungkapkan oleh Abu

Bakar dan Abul Abbas sama sekali tdak terlintas dalam pikiran kefika

kedua kalimat diucapkan, oleh karena ihr perkataan suami tersebut

harus dialihkan kepada makna yang sesungguhnya.
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Pasal: Apabira seorang suami berkata kepada istrinya'Aku ceraikan kamu jika telah berraru satu tahun, atau'"sampai satu tahun ke depanr' maka awar perhitungan tahunnya
dimulai sejak kalimat tersebut diucapkan hingga mencapai dua belas
bulan menurut perhifungan hirar (yakni menurut perhifungan buran pada
kalender hrjriah). Dalil pe*ritungan tersebut adatah firman Allah gi, 

-

@ Uii qq -E a,i,'{;,ii * (x};" i
"Mer bertan5n kepadatnu (Muhammad) tantang bulan sabit

Katakanlah, 'Tfu adarah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah)
haji.. (Qs. Al-Baqamh I2l: L89). .

oleh karerra ifu, apabila suami tersebut bemiat di awat tahun
(yuk i bulan Muharram), maka tharirknya jafuh dua beras buran
setelahnya (yakni di buran DDzurhiiiah). Juga dengan perhitungan hari
yang disesuaikan, yakni jika kalimat thalaknya diucapkan di awal bulan
maka thalaknya jatuh di akhir buran kedua beras, sedangkan jika
diucapkan di pertengahan buran maka tharaknya jafuh di pnrt"nguhu.
bulan ketiga belas, dan begifu seterusnya. Begifu juga dengan
perhifungan tanggal, apabira terah berralu seberas buran, maka unfuk
bulan kedua belas harus dirihat terrebih dahuru tanggar berapa ia
mengucapkan kalimat thalaknya, lalu bulan temkhir ifu digenapkan
hingga tiga puluh hari, karena sebenamya sebutan sSnhr fturan
penanggalan) merupakan sebutan unfuk rentang waktu antara dua hilal
(bulan sabit), apabila sebuah perhifungan tidak sesuai dengan rentang
waktu tersebut maka safu buran digenapkan menjadi tiga puruh hari.

Namun selain ifu ada pura pendapat rain; yaifu bahwa seruruh
bulan disama ratakan hifungannya menjadi tiga puruh hari. Terkait
dengan jumlah tersebut, Ahmad menSntakan secara eksplisit ketika ia
ditanya mengenai oftmg yang bemazar unfuk melakukan puasa dua
bulan berturut-furut, berapa secara pasti jumrah harinya? Ia menjawab:
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enam puluh hari. Apabila ia memulainya benar-benar dari awal bulan

maka bisa jadi jumlah hari puasanya hanya lima puluh delapan hari,

namun puasanya tetap sah dan tetap terhifung dua bulan. Jika ia

memulainya dari tengah bulan maka ia harus menyempumakan jumlah

hari yang kurang di bulan selanjutnya.dgttg* hitungan tiga puluh hari,

begitu juga dengan bulan kedua yang dimulai dari pertengahannya, ia

harus menyempumakan jurnlah hari yang kurang untuk bulan tersebut di

bulan berikutnya lagi.

Apabila suami menjelaskan 'tahun yang kumaksud adalah lika

bulan Dzulhijjah telah berakhir', maka penjelasannya itu dapat ditedma,

karena memang bulan terakhir untuk tahun hiiriah adalah bulan

Dzulhijjah dan pengakuan tersebut sebenamya lebih mempersempit

dirinya.

Jika suami berkata kepada isfuinya 'aku ceraikan kamu jika

tahun ini telah berlalu', rnaka thalaknya jatuh seiring dengan berakhimya

bulan Dzulhijjah, karena alif lam yang digunakan pada kata as-sanah

(tahun ini) merupakan lam ta'rif, yang artinya adalah tahun yang dikenal

berakhir di bulan Dzulhiiiah. Namun jika kernudian ia menjelaskan,

bahwa maksudnya adalah tahun yang beriumlah dua belas bulan, maka

penjelasan itu dapat diterima, karena s@arEl hakikat memang seperti

itulah makna satu tahun

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Aku ceraikan kamu pada setiap tahun,' ini adalah sifat yang

diperbolehkan, karena suami memiliki hak unhrk menjatuhkan thalaknya

pada setiap tahun. Apabila sifat itu diladikan syarat untuk thalaknya

maka boleh-boleh saja, dan permulaannya dimulai sejak ia menyatakan

kalimat tersebut. Sementam thalak pertamanya jatuh setelah dua belas

bulan ia menyatakannya. Thalak kedua jatuh dua belas bulan berikukrya.

Oah thatak tiga jatuh dua belas bulan selanjuhrya. Namun thalak kedua
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dan ketiga hanya jafuh jika wanita yang diceraikan masih berstatus
sebagai istrinya, misarnya wanita tersebut berum seresai dari masa
iddahnya, atau ia sudah dirujuk kembari oreh suaminya (untuk tharak
safu dan dua), atau sudah diperbaharui pemikahannya (unfuk tharak
bain). Apabila istoi terah berar&ir masa iddahnya dan menjadi bain, raru
masuk tahun kedua saat ia masih bain (berum diperbaharui
pemikahannya), maka tidak ada tharak yang jafuh, karena wanita itu
sudah bukan berstafus sebagai isfoinya ragi. Namun jika wanita itu sudah
melewati masa iddahnya raru s,ami tersebut memperbaharui
pemikahannya saat masih di tahun itu (tahun kedua), maka menurut
sebagian besar ulama kami thalaknya tetap jafuh, karena ketika masuk
tahun kedua yang menjadi syarat waktu dari tharakn5ia wanita tersebut
berstatus sebagai istui dan dapat dikenai tharak (objek tharak).

Faktor tidak jafuhnya thalak kepada wanita ifu tatkara masuk
tahun kedua adarah karena ia sudah fidak lagi menjadi objek tharak dan
sudah menjadi oftmg rain, raru kefika suami tersebut sudah
mernperbaharui pemikahannlra maka jatuhlah thalak ifu.

Al Qadhi berpendapat, tharak itu baru jatuh kepada istui seterah
masuk tahun ketiga. Sementara menurut pendapat At-Tamimi, sifat
yang disyaratkan sudah tidak merekat pada istri tersebut ketika ia sudah
terthalak bain, maka karirnat tharak suami yang berjenjang sudah tidak
berlaku lagi.

I ^lu, apabira di tahun tersebut suami fidak menikahinya ragi,
hingga masuk tahun ketiga dan smmi menikahinp ragi di tahun;or"b*
maka thuluLtf. langsung ptgh setelah meoit'hinya. Itu untuk thalak
yang kedua. sedangkan untuk thalak ketiga jatuh ketika mernasuki
tahun keempat.

Sementara menurut pendapat Al eadhi, isfui yang baru
dinikahinya lag pada tahun ketiga itu tidak jatuh thalaknya kecuali telah
masuk tahun keernpat, dan untuk thalak ketiganSn jafuh ketika sudah

@l - At Mughni



i

masuk tahun yang kelima. sedangkan menurut At-Tamimi, sifat

syaratnya sudah tidak ada hingga thalak suami sudah tidak berlaku lagi.

[-alu terkait waktu awal dimulainya tahun kedua juga ada

perbedaan pendapat, menurut Al Qadhi permulaan tahun kedua adalah

setelah berlalunya dua belas bulan semenjak kalimat thalak ifu

diucapkan, karena awal mula masa perieniangan thalaknya adalah tepat

di saat ia mengucapkan kalimat thalak.

Demikian pula yang menjadi pendapat para ulama madzhab

Syafi'i.

Sementara Abul Khaththab berpendapat, bahwa dimulainya

tahun kedua adalah di bulan Muharram, karena bulan itulah yang

menjadi awal tahun hijriah, oleh karena itu iika seseorang mengaitkan

sesuafu secara berjenjang dari tahun ke tahun maka perhitungannya

menurut tahun yang dikenal secara ulnuln, sebagaimana ffrman Allah

&'

1l ,a6/:i/,
( \+v r, ofr ,G P 06;3-41'o;;{l

@crHx;i{i6i,H'{
"Dan tidaklah merel<a (omng-omng munafik) memperhatikan

bahwa merel<a diuji sel<ali atau dua kali setiap tahun." (Qs. At-Taubah

19] L26).

Adapun jika suami menjelaskan bahwa tahun yang dimaksud

olehnya adalah tahun yang beriumlah dua belas bulan, maka penjelasan

itu dapat diterima, karena itulah makna tahun secara hakikat.

Sedangkan jika ia menjelaskan bahwa niatku untuk memulai tahun

tersebut dari awal tahun baru di bulan Muharram, maka urusan ifu

diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Dan menurut Al Qadhi,

menurut hukum duniawi penjelasan ifu tidak dapat diterima, karena
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penjelasannya bertentangan dengan kenyataan. Namun menurut kami
ada dua riwayat untuk hukum duniawinya, dan keduanya memiriki
kemungkinan.

Pasal: Apabira seorang suami berkata kepada istrinya'Aku ceraikan kamu apabira tetah kurihat hirar Ramadhan,,
maka thalak itu jafuh di awal bulan Ramadhan saat hilar
terlihat, meskipun oleh orang lain-

Begitulah pula pendapat Imam Syafi,i.

sementam Imam Abu Hanifah berpendapat, tharak ifu tidak
jafuh kecuali ia telah merihafuiya sendiri, karena ia mengaitkan tharaknya
dengan melihat hilal oleh dirin5ra sendiri, sama seperti jika ia mengaitkan
thalaknln dengan melihat Zaid misalnya

Adapun landasan Snng mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, melihat hital dalam petrgertian q,rariat Islam adalah'mengetahui sudah adangn hilal di awal bulan hiir.lah. Dengan dalil saMa
Nabi $: 'Apabila.karian sudah merihat hitar nnka -uturun bapuasa,
dan apabila l<alian sudah metilnn3n @i butan mal<a
h q tikanlah berpuas2.,,27 I

Maksudnp adatah jika ada png merihat hirar hingga diketahui
bahwa hilal sudah muncul, md* mulailah berp*sa. Ol; kur*; ;
kalimgt melihat hilat }nng digunakan oleh sang zuami diartikan sesuai
dengan pengertian dalam sgrariat Islam. Sarna seperti jika ia berkata ,aku
cemikan karnu jika kamu berptrasa', mar{na puasa pada karimat tersebut
diarfikan dengan pui*.r png sesuai datam q.ariat Isram, yaifu dengan
menahan hal-har 5ang membatarkan puasa dari terbit fajar hingga

271119. At Bukhari naja.!u puasa (4/lrt3} Muslim pada bab vnn(2/T/760),An-Nasai pada bab pnsawlgai2,*'rurr 
lytlulpada bab pr.rasa (r,/16s4,1655),juga oleh Ahmad dalam kitab MusrndrUn (2/?jjgl; Baihaqi dalam htab As_Sunan AtKubm(4/204;l

@l - At Mughni



matahari tenggelam, bukan sekdar menahan lapar dan harrs dalam

waktu tertenfu dan unfuk tujuan tertenhr (misalnya berpuasa karerra

akan menjalani operasi besar dari siang hingga malam, ahu karena diet

dengan hu.,!ra menahan rasa lapar di malam hari)-

Berbeda halnya dengan melihat 7-aid',l,arqta melihat Zail tidak

ada dalam pengertian s5nriat.

Dan thalak tersebut juga tidak hanSn jatuh derrgan terliharrp
hilal saja, mdainkan juga ketika bulan Rarnadhan ditetapkan tebh

masuk karena bulan $nban telah genap beriumlah tiga puhrh hafl.mra

sudah ditetapkan rrnsutmsn bulan Bamadhan, maka thahk ihr t€hp
jatuh meskipun hilal sama sekali tidak terlihat, karena ttihl sdatt
diyakini keberadaanngn dengan genapnln iumlah hari di bulan EEtarL

. Apabila setelah ifu suami menjelaskan, bahwa rnaksd dari

kalimakrln adalah derrgan melihat sendiri hilal tersebut, maka p€rfdasan

itu dapat diterirna, karena mernang b€ihnah arti melihat secam halald-

Melihat hilal juga bergantung dengan wakturyE, llaitu setehh

matahari terbenam. Apabila ia sudah melihat hilal sebelum tefterrurrrya

matahari maka thulalmp tidak iatuh, karena pertarna kah ttilal telmnt

ketika pergantian bulan adalah saat rnatahari sudah terbenam.

Namun dimungkinkan puh thalak itu jahrh dengan mefihat tdal

tersebut sebelum terbenamnSra matahari, karena syamt m€fihatEla

sudah terpenuhi.

Apabila suami menjelaskan, bahwa thalaknya hanya iattfi flra &r

melihat hilal ifu dengan rnata kepalanlp sendiri, narnun ia tihk
kesampaian untuk melihat hilal (sabit) hingga aL*rimgra strdah manlafi

bulan, maka thalaknSa tidak jatuh, karena bulan bukanlah ttila[ kt
pam ulama kernudian berbeda pendapat mengenai bulan 1nrrg s.dah

tidak disebut sebagai hilal lagi, ada Snng berpendapat setelah l€$at fta
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malam, ada yang berpendapat ketika bulan sudah penuh cahayanya,
dan ada pula yang berpendapat ketika buran sudah bersinar r*u-r,nl-- 

'-'

Pasal: Ahmad menlatakan: Apabila seorang suami
berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu jika datang
malam lailaful qadar', maka hendaknya ia tidak menyentuh istrinya
setelah hari kesepuluh. lailafur qadar sendiri menurut penduduk kota
Madinah terjadi pada malam ketujuh belas, sementara hadits-hadits
shahih yang berasal dari Nabi $ menyebut bahwa malam lailatul qadar
terletak di antam sepuluh malam temkhir.

Alasan Ahmad agar suami tidak menyenfu[ istrinya seterah
berlalu sepuluh hari pertama kernungkinan adalah unfuk kehati-hatian,
karena Nabi $ sendiri mernerintahkan umatnya unfuk -".rggupui
malam lailatul qadar di sepuruh maram yang terakhir. Adapun unfuk
jatuhnya thalak ifu sendiri belum akan berlaku kecuali setelah hari
temkhir bulan Ramadhan, karena rrasih ada kemungkinan malam
lailatul qadar itu terjadi di malam yang teral<hir.

Pasal: r\pabila suami mengaitkan tharaknya pada
suafu syarat yang baru akan datang di masa depan namun
sebelum terpenuhi syarat tersebut ia sudah berkata ,aku
percepat thalakku', maka tharaknya tidak jatuh dengan percepatan
itu, karena thalaknya terkait dengan masa yang belum tiba, dan ia sama
sekali tidak berhak untuk merubahnya.

Apabila ia menginginkan ada tharak yang jafuh, maka ia harus
mengucapkan kalimat thalak yang lain, bukan mempercepat thalaknya
terdahulu. Jika ia mengucapkan kalimat thalak yang lain maka jatuhlah
thalak tersebut, sementara ketika waktu yang dikaitkan dengan thalak
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yang pertama telah tiba maka jatuh pula thalak tersebut pada waktunya,

selama istri tersebut masih dalam tanggungannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Aku ceraikan kamu esok hari apabila 7-aid datang', iika 7-aid

tidak kunjung datang rnaka tidak ada thalak yang jatuh pada keesokan

harinya. Sebab l<ata ia "apabila" merupakan ismu aman mustakbal

(kata ketemngan waktu yrang akan datang) hingga maknanya menjadi:

aku ceraikan kamu esok hari pada saat kedatangan Zaid. Dan bila

temyata Zaid tidak datang di keesokan harinya maka thalak itu tidak

jatuh, meskipun di hari-hari berikuhrya Zaid datang, karena ia telah

mengaitkan thalaknya dengan safu sifat, yaifu kedatangan 7aid, maka

thalak tidak jatuh hingga sifat itu ada.

Apabila istui yang akan dithalak meninggal dunia di pagi hari lalu

Zaid datang setelah itu, maka ttnlak tersebut juga tidak jatuh, karena di

wakfu seharusnya thalak itu jatuh istui sudah tidbk berstatus sebagai

objek thalak lagi. Begitu juga jika istui tersebut moringgal dunia sebelum

hari jatuhnya thalak.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu di (siang) hari

datangnln Taid',lalu Zaid datang di rnalam hari maka tidak ada thalak

yang jatuh, karena sifat qpmt 1;ang dikaitkan dengan kalimat thalaknya

tidak ada, kauali jika kata taa laly;adtdiarfikan dengan waktu, sebab

memang terkadang unktu dapat diistilahkan dengan kata al yaum,

sebagaimana disebutkan pada ftrrnan Allaht

Gli;i! b;a:i;t
" Dan bnngskp mundur pda uaktu itu " (Qs. Al Anfaal [8]:

15).
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Apabila istri meninggar dunia di pagi hari lalu Zaid datang di
siang hari, maka ada dua pendapat. pertama: thalak itu sudah dihifung
jafuh sejak awal hari, karena jika seandainya yang dikatakan suami ifu
adalah 'aku ceraikan kamu di hari Jum'at' maka thalak itu sudah jatuh
sejak awal hari Jum'at, begifupun dengan sifuasi di atas, seharusnya
thalak itu sudah jatuh sejak fajar menyingsing. Kedua: thalak tidak jatuh,
karena pada kalimat tersebut ada syarat kedatangan zaid, apab ila z-aid
baru tiba setelah kematian sang istui maka thalak itu fidak jatuh. Berbeda
sifuasinya dengan thalak di hari Jum'at, karena yang menjadi syarat
jafuhnya thalak aaaun tibanya hari Jum'at, hanya ifu. Sementam untuk
situasi sebelumnya dapat dikatakan ada dua syarabnya, maka tidak
mungkin hanya safu syarat saja png dipertimbangkan..

Namun demikian, pendapat yang rebih tepat adarah pendapat
yang pertama, karena hari 57ang disebut bukanrah sebagai syarat,
melainkan penjelasan mengenai saat jafuhnya tharak untuk
mengidentifikasi datangnln hari y"ang dimaksud, dan jika hari ifu telah
tiba maka jatuhlah thalaknya. sama seperti jika seandain5n suami itu
berkata 'aku ceraikan kamu di hari pelaksanaan shalat Jum'at,.

Begitu pula jika seandainya suami yang mehinggar dunia di pagi
hari, lalu setelah im Zaid baru datang. Atau sepasang suami istri tersebut
yang meninggal dunia sebelum datangnya Zaid. Kedua sifuasi ini sama
hukumnya seperti sifuasi isfui png meninggal dunia di atas.

Adapun jika suami berkata 'aku ceraikan kamu jika Zaid datang
di bulan Ramadhan', lalu Zaid pun datang di bulan tersebut, maka ada
dua pendapat untuk jafuhngn thalak pada situasi tersebut. pertama:
thalak tidak jatuh hingga Zaid datang, karena kedatanganngra menjadi
syarat, dan tidak mungkin thalak itu jatuh jika syamtorya belLm
terpenuhi. sama halnya jika bulan Ramadhan pada kalimat tersebut
tidak disebutkan, maka sernua sepakat bahwa thalak tidak jafuh sebelum
Zaid datang. Kedua' apabila zaid terah datang, maka thalak sudah jatuh
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terhitung sejak awal bulan Ramadhan, dengan mernpersamakan situasi

ini dengan situasi sebelumnya (hari kedatangan 7-aidl-

.Pasal: Apabila seoftrng suami berkata kepada istrinya
'Kamu terthalak hari ini dan esok hari', maka thalak yang jatuh

hanya thalak satu saja, karena isfui yang terthalak hari ini juga terthalak

pada keesokan harinya- Namun jika suami menjelaskhn 'maksudku

adalah aku ceraikan kamu hari ini dan aku ceraikan kamu lagi di

keesokan hari' maka thalak 5nng jatuh adalah thalak dua. Sedangkan

.jika suami menjelaskan'maksudku adalah aku ceraikan kamu pada salah

sahr dari dua hiri itu' maka thalak itu jatuh pada hari itu juga sementara

keesokannya tidak, karena ia menjadikan kedua hari ifu sebagai satu

waktu unfuk jafuhnya thalak, maka Jafuhnya hanya pada awalnya saja.

Namun jika ia menjelaskan 'maksudku adalah aku ceraikan kamu

setengah thalak hari ini dan setengah lagi esok hari', maka thalak itu

jatuh di hari itu dan di keesokan harinya (dua thalak), karena thalak yang

separuh harus diser4pumakan hingga menjadi satu thalak penuh. Lain

halnya jika niat yang ia jelaskan adalah 'Maksudku adalah aku ceraikan

kamu setengah thalak hari ini dan sisanya lagi esok hari', maka

dimungkinkan seperti sebelumnya dan dimungki"k"" pula thalak yang

jatuh hanya satu, karena separuh thalak yang jatuh di hari pertama telah

disempumakan menjadi safu thalak penuh, hingga tidak tersisa lagi

untuk jatuh di keesokan harinya (yuhi sisanya sudah menjadi

penyempuma thalak sebelumnya).

Kemungkinan ini juga disebutkan oleh Al Qadhi untuk masalah

yang pertama. Dan pendapat ifu juga merupakan pendapat madzhab

Syafi'i, yang mana para ulamanya juga menyebutkan kedua

kemungkinan tersebut.
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Pasal: Apabila seor.rng suami berkata kepada istrinya
'Aku ceraikan kamu'hari ini iika datang esok hari', di sini Al
Qadhi berpendapat bahwa thalak itu jatuh pada saat itu juga, karena ia
mengaitkan thalaknya dengan spmt yang tidak mungkin terjadi, hingga
syarat itu harus dibatalkan dan tidak ada syarat lagi unfuk thalak
tersebut, maka jafuhlah thalaknya. sebagaimana jika seseorang yang
memiliki hak thalak namun tanpa sunnah ataupun bid'ah pada
thalaknya, lalu ia berkata kepada isfuiqn ,aku ceraikan kamu sesuai
dengan sunnah' maka syarat tersebut harus dibatalkan.

Namun dalam l,itab Al Mujatmd, AI eadhi mengatakan: thalak
ifu udak jafuh, karena s5nmfuila tidak mungkin terwujud, lantaran'
tujuannya adalah menjatuhkan tharak jika esok hari datang di hari ini,
padahal esok hari tidak mungkin dg*n kecuali setelah hari ini berlalu.

Pendapat ini pula 5nng menjadi pendapat madzhab Syafi,i.

Pasal: Apabila seoftmg suami berkata kepada istrinya
'aku ceraikan kamu kemarin', padahar ia tidak ada niat
sebelumnya, niaka menurut pendapat lrang diunggutkan dari
Ahmad thalak itu tidak jatuh.

Diriwaya&an darinya terkait s@ftmg suami yang berkata kepada
isfoinln 'aku cemikan kamu esok hari' padahal suami ifu baru
menikahinya hari ini, maka tidak ada thalak Snng jafuh.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar.

sementara Al Qadhi seperti diungkapkan pada salah safu
bukunya berpendapat bahwa thalak itu jatuh. pendapat ini pula yang
menjadi pendapat ma&hab Spfi,i.

adalah, karena suami memberikan syarat pada
thalakn5n dengan syamt png tidak mungkin, oleh karena ifu sifat
tersebut harus dibatalkan. Sama seperti jika seorang suami memiliki hak
thalak namun tanpa sunnah ataupun bid'ah pada thalaknya, lalu ia
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berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu sesuai dengan sunnah', atau

ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak 5nng tidak akan jatuh

atasmu'. Kalimat thalak yang diungkapkan seperti itu fidak membuat

thalaknya jatuh.

Adapun alasan pendapat pertama adalah, bahwasanya thalak

adalah mengangkat penghalalan terhadap pasangan suami istri, dan

terangkatnya penghalalan itu tidak mungkin teriadi di masa yang sudah

berlalu, dan dengan begitu thalak pun tidak jatuh. Seperti halnya jika ia
berkata kepada iskinya'aku ceraikan kamu dua hari sebelum datangnya

Zaid', lalu datanglah Zaid pada hari itu, maka thalaknya tidak jatuh. Para

ulama'madzhab kami sepakat akan hal itu. Dan pendapat ifu juga

menjadi pendapat sebagian besar ulama madzhab Syafi'i.

Thalak seperti itu tidak mungkin disahkan, sama seperti jika

seseorang berkata 'aku ceraikan kamu jika kamu dapat merubah bafu ini

menjadi emas', atau ia berkata 'aku ceraikan kamu sebelum aku

menikahi kamu'. Sifat-sifat seperti ifu adalah hal yang mustahil, maka

hukumnya sama seperti di atas ketika seorang suami berkata kepada

istrinya 'aku ceraikan kamu kemarin'.

Namun Al Qadhi menyatakan: Aku pemah membaca pendapat

Abu Bakar pada salah safu lembaran fulisannya, ia mengatakan: Apabila

seorang suami berkata kepada is&inya'aku cemikan kamu sebelum aku

menikahi kamu' maka jatuhlah thalaknya, sedangkan jika ia berkata 'aku

ceraikan kamu kemarin' maka thalaknlp tidak jafuh. Pasalnya, tidak

mungkin menjafuhkan thalak di waktu yang telah berlalu, sementara

kalimat 'sebelum aku menikahi kamu'dapat terbayang kemungkinannya,

misalnya ia menikahinya unfuk kedua kali setelah diceraikan, yang mana

thalak itu terjadi sebelum pemikahan yang kedua, dan pemikahan yang

kedua masih belum terjadi. Maka thalak itupun jatuh pada saat itu juga,

I<arena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu sebelum pemikahan yang

kedua.
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Adapun jika suami ifu menjeraskan bahwa maksud dari karimat
'Aku ceraikan kamu kemarin' atau '..seberum aku menikahi kamu,
adalah menjatuhkan tharak pada saat ini juga, maka jatuhrah tharaknya.
Sedangkan jika ia menjelaskan bahwa kalimat tersebut hanya cerita lama
yang ia sampaikan kembali, karena isfuinya ifu memang pernah ia
ceraikan sebelumnya, atau diceraikan oleh suami sebelum dirinya, dan
hal ifu memang terjadi, maka penjerasan ifu dapat diterima. Namun jika
tidak pemah te4adi, maka jatuhlah thalaknya saat itu juga.

Itulah yang disampaikan oleh Abu Al Khaththab.

Namun Al eadhi menyatakan: Menurut pendapat yang
diunggulkan dari Ahmad penjerasan dari suami yang,seperti itu dapat
diterima, karena ia mengungkapkan . niakrya yang memang
dimungkinkan terjadi seperti ifu, walaupun tidak benar-benar terjadi.
Lain halnya jika istrinya langsung yang membantahnya, maka jatuhlah
thalaknya. Dan istri tersebut baru terhifung iddah di hari ifu, karena
dengan membatah thalak tersebut artinya ia mengaku bahwa hari
kemarin bukanlah hari iddahnya

Adapun jika suami tersebut meninggar dunia sebelum ia
menjelaskan maksud dari ucapannya, maka ada dua pendapat yang
berbeda, seperti perbedaan pendapat pada tharak mutrak. Mereka yang
berpendapat bahwa thalak muflak tidak jatuh tharaknya, maka begitu
juga di sini. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa tharak mutlak
sebagai thalak yang sah, maka pada situasi inipun jafuh tharaknya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Aku ceraikan kamu safu bulan seberum datangnya zaid,,
lalu Zaid datang setelah satu bulan lebih sejak diucapkannya
kalimat itu, maka thalaknya dihitung sudah jatuh sebelum
safu bulan sejak kedatangan Zaidtersebut.
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Pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan
Zufar.

Sementara imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya
berpendapat, thalak hanya jafuh ketika Zaid datang, karena suami
tersebut menjadikan bulan sebagai qnrat unfuk jafuhnya thalak, maka
tidak mungkin thalak itu sudah jatuh sebelum terpenuhi syaratorya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, kalimat thalak Snng diucapkan oleh suami dikaitkan
dengan sifat wakfu tertenfu, apabila sifat ifu telah terpenuhi maka
jatuhlah thalak tersebut, seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu satu
bulan sebelum bulan Ramadhan' atau '..safu bulan sebelum

kematianmu'. Abu Hanifah sendiri sebenamya sependapat dengan hal
ifu, hanya saja ia menjadikan bulan sebagai syarat dari kalimat tersebut,
padahal di sana sama sekali fidak ada kata syaratnya.

Adapun jika Taid sudah datang sebelum safu bulan berlalu dari
kalimat thalak ifu diucapkan, maka para ulama madzhab kami semua
sepakat bahwa thalak itu tidak jatuh (yakni thalak tidak dapat dijatuhkan
di hari yang sudah lerruat, maksudnya: jika kalimat thalak itu diucapkan
tanggal 17 September, lalu Zaid tiba tanggal 16 oktober, maka tharak
itu dihitung jatuh tanggal 16 september, t hari sebelum kalimat thalak
diucapkan, dan thalak seperti itu fidak sah). Dan sebagian besar ulama
madzhab Syafi'i juga berpendapat demikian. Alasannya adalah, karena
kata bulan merupakan sebuah'sifat yang dikaitkan dengan kalimat
thalak, dan sifat tersebut dimungkinkan unfuk terjadi, oleh karena itu
sifat tersebut harus menjadi pertimbangan akan jafuhnya sebuah thalak.

BqItu pula jika waktu kedatangan Zaid dengan waktu
diucapkann5a kalimat thalak tersebut berjarak tepat safu bulan, maka
tidak ada thalak yang jatuh, karena sifat yang dikaitkan pada kalimat
thalak tersebut dibatasi hingga satu bulan lamanya, maka harus ada
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tenggat waktu yang melebihinya (walaupun hanya satu jam atau bahkan
satu menit)

Apabila setelah safu hari. mengucapkan kalimat thalak tersebut
terjadi khulu (thalak 5nng dijatuhkan atas permintaan dari istri dengan
menyertakan biaya pengganti), lalu Zaid datang tepat safu bulan setelah
khulu tersebut, maka tidak ada thalak png terhitung jatuh (dengan
memperkirakan sahnya khulu tersebut), karena saat ifu istrinya sudah
menjadi bain dan tidak bisa lagi menjadi objek thalaknya.

Sedangkan jika Zaid datang satu buran rebih selak terjadi khulu,
maka thalaknya yang jatuh dan khulnya terbatalkan (ishi memiliki hak
untuk mendapatkan kembali biaya pengganti t<hulmyal. Kecuali jika
thalak yang dijatuhkan adalah thalak nif (thalak yung duput dirujuk
kernbali,/bukan thalak bain), karena jika thalak yang dijatuhkan adalah
thalak raj'i maka khulu masih bisa terjadi dan sah-lah khulu tersebut.

Hukum pada pasal ini menjadi sangat penting jika dihubungkan
dengan pembagian harta warisan. Misalnya setelah safu hari kalimat
thalak tersebut diucapkan lalu salah safu dari mereka meninggal dunia,
dan safu bulan lebih kemudian setelah peristiwa kematian ifu Zaid pun
datang, maka tidak ada hak waris bagi pasangan yang ditinggalkan,
karena thalak itu sudah dihitung jafuh sebelum pasangannya meninggal
dunia. Kecuali jika thalak }nng dijatuhkan adalah thalak raj,i, karena
suami atau isti masih berhak unfuk menerima warisan pada thalak mj'i
dari pasangan mereka selama masa iddah betum berakhir.

Sedangkan jil<aZaid datang tepat satu buran dari kematian salah
satu dari suami istri tersebut atau kurang dari ifu maka kalimat thalaknya
tidak dapat diberlakukan, dan mereka hurrF terpisah dengan thalak
mati (yakni perpisahan yang terjadi antara suami istri akibat kematian
salah satu dari mereka).

Adapun jika kalimat thalak yang diucapkan suami adalah ,aku

ceraikan kamu satu bulan sebelum kematianku', lalu sang suami
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meninggal dunia sebelum mencapai safu bulan sejak diucapkannya

kalimat tersebut, maka thalaknya tidak jatuh, karena thalak tidak dapat

dijatuhkan di hari yang telah lewat. Sedangkan jika sudah mencapai satu

bulan lebih sernenit misalnya sejak kalirnat ifu diucapkan, maka thalak

itu dihitung sudah jatuh di bulan lrang lalu, sesaat setelah ia
mengucapkan kalimat thalaknln. Dengan dernikian istri sudah tidak

berhak lagi menerima warisan dari bekas suaminya ifu, kecuali thalak

yang dijafuhkan adalah thalak raj'i dan kematian suami terjadi pada saat

ia masih menjalani masa iddahnp.

Apabila zuami berkata kepada istinya 'aku ceraikan kamu

sebelum aku mati' tanpa ada sifat lain atau semacatnnya, maka thalak

tersebut jafuh pada saat itu juga, karena perhifungan unfuk kata

'sebelum' yang dlucapkan suami ifu dimulai sejak ia menyatakan thalak

tersebut hingga ia mati.

Hukum yang sama juga berlaku jika suami berkata kepada

istrinya 'aku ceraikan kamu sebelum kamu mati' atau '..sebelum Zaid

mati'atau semacamnya.

Adapun jika suami berkata 'aku ceraikan kamu sebelum

datangnya Zaid' atau '..sebelum kamu masuk ke rumah ifu', Al Qadhi
menyatakan: thalak tersebut juga jafuh pada saat itu juga, entah

nantinya Zaid jadi datang atau tidak, dan entah istrinya akan masuk ke
rumah itu ataupun tidak. Dalilnya adalah firman Allah &:

", & 66 53, ufj G"Wr1 6r t;'j A,5t $r-
u 5 G:l{ {F 6"!t; 6fi 

"I*tt S $
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"Wahai orang-orang yang telah diberi Kitab! Berimanlah l<amu

kepda apa trang telah l{ami furunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan

Kibb Snng ada pada kamu, sebelurn l{ami.mengufuh wrajah-unj,ah(mu)

lalu IGmi putar ke belal<ang.' (Qs. An-Nisaa' [4]: 471, meskipun tidak
ada di antara orang-orang yang diperintahkan itu yang diubah wajahnya.

Seperti juga halrUa seoftrng a5ph yang berkata kepada anaknya:

'ambilkan aku-air sebelum aku mernukul wajahmu', dan anak ifupun
mengambil air. saat ifu juga untuk menumti perintah dari ayahnya

meskipun ia tidak dipukul wajahnSn.

Adapun jika suami berkata 'aku ceraikan kamu sesaat sebelum

aku mati' atau '..sesaat sebelum Zaid datang', maka thalak itu tidak jafuh

saat ifu juga, melainkan pada beberapa wakfu sebelum kematiannya

atau beberapa waktu sebelum Zaid datang

. Dan jika seorang suami berkata kepada ishinya 'aku ceraikan

kamu satu bulan sebelum kematian T.:rid dan Amru', Al Qadhi
mengatakan: sifat tersebut berganfung pada siapa Snng terlebih dahulu

dunia.

L277- Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
"Apabila seoremg suami berkata kepada istrinp 'Jika aku
menceraikanmu maka kamu kuceraikan', thalak lpng jafuh
adalah thalak dua apabila pasangan suami istri ifu sudah
pemah melakukan hubungan intim- Namun jika belum maka
thalak lrang jatuh har,ya mtu thalak saja.'

Untuk lebih jelasnSn kami sampaikan, apabila seorang suami

berkata kepada istringn Uika aku menceraikanmu maka kamu

kuceraikan', maka ada dua thalak yang jafuh sekaligus, satu thalak

karena kalimat thalak yang langsung, yaifu: 'kamu kuceraikan',

sedangkan safu thalak lainnya lantaran sifat yang menjadi syarat

thalaknya sudah terpenuhi, karena ia menjadikan jafuhnya thalak
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sebagai syarat unfuk menjafuhkan thalaknya, apabila syarat itu sudah

terpenuhi maka jatuhlah thalaknya.

Namun hukum itu hanya berlaku unfuk pasangan suami istri
yang sudah melakukan hubungan intim saja, sedangkan unfuk pasangan

yang belum pemah melakukannya, maka hukum tersebut tidak berlaku,

karena dengan safu thalak saja isfui tersebut sudah terthatak bain dan

tidak perlu thalak selanjuturSn, sebab ishi yang belum pemah digauli

tidak ada iddah yang harus dijalani dan tidak mungkin pula dirujuk

kembali, oleh karena itu fidak ada thalak yang jatuh kepadanya kecuali

thalak bain dan tidak ada thalak png bisa dijatuhkan kepada wanita
yang sudah bain.

Pas:aL Apabila setelah ifu suami menjelaskan:
'maksudku adalah kamu terthalak dengan thatak ynng aku
jatuhkan ifu, bukan menthalak dengan thalak lainnya', maka
ums.rnnya diserahkan , antara suami tersebut dengan
Tuhannya. L-alu apakah dapat diterima dalam hukum duniawi? Ada
dua pendapat,

Pertana Tidak diterima, sebagaimana pendapat madzhab

Syafi'i. Dengan alasan bahwa penjelasan ifu bertentangan dengan

kalimat thalak yang terucap, yang rrtna kalimat thalaknya dikaitkan

dengan safu syarat, yaitu jafuhnya thalak. I agi pula pemberitahuan

tentang jatuhnya thalak dari suami kepada istui dalam kalimat thalaknya

tidak diperlukan sama sekali.

Kdua: Dapat diterima, karena kalirnat thalak yang diucapkan

masih mengandung kemungkinan tersebut, sama halnya jika ia berkata

'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu', dengan penjelasan bahwa

kalimat thalak yang kedua hanya dimaksudkan unfuk sekedar penegasan

atau agar lebih dapat dipahami oleh istoinya.
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Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Jika aku menceraikanmu, maka kamu telah kuceraikan!,
lalu setelah itu mengaitkan tharaknya dengan sebuah syarat,
misalnya: "Jika kamu ketuar rurnah maka kamu kuceraikan,,, lalu
ishinya benar keluar dari rumah maka thalak yang jafuh tetap berjumlah
dua, safu thalak karena keluar rumah dan. thalak lainnya karena
pemyataan sebelumnya. Hal ifu dikarenakan ia telah mengucapkan
kalimat thalak yang sifatuiya sudah terpenuhi. lain halnya jika ia awalnya
berkata 'jika kamu keluar rumah maka kamu kuceraikan' Ialu setelah ifu
ia berkata jika aku menceraikanmu maka kamu kuceraikan,, lalu istrinya
benar-benar keluar dari rumah maka thalak yang terhifung jatuh hanya
keluar rumahnya saja tidak dengan sifat setelahnln,,karena memang
tidak ada kalimat thalak yang dijafuhkan, lantaran ucapan thalaknya
yang mengaitkan dengan syarat keluar rumah sudah sah sebelum ia
mengaitkan thalaknya dengan thalak lainryn.

[-ain halnya jika ia berkata uika kamu keluar rumah maka kamu
kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'apabila thalakku telah jatuh
kepadamu maka kamu kuceraikan', rnaka thalak yang jafuh jurnlahnya
menjadi dua, safu karena keluar mmah, dan thalak lainnya karena
adanya thalak ya:rg jafuh atas isfoinya. Namun hukum ini hanya berlaku
unfuk pasangan yang sudah melakukan hubungan infim saja.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinln
'setiap kali aku ceraikan kamu maka kamu kuceraikan,, lalu
setelah ifu ia berkata 'aku cemikan kamu,, maka thalak yang jafuh
berjumlah dua, safu unfuk kalimat tharak Snng rangsung dan yang
Iainnya karena sifat y"ang sudah terpenuhi. Namun tidak berlanjut
menjadi thalak tiga, karena sifat png terpenuhi hanya unfuk thalak yang
kedua saja, artinya sifat ifu tidak bertanjut, lantamn sifat yang disebutkan
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bukanlah setiap kali jatuh_ thalaknya melainkan setiap kali ia ucapkan
kalimat thalak.

Lalu, apabila ia berkata kepada isbinya'setiap kari aku ceraikan
kamu, maka kamu terceraikan', lalu setelah ifu ia berkata'Apabila kamu
keluar rumah maka kamu kuceraikan' lalu istrinSn keluar dari rumah,
maka thalak yang jatuh juga berjumlah dua, safu karena sifat keluar
rumah, dan kedua karena sifat lainnya, yaitu karena ia telah
menceraikan istrinya. Dan tidak berlanjut ke thalak yang ketiga.'

Apabila ia berkata kepada istrinya "setiap kali aku jatuhkan

thatak kepadamu maka kamu terceraikan," atau "s"tiap kali jatuh thalak
padamu maka kamu kuceraikan,"

Al Qadhi menyatakan bahwa jika hanya kalimat itu saja yang
diucapkan oleh suami maka tidak ada thalak yang jafuh, karena kalimat
tersebut bukanlah kalimat untuk menptuhkan halak.

Pendapat ini juga menjadi pendapat sejumlah ulama madzhab
Syaf i.

Namun pendapat ini diragukan, karena jelas sekali suami
tersebut telah menjafuhkan thalak dengan menyertakan sebuah syarat,
apabila kemudian syamt ifu terpenuhi maka ifupun membuat thalaknya
jafuh.kembali. Tidak ada bedanp kalimat tersebut dengan kalimat "Jika
aku ceraikan kamu maka kamu terceraikan."

[alu, apabila seorang suami berkata kepada iskinya, ,,Setiap kali
jafuh thalakku kepadamu maka kamu kucemikan' kemudian setelah ifu
suami mengucapkan kalimat thalak yang langsung atau kalimat thalak
lain yang dikaitkan dengan sebuah sifat, atau ia mengucapkan kalimat
yang langsung ini sebelum kalimat tersebut di atas, maka thalak yang
jatuh berjumlah tiga thalak. Misalnya ia berkata Apabila kamu keluar
rumah maka kamu kuceraikan," dan setelah ifu ia berkata, "setiap kali
thalakku jafuh kepadamu maka kamu kuceraikan," Ialu istri tersebut
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benar-benar keluar dari rumah, maka thalak yang jatuh adalah thalak
tiga, thalak pertama karena ketuar rumah, thalak kedua karena jafuhnya
thalak pertama, dan tharak ketiga karena jatuhnya tharak kedua.
Pasalnya kata "setiap" bermakna berurang kari, dan suami terah
mengaitkan sifat thalaknya dengan jatuhnya sebuah thalak,
bagaimanapun thalak itu jatuh pertama kari maka jatuh puta thalak
lainnya.

B.gitu pula jika suami tersebut berkata kepada isfoin5ra .Ketika

aku menceraikanmu, maka kamu kuceraikan," lalu setelah itu ia berkata,
"Apabila thalakku te,lah jatuh kepadamu maka kamu kuceraikan, Ialu
setelah ifu ia berkata 'aku ceraikan kamu', maka thalak yang jafuh
berjumlah tiga thalak. rtr"r"r. pertama dengan kalimat thalak yang
langsung, dan dua thalak tainnya karena.dua sifat yang sudah terpenuhi.
safu thalak ia ucapkan s@ara langsung'aku ceraikan kamu,,, safu thalak
lainnya karena jafuhnya thalak pertar,, dan thalak terakhir karena
jatuhnya thalak kedua.

Namun hukum ini semua han5a berraku unhrk pasangan suami
isfui yang sudah melakukan hubungan intim, sedangkan unfuk suami istri
yang belum pemah melalarkannya hunlra jatuh safu thalak saja.

Dan seluruh pendapat pada pasar ini juga menjadi pendapat
madzhab syafi'i dan madzhab Hanafi. Kami tidak pemah melihat'atau
mendengdr ada ulama yrang memiliki pendapat rain yang berteda.

Pasa} Apabila sreorang suami berkata kepada istrinya
'Setiap kali aku ceraikan kamu dengan thatak lrang
memungkinkanku unfuk meruiukmu maka kamu aku
ceraikan' lalu setelah ifu ia berkata 'at<u ceraikan kamu,,
maka ada dua thalak yang jafuh, thalak pertama dengan kalimat thalak
yang langsung (kalimat Srang kedua), sedangkan thalak kedua dengan
sifat yang sudah terpenuhi. Kecuali jika thalak Snng jatuh (thalak
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pertama) adalah thalak yang terdapat biaya pengganti unfuk suami
(misalnya karena dikhufil atau istui yang belum pemah melakukan
hubungan intim dengan suami, maka tidak ada thalak kedua bagi

mereka, karena mereka sudah menjadi bain dengan safu thalak saja dan

suami tidak berhak unfuk merujuknya kembali.

Adapun jika suami mengucapkan dua kali kalimat thalaknya,

maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga.

Abu Bakar meqntakan: Ada ulama Snng berpendapat jatuh

thalaknya dan ada pula yang berpendapat tidak jafuh, sementara aku

memilih jatuh thalaknya.

Sedangkan ulama madzhab Syafi'i menyatakan:. tidak jatuh

thalak tiga, karena jika ttnlak tiga jatuh maka suami tidak memiliki hak
unfuk merujuk kernbali isfuinya, dengan begifu syarat thalaknya tidak
terpenuhi, dan akan menjadi seperti mata mntai yang tidak terputus,
dan dengan memuhrskan mata rantainlra maka akan mencesah hal itu
terjadi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, thalak tersebut merupakan thalak yang tidak sempuma
jumlahnya, thalak yang tidak ada biaya pengganti untuk suami, dan

thalak yang dijafuhkan kepada ishi yang sudah pernah melakukan

hubungan intim dengan suaminya, maka thalak yang diucapkan
setelahnya tetap sah, .npnt ha\rVa thalak yang pertama. Adapun tidak
adanya hak rujuk itu dikarenakan ia memang tidak bisa merujuknya,
bukan karena tidak merniliki hak unfuk merujuknya, sebagaimana jika

suami menceraikan istrinya dengan thalak safu lalu ia jafuh pingsan

setelah itu, maka thalak kedua yang diucapkannya tetap jatuh kepada

istrinya, meskipun ia tidak boleh merujuk istrinya lagi karena ia sudah

tidak memiliki kepemilikan lagi atas istrinya.

Sementara untuk thalak yang dijahrhkan dengan biaya pengganti

unfuk suami, atau thalak yang dijafuhkan kepada istri yang belum
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pemah melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka thalak yang
jatuh hanyalah thalak satu saja, lnitu thalak yang menggunakan kalimat
Iangsung tanpa syarat apapun. sebab isti dalam dua keadaan tersebut
tidak berhak dirujuk kernbali oleh smmin5n

Apabila seorang suami berkata 'setiap kali jafuh thalak
kepadamu dengan thalak png membolehkanku unfuk merujukmu
kembali maka aku cemikan kamu', lalu setelah ifu ada satu thalak yang
jafuh terhadap istui, baik ihr melalui kalimat yang langsung atau dengan

sebuah sifat, maka thalak yang jafuh berjumlah menjadi tiga. Sementara

pendapat lain menyatakan bahwa thalak tidak jatuh pada situasi seperti

ifu dengan alasan yang sama.

Begitupun jika suami berkata kepada istrinya 'Apabila aku
ceraikan kamu dengan thalak 57ang mernbolehkanku untuk merujukmu

maka aku ceraikan kamu dengan thalak tiga', lalu setelah ifu ia

menjatuhkan thalak kepada istoinya, maka jatuhlah thalak tiga.

Sementara menurut Al Muzanni, fidak ada thalak yang jafuh, sama

seperti pendapat ulama madzhab Spfi'i di atas.

Pasal: Apabila seoriang suami berkata kepada istrinya,
"Jika aku menceraikanmu maka kamu sudah kuceraikan
sebelumnya dengan thalak tiga,' atau "Jika telah jatuh thalakku

kepadamu maka kamu sudah kuceraikan sebelumnya dengan thalak

tiga," Al Qadhi mengatakan: jafuh thalak tiga, safu thalak dengan thalak

secara langsung, dan dua thalak lainn5ra dari sifat 3nng dikaitkan pada

kalimat thalaknya.

Pendapat ini sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah

ulama madzhab tersebut.
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Sementara Ibnu Uqail berpendapat, thalak yang jatuh adalah

thalak satu, sementara sifat yang dikaitkan harus dibatalkan, karena

thalak yang dilakukan hari ini untuk masa lalu tidak bisa dibayangkan.

Pendapat ini sama seperti keterangan dari Ahmad dan Abu

Bakar terkait thalak yang tidak dapat dilakukan untuk masa lalu. Dan

pendapat yang sama seperti ini juga disampaikan oleh Abul Abbas bin

Al Qadhi, salah satu ulama madzhab Syafi'i.

Sementara Abul Abbas bin Syraih dan bebempa ulama

madzhab Syafi'i lainnya berpendapat, pada sifuasi seperti itu tidak ada

thalak yang jatuh, karena jatuhqn thalak satu menyebabkan jatuhnya

thalak tiga sebelumnya, dan hal itu tidak mungkin teriadi. Dengan kata

lain, menetapkan adanya thalak membuat adanya suatu kemustahilan,

maka tidak mungkin thalak itu dibenarkan. Sebab jatuhnya thalak akan

membuat mata mntai yang tidak terputus, lantaran jika satu thalak latuh

maka akan membuat tiga thalak di belakangnya, dan begitu seterusnya,

hingga tidak ada habisnya, oleh karena itu harus dipenggal dari awal,

karena sesuafu yang menyebabkan mata rantai yang tidak terpufus

harus dipenggal daii awalnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, thalak

itu diucapkan oleh seorang mukallaf yang memiliki pilihan (tidak dipaksa

oleh siapapun), kepada objek thalak yang sah, dari sebuah pemikahan

yang sah pula, maka thalak ifu harus jatuh meskipun sifatnya tidak dapat

terpenuhi. Dan juga karena dalil mengisyaratkan keumuman

jatuhnya thalak, seperti pada firman Allah {ht

"Kemudian fil<a dia mencemikannSm (setelah thalak Snng kedua),

maka perempuan itu frdak halal lagi bagintn sebelum dia menikah

dengan suami 5ang lain." (Qs. Al Baqamh 121: 2301, atau ftrman Allah

S,
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";;3'^{$'i,ft,<$5
"Dan para istri ynng diceraikan (wajib) menahan diri mereka

(manunggu) tiga kali gurp';' (Qs. Al Baqarah l2l: 228), atau dalil-dalil

lainnya.

Selain itu, Allah & telah mernasukkan thalak ini dalam syariat

Islam, untuk sebuah maslahat yang bergantung pada jafuhnya thalak

tersebut. Maka dengan apa yang mereka sampaikan ifu akan membuat

tidak adanya maslahat dan akan menghapus hukum pensyariatannya.

Oleh karena itu hanya sekedar pendapat atau pandangan hukum pun

hal ifu tidak dibenarkan. Dan alasan yang mereka ungkapkan pun tidak

tepat.

Jika kita katakan bahwa sifat thalak tersebut tidak dapat

dibenarkan maka memang tepat seperti itu, karena suami mengaitkan

thalaknya dengan thalak unfuk masa lalu, dan fidak mungkin

menjatuhkan thalak untuk masa lalu. Maka thalak png disifati seperti itu

tidak latuh, sama seperti jika suami tersebut berkata 'aku ceraikan kamu

satu hari sebelum datangnya Zaid' lalu Zaid datang hari itu juga, maka

sifat tersebut tidak mungkin dibenarkan. Selain itu suami tersebut juga

menjadikan thalak yang jatuh sebagai syamt untuk jatuhnya tiga thalak

lain, padahal thalak yang jatuh itu tidak mungkin ada jika tiga thalak

yang disyaratkan dianggap sah. Namun tidak membenarkan jatuhnya

tiga thalak itu membuat thalak yang secara langsung menjadi tidak sah

pula, atau menjadi mata rantai yang tidak terpuhrs, ataupun yang lain

semacam ifu.

Sedangkan untuk menjawab pendapat ptuhnya thalak tiga kami

katakan: sifat yang dikaitkan dengan kalimat thalak adalah sifat yang

mustahil, maka sifat tersebut harus dibatalkan, hingga yang jafuh hanya

thalak safu saja. Sama halnya jika suami berkata 'aku ceraikan kamu

dengan thalak yang tidak mengurangi tiga thalak yang aku miliki' atau
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'aku ceraikan kamu dengan thalak yang tidak jatuh kepadamu' atau

suami berkata kepada istrinya yang sudah menopause 'aku ceraikan

kamu sesuai dengan sunnah' atau '..tidak.sesuai dengan sunnah', dan

lain sebagainya.

Pasat: Para ulama madzhab karrii berbeda pendapat

mengenai penyebutan sumpah unfuk kalimat thalak.

Al Qadhi dalam kitab Al Janti' dan iuga Abul Khattab

mengatakanr sumpah yang dimalsud adalah mengaitkan kalimat thalak

dengan suafu syarat tertenfu. Kecuali jika suami berka{a 'kalau kamu

mau maka aku ceraikan kamu' atau semacamnya, karena kalimat yang

dikaitkan bukanlah sebuah syarat, kalimat tersebut dhamakan

pemberian hak thalak. Kecuali jika suami berkata Jika kamu haid maka

aku ceraikan kamu', karena kalimat tersebut dinamakan thalak bid'ah.

Kecuali jika suami berkata 'jika kamu bersih maka aku ceraikan kamu',

karena kalimat tersebut dinamakan thalak sunnah.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat ini, kalimat thalak yang berbentuk sumpah

dapat dikenali, karena sering digunakan s@ara ulnuln, seperti misalnya

'jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu' atau

semacarnnya. Di samping ifu kalimat yang menjadi syarat memang

terdapat makna sumpah, yang numa,kalimat tersebut tidak terpisah

dengan kalimat jawabannya, mirip sekali dengan ucapan 'wallahi',

'tallahi', ataupun'billahi'.

Sementara dalam Uitab Al Muj,armd Al Qadhi menyatakan:

Sumpah yang dimaksud adalah mengaitkan kalimat thalak dengan syarat

tertenfu dengan maksud unfuk memberikan dorongan kepada pasangan

agar melakukan sesuahr atau tidak melakukan sesuafu, misalnya suami

berkata Jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu'
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atau'jika kamu tidak masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu,,

atau untuk mengungkapkan rasa percaya atas kabar yang disampaikan,

misalnya suami berkata Jika Zaid jadi datang maka kamu kuceraikan'

atau 'jika Zaid tidak jadi datang maka kamu kuceraikan'. Berbeda

dengan pengkaitan kalimat thalak dengan hal-hal lain, seperti misalnya

'aku ceraikan kamu jika matahari terbit' atau '..jika jamaah haji tiba di
kota Mekah' atau '..jika pemimpin kita berkuasa', karena kalimat-kalimat

tersebut hanyalah syarat saja tidak termasuk dalam benfuk sumpah,

sebab hakikat sumpah adalah menyumpah. Dan penyebutan sumpah
unfuk memperkaitkan sebuah thalak dengan syarat tertenfu karena

kesamaan maknanya, yaifu mendorong, mencegah, ataupun

menekankan sebuah kabar, contohnya'demi Allah aku akan melakukan

itu' atau '..aku tidak akan melakukan ifu' atau '..aku tidak pemah

melakukannya' atau '..aku pemah melakukannya'. Oleh karena ifu,
apabila kalimat syarat tidak terdapat makna-makna tersebut maka tidak

dapat disebut sebagai sumpah.

Pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat madzhab Syafi'i.

Dari itu, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika aku

bersumpah unfuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan' lalu setelah

ifu ia berkata 'apabila matahari telah terbit maka kamu kuceraikan' maka

menurut pendapat kedua tidak ada thalak yang jafuh saat itu juga,

karena kalimat kedua yang digunakan oleh suami bukan termasuk

sebuah sumpah. Sedangkan menurut pendapat pertama thalaknya telah
jafuh, karena kalimat tersebut termasuk kalimat sumpah.

Dan jika seorang suami berkata kepada istrinya 'setiap kali kamu

berbicara dengan aphmu maka aku ceraikan karhu', maka thalaknya
jafuh menurut dua pendapat tersebut, karena suami mengaitkan

thalaknya dengan sebuah syarat yang bisa dilakukan dan bisa

ditinggalkan. Dan syarat seperti itu dapat dikategorikan sebagai sumpah

rnenurut pendapat pertama, apalagi kedua. Sama halnya seperti jika
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suami berkata Jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan

kamu'.

[alu, apabila suqmi berkata kepada istrinya 'jika aku

mengucapkan sumpah unfuk mencemikanmu maka kamu kuceraikan',

lalu ia mengulang pemyahan tersebut sekali lagi, maka jatuhlah thalak

safu. Dan setiap kali ia mengulang pemSntaan itu jatuh pula thalak ynng

lain, hingga berjumlah maksimal tiga thalak. Pasaln5n setiap kali ia
mengucapkan kalimat tersebut maka di dalamnya terdapat syarat unfuk

menjatuhkan thalak bersamaan dengan jatuhnya thalak yang lain.

Pendapat itulah yang juga menjadi pendapat Imam Syafi'i dan

ulama madzhab Hanafi.

" Sementam Abu Tsaur berpendapat bahwa kalimat tersebut

bukanlah termasuk sumpah, dan tidak ada thalak yang jatuh meskipun

diucapkan berulang-ulang kali, karena pernyataannya hanyalah

pengulangan ucapan, dan namanln pen€gasan, bukan sumpah.

Adapqn landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, pemyataan itu merupakan pengaitan thalak dengan

sebuah syarat yang bisa dilakukan dan bisa pula tidak dilakukan, maka

syarat tersebut dapat dikategorikan sebagai sumpah, seperti halnya jika

suami berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah maka kamu

kuceraikan'. Alasan yang digunakan oleh pendapat kedua bahwa kalimat

ifu hanya sekedar pengulangan justm menjadi dalil untuk membantah

pendapat mereka sendiri, karena mengulang sesuafu adalah sebuah

ungkapan untuk menyatakan keberadaannya lagi dan lagi. Apabila

kalimat pertama disebut sebagai sumpah, lalu kalimat itu diucapkannya

lagi, maka ditemukan lagi kalimat sumpah tersebut. Adapun unfuk

dikatakan sebagai penegasan, maka harus ada niat dari pelakunya. Jika

kalimat tersebut memang dimaksudkan oleh pelaku sebagai penegasan

maka kalimat yang kedua tidak mernbuat jatuhnp thalak, sebagaimana
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jika seorang suami berkata 'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu'

dengan maksud kalimat keduanya sebagai penegasan.

Namun hukum yang kami sebutkan di atas (yakni setiap kali
pengulangan maka jatuhlah thalak yang lain) khtrsus untuk ishi yang

sudah pemah digauli oleh suaminya, sedangkan unfuk wanita yang

belum pemah digauli (berhubungan intim dengan suaminya) maka

pengulangan kalimat itu tidak mernbuat thalak lainnya jatuh, karena ia

sudah menjadi bain dengan-satu thalak saja, dan tidak ada thalak yang

jatuh lebih dari itu.

Oleh karena itu jika pemyataan itu diucapkan kepada istri

tersebut sebanyak tiga kali, maka ia sudah menjadi bain pada

pemyataan yang kedua, dan tidak ada thalak yang jafuh lagi setelah'itu,

baik diulangi tiga kali ataupun lebih dari itu. Adapun jika ia telah dinikahi

kembali (dengan diperbaharui akad nikah serta mahamya) lalu kalimat

tersebut diucapkan lagi oleh suami, atau dengan kalimat lain misalnya

'jika kamu bicara maka kamu kuceraikan' atau semacamnSn, dan istri

tidak melakukan apa yang menjadi syarat pada kalimat tersebut, maka

tidak ada thalak yang jatuh, karena s5arat yang terdapat pada kalimat

sebelumnya hanya berlaku selama ia belum terthalak bain oleh

suaminya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada dua
orang istrinya 'Setiap kali aku bersumpah untuk
menceraikan kalian maka kalian kuceraikan,' lalu ia mengulang

pemyataan ifu sebanyak tiga kali maka jatuhlah thalak tiga untuk

masing-masing dqri kedua isfuinya, dengan alasan yang sama seperti

telah kami ungkapkan pada pasal sebelumnya. Namun jika salah satu

dari kedua istoi tersebut belum pemah digauli, maka ia sudah terthalak

bain sejak kalimat kedua diucapkan. Seandainya pun kalimat itu

diucapkan lagi untuk ketiga kalinya maka thalak itu tidak jatuh kepada
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istri yang belum pemah digauli tersebut, karena ia sudah terthalak bain,

maka pengulangan ucapan ifu bukan merupakan sumpah lagi unfuk

menceraikannya, lantaran ia bukan isbinya lagi hingga tidak terpenuhi

syarat thalaknya.

Jika suami tersebut sudah mernperbaharui pemikahan wanita

yang terthalak bain itu lalu di kemudian hari ia berkata kepada kedua

istrinya 'Jika kalian berbicara maka kalian kuceraikan,' ada pendapat

yang menyatakan bahwa kedua wanita ih.r terceraikan dengan kalimat

tersebut. Untuk istui yang tidak terthalak bain menjadi terthalak bain

karena jatuh thalak tiga kepadanya, sedangkan unfuk istri yang terthalak

bain sebelumnya ia hanya terkena thalak dua.

Namun sebagai'rnana dibahas pada pasal sebelumnya, bahwa

kami lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa thalak itu

tidak jatuh kepada istri yang telah diperbaharui pemikahannya, karena

ketika ia mengulang ucapann!,a untuk ketiga kali ia sudah tidak lagi

memenuhi syarat untuk kalimat yang pertama, sebab ia sudah terthalak

bain dengan kalimat tersebut, dan ia seperti wanita yang baru

dinikahinya. Jika suami itu berkata kepada rmnita yang bukan istrinya

'apabila aku bersumpah unfuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan',

lalu di kemudian hari ia menikahi wanita tersebut, maka kalimat ifu fidak

berlaku bagi wanita itu.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki dua orang istri,
anggaplah nama mereka Hafshah dan Amrah, lalu suami

mereka derkata, 'Jika aku bersumpah unfuk menceraikan
kalian, maka Amrah aku ceraikan,' lalu ia mengulang ucapannya

itu, maka jafuhlah thalaknya, namun hanya jafuh kepada Amrah saja,

karena suami dengan tegas menyat4kan dalam kalimat thalaknya bahwa

istui yang dikenakan thalakryn adalah Ammh, bukan mereka berdua.

Jika seandainya pun setelah ifu suami tersebut berkata, 'Jika aku
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bersumpah untuk menceraikan kalian, maka Hafshah aku ceraikan,'
thalak itu juga hanya jafuh kepada Amrah saja, karena kalimat yang

ketiga ini adalah kalimat sumpah yang akan menceraikan mereka
berdua setelah pengucapan kalimat thalak yang dikaitkan dengan

sumpah lainnya. Dan thalak itu tidak jatuh kepada Hafshah, karena

kalimat yang ketiga ini men:pakan sumpah unfuk kalimat selanjutnya

dan sebagai kalimat thalak untuk kalimat sebelumnya.

Pasal: Apabila suami tersebut berkata kepada salah
satu dari istrinya, anggaplah istri pertama misalnya 'jika aku
bersumpah unfuk menceraikanmu maka madumu
kuceraikan' lalu setelah ifu ia mengucapk n k li^at yang
sama kepada istri yang kedua, maka jatuhlah thalaknya terhadap
istri kedua, karena pengulangan kalimat kepada istri yang kedua

merupakan sumpah untuk kalimat thalak selanjukrya dan sebagai

pemenuhan syarat untuk kalimat thalak yang pertama. Lalu jika suami

tersebut mengulang ucapan itu di hadapan istri pertama, maka jatuhlah

thalaknya kepada istri yang pertama pula, dan begitu seterusnya, yakni
setiap kali kalimat thalak diucapkan kepada salah satu istrinya maka

thalaknya jafuh kepada istri tersebut, hingga istri yang kedua menerima
thalak yang ketiga. Jika ia sudah menerima thalak yang ketiga maka
pengulangan kalimat tersebut di hadapan istri yang pertama sudah tidak
berguna lagi, karena istri yang kedua sudah terthalak bain dengan thalak
tiga hingga tidak mungkin lagi dijatuhkan thalak kepadanya dan kalimat
itu tidak juga menjadi sumpah unfuk menceraikan istri yang pertama.

Jika seandainya kalimat tersebut diucapkan oleh suami unfuk
pertama kalinya di hadapan wanita asing (yakni wanita yang bukan

istrinya), lalu ia mengulang ucapannya itu, maka tidak ada thalak yang
jatuh kepada kedua istrinya, baik kepada istri pertama ataupun kepada
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istri kedua, karena kalimat thalaknya difuiukan kepada madu dari wanita

*tt 
";::t*"0* 

suami tersebut berkata kepada iski yang pertama,

"Jika aku bersumpah unhrk menceraikan madumu maka kamu

kuceraikan', lalu setelah ihr ia mengnmpaikan hal serupa kepada istrinya

yang kedua, maka jafuhlah thalakqn kepada istri pertama, karena

kalimat kedua yang ia ucapkan di hadapan ishi kedua merupakan

sumpah untuk kalimat selanjutln dan sebagai pemenuhan syarat unfuk

kalimat thalak yang pertama. Lalu jika kalirnat itu diucapkan kembali di

hadapan kepada istri pertama, maka jatuhlah thalaknya kepada ishi

kedua, dan begifu setenlsnya, yakni setiap kali kalimat thalak itu

diucapkan kepada salah satu istoin5n maka thalaknya jatuh kepada istri

yang lain.

Namun apabila salah satu dari mereka beluq pemah melakukan

hubungan intim dengan suamingra, maka ia sudah terthalak bain dengan

satu thalak yang jatuh kepadanya, hingga tidak ada thalak lagi yang

jatuh kepada bekas madunya jika suami itu mengulang kalimat tersebut

di hadapannya, karena kalimat tersebut tidak dapat lagi menjadi sumpah

untuk menjatuhkan thalak kepada isti pertama, sebab ia sudah terthalak

bain, sama seperti jika kalimat ifu diucapkan di hadapan wanita asing.

I alu, 6p6[ila suami tersebut berkata kepada salah safu istrinya,

anggaplah istri yang pertama 'jika aku bersumpah unfuk menceraikan

madumu. maka ia kuceraikan' dan setelah ifu ia juga menyatakan hal

sempa kepada istri yang kedua, maka tidak ada thalak yang jatuh, baik

kepada istri pertama ataupun kepada ishi kedua- Namun jika ia

mengulang kalimat tersebut kepada salah safu dari mereka, anggaplah

istri pertama, maka jafutrlah thalaknya kepada istri yang kedua. Dan jika

ia mengulang lagi kalimat tersebut kepadtr istri yang kedua, maka jatuh

pula thalak tersebut kepada isfoi yang pertama, dan begifu seterusnya,

yakni setiap kali kalimat thalak itu diucapkan kepada salah satu istrinya
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maka thalaknya jatuh kepada ishi yang lain, kecuali jika salah satu dari
mereka belum pemah melakukan hubungan intim dengan suaminya,

atau sudah jafuh thalak tiga kepadanya, karena status istri yang sudah

terthalak bain sama seperti wanita asing yang bukan istri dari suami

tersebut.

Kemudian, apabila suami itu berkata kepada salah satu istrinya,

anggaplah istri yang pertama Jika aku bersumpah unfuk menceraikan

madumu maka ia kuceraikan', dan setelah itu ia berkata kepada istrinya
yang kedua Jika aku bersumpah unfuk menceraikanmu maka kamu

kuceraikan', maka thalak itu langsung jafuh kepada istri yang kedua.

[-alu jika suami tersebut mengulang kepada istri pertama apa yang

dikatakan kepadanya pertama kali, maka thalak itu jtrga jatuh kepada

istri kedua. Begitu pula jika ia mengulang kepada istri kedua apa yang

dikatakan kepadanya pertama kali, maka jafuh lagi thalaknya kepada

istri kedua tersebut, dan tidak ada sama sekali thalak yang jatuh kepada

istri yang pertama, karena sumpah pada kedua kalimat thalaknya sama-

sama ditu;ukan kepada istri yang kedua.

[-alu, apabila suami ifu berkata kepada salah satu istrinya,

anggaplah istri pertama 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu

maka kamu kuce.raikan', dan setelah ifu ia berkata kepada istri yang

kedua 'jika aku bersumpah unfuk menceraikan madumu maka ia

kuceraikan', maka thalak ifu langsung jafuh kepada istri yang pertama.

Lalu jika suami tersebut mengulang kepada isfui pertama apa yang

dikatakan kepadanya pertama kali, maka thalak itu juga jatuh kepada

istri pertama. Begifu pula jika ia mengulang kepada ishi kedua apa yang

dikatakan kepadanya pertama kali, maka jafuh lagi thalaknya kepada

istri pertama, dan tidak ada sama sekali thalak yang jatuh kepada istri

yang kedua, karena sumpah pada kedua kalimat thalaknya sama-sama

ditulukan kepada istri yang pertama.
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Adapun'jika suami ifu berkata kepada salah safu istrinya,

anggaplah istri pertama'Apabila aku bersumpah unfuk menceraikanmu

maka madumu kuceraikan,' dan setelah ifu ia berkata kepada istri yang

kedua 'Apabila aku bersumpah unfuk menceraikan madumu maka kamu

kuceraikan,' maka tidak ada thalak yang jatuh kepada siapapun di

antara kedua iskinya, tidak kepada isfui pertama ataupun istri kedua,

karena pada kedua kalimat itu ia mengaitkan thalaknya dengan sumpah

unfuk menceraikan isfui pertama, natnun ia tidak pemah menjafuhkan

thalak kepada istri pertamanya itu. Meskipun ia mengulang-ulang kedua

kalimat tersebut pada kedua iskinyn rnaka tetap saja tidak ada thalak

yang jatuh kepada mereka, baik itu kalimat pertama unfuk istri kedua

ataupun kalimat kedua.unfuk ishi pertama.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki tiga orang
istri, anggaplah istri pertama bernama Zainab, istri kedua
Amrah, dan ishi ketiga Hafshah, lalu suami itu berkata jika aku

bersumpah untuk menceraikan Tairmrb maka Amrah kuceraikan' setelah

itu ia berkata 'jika aku bersumpah unfuk menceraikan Amrah maka

Hafshah kuceraikan' dq. setelah ifu ia berkata )ika aku bersumpah

unfuk menceraikan Hafshah maka Zainab kuceraikan!, maka jafuhlah

thalaknya kepada Amrah. lalu jika ia menukar tempat Zainab menjadi

tempat Amrah, maka thalaknSn jatuh kepada Hafshah. Dan setiap kali

ia mengulang kalimatnya maka jafuh thalaknya kepada salah safu dari

mereka seperti uraian yang kami sampaikan pada pasal sebelumnya.

Adaptur jika suami itu berkata 'Apabila aku bersumpah untuk

menceraikan 7-ainab maka isti-isfoiku kuceraikan' dan setelah ifu ia

berkata 'apabila aku bersumpah unfuk mencemikan Amrah maka iski-

istriku kuceraikan' dan setelah itu ia berkata 'apabila aku bersumpah

unfuk menceraikan Hafshah maka isfui-istriku kuceraikan', maka jafuh

thalaknya kepada sernua istrinya ifu masing-masing dengan thalak dua.
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Pasalnya ketika ia mengucapkan kalimat kedua berarti telah terpenuhi
syarat sumpahnya unfuk menceraikan Zainab (kalimat pertama), oleh
karena ifu jafuhlah thalaknya kepada semua istrinya dengan thalak satu.
[-alu ketika ia mengucapkan kalimat ketiga, berarti telah terpenuhi syarat
sumpahnya unfuk mencemikan Amrah (kalimat kedua), oleh karena itu
jafuhlfi thalaknya kepada semua isfuinya, hi'gga mereka semua
mendapatkan masing-rnasing dua thalak.

Apabila suami berkata 'setiap kali aku bersumpah unfuk
menceraikan salah safu dari kalian, maka kalian semua kuceraikan', lalu
setelah ihr ia mengulangi kalimat tersebut, maka jafuhlah thalaknya
kepada semua istrinya masing-masing dengan thalak tiga. pasalnya

dengan mengulang kalimat tersebut berarfi ia telah Bersumpah unfuk
menceraikan semua istrinya, dan sumpah tersebut merupakan syarat
unfuk menceraikan mereka semua pada kalimat yang pertama.

Adapun jika ia berkata 'apabila aku bersumpah untuk
menceraikan salah satu dari kalian, maka kalian semua kuceraikan',.lalu
setelah itu ia mengulangi kalimat tersebut, maka jafuhlah thalaknya
kepada semua.istrinya masing-masing dengan thalak safu. sebab, kata
"apabila" tidak bermakna pengulangan. Namun jika setelah ifu suami
berkata kepada salah satu dari mereka 'jika kamu bangun dari tempat
dudukmu maka kamu kuceraikan', maka jafuhlah thalaknya kepada
semua iskinya masing-masing safu thalak lagi.

Sementara jika suami berkata 'setiap kali aku bersumpah untuk
menceraikan kalian, maka kalian semua kucemikan', lalu setelah ifu ia
mengulangi kalimat tersebut, maka jafuhlah thalaknya kepada semua
istrinya masing-masing dengan thalak safu. Namun jika setelah ifu ia
berkata kepada salah satu dari mereka 'jika kamu bangun dari tempat
dudukmu maka kamu kuceraikan' maka tidak ada thalak yang jafuh
kepada siapapun dari semua istrinya. Sedangkan jika ia menyatakan hal
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itu pula kepada dua istoinya Snng lain, maka jatuhlah thalaknya kepada

selnua istrinya dengan masing-masing safu thalak.

. Pasal: Apabila seor:lng suami berkata kepada istrinya
'iika aku berzumpah unfuk membebaskan hamba sahayaku
maka kamu kuceraikan' lalu setelah ifu ia berkata 'jika aku
bersumpah unfuk menceraikanmu maka hamba saha3Taku

aku bebaskan', maka jatuhlah thalaknya. Kemudian jika setelah itu ia

berkata kepada hamba sahayan5a Sika aku bersumpah untuk

membebaskanmu maka istuiku kuceraikan'maka hamba sahaya ifu telah

mendapatkan

Adapun jika suart' itu berkata kepada hamba sahayanya

'Apabila aku bersumpah unfuk menceraikan isfuiku maka kamu

kubebaskan' dan setelah ifu ia berkata kepada istrinya 'Apabila aku

bersumpah unfuk membebaskan hamba sahalraku maka kamu

kuceraikan," maka hamba sahaSn ifu telah mendapatkan kebebasannya.

Dan jika ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika aku

bersumpah unfuk membebaskanmu maka kamu kubebaskan' lalu setelah

itu ia mengulang kalimat tersebut, maka hamba sahaya itu telah

mendapatkan pembebasan.

Pasal: Terkadang thatak dan pembebasan hamba
sahaSn juga digunakan sebagai kata sumpahnya dan
menjadikan jawaban sumpah sebagai jawaban syaratnlra,
misalnya seorang suami berkata kepada istinya 'Aku ceraikan kamu,

aku pasti akan bangkit dari ternpat dudukku,' jika ia benar bangkit dari

dudukqn maka thalaknSn tidak jatuh, narnun jika ia tidak bangkit dari

dudukqa tepat di wakfu yang ditentukan olehnya sendiri maka ia
dianggap telah melanggar sumpahnya dan thalakn5n jatuh.
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Itulah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya Said bin
Musayib, Hasan, Atha, Zuhri, Said bin Jubair, Sya,bi, T.urri, dan ulama
madzhab Hanafi.

Sementara syuraih berpendapat, bahwa thalaknya tetap jatuh
meskipun ia benar-benar bangkit dari duduknya, karena ia seperti
mengucapkan kalimat thalak ],ang fidak dikaitkan dengan syarat
apapun. oleh karena ifu, berdiri atau tidak berdiri maka thalaknya tetap
jatuh.

Adapqn landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwa suami telah bersumpah atas sesuafu yang
kemudian benar-benar dilaksanakan olehnya, maka ia tidak dianggap
telah melanggar sumpah dan tidak ada thalak yang jatuh. sebagaimana
halnya jika ia bersumpah dengan nama Allah.

Apabila suami berkata ,Aku ceraikan kamu, sesungguhnya
abangmu adalah orang yang sehat akalnya,' apabila benar abang
ipamya ifu sehat akalnya maka ia tidak melanggar sumpah dan tidak
ada thalak yang jatuh, sedangkan jika abang ipamya tidak berakal sehat
maka ia telah melanggar sumpah dan jafuhlah thalaknya. Sama seperti
jika ia berkata 'demi Allah, sesungguhnyn abangmu adalah orang yang
sehat akalnyar. .

Kalaupun suami meragukan kesehatan akal abang ipamya,
maka thalaknya tetap tidak jahrh, karena hukum awalnya adalah
langgengnya pemikahan, dan kelanggengan ifu tdak dapat dirunfuhkan
hanya berlandaskan atas dasar keraguan.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu, aku sungguh tidak
akan memakan roti ini', lalu ia memakannya; maka ia telah melanggar
sumpahnya dan jafuh thalaknya. Namun jika ia tidak memakannya,
maka tidak ada pelanggaran sumpah dan tidak ada thalak yang jafuh.
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Apabila suami berkata'aku ceraikan kamu, aku sungguh tidak

memakan roti itu', dan ia benar-benar tidak pernah memakannya maka

ia tidak melanggar sumpahn5n dan fidak ada thalak yang jatuh.

Sedangkan jika ia telah mernakannya maka ia telah melanggar sumpah

dan jatuh thalaknya. Sama seperti jika ia berkata 'demi Allah aku tidak

memakan roti ifu'.

Apabila suami berkata 'aku cemikan kamu, kalau saja bukan

karena ayahmu maka aku pasti telah mencemikanmu', dan ia benar jujur

akan hal itu maka tidak ada thalak yang jatuh, sedangkan jika ia tidak

jujur maka jatuhlah thalaknya.

Apabila suami berkata Uika aku bersumpah untuk

menceraikanmu maka kamu kuceraikan' lalu setelah ifu ia berkata 'aku

ceraikan kamu, aku pasti akan selalu mernuliakanmu', maka thalaknya

sudah jatuh pada saat itu juga.

Apabila ia berkata 'jika aku bersumpah untuk membebaskan

hamba sahayaku maka kamu kucemikan', lalu setelah ifu ia berkata

'hamba sahayaku telah merdeka (sebagai kata sumpah seperti demi

Allah), aku pasti akan bangkit dari tempat dudukku', maka thalaknya

telah jatuh.

Apabila ia berkata Jika aku bersumpah untuk menceraikan

istriku maka hamba sahayaku telah merdeka' lalu setelah itu ia berkata

'aku ceraikan kamu, aku benar-benar telah berpuasa hari kemarin',

maka hamba sahayanya telah terbebaskan.

Pasal: Apabila seoftIng suami berkata kepada istrinya
'Jika aku ceraikan Hafshah maka Amrah kuceraikan' lalu

setelah itu ia berkata 'iika aku ceraikan Amrah maka

Hafshah kuceraikan,' dan setelah ifu ia mengucapkan
kalimat thalak kepada Hafshah, maka thalaknya jatuh kepada
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kedua iskinya itu, Hafshah dengan karimat langsung sedangkan Amrah
dengan sifat yang terah terpenuhi, namun masing-masing mereka hanya
mendapatkan safu tharak saja. lain harnya jika karimat tharak yang
diucapkannya itu ditujukan kepada Ammh, maka tharak yang jatuh
kepada Amrah adarah tharak dua sementara Hafshah tetap
mendapatkan thalak safu.

Pasalnya, lika karimat tharak itu ditujukan kepada Hafshah maka
Amrah mendapatkan tharaknya hu.rr. dengan sifat, karena suami
telebut mengaitkan tharak Amrah dengan tharak Hafshah. Dan tidak
ada thalak lain unfuk Hafshah, sebab ia tidak mengucapkan karimat
thalaknya kepada Amrah. Sedangkan jika ia memulai thalaknya kepada
Amrah, maka Hafshah -*duputk* tharaknya denian sifat, karena
suami tersebut mengaitkan tharak Hafshah dengan tharak Amrah. Dan
thalak yang jatuh kepada Hafshah itu menjadi syarat yang terpenuhi
unfuk mehceraikan Amrah, sebab ia terah mengucapkan karimat tharak
terhadap Hafshah yang dikaitkan pada perceraian terhadap Amrah
dengan mengatakan lika aku cemikan Hafshah maka Amrah
kuceraikan'. Dengan kata lain, safu thalak atas Hafshah j.trh ;r;;;
sifat, sementara dua tharak atas Amrah jafuh karena sifat dan k"il;;
langsung.

Apabila suami tersebut berkata kepada Amrah ,setiap kari aku
ceraikan Hafshah maka kamu kuceraikan', raru seterah itu ia berkata
kepada Hafshah 'setiap kali aku ceraikan Ammh maka kamu
kucemikan', kemudian seterah ifu ia mengucapkan karimat tharak yang
ditujukan kepada Amrah, maka jatuhrah tharaknya kepada Amrah
dengan thalak dua, sernentara Hafshah hanya mendapatkan tharak safu.
Namun;ika kalimat tharak itu ditujukan kepada Hafshah maka masing_
masing mereka hanya mendapatkan safu tharak saja, sama seperti
sifuasi di atas tadi.
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Kedua situasi tersebut dihrliskan oleh Al Qadhi dalam kitabnya

Al Mujanad.

Apabila suami berkata kepada salah satu dari kedua istrinya

'setiap kali aku ceraikan madumu maka kamu kuceraikan' lalu ia juga

menyampaikan halserupa k@ada istrinla yang kedua, dan setelah itu ia

mengucapkan kalimat thalaknya kepada isfui pertama, maka jafuhlah

thalaknya kepada istri pertama dengan dua thalak, sedangkan untuk istri

kedua hanya satu thalak. Lain halnya iika ia mengucapkan kalimat

thalak itu kepada istui kedua, maka masing-masing istrinya itu hanya

mendapatkan satu thdlak saja.

Apabila suami tersebut berkata "setiap kali aku menceraikanmu

maka madumu kucemikan." lalu ia juga menyampaikan hal serupa

kepada iskinya yang kedua, dan setelah itu ia mengucapkan kalimat

thalak kepada istui patama, maka jatuhlah thalaknya kepada kedua

istrinyn dengan masing-masing safu thalak. lain halnya jika ia

mengucapkan kalimat thalak itu kepada istri kedua, maka jatuhlah

thalaknya kepada istri keduanya itu dengan thalak dua, sedangkan untuk

iski pertama tetap jafuh thalak satu saja.

Pasal: Apabila seor.rng suami memiliki tiga orang
istri, anggaplah istri pertama bemama Zainab, istri kedua
Amrah, dan istri ketiga Hafshah, lalu suami itu berkata Jika aku

ceraikan Zainab maka Amrah kuceraikan, jika aku ceraikan Amrah

maka Hafshah kuceraikan, dan jika. aku ceraikan Hafshah maka Tainab

kucerailtan', lalu setelah ifu suami tersebut mengucapkan kalimat

thalaknya kepada Zainab, maka jatuhlah thalaknya kepada Zainab dan

Amrah, narnun tidak kepada Hafshah. Dengan penjelasan, bahwa

Zainab terthalak secara langsung, sedangkan Amrah terthalak karena

sifat thalak Tainab telah terpenuhi untuk jatuhn5n thalak Amrah.

Al Mughn' - l 44e I



I

Qegitu pula jika kalimat thalak itu dituiukan kepada Amrah,
maka istri yang jatuh thalaknya adalah Amrah dan Hafshah, sementara
Zainab tidak. lain halnya jika suami tersebut menyatakan kalimat
thalaknya kepada Hafshah, maka thalaknya jatuh adalah Hafshah sendiri
lalu Zainab lalu Amrah r

Apabila suami tersebut berkata kepada zainab 'Jika aku ceraikan
Amrah maka kamu kuceraikan,'lalu ia berkata kepada Amrah Jika aku
ceraikan Hafshah maka kamu kucemikan' lalu ia berkata- kepada
Hafshah 'Jika aku ceraikan zainab maka kamu kuceraikan,, dan setelah
itu ia mengucapkan kalimat thalak kepada Zarnab, maka jafuhlah
thalaknya terhadap k.hga istuinya ifu, thalak unfuk Zainab dilakukan
secara langsung, sedangkan thalak unfuk Hafshah dan Amrah jatuh
lantaran sifat yang telah terpenuhi.

lain halnya jika kalimat thalaknya ditujukan kepada Amrah,
maka thalaknya hanya jatuh terhadap Amrah dan Zainab saja,
sedangkan Hafshah tidak. Begitu puh;f,a kalimat thalaknya ditujukan
kepada Hafshah, maka thalaknya hanya jatuh kepada Hafshah dan
Ammh saja, sedangkan Zainab tidak.

Apabila suami tersebut berkata kepada 7-ainab 'Jika aku
menceraikanmu makp kedua madumu kuceraikan' lalu ia juga
menyampaikan kalimat serupa kepada Amrah, lalu disampaikan pula
setelah itu kepada Hafshah, dan sehabi. it iu mengucapkan kalimat
thalaknya kepada Zainab, maka masing-masing mereka mendapatkan
safu thalak, thalak pada Zainab dilakukan secara langsung, sementara
unfuk dua istri lainnya melalui s.ifat yang.sudah terpenuhi. .

lain halnya jika kalimat thalak itu ia tujukan kepada Amrah,
maka zanab mendapatkan safu thalak sedangkan Hafshah dan Amrah
masing-masing mendapatkan dua thalak, karena Amrah mendapatkan
satu thalak secara langsung lalu Hafshah dan Zainab juga mendapatkan
masing-masing satu thalak karena sifat thalaknya sudah terpenuhi, lalu
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thalak yang jatuh terhadap Zainab menjadi sifat yang terpenuhi untuk

dUafuhkannya thalak terhadap dua istui lainnya, hingga dua istri tersebut

mendapatkan masing-masing dua thalak sedangkan Zainab hanya safu.

Namun jika kalimat thalak itu ia tujukan kepada Hafshah, maka

thalak yang jatuh terhadap Hafshah menjadi tiga thalak, terhadap

Amrah dua thalak, dan terhadap Zainab safu thalak. Perincian adalah:

Hafshah mendapatkan satu thalak secara langsung, dan thalak itu

menyebabkan jafuh thalaknya terhadap dua orang madunya, dan

jatuhnya thalak pada masing-masing mereka menyebabkan jatuhnya

thalak lain terhadap Hafshah yang berjunrlah dua (dari kedua madunya),

hingga lengkap baginya tiga thalak. Sementara dua thalak untuk Amrah,

satu ia dapatkan karena jatuhnya thalak terhadap Hafshah'dan satu lagi

karena jatuhnya thalak terhadap 7-arnab. Dan hanya satu thalak untuk

Zainab disebabkan karena jafuhnya thalak terhadap dua madunya

dengan sifat yang sudah terpenuhi tidak menjadi syarat thalak baginya,

ia hanya mendapatkan satu thalak sebagai imbas jatuhnya thalak

pertama kali terhadap Hafshah.

Apabila suami tersebut berkata kepada tiap-tiap istrinya, "Setiap

kali aku ceraikan salah safu dari dua madumu maka kamu kuceraikan,"

lalu setelah ifu suami tersebut mengucapkan kalimat thalaknya kepada

istri yang pertama, maka istri pertama itu mendapatkan tiga thalak, isfui

kedua mendapatkan dua thalak, dan iski ketiga mendapatkan satu

thalak. Pasalnya, thalak yang dijatuhkan kepada istri yang pertama

menjadi syarat atas jatuhnya thalak terhadap dua istri lainnya, maka

jatuhlah thalak tersebut kepada mereka, lalu jatuhnya thalak terhadap

mereka menjadi bumerang terhadap isfui pertama hingga ia

mendapatkan dua thalak lainnya dan menjadi lengkap tiga thalak, lalu

jatuhnya thalak terhadap iski ketiga juga kembali kepada istri kedua

hingga ia mendapatkan satu thalak lainnya. Sementara istri ketiga hanya

mendapatkan satu thalak yang jatuh pertama kali melalui thalak yang

jatuh terhadap iski pertama.
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Sedangkan jika kalimat tharak itu ditujukan kepada istri kedua,
maka istri kedua ifu mendapatkan dua thalak, istri pertama tiga thalak,
dan istui ketiga satu thalak. Sementara jika kalimat thalak ifu ditujukan
kepada istri ketiga, maka istui Spng pertama mendapatkan dua thalak,
dan dua orang istri lainnSn mendapatkan masing-masing safu thalak.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'jika , aku menceraikanmu maka hamba sahayaku
kubebaskan', lalu setelah ifu ia berkata kepada hamba
sahayanya 'iika kamu bangkit dari tempat dudukmu maka
istriku kuceraikan' lalu hamba saha5p ifu benar_benar
bangkit dari tempat duduknya, maka jatuhrah ihalaknya kepada
istrinya dan hamba sahaya ifu mendapatkan kebebasanngra.

Apabila ia berkata kepada hamba sahayanya Jika kamu bangkit
dari tempat dudukmu maka istriku kuceraikan' lalu setelah ifu ia berkata
kepada ishinya 'iika aku menceraikanmu maka hamba sahayaku
kubebaskan', lalu hamba sahaSn tadi benar-benar bangkit dari duduknya,
maka hanya ada thalak yrang jatuh kepada iski sedangkan hamba
sahayanya tidak terbebaskan.

Sedangkan jika ia berkata kepada hamba sahayanya jika aku
membebaskanmu maka iskiku kuceraikan' lalu ia berkata kepada istrinya
jika aku bersumpah unfuk menceraikanmu maka hamba sahayaku
kubebaskan' lalu setelah ifu ia berkata kepada hamba sahayanya Jika
aku tidak memukulmu maka isfuiku kuceraikan', iika dernikian maka
-jatuhlah thalaknya' kepada ishinya dan hamba sahaya itu juga
mendapatkan kebebasannSn.

Pasal: Ketika seseorang mengaitkan thalak dengan
beberapa sifat lalu sifat-sifat tersebut tergabung pada satu
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hal tertentu maka jatuhlah thalakn5n pada setiap sifat yang

dikaitkan sebagaimana jika sifat-sifat tersebut terpisah. Dan

hukum yang sarna juga berlaku pada pembebasan hamba

sahaya.

Misalnya, apabila seorang suami berkata kepada isfuinya Jika

kamu Lerbicara kepada seomng laki-laki maka kamu kuceraikan. Jika

kamu berbicam dengan orang jangkung maka kamu kuceraikan. Jika

kamu berbicara dengan orang berkulit hitam maka kamu kuceraikan' lalu

temyata istrinya berbicara dengan seorang laki-laki yang jangkung dan

berkulit hitam, maka jatuhlah thalak tiga terhadap istrinya itu.

Atau jika ia berkata kepada istrinya 'apabila kamu melahirkan

seomng anak perempuan maka kamu kuceraikan. Jika kamu

melahirkan anak berkulit hitam maka kamu kuceraikan. Jika kamu

melahirkan seorang anak laki-laki maka kamu kuceraikan' lalu lahirlah

seorang anak perempuan berkulit hitam, maka jafuhlah thalak tiga.

Atau jika ia berkata kepada istinya "Apabila kamu makan safu

delima maka kamu kuceraikan. Dan apabila kamu makan setengah

delima maka kamu kuceraikan'lalu ishinya memakan safu buah delima,

maka jafuhlah thalak dua (karena satr.r delima sama dengan setengah di

kali dua)."

Atau jika ia berkata kepada isbinya 'setiap kali kamu makan sah.r

delima maka kamu kuceraikan, dan setiap kali kamu makan setengah

delima maka kamu kucemikan' lalu isfuinya memakan safu buah delima,

maka jafuhlah thalak tiga, karena kata."setiap kali' bermakna berlaku

berulang-ulang, dan safu delima sama dengan setengah di kali dua,

maka jatuh dua thalak lantaran setengah delima dan safu thalak lainnya

jatuh lantaran safu delima.

Namun jika ia berniat dengan mengatakan setengah delima itu

berbeda dengan safu delima penuh, atau ada pembanding yang

menunjukkan hal ifu, maka ia tidak melanggar sumpahnya hingga

AI Mughni - EI



iskinya memakan sesuai dengan yang diniatkan unfuk thalaknya, karena
berlakunya sumpah didasari atas niat pelakunya.

Pasal: Apabila seorang s,ami berkata kepada istrinya
'Jika ke dalam rumah ini masuk safu orang pria, maka salah
satu hamba sahayaku kubebaskan. Jika ke daram rumah ini
masuk satu orang yang bertubuh jangkung, maka dua hamba
sahayaku kubebaskan. Jika ke dalam rumah ini masuk safu orang
berkulit hitam, maka tiga hamba sahayaku kubebaskan. Dan jika ke
dalam rumah ini masuk safu orang pandai irmu fiqih, maka empat
hamba sahayaku kubebaskan' dan tern5nta masuklah seorang pria
berkulit hitam yang jangkung dan pandai ilmu ftqih k" ddu* rumhhnya,
maka ia harus membebaskan sepuluh oftrng hamba sahayanya (satu
orang ifu memenuhi semua sifat png disSpratkan dan setiap syarat yang
terpenuhi dijumlahkan sernuanya).

[-alu, jika suami tersebut memiliki empat orcng isfoi, kernudian ia
berkata Jika aku ceraikan salah satu dari kalian, maka safu hamba
sahayaku kubebaskan. Jika aku ceraikan dua orang dari kalian, maka
dua hamba sahayaku kubebaskan. Jika aku ceraikan tiga orang dari
kalian, maka tiga hamba sahayaku kubebaskan. Jika aku ceraikan
keempat dari kalian, maka empat hamba sahayaku kubebaskan'
kemudian suami tersebut menceraikan ernpat omng istrinya, baik ifu
sekaligus ataupun secara terpisah, maka sepuluh hamba sahayanya
terbebaskan. Perhifungannya adalah: safu istri yang diceraikan safu
hamba sahaya terbebaskan, dua isfui 5nng diceraikan dua hamba sahaya
terbebaskan, hingga berjurnlah tiga, tiga isfui yang iiceraikan tiga hamba
sahaya terbebaskan, hingga berjumlah enanrl, empat ishi yang diceraikan
empat hamba sahaya terbebaskan, hingga semuanya berjumlah sepuluh
hamba sahaya yang terbebaskan, sebab sifat-sifat yang disyaratkan
semuanya terkumpul pada keernpat isbinya.

(,
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, Adapun apabila kata yang dipakai adalah "setiap kali" untuk

menggantikan kata "jika", ada yang berpendapat bahwa hamba sahaya

yang terbebaskan juga sepuluh orang. Namun pendapat yang lebih tepat

adalah lima belas orang. Penjelasannya adalah: pada keempat istrinya

terkumpul empat sifat hingga terbebaskan empat hamba sahaya, dan

secara perseorangan terbebaskan pula empat hamba sahaya, lalu ketika

tercemikan tiga omng isbinya maka tiga hamba sahaya terbebaskan, lalu

safu orang iski terbebaskan safu hamba sahaya, sedangkan satu istri

dengan dua istri terbebaskan tiga hamba sahaya, hingga seluruhnya

berjumlah lima belas hambasahaya.

Atau, safu orang istri safu hamba sahaya, dua omng istri tiga

hamta sahaya, tiga orang istri empat hamba sahaya, dan empat orang

istri fujuh hamba sahaya, karena ada tiga sifat yang terkumpul di sana,

safu hamba sahaya unfuk dirinya sendiri, dua hamba sahaya untuk dia

dengan istri ketiga, dan empat hamba saha5n untuk dia dengan tiga

orang madunya.

Menurut kami pendapat ini lebih tepat dari pendapat

sebelumnya

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa hamba sahaya yang

terbebaskan berjunrlah tujuh belas orang, karena sifat ganda terdapat

tiga kali, termasuk ketika menggabungkan isfui kedua dengan istri ketiga.

Lalu ada juga yang berpendapat dua puluh hamba sahaya. Yaitu

pendapat imam Abu Hanifah. Dengan alasan bahwa sifat triple terdapat

dua kali, yaitu ketika menggabungkan istui kedua dengan istri keernpat

dan istri ketiga dengan isti keempat.

Namun kedua pendapat ini kumng tepat, karena mereka

menghifung satu kali isfui,kedua bersama istri pertama pada sifat

gandanya, lalu menghifung lagi isfui kedua bersama isfui ketiga.

Kemudian mereka juga menghittrng sifat fuiple pada istri kedua dan

ketiga sebahyak dua kali, safu bersama isfui pertama dan satu lagi
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bersama istri keempat, padahal jika sudah dihifung safu kali unfuk safu
sifat maka tidak boleh lagi dihitung kembali untuk sifat yang sama. oleh
karena ifu jika seorcng suami berkata kepada istoinya ,setiap kali kamu
memakan setengah buah delima maka kamu kuceraikan' lalu ishinya
memakan safu btnh delima, rnaka thalak 5nng.jafuh kepadanya hanya
dua thalak saja, karena safu buah derima sama dengan dua kali lipat
setengahnya- Karena itu fidak ada thalak ketiga yang jafuh, misalnya
dengan menggabungkan seperernpat kedua pada seperempat ketiga
hingga menjadi setengah yang ketiga. Bqlitu juga dengan situasi di atas
tadi, istri pertama tidak digabungkan dengan istri keempat hingga
menjadi dua, karena jika demikian maka hamba sahaia yang harus
dibebaskan berjurnlah tiga puluh' dua orang. Dengan perincian: satu
hamba sahaya unfuk thalak isfoi pertama, tiga hamba sahaya untuk
thalak istri kedua, delapan hamba sahaya unfuk thalak istoi ketiga,
karena satu hamba sahaya unfuk dirinya sendiri, tiga hamba sahaya
unfuk dirinya'dengan iski kedua, Ialu dua hamba sahaya unfuk
penggabungan antam dirinya dengan isfui pertama dan dua hamba
sahaya lainnya unfuk penggabungan antam dirinya dengan istri kedua,
dan dua puluh hamba sahaya unfuk thalak istri keempat, karena pada
thalak tersebut turdapat delapan sifat, satu hamba sahaya unfuk dirinya
sendiri, empat hamba sahaya unfuk dirin5ra dengan ketiga isfui lainnya,
lalu ada sifat. fuiple sebanyak tiga kari, yaifu bersama istri pertama dan
kedua tiga hamba sahaya, bersama ishi pertama dan ketiga tiga hamba
sahaya, bersama ishi kedua dan ketiga tiga hamba sahaya, lalu ada sifat
ganda sebanyak tiga kali, bersama isfui patama dua hamba sahaya,
bersama istri kedua dua hamba sahaya, bersama isfui ketiga dua hamba
sahaya- Hingga seluruhnya berjumlah tiga puluh dua hamba sahaya
yang dibebaskan, namun tidak ada yang berpendapat demikian.

Ifulah pendapat-pendapat unfuk perhifungann5n se@ra normal.
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Adapun jika suami bemiat lain di luar perhitungan normal,

misalnya ia menyebut dua iski dengan maksud dua istri selain istri yang

pertama, maka sumpahnya disesuaikan dengan apa yang diniatkan.

Dan selama ia tidak menenfukan siapa saja hamba sahaya yang

akan dibebaskan, maka mereka dipilih dengan cara diundi.

Apabila suami tersebut berkata "Seaap kati aku membebaskan

seorang hamba sahaya milikku maka salah safu iskiku kuceraikan, dan

setiap kali aku membebaskan dua orang-hamba sahaya milikku maka

dua brang istriku kuceraikan," lalu ia membebaskan dua orang hamba

sahayanya, makd thalaknya jafuh kepada empat orang istri, menurut

pendapat di atas tadi yang kami unggulkan. Sementara menurut

pendapat pertama, thalak itu jatuh kepada tiga orang istrinya-

Sedangkan apabila ia berkata 'setiap kali aku bebaskan satu

hamba sahayaku yang laki-laki, maka satu hamba sahayaku yang

perempuan kubebaskan. setiap kali aku bebaskan dua hamba sahayaku

yang laki-laki, maka dua hamba sahayaku yang perempuan kubebaskan.

setiap kali aku bebaskan tiga hamba sahayaku yang laki-laki, maka tiga

hamba sahayaku yang perempuan kubebaskan. Setiap kali aku

bebaskan empat hamba sahayaku yang laki-laki, maka empat hamba

sahayaku yang perempuan kubebaskan' kemudian ia membebaskan

empat hamba sahaya lakiiaki, maka jumlah hamba sahaya perempuan

yang dibebaskan sama seperti jumlah hamba sahaya yang terbebas

ketika dikaitkan dengan jumlah ishi yang dithalak di atas tadi'

Sementara jika hamba sahaya laki-laki yang dibebaskan

berjurnlah lima orang, maka menurut pendapat pertama hamba sahaya

perempuan yang terbebaskan berjurnlah lima belas orang. sedangkan

menurut pendapat kedua dua puluh satu orang.
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1272- Masalah: Abu Al easim Al Kharqi .berkata,
"Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jikalau aku
tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan', dan waktu
menyatakan demikian ia tidak ada niat unfuk menjafuhkan
thalaknya, lalu hingga salah safu dari mereka meninggal
dunia suami tidak pemah nienjafuhkan thalak, maka
thalaknya dihitung jatuh di akhir waktu kematian.',

untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa kata "in,' 0ikalar_r)
adalah kata syarat yang tidak terbatas oleh waktu tertenfu, dan tidak ada
petunjuk pada kalimat tersebut yang dapat digunakan untuk
membatasinya kecuali bahwa kalimat yang dikaitkan harus terbatas. oleh
wakfu, namun tidak harus dengan.segera t

oleh karena itu, kalimat yang tidak diniatkan waktunya itu, dan
mereka tidak pemah bercerai pula selama mereka masih hidup,
membuat pengakhiran wakfunya menjadi tidak masalah. sebab ia dapat
melakukan hal yang dinyatakannya sendiri kapanpun ia mau, tidak
pemah ada kata terlambat unfuk melakukannya

Namun jika salah satu dari mereka sudah meninggal dunia,
maka baru di saat ihrlah diketahui bahwa ia telah melanggar sumpahnya
dan harus ditetapkan sebelum waktu kematiann5n. sebab tidak mungkin
menjatuhkan thalak setelah salah safu dari mereka meninggal dunia.

Pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat imam Abu Hanifah
dan Imam syafi'i. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada ulama
yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapat tersebut.

Adapun jika suami itu berkata Jikarau aku tidak mencemikan
Ammh maka Hafshah kuceraikan', dan tidak ada kata thalak yang
diucapkan kepada Amrah, maka jatuh tharaknya kepada istri yang
meninggal lebih dahulu, asalkan suaminya masih hidup, jika tidak maka
Ammh yang jatuh thalaknya.
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Begitu pula jika suami berkata iikalau aku tidak membebaskan

hamba sahaya milikku maka istriku kuceraikan' atau 'jikalau aku tidak

memukulnya maka istriku kuceraikan', lalu tidak ada yang terjadi, maka

thalak itu baru jatuh di bagian akhir kehidupan dari orang yang pertama

kali meninggal dunia di antara mereka.

L"ain halnya jika suami telah menentukan waktunya, baik secara

langsung di dalam kalimatnya ataupun dengan diniatkan, maka waktu

itulah yang menjadi acuannya.

Ahmad menyatakan, apabila seorang suami berkata Jikalau aku

tidak memukul si fulan, maka kamu kuceraikan dengan thalak tiga',

maka ketetapan waktunya tergantung dengan niatnya, karena waktu

untuk menenfukan tidak melakukan hal itu sangat bergantung dengan

keinginan dan niat di dalam hatinya, dan hal seperti itu laksana

dinyatakan langsung di dalam kalimat yang diucapkannya, meskipun

tidak, karena memang sumpah itu landasannya adalah niat,

sebagaimhna sabda Nabi $:
"saungguhnya halasan) bagi seseorang ifu tergantung dengan

niabtya."

Pasal: Tidak ada larangan bagi suami yang belum

merealisasikan sumpahnya unfuk melakukan hubungan intim

dengan istrinya.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah

dan Imam Syafi'i.

Sementara ulama lain seperti Said bin Musayib, Hasan, Asy-

Sya'bi, Yahya Al Ansari, Rabiah, Imam Malik, dan Abu Ubaid,

berpendapat, bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan intim

dengan istrinya hingga ia merealisasikan sumpahnya ifu. Alasannya,
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karena hukum awalnya tidak ada perbuatan (yakni merearisasikan
sumpahnya) dan seharusqaa ada tharak png jatuh (akibat ucapannya).

Al Atsram juga meriwaSptkan pendapat serupa dengan ifu dari

Lalu Al Ansari, Rabiah, dan imam Marik menambahkan: bagi
suami itu diberikan batas wakfu oleh wari isfui, sebagaimana jika ia
bersumpah unfuk tidak merakukan hubungan intim dengan istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwasanya pemikahan mereka adarah pemikahan
yang sah, tidak pemah jafuh thalak kepada istri atau sebab lain yang
mengharamkan suami unfuk menyenfuh istrin5n, maka hubungan intim
di antara mereka harus tetap diperbolehkan.

Dan penggunaan hukum awar oreh pendapat rain bahwasanya
tidak ada perbuatan dan seharusnya ada tharak yang jafuh, kami bantah,
karena hukum awal tersebut tidak menentukan jafuhr.rya tharak hingga
tidak menenfukan hukum pada sifuasi ini. Kalau seandainya ada thalak
yang diucapkan oleh suami seterah ia merakukan hubungan intim
dengan Rtrinya maka tetap tidak ada pengamhnya. lain harnya jika
kalimat yang diucapkan oreh suami adarah: ,jika aku berhubungan intim
denganmu maka kamu kuceraikan,.

Pasal: Apabila tharak yang dikaitkan adalah thalak
bain, lalu istri meninggal duniir lebih dahuru, maka suami
tidak mendapatkan hak waris dari bekas istrinya ifu, karena
thalak yang dijatuhkan orehnla telah membuat istrinya
menjadi bain, seperti halnya jika ia menceraikan istrinya
tepat di saat kematiannln.

Sedangkan jika suami yang meninggar dunia rebih dahulu, maka
istri tetap berhak unfuk mendapat warisan dari suaminya ifu. pendapat
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ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad pada riwayat Abu Thalib:

Apabila seorang suami berkata kepada isfuinya, "Aku ceraikan kamu

dengan thalak tiga jika aku tidak menikah dengan wanita lain," lalu

suami tersebut meninggal dunia sebelum ia menikah dengan wanita

selain istrinya, maka istrinya masih berhak unfuk mendapatkan warisan

darinya. Sedangkan jika istri tersebut memnggal terlebih dulu, maka

suami tidak berhak atas warisan png ditinggalkan. Hal itu dikarenakan

wanita tersebut diceraikan di akhir hayat suaminya, maka hukumnya

sama seperti hukum menceraikannya di saat-saat terakhir kehidupan

suami.

Pendapat senrpa seperti ini iuga diutarakan oleh Atha dan

Yahya Al Anshari

Namun kami lebih memilih berpendapat bahwa istri tersebut

juga tidak mendapatkan warisan dari bekas suaminya itu, karena kalimat

thalak ifu diucapkan oleh suami saat ia masih sehat, sedangkan

perbandingannya adalah dengan menjafuhkan thalak saat suami sedang

sekarat menghadapi kematiannya.

Ini juga menjadi pendapat Said bin Musayib, Hasan, Asy-Sya'bi,

dan Abu Ubaid.

Sementara Abu Hanifah berpendapat: Jika seorang suami

berkata kepada istrinyb, "Jika kamu tidak datang ke Bashrah maka

kamu kuceraikan," dan temyata istrinya tidak datang, maka suami istri

tersebut tidak saling me'urariskan satu sama lain. Sedangkan jika suami

berkata, "Jika aku tidak datang ke Bashrah maka kamu kuceraikan,"

lalu ia meninggal dunia, maka isfuinya masih mendapatkan hak waris

dari suaminya, sedangkan jika istri yang meniqggal dunia lebih dahulu

maka suami tidak mendapatkan warisan apapun dari istrinya itu.

Alasannya, untuk sifuasi pertama suami mengaitkan thalaknya pada

perbuatan istri, apabila ia tidak melakukan apa yang disumpah oleh

suami maka telah terpenuhi syarat thalaknya dan iski'tersebut tidak
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berhak unfuk mendapatkan warisan dari suaminya, sama seperti jika
suami berkata, "Jika kamu masuk ke dalam rumah maka kamu
kuceraikan' lalu temyata istri tersebut tetap masuk ke dalam rumah. Dan
unfuk situasi kedua, suami mengaitkan thalaknya pada perbuatannya
sendiri, lalu ia tidak melakukan hal itu, mat<a thalak yang dijatuhkan
hampir mirip dengan thalak ynng dijafuhkan suami yang sedang sekarat
terhadap istrinya (dengan fujuan agar isfuinya tidak mendapatkan hak
waris darinya).

Pendapat Abu Hanifah ini sebenamya sangat baik jika
seindainya perbuatan yang dijadikan objek sumpah oleh suami tidak
terasa berat unfuk dilakukan olehnya, narnun jika berat maka tidak
seharusnya hak waris ifu digugurkan dari dirin1p. ,

Pasal: Jika seorang suami bersumpah dalam kalimat
thalaknya untuk melakukan sesuafu, n.rmun ia tidak
menetapkan waktu tertenfu unfuk perbuatan tersebut, tidak
secara harfiah dan tidak puta diniatkan di dalam hati, maka
sumpah tersebut juga berlaku fidak harus dengan sqtrera, karena kalimat
yang diucapkan bersifat tidak terikat dengan waktu, maka waktunya
tidak terbatas selama suami tersebut tidak mernbatasinya.

' Terkait dengan waktu yang tidak diberitahukan, hal itu sama
seperti firman Allah &:

"*E,s:,4*F j;Jt{.5
"I{atakanlah, 'Pasti dabng, deni Tuhanku Snng mengetahui

yang gaib, Kiamat itu pasfi alan datang kepadatnu." (es. Saba' [34J: 3),
juga firman Allah S:
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"Katakanlah (Muhammad), "Tidak demikian, demi Tuhanku,

kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu

kerjakan;'(Qs. At-Taghabun 164l 7), dan juga firman Allah &:

oLifi ''?$lYA 
UUUI$ fiit, {ir 4 3, 

^rt
'# ZILA {'ui#) &'t:'6;4 34>r. {ii',6

@G;t* 6a*l#*l43g"{(
"Kamu pasti akan mernasuki Masiidilharam, iika Allah

menghendaki dalam kadaan aman." (Qs. AI Fathl48l:271.

Sama seperti sumpah 1aang tidak terikat dengan waktu, ayat

yang terakhir ini juga berlaku tidak harus dengan segera. Ayat tersebut

diturunkan pada saat perjanjian Hudaibiyah di tahun enam hijriah,

sementara fathu Makkah sendiri (pembuktian kebenaran ayat.tersebut)

terjadi pada tahun 8 hijriyah.

Sebuah riwayat dari Umar terkait dengan peristiwa itu
disebutkan, bahwa ia pemah menanlnkan ayat ifu kepada Nabi $, ia

berkata: "Bukankah engkau pemah memberitahukan kepada kami

bahwa kita pasti akan datang ke Baitullah dan bertawaf di sana?" Nabi

S menjawab: "Benar, tapi apakah aku menyebutl<an tahun berapa kita

akan datang ke sana? Umar menjawab: 'Tidak ada." [-alu Nabi $
berkata: "sesunggahnya kamu pasti akan ke ana dan bertawaf di

,unu.n272

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan hari ini jika aku tidak menceraikan kamu

272119. Al Buktrari pada bab syarat(5/273l,2732).
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hari ini' dan temyata suami tersebut tidak menceraikan
istrinya hari ifu, maka jatuhlah thalaknya pada saat waktu yang
tersisa di hari itu fidak cukup banyak untuk menjatuhkan sebuah thalak.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Al Khattab dan juga
menjadi pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Sementara AI Qadhi menyebutkan dua pendapat, pendapat
pertama seperti itu, sedangkan pendapat kedua: tharak ifu tidak jafuh,
karena batas wakfu thalaknya hanya berlaku di hari ifu padahal syarat
thalaknya tidak dapat diberlakukan kecuali jika hari itu sudah berlalu,
maka batas waktu thalaknya sudah tidak tersisa agar thalak itu dapat
dijatuhkan.

Pendapat tersebut

Syumih.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, berlalunya hari itu membuat thalaknya tidak dapat
dijafuhkan, maka harus dilatuhkan sebelumn5ra, di penghujung wakfu
yang memungkinkan jafuhnya thalak ifu, seperti halnya thalak 5nng
dijafuhkan sesaat sebelum kernatian salah safu dari sepasang suami istri
pada pasalyang lampau.

Apabila suami berkata kepada isfoinya'kamu kucemikan hari ini
jika aku tidak menikah dengan wanita lain hari ini'atau '..jika aku tidak
membelikan kamu sebuah gaun hari ini', ada dua pendapat, namun
pendapat yang paling tepat adalah jatuhnya thalak kepada istri tersebut
jika sisa waktu di hari itu fidak cukup untuk merakukan hal yang
dijanjikan.

Apabila suami berkata kepada isfuinya 'kamu kuceraikan jika aku
tidak menceraikanmu hari ini', maka jafuhlah thalaknya, tanpa ada
perbedaan pendapat mengenai hal ini. Namun mengenai waktu jafuhnya

diriuraptkan dari Abu Bakar dan hnu
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thalak tersebut ada dua pendapat, pertama: di penghujung hari itu-

Keiua' setelah hari itu berlalu.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan hari ini

jika aku tidak menceraikanmu" kalimat ini hukumnya sama seperti

kalimat 'kamu kuceraikan hari ini jika aku tidak menceraikanmu hari ini',

karena suami menjadikan tidak jafuhnya thalak terhadap istri sebagai

syarat untuk menceraikannya hari itu.

Pasal: Apabila seseorang berkata kepada hamba

sahayanya 'Jika aku tidak meniualmu hari ini maka istriku

kuceraikan hari ini,' dan temyata ia tidak berhasil

meniualnya . hingga hari ifu berakhir, maka ada dua

pendapat

Apabila hamba sahaya ifu sudah dibebaskan di hari itu, atau

meninggal dunia, atau pengucap kalimat itu yang meninggal dunia, atau

istrinya yang meninggal dunia, maka jatuhlah thalak tersebut terhadap

istrinya saat itu juga, karena ucapannya meleset dan sumpahnya tidak

tercapai. Namun jika hamba sahaya itu dijual dengan cara tadbir atau

kitabah (perjanjian pembebasan hamba sahaya dengan membayar

dirinya sendiri kepada tuannya dengan cara dicicil atau diangsur) maka

thalaknya tidak jafuh, karena penjualan dengan cara tersebut

diperbolehkan.

Adapun mereka yang tidak memperbolehkan jual beli dengan

cara tersebut mengatakan: thalak ifu tetap jafuh, sama seperti jika

tuannya meninggal dunia.

Sementara jika hamba sahaya itu diberikan secara cuma-cuma

sebagai hadiah untuk orang lain, maka thalak itu juga tidak jafuh, karena

mungkin saja hadiah itu dikembalikan kepadanya hingga ia masih

memiliki kesempatan untuk menjualnya.

Al Mughni - [46s I

L



Apabila orang tersebut berkata Jika aku tidak berhasil menjual
hamba sahayaku maka istriku kuceraikan' tanpa dikaitkan dengan waktu
(hari ini), lalu hamba sahaya ifu mernbuat kesepakatan kitabah, maka
thalak itu juga tidak jatuh, karena mungkin saja hamba sahaya itu
menyatakan ketidak mampuannya unfuk melanjutkan hingga orang
tersebut masih memiliki kesempatan unfuk menjualnya.

Sedangkan jika hamba sahaya itu dibebaskan dengan kalimat
kiasan atau semacamnya, maka jafuhlah thalaknya saat ifu juga, kareha
ia sudah tidak memiliki kesempatan unfuk menjualnya

L27g- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'setiap kali
aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan' maka
jatuh thalak tiga kepada istri tersebut pada saat itu juga
selama ia sudah pemah melakukan hubungan intirir dengan
suaminlna."

Menjadi seperti ifu karena kata nsetiap kari" bermakna berlaku
berulang-ulang, sebagairnEma disebutkan pada firnnn Allah &:

@z;:K4;1_,'A &(,'S:
"setiap lali samng nsul datang kepada suafu umad mereka

mendustakannya." (Qs. Al-Mu'minun l2}l: Ml,dan firman Allah &:

"Setiap kali suafu umat mauk, dia melalaat audamn5n, (es.
AI A'raaf [7]: 38).

Pengulangan thalak berarti pengulangan sifat yang disebutkan,
dan sifatnya adalah tidak menjatuhkan thalak kepada istoi, jika setelah

WiA?A;s,g
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sumpah itu diucapkan selama beberapa saat yang cukup untuk

menjatuhkan thalak tidak ada kalimat thalak yang diucapkan maka

sifatnya telah terpenuhi dan jatuhlah thalak tersebut, lalu diikufi dengan

thalak yang kedua dan ketiga, selama wanita ifu sudah pemah

melakukan hubungan intim dengan suaminya. Sedangkan jika belum

pemah, maka ia sudah terthalak bain dengan thalak yang pertama, tidak

perlu thalak-thalak selanjutnya, karena wanita gnng sudah terthalak bain

tidak dapat dijatuhkan thalak, seperti halnSra wanita asing yang bukan

istrinya.

Adapun jika ia berkata 'apabila aku tidak menceraikanmu maka

kamu kuceraikan' atau 'bilamana aku tidak menceraikanmu maka kamu

kuceraikan' atau 'kapan saja aku tidak mencemikanmu maka kamu

kuceraikan', maka thalak yang jatuh hanya thalak satu saja, tidak jatuh

bemlang-ulang.

' .Namun menurut Abu Bakar kata "bilamana" juga bermakna

pengulangan, hingga thalaknya pun jatuh berulang-ulang, seperti halnya

kata "setiap kali". Hanya bedanya kata "bilamana" dan kata "kapan saja"

bermakna segera, oleh karena ifu ketika sudah berlalu beberapa saat

yang memungkinkan bagi suami untuk mengucapkan kalimat thalak

namun ia tidak mengucapkannya maka jatuhlah thalaknya saat itu juga.

Sedangkan unfuk kata "apabila" ada dua pendapat, pertama:

juga bermakna segera, karena kata tersebut merupakan kata keterangan

waktu seperti halnya kata bilamana dan kapan saja. Kedua: tidak

bermakna segera, karena kata tersebut sering digunakan uhtuk kalimat

syarat seperti halnya kata "jika".

Dari perbedaan tersebut, maka jika seorang suami berkata

kepada istrinya 'jika aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan'

sementara ia tidak meniatkan wakfu tertentu, maka thalak ifu tidak jatuh

kecuali di saat-saat terakhir kehidupan salah satu dari mereka-
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Namun jika ia berkata 'bilamana aku tidak bersumpah untuk
menceraikanmu maka kamu kuceraikan' atau 'kapan saja aku tidak
bersumpah unfuk mencemikanmu maka kamu kuceraikan', lalu ia
mengulang kalimat tersebut seban5nk tiga kali secara berfurut-furut
tanpa terputus, maka thalak ifu hanya jafuh safu kali saja, karena ia
tidak dianggap melanggar sumpahnya di kali pertama dan kali kedua,

sebab ia langsung mengucapkan kalimat ketiga setelah kalimat pertama

dan kedua tanpa jeda yang cukup untuk pemberlakuan pelanggaran

sumpahnya. Ia hanya melanggamga pada kaii ketiga saja. [-ain halnya
jika ia terdiam di antara setiap sumpah yang diucapkannya seldma

beberapa waktu yang cukup baginya unfuk bersumpah, maka thalak
yang jatuh terhadap istoinlra adalah thalak tiga. ,

Sedangkan jika ia menggunakan kata "apabilal' dan diartikan
dengan makna segert, rnaka hukumnya sama seperti kata "bitamana',,

namun jika tidak bermakna demikian maka thalaknya hanya jafuh safu

saja dan berlaku di akhir kehidupan salah safu dari mereka.

Pasal: Kata-kata lnng digunakan unfuk kalimat syarat
dan sifat thalak ada enam 'kata, yaifu: rn (likalau), ida
(apabila), mataa (bilamana), man (barangsiapal, ayyu (yang
mana), dan kullama (setiap kali).

Ketika sebuah kalimat thalak dikaitkan dengan suatu sifat,
perbuatan, atau syarat tertenfu dengan menggunakan salah safu dari
kata tersebut di atas, maka tidak harus dilakukan dengan

segera. Misalnya 'jikalau kamu keluar.. ' 'apabila kamu keluar..,

'bilamana kamu keluar..' 'barangsiapa yang keluar di antara kamu..'

'yang manapun di antara kamu yang keluar..' 'setiap kali kamu keluar..',
apabila sifat, syarat, atau perbuatan yang dikaitkan itu sudah terpenuhi
maka jatuhlah thalaknya. Namun iika salah satu dari mereka (suami istri)

ada yang meninggal dunia, maka gugurlah sumpahryn.
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Adapun jika sebuah kalimat thalak dikaitkan dengan larangan

untuk berbuat atau peniadaan, bila menggunakan kata uin" maka

hukumnya tidak harus dilakukan dengan segera, sedangkan bila

menggunakan,,mataa, attyu, man, dart kullamaa'' maka hukumnya harus

dilakukan dengan segem. Misalnln suami berkata 'bilamana kamu

masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan' ifu artinya di waktu

kapanpun istrinya masuk ke dalam rumah tersebut maka jafuhlah thalak

suami kepadanya. Dan waktu tersebut tidak terbatas, bisa kapan saja,

maka selama isfui belum memasuki rumah tersebut maka sifatnya belum

terpenuhi. Sedangkan jika suami berkata 'bilamana kamu tidak masuk

ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan', jika sudah berlalu beberapa

wakfu dari pemyataan tersebut dan isti tidak juga masuk ke dalam

rumah itu maka sifab'rya sudah terpenuhi.

Pasalnya l<ata nmaban (bilamana) merupakan kata keterangan

wakfu untuk suatu perbuatan hingga harus diped<irakan waktunya. oleh

karena itu dibenarkan iika ada orang bertanya 'bilakah kamu masuk?'

yang artinya pada jam atau menit bempakah wakfu kamu masuk ke

dalam.

Sedangkan kata nrh" 
tikalau) tidak seperti itu, kata ini tidak

terikat waktu. Oleh karena itu ketika suami berkata iikalau kamu tidak

masuk ke dalam rumah..' kalimat ini tidak menunjukkan adanya wakfu,

hanya saja harus diketahui bahwa ketika perbuatan ifu terjadi pada

kapanpun wakfunya maka wanita itupun terthalak di sisa wakfu yang

ada.

Adapun unfuk kata"idza" (apabila), ada dua pendapat' Pertama:

kata ini digunakan tidak bermakna segem, karena kata ini digunakan

sebagai syarat yang bermakna sama seperti kata "aC' fiikalau)'

Itulah pendapat Abu Hanifah yang didukung oleh Al Qadhi'

Pada sebuah bait sYair disebutkan:
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Teruslah meminta, karena sebanyak apaprn kel<ayaanmu pasti

tidak akan pemah cukup,

Dan jika kamu dilanda kaulitan, mal<a bersabirlah-

Kata kerja pada kalimat ini disukunkan oleh kata "idza', sama

seperti tugas yang dilakukan oleh kata "2r" pada suatu kata kerja. Dan

kata " idza'' juga sering digunakan unfuk merrggantikan l<ata " mataa'' atau

"^irl' dari segi rnaknanya.

Namun seperti dalam kaidah, jika ada dua kemungkinan pada

sesuafu maka harus dipilih yang lebih diyakini, yang mana dalam hal ini
keberlanjutan pemikahan yang lebih di!/akini, dan keyakinan itu tidak

dapat gugur dengan adanya kernungkinan lain.

Pendapat kedua: kata "idd' digunakan unfuk makna segera,

karena u idza" adalah kata kaerangan unfuk waktu di masa depan, sama

halnya seperti kata " matad' .

Inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (dua

sahabat terdekat imam Abu Hanjfah), dan pendapat ini pula yang

dinyatakan secara eksplisit pada riwayat Imam Syafi'i.

Adapun kata-kata tain yang setara dengan kata

tersebut tidak boleh keluar dari tugas dan pengertiannya. Seperti kata

"mataan yang hampir mirip dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam

sebuah bait syair:

Bik kanu mendakngin5a, mal<a l<amu akan berlindung di
baunh cahag penercrngznn4,

Dan kamu al<an mqtemukan ahaya Snng paling baik dari

sumberynng paling baik pula.

Begitu juga dengan kata'mad', atau kata"a54il', dan kata-kata

lain semacamnya. Namun tidak ada safupun dari kata-kata tersebut lang
bermakna berulang-ulang kecuali l<ata " kullamaa'' .
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Meskipun Abu Bakar mengklaim bahwa kata "mataa" iuga

bermakna berulang-ulang, dengan alasan bahwa kata ini juga digunakan

untuk makna tersebut. Sebagaimana syair di atas tadi:

Bila kamu mendatangiryn, maka kamu akan berlindung di

baotmh cahaya penenngdnp,

Dan kamu akan menqttul<an cahain 5nng paling baik dari

sumber5ang pl@ baik pula.

Yakni, tiap kali mendatangin5n. Dan dengan alasan lainnya,

bahwa kata tersebut juga digunakan pada kalimat yang berbentuk syarat

dan jawaban syarat. Namun pendapat yang lebih tepat adalah bahwa

kata tersebut tidak bermakna berulang-ulang, karena kata tersebut

merupakan kata keterangan wakfu yang mengandung makna "a5ryu

waqtid'(kapanptrn) dan kata "idza". Oleh karena ifu, makna lain yang

tidak setara dengan makna kedua kata tersebut tidak termasuk dalam

maknanya.

Adapun penggunaan kata tersebut unfuk makna berulang-ulang

sekali-sekali tidak berarti tidak digunakan unfuk makna lain. Misalkan

saja kata uidza'' dan "a54/u waqtirl' yang sering digunakan pada kedua

maknanya secara bergantian (yakni makna sendiri dan makna benrlang-

ulang). Misalnya pada firman Allah & berikut ini,

@-rf *i
' Apabila engkau Muhammad) melihat orang-orzng memperolok-

oloklan a5nt-ajat Kami, maka tinggall<anlah mereka hingga mereka

bemlih ke pembicaraanlarfr.'(Qs. AI An'aam [6]: 68),

cii{ EL tr e;ft .ui); 
e';'rLg-'"ji -L (tV

@ # iJ6 fi Wg"lLt- Oji !1 ft ri{:
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"Dan apabila omng-orang Sang beriman kepada ayat-ayat Kami
datang kepadamu, maka kabl<anlah, "&latnun 'ahihm (selamat

sejahtera untuk kamu)." (Qs. Al An'aam [6]: 54),

"ti4tt{51jl6 {,ErsydrV
. uDan apbila engl<au Mulnnnad) tidak menbacakan suafu aSat

kepada merel<a, mereka berl<ata, 'Mangapa tidak engkau buat sendiri

a5nt itu? (Qs. Al A'raaf l7l:2031.

Semua kata yang serupa juga sering digunakan unfuk makna

bqrulang-ulang seperti itu, hanya saja ketika"kata itu dapat digunakan

unfuk maknanya sendiri dan makna berulang-ulang, mhka kata itu tidak

dimaknai dengan makna benrlang-ulang kecuali ada petunjuk yang

mengisyaratkan makna tersebut. Termasuk l<afa " mataa''.

Pasal: Apabila kata-kata tersebut diletakkan setelah penyebutan

jawaban syarat, maka tidak perlu ada huruf (kata bantu) yang

menunjukkannya ftiasanya menggunakan huruf fa, yang artinya

"maka"). Misalnya: 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah'.

Sedangkan jika kata-kata tersebut diletakkan sebelum penyebutan

jawaban syarat, rnaka jawaban ifu membufuhkan huruf bantu, selama

bentuk kalimatnya terdiri dai mubtada dan khabar (subjek predikat).

Misalnya: 'jika kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu kuceraikan'.

Alasan penggunaan huruf /a sendiri sebagai kata bantu unfuk

menunjukkan jawaban adalah karena huruf .6 bermakna "akibati', hingga

jawaban syarat tersebut dapat terikat dengan kalimat syarafurya dan

menunjukkan makna akibat ketika syarat ifu sudah terpenuhi. Oleh

karena itu, jika suami berkata Jika kamu masuk ke dalam rumah itu

maka kamu kuceraikan', ini artinya istri tersebut tidak diceraikan hingga

ia masuk ke dalam rumah itu.
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Pendapat itu pulalah yang menjadi pendapat sejumlah ulama

madzhab Syafi'i.

Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, jika tidak ada

huruf /e pada kalimat tersebut (kamu kuceraikan jika masuk ke dalam

rumah), maka thalak langsung jafuh pada saat ifu juga, karena ia tidak

mengaitkan thalaknya dengan zuatu perbuatan yang menjadi syaratnya,

karena tidak ada huruf /a di sana sernentam pengaitan hanya dapat

dilakukan dengan "huruf 
^fa. Dengan begifu ucapan tersebut terbagi

menjadi dua kalimat terpisah 5nng tidak ada keterkaitan satu sama lain

dengan sebuah syarat, maka thalak pun harus jafuh pada saat ifu juga.

Adapun landasan yang merdasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah: Suami tersebut mengucapkan sebuah kalimat yang

memiliki kata syarat, maka ifu sudah menunjukkan adanya keterkaitan

antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Adapun penghilangan huruf /a

dari kalimat itu memang diinginkan seperti itu,. sama halnya jika

seseorang mengucapkan sebuah kalimat dengan menghilangkan

mubtada atau khabar-nya (subjek atau predikatrya) dengan menyertakan

pembanding yang menunjukkan adanya sybjek atau predikat yang

dihilangkan itu.

Atau bisa juga penghilangan huruf /a'itu masuk dalam bab

pemajuan dan pemundumn kalimat. Seakan dengan menyatakan 'kamu

kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah ifu' artinya ia memajukan

jawaban syaratnya (ancaman) daripada syarat itu sendiri (keinginannya

agar tidak dilakukan).

Namun jika setelah ifu ada penielasan dari suami, bahwa

maksudnya adalah unfuk menpfuhkan thalak saat ifu juga, maka

penjelasan itu dapat diterima, dan thalaknya jafuh saat ifu iuga, karena

ia sudah membuat pengakuan yang efek yang ditanggungnya lebih berat

dari makna yang seharusnya.
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Kata uin" jika diberikan huruf wau (kata sambung yang

sebenamya bermakna "dan") sebelumnya, maka tidak lagi bermakna
jikalau, melainkan "meskipun". Misalnya: anfi thaliq in dakhalti addaar
(kamu kuceraikan jika kamu masuk ke rumah itu) lalu diberi wau anti
thatq wa ln dakhatfr addaar (kamu kuceraikan meskipun kamu masuk

ke rumah itu). Implikasinya pun berbeda, karena jika sudah ditambahkan

huruf wau sebelum kata 'ri?' maka artinya isfuinya akan diceraikan

apapun keadaairnya, masuk atau tidak ke dalam rumah ifu tetap saja

thalak itu akan jatuh.

Penambahan tersebut dapat dilihat contohnya pada riwayat-

riwayat hadits Nabi $ baikut ini: beliau bersabda: "Barangsiapa gang

telah mengwcapkan kalimat laa ilaaha illallaah, ia pasti akan masuk

surga, makipun ia pemah fuzina, ia pemah fit€ncrri}t273

Beliau juga bersaMa: "Jalinlah silafurnhim dengan mereka meskipun

mereka frdak, dan ulwtan tanganmu unfuk membanfu merel<a

merel<a tidak.1t274

273 gu6i1r tersebut diriwayatkan oleh Bukhari pada bab: pakaian, pembahasan:
pakaian putih (10/582fl, mehhtr Abu Bakar, dengan lafaz: " Tidak ada seorang hamba
pun lnng pemah naguapl<an kalimat laa ilaaha illallaah lalu ia mati dengan
mqnbawm kalimat itu (pkni dalam kqdaan Isknt) kquali ia pasti al<an masuk ke
dalam surga.u Lalu ada sahabat Snng bertanya: "Meskipun ia pemah berzina?
Meskipun ia pemah mencuri?" dan setenrsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada bab: keimanan, dengan lafaz:

"Elamngsiapa Snng mati dalarn keadaan tidak meryTekutulcan Allah terhadap apapun,
maka ia pasti al<an masuk surga."

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab Musradnyn (5/L661.
274 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadrya (4/148-1581

melalui dua isnad:
Isnad pertama: melalui jalur AIi bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah.

Namun isriad ini lemah, karena terdapat nama Ali bin Yazid.
Isnad kedua: melalui ialur Asid bin Abdurmhman al-Khats'ami, dari Farwah bin

Mujahid Al lakhmi, dengan lafaz]r: "Jalinlah sikturmhim dengan orang Wng
memufuskannya dan ulwlan targarunu unfuk memberi banfian kepada omng tnng
tidak mau metnberi.." dan isnad ini shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Al Haitsami
dalam kitab Al Majma' (8/188): 'HR. Ahmad dan Thabrani, dan salah satu sanad
Ahmad para perawinya adalah perawi yang terpercaya." Maksudnya adalah sanad
yang kedua tersebut di atas.
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Apabila suami menjelaskan sebaliknya, dengan mengatakan:

'maksudku hanya unfuk mengancam, bukan unhrk menjafuhkan thalak',

maka umsannya harus diselesaikan sendiri antara dirinya dengan

Tuhannya, karena hanya Tuhan yang mengetahui isi hati dan maksud

setiap hamba-Nya. Namun apakah dapat diterima dalam hukum

duniawi? Maka jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti

yang telah kami sampaikan sebelumn$a.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu

masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan, meskipun wanita

lain memasukinya' (atau jika dipisahkan antara huruf waunya dengan

kata "in" menjadi: jika kamu masuk ke dalam rumah ifu maka kamu

kuceraikan, dan jika wanita'lain memasukinya), maka thalak ifu jafuh jika

istri yang dimaksud masuk ke dalam rumah itu, baik wanita lEin

memasukinya pula ataupun tidak. Sedangkan jika istri yang dimaksud

tidak masuk ke dalam rumah ihr dan wanita lain memasukinya, maka

thalaknya tidak jatuh.

Namun hnu Shibag punlp pendapat lain, ia mengatakan, thalak

itu jatuh kepada isfui tersebut siapapun yang masuk ke dalam rumah itu-

Namun sebagaimana telah kami jelaskan bagaimana memaknai

huruf wau jika digabungkan dengan kata ur?r", maka artinya sudah

berbeda dengan kata "/d'yang berdiri sendiri.

Berbeda halnya jika suami tersebut setelah ihr menjelaskan,

bahwa maksudnya adalah jika wanita lain memasuki rumah itu. maka

jatuh pula thalaknya. Maka thalak itupun jatuh kepada istrinya siapapun

yang mernasuki rumah ifu, karena penjelasannya membuat ia harus

menerima konsekuensi yang lebih berat.

Jika ia menjelaskan, bahwa maksudnya adalah lika wanitajhin

itu (yang juga temyata istrinya) memasuki rumah tersebut, maka

thalaknya ia jatuhkan kepada wanita tersebut- Makq penjelasannya

dapat diterima, karena kalimat yang diucapkan masih dimungkinkan
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unfuk dimaknai seperti itu. Jadi, apabila istri yang pertama masuk ke

dalam rumah ifu maka istri pertama lah yang terkena thalaknya, namun

jika istri yang kedua yang memasukinya maka istri kedua lah yang

diceraikan.

Apabila suami tersebut berkata 'kamu kuceraikan jika kamu

masuk ke dalam rumah ifu, meskipun wanita lain memasukinya' (atau

jika dipisahkan antara huruf waunya dengan kata "in" menjadi: kamu

kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah ihr, dan jika wanita lain

memasukinya), maka thalaknya jatuh siapapun yang memasuki rumah

tersebut, karena ia telah menghubungkan antara syarat dengan syarat

lainnya.

Namun jika ia setelah ifu menielaskan, bahwa riak ud.,ya adalah

dengan masuknya wanita kedua maka thalakku tidak jatuh, maka

penjelasan ifu dapat diterima, karena kalimat yang diucapkan masih

dimungkinkan untuk dimaknai seperti ifu. Jadi, thalak itu hanya jafuh

jika dimasuki oleh istri yang dimaksud olehnya saja.

Apabila suami tersebut berkata 'jika kamu masuk ke dalam

rumah itu, meskipun masuk pula wanita lain, maka kamu kuceraikan'

(atau jika dipisahkan antara huruf waunya dengan kata "in" menjadi: jika

kamu masuk ke dalam rumah ifu, dan jika wanita lain memasukinya,

maka kamu kuceraikan), ada yang berpendapat bahwa thalak itu tidak

jafuh kecuali kedua wanita itu masuk ke dalam rumah tersebut, karena

ia telah menjadikan thalaknya sebagai akibat dari kedua syarat yang

diucapkan. Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh terhadap salah

safu dari mereka yang memasukinya saja, karena ia menyebutkan dua

syarat dengan masing-masing kata syaratnya sendiri, dan ifu berarti

bahwa setiap wanita akan merasakan akibatnya sendiri jika ada yang

melanggamya, namun ia hanya tidak menyebutkan akibat untuk kalimat

syarat pertama dan menggabungkannya d3nSan syarat kedua, karena

memang hal itu boleh-boleh saja, sebab sudah dapat diketahui dari
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akibat untuk kalimat syarat pertama. Sama seperti jika ia berkata 'aku

memukul. dan dipukul Zaid', yang artinya ia memukul Zaid dan dipukul

Zaid, namun objek yang pertama tidak disebutkan karena sudah dapat

diketahui dari objek yang kedua. Atau seperti bait syair berikut:

Akan tetapi meniadi seimbang, iika aku menaci dan dicaci,

Oteh Bani Abdu S5ams dan Hasyim dari Qwaisy.

Sebagaimana juga disebutkan pada firman Allah &:

@ij )viitr'$e
" Yang satu duduk di sebelah lanan dan 5nng lain di sebelah kiri-"

(Qs. Qaaf [50]:17), maksudnya, 9m9 satu duduk di sebelah kanan dan

yang lain duduk di sebelah kiri.

Apabila suami tersebut berkata 'Jika kamu masuk ke dalam

rumah itu dan kamu kuceraikan', maka jafuhlah thalaknya- Apabila

setelah itu suami tersebut menjelaskan, bahwa maksud dari ucapannya

adalah untuk menerangkan keadaannya kefika masuk ke dalam rumah

sebagai syarat unfuk hal lain, namun setelah itu ia tetap menjadi istriku.

Maka umsannya harus diselesaikan sendiri olehnya antara dirinya

dengan Tuhannya. Apakah diterima dalam hukum duniawi? Maka

jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti yang telah kami

sampaikan sebelumnya

. 
Jika suami itu menyebutkan akibat setelah kalimatnya, misalnya

'jika kamu masuk ke dalam rumah ifu dan kamu kuceraikan mgka ada

hamba sahaya yang akan terbebaskan', maka kalimat ini dibenarkan,

namun hamba sahaya tersetut belum terbebaskan hingga istrinya masuk

ke dalam rumah ifu dalam keadaan terceraikan, karena huruf wau pada

kalimat itu posisinya sebagai keterangan, yakni: jika kamu masuk ke

dalam rumah ifu dalam keadaan terthalak, maka ada hamba sahaya

yang akan terbebaskan'.

Al Mughni - W



Posisi huruf wau sebagai keterangan dalam sebuah kalimat juga
terdapat pada firman Allah @:

"Janganlah kamu mqnbunuh hewan buruan, ketika kamu
sdang ihram (haji atau umrah)." (Qs. Al Maa'idah [5]:95), dan firman
Allah Sb:

;r,b"ifr;r:Lits:t
"Maka l<atnu sungguh telah melihabtja dan kamu

men5akikanrya.' (Qs. Aali Imraan t3]: 143).

Apabila suami berkata 'Kamu kuceraikan jika kamu masuk ke
rumah ifu terthalak' lalu masuklah wanita yang sudah tercerai dengan
thalak satu ke dalam rumah itu, maka jafuhlah thalak tersebut kepada
wanita itu hingga menjadi thalak dua. Namun jika wanita yang masuk ke
dalam rumah itu tidak dalam keadaan terthalak, maka tidak ada thalak
yang jafuh, karena kata terthalak pada kalimat tersebut merupakan
keadaan yang harus terpenuhi; sama seperti jika suami berkata 'Kamu
kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah ifu berkendara.,

Apabila suami berkata, 'Kamu kuceraikan kalau kamu bangkit
dari tempat dudukmu', kata "kalau" merupakan salah satu bentuk kata
syarat, sama seperti kata jika, dan hukumnya pun sama, karena jika
tidak dianggap sama maka kalimat tersebut akan sia-sia, padahal hukum
awal untuk kalimat yang diucapkan oleh seorang mukallaf adalah
kalimat yang berlaku, yakni tidak sia-sia.

Keterangan ini diriwayatkan dari Abu yusuf.

Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa thalak itu
jafuh saat ifu juga, karena kata "kalau" lrang disebutkan setelah

'#"i;;'^{^w*
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penetapan digunakan unfuk fujuan selain lamngan, seperti yang terdapat

pada firman Allah &,

@j"F'br:I:1 ;I%Ii;Y
,,Dan sa unguhn5a ifu fuEr-funr amph gng baar sel<irang

l<amu mangetahui." (Qs.Al Waaqi'ah [56]:?6l,juga firman Allah &:

"Dan mereka melihat aab. Mdre,l<a ifu berkeinginan) sekiranja

mereka dahulu mqqima petuniuk.'(Qs.Al Qashash l28I64I

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
,Jika kamu makan dan berpakaian maka kamu kuceraikan,'

maka thalak itu tidak jatuh kecuali jika kedua hal itu dilakukan oleh istri,

baik itu makan terlebih dahulu ataupun berpakaian, karena hrxuf wau

(kata sambung yang bermakna "dan") berguna unfuk menyambung dua

kata, bukan unfuk dilakukan secara benrrutan.

Apabila suami berkata Jika kamu makan atau berpakaian maka

kamu kuceraikan" maka thalak itu jafuh jika isfui melakukan salah safu

dari kedua hal tersebut, karena kata aw(kata sambung yang bermakna

',atau") berguna unhtk memberi pilihan salah safu dari dua hal. Begitu

pula jika suami berkata 'jika kamu makan atau iika kamu berpakaian..'

(menambah kata jika pada kalimat kedua), atau 'jika kamu tidak makan

atau tidak berpakaian', maka thalak jatuh jika terpenuhi salah satu dari

sifat tersebut,

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu tidak makan

dan berpakaian" maka tidak ada thalak yang jatuh kecuali iika kedua hal

7$3iffi
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itu dilakukan oleh istri. Namun ada pula riwayat yang menyatakan

bahwa sumpah telah terlanggar jika sebagian hal yang menjadi

sumpahnya telah dilakukan. Dengan demikian maka menurut pendapat

ini thalak ihr telah jatuh dengan tidak melakukan salah satu dari kedua

hal tersebut.

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu makan talu

berpakaian' atau'..jika kamu makan kemudian berpakaian', maka thalak

itu tidak jatuh kecuali jika istoi makan terlebih dahulu dan dilanjutkan

dengan berpakaian, karena huruf la (di sini sebagai kata sambung yang

bermakna lalu) dan kata kemudian, berguna unfuk dilakukan secara

berurutan.

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan lika kamu makan

apabila kamu berpakaian' atau '..jika kamu makan bilamana kamu

berpakaian' atad '..jika kamu makan jika kamu berpakaian', maka tidak

ada thalak yang jatuh kecuali isti berpakaian terlebih dahulu dan

dilanjutkan dengan makan, karena kalimat yang digunakan

menunjukkan pengaitan kalimat thalak dengan sifat makan setelah

terpenuhi sifat berpakaian. Pam ulama ilmu Nahwu menyebutnya

dengan istilah i'tiradh ala asy-sgnrth (meridahulukan sahl

syarat di atas syarat lainnya). Maka syiarat yang disebutkan lebih awal

harus dilakukan lebih akhir sedangkan syarat yang disebutkan lebih akhir

harus dilakukan lebih awal.

Contoh lainnya adalah firman Allah &,

i,L-qs' {li;{;
@l*i

frl:_xl (,("1#6";L;S
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"Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku

ingin manbai nasilat kepdamu, t<alau Nfuh handak manymtl<an l<amu-"

(Qs. Huud t11l:34).

oleh karena ifu jika seorang suami berkata kepada istrinya iika

aku memberimu jika aku menjanjikanmu jika kamu mernintaku, maka

kamu kuceraikan', maka tidak ada thalak Srang jatuh kecuali Jika ittti

merninta sesuatu terlebih dahulu lalu suami menjanjikannya dan

kemudian memberikannya. Seolah suami ihr berkata'jika kamu meminta

sesuafu kepadaku lalu aku menianjikannya kepadamu lalu aku

memberikannya kepadamu, maka kamu kuceraikan''

B.gitu pulalah pendapat imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i.

Sementara Al Qadhi berpendapat, apabila kata syaratnya

menggunakan kata !idza'' (iika) maka seperti pendapat di atas, nalnun

jika menggunakan kata ui?" 
$ikalau) maka sama seperti jika suami

berkata 'jika kamu minum dan makan', artinya thalak itu jatuh dengan

melakukan kedua hal itu, bagaimana pun ia lakukan, makan dahulu atau

minum dahulu sama saja. Pasalnln bahasa yang digunakan masyarakat

sehari-hari berbeda dengan bahasa buku terkait dengan hal ini, apabila

menggunakan kata 'iiy'' maka sumpah yang diucapkan berhubungan

safu sama lain, namun tidak demikian jika menggunakan kata"idza-'.-.

Bagaimanapun,.pendapat yang lebih tepat adalah pendapat

pertama, karena masyamkat umuln tidak terlalu membedakan seperti

itu. lagi pula mereka jamng menggunakan kalimat-kalimat seperti itu

ataupun mengucapkannya, maka yang seharusnya menjadi rujukan

adalah bahasa buku, seperti halnya semua pembahasan pada pasal ini.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

'kamu kuceraikan karena kamu bangkit dari dudukmu'

(perbedaan antara kata "r?r" yang bermakna iika dengan kata
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"an" yang bermakna karena hanya harakatnya saja, "irf'
menggunakan harakat kasrah sedangkan "arJ' menggunakan
harakat fathah), Abu Bakar mengatakan bahwa jatuh thalaknya gaat

itu juga, karena kata "arl' bukan kata syarat, melainkan kata yang

digunakan unfuk menerangkan alasan, hingga maknanya menjadi: 'aku

ceraikarf kamu dikarenakan kamu bangkit dari dudukmu' atau 'aku

ceraikan kamu dengan alasan kamu bangkit dari dudukmu',

sebagaimana disebutkan pada firman Allah {ht

@fhf "66:I"'t:*"

"Mere mefiEsa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka."
(Qs. Al Hujuraat l49l: L7),juga firman Allah &,

'b;J:L-L?A\"C:

i
I

3\#i;E'ii31iJ4

'#6\W|"'twJi;ii,?*@

@ri6 yF$.V,J@'L
"dan ganunggunung runfuh, l<arena merel<a menganggap (Allah)

Yang Maha Pengasih mernpunjai anak." (Qs. Maryam [19]:90-91), dan

firman Allah @'

"Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman

kepada Allah, Tuhanmu." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1).

Sementara Al Qadhi menyatakan: Pendapatku mengenai hal ini

sama seperti pendapat Ahmad, apabila orang yang menyatakan hal ifu

mengerti tentang ilmu Nahwu maka thalaknya langsung jatuh,

sedangkan jika ia tidak mengerti maka kalimat tersebut menjadi kalimat

syarat, karena orang awam pasti menghendaki kalimat itu sebagai
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kalimat syarat, dan ia tidak tahu bahwa kata yang digunakannya berguna

unfuk menerangkan alasan, karena jika ia tahu ia tidak mungkin

menggunakannya karena tujuan dari ucapannya tidak tercapai. Oleh

karena itu, tidak mungkin menetapkan hukum bahasa yang sesuai

dengan kaidah padahal ia tidak meniatkannya seperti ifu, sama seperti

jika ia mengucapkan kalimat asing Spng tidak ia ketahui maknanya.

Ada pula riwayat, dari hnu Harnid, 5nng menyatakan bahwa

thalak itu fidak jafuh, baik pernbicaran5ra orrng lrang mengerti tentang

ilmu Nahwu ataupun fidak, keqnli ia meniatkannya, karena thalak

secara umurn berlaku unfuk selnua orang tanpa membedakan

keilmuannya.

Sedangkan pada ma&hab Syafi'i terdapat tiga pendapat,

pertama: thalaknya jafuh saat ifu juga. Kedua: kalimat itu sebagai

kalimat syamt jika diucapkan oleh orang awaln nalnun menjadi kalimat

yang menerangkan alasan jika diucapkan oleh orang yang mengerti ilmu

Nahwu. Ketiga: thalak itu jatuh kecuali penrbicaranya tidak berasal dari

lingkungan Arab dan ia menyatakan bahwa kata yang dimaksud adalah

kata syamt, khrena mengalihkan makna lolimat dari makna sebenamya

tidak diperbolehkan kecuali dengan niat.

Pasal: Apabila suami mengaitkan kalimat thalaknya
dengan dua gnrat, mal(a thalak itu tidak iatuh kecuali jika

kedua syarat ifu telah terpenuhi-

Hampir seluruh ulama setuju dengan hal itu. Namun Al Qadhi

meriwayatkan safu pandangan lain gnng rnana safu syarat saja yang

terpenuhi sudah membuat jafuhnya thalak tersebut. Dengan landasan

salah satu riwayat terkait orang yang bersumpah unfuk tidak melakukan

sesuafu lalu ia melakukan sebagian dari perbuatan itu, dan ia sudah

dianggap telah melanggar sumpahqn.
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Namun pendapat ifu tidak tepat sama sekali dan bertentangan
dengan dasardasar hukum syariat, penggunaan bahasa, dan
pengetahuan umum yang berlaku di masyarakat luas. Terlebih seluruh
ulama menyepakati hal ifu.

Apabila para ulama saja sepakat bahwa thalak tidak jatuh jika
ada dua syarat yang seharusnya dilakukan secara berurutan namun tidak
terpenuhi urutannya, misalnya suami berkata 'jika kamu makan
kemudian kamu berpakaian maka kamu kuceraikan', mereka sepakat
thalak itu tidak jatuh, lalu bagaimana jika satu syaratnya tidak terpenuhi,
tentu seharusnya lebih tidak jatuh lagi.

l-agipula, jika pendapat ifu dibenarkan, maka hukum itu
seharusnya berlaku pula pada situasi berikut: ketika suami berkata
kepada iskinya jika kamu memberiku dua dirham maka kamu
kuceraikan' atau 'jika sudah lev.rat dua bulan maka kamu kuceraikan',

narnun tidak ada seorangrpun yang berpendapat bahwa thalak itu jatuh
jika istri memberi hanya safu dirham, atau jika sudah lewat satu bulan.
Dasar hukum syariat sangat jelas menyatakan bahwa suafu hukum yang

dikaitkan dengan dua syarat tertenfu maka tidak dapat' ditetapkan
hukum tersebut kecuali jika kedua syarat ifu sudah terpenuhi.

Syarat Dalam Kalimat Thalak

Apabila seoftmg suami berkata kepada istuinya 'Jika kamu haid

maka kamu kuceraikan,' lalu setelah beberapa lama istrinya berkata

'Aku sedang haid,' dan suami mernpercalrainya maka jafuhlah thalak
tersebut. Namun jika suami tidak mempercayainya maka ada dua

riwayat:

Pertama: Pengakuan dari ishi harus diterima, karena ia sudah

semestinya jujur atas nasibnya sendiri.
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Itulah pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i' Dan

pendapat ini pula yang diunggulkan duluq madzhab ini. Karena Allah &
berfirman:

"ndak boteh bagi muel<a menyembunyil<an apa Wng

dUpAkan Atlah datam mhim mere,l<a." (Qs. Al Baqarah l2l 2281, ada

yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan Allah di dalam

rahim kaum wanita adalah haid dan kehamilan. Kalau seandainya

pengakuan wanita tidak dapat diterima maka tidak mungkin Allah

menghammkan kepad3 mereka unfuk menyernbunyikannya. Apalagi

mereka juga dilarang unhrk berbohong dalam pengakuannya,

sebagaimana firman Allah &t

Wj O,Si &u;it J'ilL 315;

7gSfi,Y<iS3
"Dan janganlah l<amu menyembunyikan kesaksian'" (QS' Al-

Baqamh l2lt 283). Pengharaman unfuk menyernbunyikan kesaksian

tersebut membuat pengakuan dari mereka harus diterima, termasuk

dalam situasi di atas.

Selain itu, urusan seperti ifu adalah un$an yang tidak dapat

diketahui kecuali dari pengakuannya. Oleh karena itu penetapan sesuatu

yang berkaitan dengan hal ifu harus diruiuk pada keterangannya, sama

halnya seperti berakhimya rnasa iddah untuk isti yang diceraikan oleh

suaminya.
. 

Kduat Pengaluan dari isti tidak boleh langsung diterima, ia

harus diuji terlebih dahulu kejujurannya oleh dokter wanita atau mereka

yang ahli di bidang tersebut. Misalnya dengan memasukkan kapas ke

dalam kemaluan wanita ifu pada urakfu yang diklairnnya sebagai masa

nlo o*oila ada darah yang terlihat maka ia telah jujur dengan
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pengakuannya, sedangkan jika tidak ada maka ia tidak jujur dan tiada
thalak yang jatuh.

Muhanna meriwayatkan sebuah pendapat dari Ahmad terkait
suami yang berkata kepada istrinya Jika kamu haid maka kamu
kuceraikan dan hamba sahayaku kubebaskan', lalu beberapa waktu
kemudian istri berkata 'aku sedang haid', meskipun ia mengaku seperti
ifu tapi tetap harus diperiksa oleh kaim r,uanita, dengan cam
memasukkan kapas dan mengeluarkannya kembali. Apabila ada darah
yang keluar maka berarti ia sedang haid, dan kemudian ditetapkanlah
jatuh thalak dari suami dan hamba sahayanya dibebaskan.

Abu Bakar menyatakan: Aku juga berpendapat seperti itu,
karena haid pada wanita memang salah safu hal yang dapat dicari tahu
selain melalui pengakuannya sendiri. oleh karena ifu pengakuannya

tidak boleh lantas harus diterima begifu saja, seperti halnya jika yang
menjadi syarat adalah masuk ke dalam rumah seseorang.

Namun pendapat yang diunggulkan dalam madzhab kami adalah
pendapat yang pertama. Dan kemungkinan besar pendapat Imam
Ahmad juga seperti ifu, hanSra saja jika syaratuiya digabungkan dengan
pembebasan hamba sahaya maka pengakuannya harus disertai dengan
bukti yang nyata.

Lalu apakah sumpahnya memiliki arti jika dari pengakuannya

saja harus diterima? Jawabannya ada dua pendapat jika dilihat dari segi
klaim iski bahwa suaminya telah mengucapkan kata thalak namun sang

suami sendiri mengingkarin5n.

Dan pengakuan isti tidak dapat diterima kecuali yang berkaitan
khusus dengan dirinya sendiri, dan tidak berpengaruh pada orang lain,
baik itu berbentuk thalak ataupun pembebasan hamba sahaya.

Hal ini secaftr spesifik dinyatakan oleh Ahmad, terkait seorang
suami yang berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid maka kamu
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kuceraikan, bersama dengan wanita ini,' lalu saat itu juga atau tidak

lama kemudian istrinya menjawab 'aku sedang haid', maka thalak itu

jatuh kepada dirinya, namun tidak kepada istri yang lain secara

langsung, melainkan harus diperiksa kebenaran pengakuan itu terlebih

dahulu, karena pengakuannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri,

namun tidak unfuk istri yang lain.

Pendapat itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan

juga ulama lainnya. Sebab nasib thalak bagi istri yang lain tidak berada

di tangannya, ia hanya bertapggung jawab atas dirinya sendiri. Sama

halnya seperti barang titipan yang kemudian dikembalikan kepada

pemiliknya, yang mana ia hanya bertanggung jawab atas barang yang

dititipkan kepada dirinya saja, tidak barang lain yang dititipkan kepada

orang lain pula.

Apabila suami yang meqiklaim bahwa istrinya sedang haid,

namun istri tersebut mengingkarinya, maka thalaknya tetap jatuh melalui

klaim dari suami tersebut.

Adapun jika suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid maka

kamu dan madumu kuceraikan,' lalu istri tersebut berkata 'Aku sedang

haid,' dan suami mempercayai klaim ifu, maka jafuhlah thalaknya

kepada kedua ishinya melalui pembenaran dari suami. Namun jika

suami mengingkarinya maka thalaknya hanya jatuh kepada istri yang

mengklaim telah berhaid. Walaupun istuinya yang lain (madunya)

membenarkan klaim tersebut, tetap saja tidak dapat diterima, karena

pengetahuannya tentang haid isfui pertama sama seperti pengetahuan

suami. Intinya, istri yang mengaku haid hanya bertanggung jawab atas

dirinya sendiri saja, tidak pada istri yang lain.

Apabila suami 5nng mengklaim bahwa istrinya sedang haid,

namun istri tersebut mengingkarinya, maka thalaknya tetap jatuh kepada

kedua isfuinya melalui klaim dari suami tersebut.
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Apabila ia berkata kepada kedua iskinya 'Jika kalian haid maka

kalian kuceraikan,' lalu mereka berdua berkata'Kami sedang haid,' lalu

suami mempercayai klaim keduanya, maka jafuhlah thalaknya kepada

kedua istrinya ifu. Namun jika suami mengingkarinya maka thalaknya

tidak jatuh kepada safupun dari mereka, karena thalak yang diucapkan

oleh suami terikat dengan dua slnrat, yaifu haid isti pertama dan haid

istri kedua, dan kedua syarat ifu fidak terpenuhi maka tidak ada thalak

yang jatuh kepada kedua istuin3;a.

Dan jika suami hanya mernbenarkan salah safu klaim dari

mereka dan mengingkari klaim istui yang lain, maka thalaknya hanya

jatuh kepada istri yang diingkari klaimnga, karena pengakuannya hanya

berlaku untuk dirinya sendiri, sedangkan pengakuan'dirinya terhadap

iski yang lain tidak dapat diterima.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada empat
orang istrinya 'Jika kalian haid maka kalian kuceraikan', lalu
mereka semu.r berkata 'Kami sedang haid' dan suami
mempercayai mereka, maka jatuhlah thalaknya kepada
keempat orang istrinya ifu. Namun jika ia mengingkari sernuanya,

maka thalaknya tidak jatuh kepada safupun dari mereka, karena. yang

menjadi syarat untuk jatuhnya thalak tidak terpenuhi.

Sementara jika suami manpercalni klaim salah safu dari istrinya,

atau dua orang di antam maka thalaknya juga tidak jatuh

kepada mereka semua, karena syamfuigla masih tidak terpenuhi. [-ain

halnya jika ia mempercayai tiga orang di antara mereka, maka thalaknya

jatuh kepada satu orang, lraitu istui yang diingkari pengakuannya oleh

suami, karena klaim haidnya dapat diterima untuk dirinya sendiri namun

tidak dapat diterima untuk istoi-isti Snng lain.
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Pasal: Apabila suami tersebut berkata kepada

keempat istrinya 'setiap kali ada salah safu dari kalian yang

haid, maka tiga istriku yang lain kuceraikan,' lalu mereka

semua berkata 'Kami sedang haid' dan suami mempercayai mereka

semua, maka thalaknya jafuh kepada tiap-tiap mereka dengan tiga

thalak. Namun jika suami mengingkari klaim mereka, maka thalak itu

tidak jafuh kepada safupun dari mereka. Sedangkan jika ia mempercayai

salah satu dari mereka, maka thalaknya jatuh kepada tiga orang istrinya

yang lain dengan masing-masing satu thalak, adapun safu istri yang

dipercayai klaimnya oleh suami tidak jatuh thalaknya, karena haid istri

yang lain tidak berpengaruh terhadap dirinya. Sementara jika suami

mempercayai klaim dari dua orang istrinya, maka thalaknya jatuh

kepada dua istri yang dipercaya klaimnya itu dengan masing-masing safu

thalak, karena setiap safu istri ada madu yang dipercaya, sedangkan dua

istri yang tidak dipercaya klaimnya juga jafuh thalaknya, namun masing-

masing mendapat thalak dua. Adapun jika suami mempercayai klaim

dari tiga orang iskinya, maka jatuhlah thalaknya kepada satu istri yang

tidak dipercaya klaimnya ifu dengan thalak tiga, sementara istri yang lain

juga terthalak, namun masing-masing mendapat thalak dua.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

yang sedang bersih (Vakni bukan dalam.masa hard) 'Jika
kamu haid maka kamu kuceraikan,' lalu wanita itu melihat ada

darah yang keluar pada waktu yang biasa ia mendapatkan haid, maka

jelas ditetapkan ;atuh thalak terhadapnya sebagaimana ia ditetapkan

sebagai wanita haid yang tidak berkeurajiban untuk melaksanakan shalat

atau yang lainnya tatkala ia melihat darah tersebut. Kalau seandainya

kemudian terbukti bahwa itu bukan darah haid, misalnya darahnya

sudah berhenti sebelum waktu minimal haid tercapai, maka thalak

tersebut tidak jatuh.
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Pendapat inilah yang menjadi pendapat Ats_Tsauri, Syafi,i, dan
ulama madzhab Hanafi.

Bahkan lbnu AI Mundzir mengklaim: IGmi tidak pemah
mendengar ada pendapat tain setain itu kecuati yang berasal dari imam
Malik, yang mana Ibnur easim meriwayatkan darinya bahwa apabira
suami berkata kepada istoi png sedang haid ]ika kamu haid maka kamu
kuceraikan' maka thalak ifu fidak jafuh sebelum ia suci dari haid tersebut
lalu berhaid kembali- sedangkan apabira suami berkata kepada istui yang
sedang bersih Jika kamu zudah bersih maka kamu kuceraikan,, maka
thalak itu tidak jatuh sebetum ishi itu haid dan kernudian bersih kembali.

Pendapat serupa juga diriurayatkan dari Abu yusuf.

Beberapa ulama madzhab s5rafi'i l,rgu **yu;n har serupa:
Pendapat yang diunggurkan daram madzhab syafi'i adarah: tharak it,
baru jafuh ketika iski mendapatkan masa haid yang baru atau masa
bersih yang baru (unfuk kedua sifuasi di atas), karena pada saat ifulah
masa haid atau masa bersihn5ra dimurai, dan tharak pun jatuh karena
sifatrya sudah terpenuhi.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahun kata oida" adalah kata syamt unfuk sesuafu di
masa yang akan datang dan menggunakan kata kerja yang juga unfuk
masa yang akan datang. sementara masa haid atau masa bersih adalah,
dua masa yang berkelanjutan tanpa terbaharui.

Apabila suami berkata kepada istri yang sedang bersih )ika
kamu haid maka kamu kuceraikan', makna yang paling masuk akal
unfuk kalimat ini adalah awal haid, yakni mela;ati masa bersih terlebih
dahulu bamlah kemudian jatuh thalaknya pada awar masa haid.
sementara jika suami berkata 'jika kamu bersih maka kamu kuceraikan,
maka makna yang paling masuk akar unfuk karimat ini adarah awar masa
bersih, yakni melev,rati rnasa haid terlebih dahulu barulah kemudian jafuh
thalaknya pada awal rnasa bersih. pasarnya masa haid hanya dapat

@l - Al Mughni



disebut sempuma jika dihitung dari awal masa tersebut. Begihrlah yang

dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad.

Apabila suami berkata kepada istrinln yang sedang haid, 'jika

kamu bersih maka kamu kucemikan' maka thalaknya jatuh pada awal

masa bersih.

Pada kedua situasi terakhir ini thalak dari suami jatuh tepat di

saat darah haid sudah berhenti, meskipun belum mandi besar.

Keterangan ini dinyatakan oleh Ahmad secam eksplisit pada riwayat

hrahim Al Harbi.

Namun dalam kitab At-Tanbih, Abu Bakar menyebutkan

pendapat yang berbeda, yaitu bahwa thalak itu tidak jafuh hingga istri

menyelesaikan mandi besam5n. Dengan dasar bahwa iddah tidak

dikatakan telah berakhir dengan terhentinya damh haid kecuali setelah

wanita ifu selesai dari mandi besamya.

Sementara landasan kami adalah, bahwasanya Allah &
berfirman:

Z;A&"i^;F*3
"Dan jangan l<anu dekati merel<a sebelun mereka suci." (Qs. Al

Baqarah 121:2221,

"Apabila merel<a telah suci, campurilah mereka sauai dengan

(ketentuan) 5nng diperinbhlan Altah kepdamu." (Qs. Al Baqamh [2]:

2221, suci pada ayat 5rang disebutkan di awal bermakna terhenti

darahnya, sedangkan suci pada ayat yang disebutkan setelahnya

bermakna mandi besar. Artinya, mereka sudah suci dari haid ketika

darah haidnya telah terhenti, adapun unfuk melaksanakan kewajiban

'fr(sAu;b6r3?i'fi6'ri$
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seperti shalat atau hendak melakukan hubungan intim dengan suami
maka kesuciannya didapatkan setelah ia melakukan mandi besar.

[-agi pula, masa haid dan masa bersih adalah dua masa yang
bersebrangan. Apabila seoftmg wanita sedang dalam masa haid berarti
ia tidak sedang dalam masa bersih, dan begifu pula setaliknya, maka
sudah dapat dipastikan bahwa berlalunya masa yang safu'sebagai tanda

dimulainya masa yang lain.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Jika kamu haid dengan safu kali haid maka kamu
kuceraikan, dan.iika kamu haid dengan dua kali haid maka
kamu kuceraikan,' ketika istri menjalani masa haid yang
pertama, maka jatuhlah thalak yang pertama unfuknya, dan ketika isfui

sudah bersih dari masa haidnya Spng kedua barulah jatuh thalaknya
yang kedua.

Apabila suami tersebut berkata 'Jika kamu haid dengan safu kali
haid maka kamu kuceraikan, kernudian jika kamu haid dengan dua kali
haid maka kamu kuceraikan,' dengan dernikian maka thalak yang kedua

baru jatuh ketika istri sudah bersih dari haidnya yang ketiga, karena kata
"tsumma" (kemudian) memiliki makna berurutan. Artinya, setelah istri
terceraikan dengan thalak pertama maka thalak kedua baru jatuh setelah

dua masa haid selanjutrya

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Jika kamu haid dengan setengah kali masa haid maka kamu
kuceraikan,' maka thalak tersebut sudah jatuh ketika istri baru
menjalani separuh dari masa haidnya. Dan latuhnya thalak sudah harus

ditetapkan ketika istri sudah menjalani separuh dari waktu yang biasa ia
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jalani ketika haid, karena hukum juga terkait dengan kebiasaan, maka

waktu itulah yang harus ditetapkan untuk jatuhnya thalak.

Namun dimungkinkan pula tidak ditetapkan jatuhnya thalak

hingga berlalu tujuh setengah hari, karena separuh haid tidak dapat

dipastikan jurnlah wakfunya. Terkecuali jika wanita tersebut biasa

menjalani haid kurang dari wakfu tersebut.

Selain pendapat jatuhnya thalak dengan sepanrh haid, ada pula

pendapat yang menolaknya. Mereka berpendapat bahwa kalimat

separuh haid harus dihapus, dan thalaknya hanya terkait dengan adanya

haid, itu saja, tanpa dihiraukan kata separuhnya.

Namun pendapat pertannlah yang lebih tepat, karena haid

memiliki masa yang minimalnya safu hari safu malam, dan tenfu waktu

tersebut dapat dibagi menjadi dua jika diinginkan, dan ketidak tahuan

tentang jumlahnya secara pasti fidak membuat keberadaannya

dihilangkan, dan hukumnya tetap dikaitkan dengan waktu tersebut.

Pas.al: Apabila seorang suami berkata kepada dua

orang istrinya 'Jika kalian haid dengan satu kali haid maka

kalian kuceraikan,' maka tidak ada thalak yang jatuh kepada satupun

dari mereka kecuali masing-masing mereka sudah menjalani masa

haidnya dengan satu kali haid. Perkiraan kalimat yang dimaksud adalah

seperti ini: 'Jika setiap kalian sudah haid dengan safu kali haid maka

kalian kuceraikan'. Sama seperti firman Allah &t,

i:-{',# i-,1ti6',6;3" fi16U i 7 e,A'tfi.t-i\3

$Dan orang-onng ynng menuduh perempuzrn-perempuan Wng
baik (berzina) dan merel<a fidak mqtdatangkan empat orang sal<si, maka
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denlah mereka dengan delapan puluh kali dem." (Qs. An-Nur [24]: 4),

maksudnya adalah masing-masing mereka di dera delapan puluh kali,

bukan dibagi sesuai jumlah orang 5nng menuduh.

Namun dimungkinkan pula kalimat ifu diarfikan dengan satu kati

haid pada salah safu dari mereka, karena iika fidak dimungkinkan

keberadaannya pada kedua wanita malo sifahr5ra harus dilekatkan
kepada salah satunya saja, sama seperti firman Allah &:

"Dai kduan5n keluar mutiam dan marjan-" (Qs. Ar-Rahmaan

I55l:22), namun sebenamya hanln keluar dari salali safunya saja.

Al Qadhi berpendapat, bahwa kalimat satu kali haid yang

diucapkan oleh suami tersebut harus dibatalkan, karena safu kali haid

dari dua orang wanita tidak mungkin terjadi, Dengan demikian kalimat

yang tersisa darinya hanyalah: Sika kalian haid maka kalian kuceraikan'.

Ini pulalah yang menjadi salah safu pendapat ulama madzhab

Syafi'i. Sementam pendapat lainnya mengatakan: sifat tersebut tidak sah

karena mustahil terjadi, hingga syaratrya menjadi syarat yang mustahil.

Dengan demikian thalaknya jafuh saat ifu juga, karena tidak ada syarat

pada kalimat thalaknya.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama,

karena di dalamnya terdapat"koreksi atas ucapan seorang mukallaf

dengan mengarahkannya pada kemungkinan yang wajar dan tetap

mensahkan syarat yang diinginkan oleh dirirya. Dan juga, hal yang

paling diyakini adalah keberlanjutan ikatan pemikahan, oleh karena ifu
pemikahannya tidak dapat dihentikan begrtu saja hingga adanya thalak

secara yakin, sementara jika diberlakukan selain pendapat ini akan

menyebabkan penghentian tersebut dengan tidak secara yakin. Namun

-i?i6'igtt:rL-'di-
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tentu saja jika mukallaf tersebut meniatkan diri unfuk jatuhnya thalak

maka.keinginannya itulah yang harus dijalankan.

Adapun jika penjelasannya '..maksudku adalah satu kali haid dari

salah safu dari mereka', maka qnrat ifu adalah syarat yang tidak

mungkin. Oleh karena ifu harus ada jalan keluamya, entah ifu dengan

membatalkan kalimat satu kali haid atau membatalkan kalimat thalaknya

secara keseluruhan, karena sifabrya tidak ada maka kalimat thalak yang

digantungkan kepadanya pun tidak ada. Namun sekali- lagi,

dimungkinkan pula thalak itu jatuh saat itu juga dan dibatalkan syaratnya

saja seperti pendapat kami terkait sifat thalak yang mustahil.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki empat orang
istri, lalu ia berkata kepada mereka, 'Siapapun di antara
kalian ada yang tidak aku gauli maka madu-madunya
kuceraikan', lalu suami tersebut mengikat syarakrya ifu dengan waktu

tertenfu, lalu datanglah waktu yang dimaksud dan suami tidak

menyentuh satupun dari ishinya, maka thalaknya jatuh kepada seluruh

istrinya defrgan thalak tiga, karena tiap-tiap istri memiliki tiga madu yang

tidak digauli.

Sedangkan jika ia menggauli tiga dari keempat istrinya maka

thalaknya tidak jatuh kepada satu istri yang tidak digauli, karena ia tidak

termasuk madu yang tidak digauli, sementara tiga isfui lainnya

mendapatkan masing-masing safu thalak.

Adapun jika ia menggauli dua dari keempat istrinya, maka dua

orang istrinya yang digauli mendapatkan masing-masing thalak dua,

sedangkan untuk dua omng istri yang tidak digauli masing-masing

mendapat thalak safu.
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Jika ia menggauli safu orang istri saja, maka istri tersebut

mendapat thalak tiga, sernentara untuk tiga istri lainnya mendapatkan

masing-masing dua thalak.

Namun jika suami tidak mengikat syarat dari kalimat thalaknya

dengan wakfu tertenfu maka waktunya dibatasi dengan kematian salah

safu dari mereka semua (yal{ni suami dan kdernpat orang istrinya).

Apabila salah safu dari ishingra meninggal dunia maka jafuh thalak suami

pada ketiga istri lainnya dengan satu thalak. Lalu jika ada lagi safu istri

lainnya yang meninggal dunia setelah ifu, maka dua isfui yang masih

hidup mendapatkan masing-masing satu thalak. Dan begifu seterusnya

(yakni jika salah satu dari dua istri'yang.masih.h.9"O meninggal dunia,

maka ishi yang tersisa mendapatkari thalak y6ng ketiga,

Sedangkan jika suami 5rang meninggal duni: terlebih dahulu,

maka thalak itu jatuh kepada sernua istuinya terhitung sejak mefiit-menit

terakhir dari hidupnya.
..,

Pasa!: Apabila seorirng suami berkata kepada iitrinya
'Jika kamu tidak juga hainif maka kamu kuceraikan,' iika
istri tersebut tdak kunjung hamil maka thalaknya tertahan.
Apabila sebelum mencapai enam bulan -setelah diceiaikan
temyata wanita ifu melahirkan seorang anak, atau'kurang
dari empat tahun, tanpa digauli, maka tirutut 

"llu 
tidak dihitung

jatuh, karena istrinya diperkirakan dalam keadaan hamil ketika kalimat

itu diucapkan. Sedaqgkan jika sr-rdah berlalu'empat tahun wqnita itu

belum juga- mendapatkan anak mrika thalak itu telah jatuh, dan dihitung

jatuhnya sejak kalimat tersebut diucapkan.

Adapun jikOada hubungan intim, lalu istri melahirk'an seorang

anak lebih dari enam bulan'setelah kalimat thalak diucapkan. dan

sebelum empat tahun berlalu, maka harus dilihat-terlebih dahulu, apabila

telah muncul tanda-tanda kehamilan sebelum datang haid ielan;utnya,
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dan tanda-tanda itu muncul sebelum melakukan hubungan intim atau

kira-kira seperti itu hingga tidak memungkinkan kehamilan itu terjadi

akibat hubungan intim yang dilakukan setelah pengucapall kalimat

thalak, maka thalaknya tidak jatuh. sedangkan jika wanita itu sudah

melalui masa haid atau ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan istri

tidak hamil, maka thalaknya jatuh- Adapun jika istrinya hamil namun

tanpa ada tanda kehamilan, dan ada kemungkinan kehamilan itu berasal

dari hubungan intim yang dilakukan setelah pengucapan kalimat thalak,

maka ada dua pendapat, pertama: thalaknya jafuh, karena hukum

awalnya tidak ada kehamilan sebelum diucapkannya kalimat thalak.

Kedua: thalaknya tidak jatuh, kareha yang paling diyakini adalah

kelanggengan pemikahan, dan keyakinan itu tidak dapat digugurkan

dengan kemungkinan, melainkan harus dengan bukti yang nyata.

Namun tentu saja suami seharusnya menghilangkan apapun yang akan

mendatangkan keraguan, yaifu dengan cara tidak menyenfuh istrinya

terlebih dahulu sebelum meyakini tidak ada janin di rahim istrinya,

karena memang hukum awalnya tidak ada kehamilan dan ada thalak

yang jatuh. cara paling minimal'untuk mendapatkan keyakinan tersebut

adalah dengan menunggg tibanya masa haid, apabila datang masa haid

sesuai dengan jadwal yang rutin maka thalaknya dihitung sudah jatuh,

sedangkan jika tidak sesuai dengan jadwal yang rutin maka masa haid

itu dapat ddadikan tanda atas kehamilannya hingga diperbolehkan

baginya unfuk menggauli istrinya kembali.

Apabila situasinya terbalik, yakni suami berkata kepada istrinya

'jika kamu hamil maka kamu kuceraikan', maka jafuhnya thalak pada

situasi sebelumnya menjadi tidak iatuh untuk situasi ini, sedangkan jika

thalak tidak jatuh pada situasi sebelumnya maka pada situasi ini menjadi

jatuh thalaknya. Hanya saja, jika ishinya temyata melahirkan seorang

anak lebih dari enan bulan sejak hubungan intim yang dilakukan setelah

pengucapan kalimat thalak, dan kurang dari empat tahun sejak sifatnya
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terpenuhi, maka thalaknya tidak jatuh, karena telah ada bukti

pemikahannya harus dilanggengkan.

Pendapat yang paling diunggullian dalam madzhab ini

menyatakan bahwa anak yang dikandung berasal dari hubungan intim
yang dilakukan setelah pengucapan kalimat thalak, karena hukum

awalnya tidak ada kehamilan sebelum ifu, padahal suami tidak boleh

metakukan hubungan intim tersebut sebelum ia meyakini bahwa rahim

istrinya tidak terdapat janin. Inilah pendapat yang dinyatakan oleh

Ahmad secara eksplisit.

Sementara Al Qadhi berpendapat: Diharaimkan bagi suami

unfuk melakukan hubungan intim dengan istrinya, entah itu merujuknya

diperbolehkan ataupun tidak, karena dengan udany. hubungan intim

tersebut akan membuat jatuhnya thalak menjadi sulit unfuk diketahui.

Sedangkan Al Khithab merilis, ada riwayat lain yang menyatakan

bahwa hubungan intim tidak diharamkan, karena hukum awalnya

kelanggengan pemikahan dan bersihnln rahim ishi dari janin yang

dikandung.

Pada riwayat Abu Thalib, Ahmad menyatakan: Apabila seorang

suami berkata kenada istrinya'Bila kamu hamil maka kamu kuceraikan,'

maka suami tersebut tidak boleh menyenfuh istrinya terlebih dahulu

hingga istrinya memasuki masa haid. Apabila ia sudah menjalani masa

haid dan sudah bersih kembali banrlah suami boleh menyentuhnya lagi.

Namun jika masa haidnya datang terlambat, maka kondisi istri harus

diperiksa terlebih dahulu kepada dokter atau mereka yang ahli di bidang

tersebut, apabila setelah dianalisa tidak ada janin yang dikandung atau

tidak terdeteksi keberadaannya maka harus ditunggu selama sembilan

bulan (sebagai masa kehamilan yang wajar).

Namun Al Qadhi menyampaikan riwayat lairq-yang menyatakan

bahwa rahim istri harus diyakini tidak ada janin yang dikandung selama

tiga quru (tiga masa traid atau tiga masa bersih), karena itulah masa yang
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harus ditunggu bagi wanita yang merdeka. Dan pendapat ini juga

menjadi salah safu pendapat ulama madzhab Syafi'i. Namun pendapat

yang paling tepat adalah pendapat Snng kami sampaikan sebelumnya

(pendapat per[ama), karena maksud 5nng ingin dicapai adalah mencari

tahu apakah ada janin yang dikandung oleh istui, dan hal itu sudah

terpenuhi dengan safu kali haid saja. Terkait dengan hal ini ada sebuah

hadits Nabi $ yang menyatakan: "Janganlah l<amu gauli (tawananmu)

yang sedang hamil hin49 ia mdahirl<an, dan jangan pula kamu sentuh

(tawananmu) Wng tidak hamil hingga dipkini tidak ada ianin dalam

kandungannSa hingga k haid.'

Lagipula, apa bedanya wanita yang merdeka dengan hamba

sahaya dalam hal masa funggu, apabila sudah dapat diyakini dengan

haid pada hamba sahaln maka begifu pula seharusnya dengan wanita

yang merdeka, karena hal-hal selrncam itu pada hakikatnya tidak ada

perbeiaan antara wanita yang merdeka dengan hamba sahaya.

Lain halnya dengan iddah, karena iddah merupakan salah safu

hal yang bersifat kepafuhan terhadap suatu perintah ilahiyah, hingga

tidak mungkin mempersamakan masa iddah yang sudah ditetapkan

berbeda.

L-alu apakah keduanyn beriddah dengan cara meyakinkan bahwa

rahim mereka tidak ada ianin yang dikandung untuk sebelum

pengucapan kalimat thalak, atau dengan cara menunggu masa haid

yang didapati setelah pengucapan kalimat thalak? Ada dua pendapat,

Pertama: Iddahnya adalah dengan cara meyakinkan bahwa rahim

mereka tidak ada janin yang dikandung. Dan ini adalah pendapat paling

tepat. Kedua: tidak beriddah dengan cara ifu, karena cara itu tidak dapat

dilakukan terlebih dahulu sebelum ada penyebabnya, dan juga karena

cara itu tidak digunakan terhadap seorang hamba sahaya.

Ahmad menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada

istrinya 'jika kamu hamil maka kamu kuceraikan', jika seperti ifu maka
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suami diperbolehkan unfuk menggauli istrinSa safu kali dalam satu masa

bersih. Artinya, jika datang masa haid pada istrinya lalu ia sudah bersih

kernbali dari haid tersebut, malG suami boleh menyentuh istrinya,

karena dengan haidnya isfui maka diketahui bahwa ia tidak sedang

memasuki masa hamil, sementara intim merupakan
penyebabnya. Dan setelah safu kali hubungan intim tadi, maka suami

harus menjauhinya lagi, karena ada kemungkinan terjadi kehamilan

akibat hubungan tersebut hingga ia hanrs menceraikan iskinya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'jika kamu hamil seorang anak lakilaki maka kamu
kuceraikan dengan thalak sfu, iika kamu melahirkan
seorang anak perempu.rn maka kamu kuceraikan dengan
thalak dua', dan temyata lahirlah seorang anak laki{aki dari
kehamilan tersebut, maka thalaknya terhitung sudah jatuh dengan

thalak safu sejak suami mengucapkan kalimat tersebut (trarena kata yang

digunakan adalah kata uhamil' bukan melahirkan, narnun untuk

meyakini apakah anak yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan

harus ditunggu terlebih dahulu hinggu anak ifu terlahir). Sedangkan

untuk batas wakru iddahnya adalah hingga ia melahirkan anak yang

dikandungnya itu. Adapun jika anak yang terlahir adalah anak

perempuan, maka thalaknya jafuh saat melahirkannya dengan thalak

dua. Dan unfuk batas waktu iddahnya adalah dengan quru (masa bersih

atau masa haid), tepatrya tiga kali quru.

Sementara jika anak yang terlahir temSnta anak kembar, laki-laki

dan perernpuan, dengan bayi laki-laki yang terlahir terlebih dahulu,

maka thalaknya dihitung jatuh saat kalimat thalaknya diucapkdn, dan

iddahnya selesai ketika anak perempuannlra terlahirkan, lalu ia terthalak

bain tanpa ada thalak lain yang jatuh hingga tidak ada iddah lagi yang

harus dijalani. Adapun jika anak perempuan yang terlahir lebih dahulu,
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maka thalak yang jatuh menjadi thalak tiga, satu thalak karena hamil

anak lakilaki dan dua thalak lainnya karena hamil anak perempuan, dan

iddahnya selesai ketika anak laki-lakinya terlahirkan.

Begitu juga apabila suami berkata 'Jika kamu hamil seorang

anak laki-laki maka kamu kuceraikan dengan thalak satu, dan jika kamu

hamil seorang anak perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak

dua', lalu istrinya melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan,

maka thalaknya jatuh dengan thalak tiga, anak rnemapun yang terlahir

lebih dahulu.

' Jika ia berkata'Jika di dalam kandunganmu ini adalah anak laki-

laki maka kamu kuceraikan dengan safu thalak, dan jika di dalam

kandunganmu ini adalah anak perempuan maka kamu kuceraikan

dengan thalak dua', lalu .ia melahirkan anak kembar, lakilaki dan

perempuan, maka fidak ada thalak yang jafuh, karena seluruh

kehamilannya bukan hanya anak laki-laki dan bukan hanya anak

perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi dalam kitab al-

Mujarrad dan juga oleh Abul Khitab. Dan pendapat ini juga menjadi

pendapat Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara dalam kitab al-Jami, Al Qadhi menyebutkan dua

pendapat untuk jatuh atau tidaknya thalak tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Setiap kali kamu melahirkan seorang anak laki-taki maka
kamu kuceraikan',. lalu istrinya ifu melahirkan tiga orang
anak laki{aki sekaligus, maka jatuhlah thalaknya dengan thalak tiga.

Adapun jika istrinya melahirkan dengan jeda bebempa kali natnun tetap

dalam safu kehamilan, maka jafuh thalaknya ketika kelahiran dua anak

yang pertama, sedangkan kelahiran anaknya yang ketiga membuat istri

terthalak bain namun tanpa ada thalak lain yang jatuh, hingga tidak ada

iddah lain yang harus dijalani.
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Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar, dan menjadi
pendapat Imam Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi.

sementara diriwayatkan dari hnu Hamid, bahwa thalaknya tetap
jatuh, karena waktu bain adalah waktu jafuhnya thalak, lagi pula tidak
ada thalak yang menggugurkan hukum thalak lainnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya iddah wanita tersebut bemkhir ketika ia
melahirkan, lalu akhir dari masa iddahryn bertepatan dengan thalak
bain, oleh.karena itulah tidak ada thalak lagi yang jatuh selain thalak
bain. sama seperti jika suami berkata jika aku sudah mati maka kamu
kucemikan'. Selain ifu Ahmad secara eksplisit menyatakan: Apabila
seorang suami berkata kepada isffinya 'kamu kuceiaikan bersamaan

dengan kematianku', maka thalaknya tidak jatuh. Jika demikian maka
dalam situasi di atas tadi tentu tidak jatuh pula, bahkan lebih.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya jika kamu
melahirkan seorang anak lakilaki maka kamu kuceraikan dengan thalak
safu, dan jika kamu melahirkan seorang anak perempuan maka kamu
kuceraikan dengan thalak dua', lalu ternyata istri tersebut melahirkan
dua anak sekaligus dalam safu waktu, laki-laki dan perempuan, maka

thalaknya jatuh dengan thalak tiga. sedangkan jika istrinya melahirkan
kedua anak tersebut dengan jeda wakfu, maka thalak yang jatuh

disesuaikan dengan anak yang pertama keluar, lalu istrinya terthalak
bain dengan kelahiran anak kedua tanpa'ada thalak lain yang jatuh.

Adapun jika ada kemguan nrana anak yang lebih dahulu lahir,

maka jatuh thalak safu yang sudah pasti, dan tidak harus ada thalak
yang jatuh untuk anak yang kedua.

Pendapat inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan ulama

madzhab Hanafi.
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Sementara Al Qadhi menyampaikan, bahwa pendapat

madzhabnya adalah dengan diundi.

Apabila seomng suami berkata kepada istrinya 'Jika seandainya

anak pertama yang terlahir darimu adalah anak laki-laki maka kamu

kuceraikan dengan thalak safu, dan jika anak pertama adalah anak

perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak dua', namun temyata

iskinya melahirkan dua omng anak sekaligus dalam satu wakfu, laki-laki

dan perempuan, maka tidak ada thalak Sang jatuh, karena tidak ada

anak pertama di antara kedua anak tersebut maka sifatnya pun tidak

terpenuhi. Tapi jika mereka terlahir tidak bersamaan, ada jeda yang

memisahkan, maka thalaknya jafuh sesuai dengan anak pertama yang

terlahir.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki empat orang
istri, lalu ia berkata kepada mereka 'Setiap kali salah safu

dari kalian rnelahirkan seorang anak maka ketiga madunya
kuceraikan,' dan temyata semua ishinya melahirkan dalam waktu

yang bersamaan, maka jahrh thalaknya pada kesemua istrinya, masing-

masing dengan thalak tiga.

Namun jika tidak secara bersamaan, maka thalaknya jatuh

kepada selain istri yang pertama kali melahirkan masing-masing dengan

satu thalak, lalu ketika istri lain melahirkan anaknya (sebut saja istri

kedua misalnya) maka istri kedua ifu terthalak bain tatkala ia melahirkan

dan tanpa ada thalak yang jatuh.

Sementam untuk ketiga ishi lainnya ada dua kemungkinan,

Kemungkinan pertama: tidak ada thalak yang jatuh kepada

mereka, karena ketika tidak ada iddah yang harus dijalani oleh istri

kedua maka artinya ia bukan lagi menjadi madu dari ketiga istri yang

lain.
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Kemungkinan kedua: thalak itu jatuh kepada ketiga istri lainnya,

karena mereka masih menjadi madu isfoi kedua saat istri kedua ifu
melahirkan anaknya. Dengan demikian maka dua istri yang belum

melahirkan anaknya masing-masing sudah mengantongi thalak dua

sedangkan istri yang sudah melahirkan anaknya mendapatkan safu

thalak.

Sedangkan jika istri selanjutnya melahirkan, maka ia pun

terthalak bain, sedangkan unfuk dua istui lainnya ada dua kemungkinan

yang sama. Pertama: tidak ada thalak yang jatuh, dan kedua: thalak itu
jatuh kepada kedua isti yang lain, hingga istui yang belum melahirkan

anaknya mendapatkan tiga thalak, sedangkan istri yang sudah

melahirkan mendapatkan dua thalak. Dan hanya is&i yang pertama

melahirkan saja yang boleh dirujuk dari kesemuanya, selama masa

iddahnya belum berakhir.

[.alu jika istri yang terakhir melahirkan,. maka tidak ada thalak

yang jatuh, dan masa iddahnya berakhir saat ia melahirkan

Apabila suami berkata 'setiap kali salah safu dari kalian

melahirkan seorang anak maka yang lain kuceraikan, atau yang tersisa

dari kalian kuceraikan', jika seperti ifu setiap kali ada salah safu istri yang

melahirkan maka jatuh thalaknya terhadap tiga istoi lainnya dan istri

yang melahirkan menjadi bain kecuali yang pertama kali saja. Perbedaan

antara sifuasi ini dengan sihrasi sebdumnya adalah bahwa istri yang

mendapat giliran melahirkan kdua dan ketiga juga membuat jatuh

thalak unfuk istri yang lain, sementam unfuk sifuasi yang pertama tidak,

karena mereka bukan lagi terrnasuk madu yang lainnya, yang rtma
pada situasi kedua ini status madu itu tidak menjadi sifat thalak.

Apabila suami berkata 'Setiap kali salah satu dari kalian

melahirkan maka kalian semua kuceraikan', sifuasi ini juga berlaku

sama, hanya saja istri yang mendapat giliran pertama melahirkan juga

jatuh thalaknya ketika melahirkan'einak.
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Adapun jika istui yang mendapat giliran kedua melahirkan, ia

mengandung dua orang anak sekaligus, ketika ia melahirkan anak

pertamanya maka jafuh thalak suami terhadap sexnua madunya dengan

safu thalak, di semua sihrasi di atas, sementam unfuk.situasi terakhir

(ketiga) istri yang melahirkan anakngn pun mendapatkan satu thalak.

Lalu jika istri yang mendapat giliran kedua melahirkan, ia melahirkan

anaknya, atau ia mengandung dua omng anak sekaligus, maka berlaku

hal yang sama, hingga ishi png sehanrsnya mendapat giliran keempat

melahirkan sudah mendapat tiga thalak, sementara istri yang lainnya

mendapat dua thalak, ifu pada sifuasi pertama dan kedua, sedangkan
'pada 

situasi ketiga istui lainnya juga mendapat tiga thalak, oleh karena

itu setiap kali salah satu dari mereka melahirkan maka berakhirlah

iddahnya.

Al Qadhi menyampaikan, apabila seorang suami memiliki dua

orang istri lalu ia berkata 'setiap kali salah safu dari kalian melahirkan

maka kalian kuceraikan', lalu salah safu dari mereka melahirkan seorang

anak di hari lGmis, maka jahrhlah thalaknya terhadap kedua istri

tersebut, lalu ketika istri yang lain melahirkan anaknya .di hari Jum'at

maka istri tersebut terthalak bain dan berakhir masa iddahnya tanpa ada

thalak yang jafuh, sementara isti yang mendapat giliran pertama

melahirkan jatuh thalak lainnya terhadapnya. Sedangkan jika mereka

berdua sama-sarna mengandung dua orang anak, maka jatuh thalak
- suami juga terhadap mereka berdua dengan satu thalak ketika istri yang

kedua melahirkan, lalu ketika isfui lnng pertama melahirkan lagi maka

berakhirlah masa iddahnya, sedangkan istui yang kedua jatuh thalaknya

dengan thalak tiga, dan jika istri tersebut melahirkan anak keduanya

maka berakhirlah masa iddahnya.

Pasal: Apabila seor.rng suami berkata kepada istrinya
:Jika aku berbicara padamu maka kamu kuceraikan', lalu ia
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mengulang kalimat tersebut unfuk kedua kalinya, maka
jafuhlah thalaknya terhadap istrinya, karena pengulangan yang dilakukan
olehnya merupakan sifat yang terpenuhi dari syarat kalimat yang
pertama. Dan jika ia mengulang kalimaturSn lagi untuk ketiga kalinya,
rnaka jatuhlah satu thalak lainnya hirrgga menjadi dua, kecuali jika
istinya ifu belum pernah melakukan hubungan intim dengannya, maka
istui tersebut sudah terthalak bain dengan thalak yang pertama dan tidak
perlu ada thalak lain 5nng jatuh. lalu jika ia mengulang kalimakrp
kembali untuk keernpat kulirrya, maka jatuhlah thalak tiga.

Adapun apabila ia berkata 'Jika aku berbicara padamu maka
kamu kuceraikan, camkanlah ifu dan waspadailah,' maka thalaknya
sudah jatuh, karena ia melakukan pembicaraan setelati mengungkapkan
kalimat thalak yang disertai dengan syaratrya, dan pembicaraannya

merupakan sifat yang disyaratkan. Terkecuali jika kalimat itu ia niatkan
sebagai kalimat pembuka dari kalimat thalaknya. Lain halnya jika ia
memberikan peringatan Snng terpisah, misatnya 'diam kamu' 'pergi
kamu' atau kalimat lain semacamnya, maka jafuhlah thalaknya, karena
peringatan itu sudah merupakan kalimat yang lengkap. Begitupun jika
suami mengucapkan sebuah umpatan saat mendengar sesuafu di
hadapan istrinyir, misalnya 'semoga Allah mengufukmu' atau
semacarrmya, maka jafuhlah thalaknya, karena ia telah melakukan
pembicaraan. Begifulah keterangan yang dinyatakan secara eksplisit
oleh Ahmad.

Adapun jika suami melakukan pernbicaman kepada istoinya saat
ishinya ifu tertidur, atau hilang akal karena pingsan atau gila, hingga
ishinya tidak mendengar apapun dari pembicaraan ifu, atau jarak

mereka terlalu jauh hingga tidak terdengar apa 5ang diucapkan, atau
ishi mengalami gangguan pendengaran hingga tidak memahami apapun
yang dikatakan oleh suaminya, atau suami bersumpah unfuk tidak
berbicara dengan seseorang lalu omng yang dimaksud meninggal dunia

dan suami membisiki sesuafu atas jenazah tersebut, maka syarat dari
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kalimat thalaknya tidak terpenuhi jika salah satu dari hal-hal tersebut

terjadi.

Namun Abu Bakar berpendapat bahwa syaratnya telah

terpenuhi jika suami itu melakukan pembicataan meskipun kepada

jenazah yang sudah meninggal dunia, karena sahabat Nabi $ pernah

menggunakan kalimat seperti itu kefika bertanya kepada beliau:

,'Bagaimana mungkin engkau berbicam kepada lasad yang sudah tidak

bemyawa lagi!'27s

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa berbicara itu adalah suatu perbuatan yang

membutuhkan lawan bicara, sebagaimana di dalam makna bahasa

berbicara (takaltum) diambil dari kata al-kalm yang berarti luka, karena

pembicaraan itu menyebabkan suatu bekas (berbekas) seperti halnya

luka, dan bekas (kesan) ifu fidak akan te4adi kecuali ada orang lain yang

mendengamya. Adapun pembicaraan yang dilakukan oleh Nabi S
kepada orang yang sudah mati merupakan salah safu mukjizat yang

diberikan kepadanya seorang. Bukankah setelah ifu beliau bersabda:

,,Kalian tidak tebih mendengar daripada mereka atas apa yang aku

katakan." Dan hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh orang lain

selain beliau. Dengan begifu maka dalil yang mereka gunakan, yakni

pertanyaan dari sahabat: "Bagaimana mungkin engkau berbicara kepada

jasad yang sudah tidak bemyawa lagi?" adalah justru dalil untuk

pendapat kami, karena alasan sahabat bertanya kepada Nabi $ adalah

karena ketidak tahuan mereka atau sebagai pertanyaan atas hikmah

atau sebab yang tersembunyi dari mereka, hingga akhimya Nabi r$

mamberitahukan hikrnahnya bahwa hal itu khusus diberikan kepada

beliau, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya'

275 gu6115 tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab Peperangan (7/39761,

jugaolehMuslimpadababsurga(4/76/22o2,22o3l,jugaolehNasaipadabab
j.narah (4/109/2073), juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/145), dan juga

oleh Thabrani dalam kitab ash-Shagir (2/1L31.
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Kemudian, apabila suami berkata kepada istrinya Jika kamu

berbicara dengan si fulan, maka kamu kuceraikan', lalu istrinya berbicara

dengan si fulan ifu saat si fulan ifu sedang mabuk, maka thalaknya tetap
jatuh, karena.orang yang sedang mabuk juga mendapat konsekuensi

dari apa yang diucapkan dan tetap dihukum atas pelanggaran

sumpahnya, bahkan penrbicaman yang dilakukan oleh orang yang

mabuk dapat lebih bertahagp daripada kefika ia sadar.

Begitu pula jika istinln png mabuk, dan berbicara dengan

suaminya, maka thalaknlra juga jah.rh, karena hukum yang berlaku bagi

orang yang mabuk sama seperti hukum png berlaku unfuk oftrng yang

sadar.

Sama halnya iika isbi berbicara dengan arak kecil atau orang

gila yang dapat mendengar dan mengetahui bahwa ia sedang berbicara,

maka thalak suami pun jatuh terhadapnya. Kecuali jika ishi tersebut

yang menjadi gila dan belticara dengan omng lain, maka tidak ada

thalak yang jatuh, karena sernua beban taHif yang ada dipundaknSn

menjadi terangkat ketika ia ditinggal oleh akal sehatnya, dan

perkataannya juga tidak didal<trn.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah unfuk tidak
berbicara kepada oftmg tertenfu, lalu ia berbicara dengan
orerng itu tatkala orang ifu tidak fokus mendengar lantaran
sedang sibuk bekerja atau tidak memperhatikan, maka ia tetap

dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia telah berbicara,

meskipun lawan bicaranya tidak mendengar akibat kesibukan atau tidak

memerhatikannya.

Apabila ia berbicara kepada orang tersebut dan orang ifu tdak
tahu sedang diajak berbicam, jika sumpahnp terkait dengan kalimat

thalak maka thalaknya jatuh.
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Ahmad menyatakan: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak

berbicara dengan ibu merfuanya sebagai syrarat thalaknya, lalu ia melihat

ibu merhrangra itu di malam hari dan bertanya 'siapa ifu?' maka

thalaknya jatuh, karena ia telah dianggap berbicara dengan ibu

merfuanya itu. Namun jika sumpahnya terkait suafu janji atas nama

Allah yang terdapat hukuman kafamh, maka pendapat yang benar

adalah orang tersebut tidak dianggap telah melanggar sumpahnya,

karena ia tidak bermalsud untuk melakukan pembicaraan, maka

hukumnya sama seperti orang yang lupa. Dan ia juga mengira bahwa

orang yang diajak bicam adalah orang lain, bukan orang yang disebut

dalam sumpahnya, maka hukumnya sarrn seperti sumpah yang

dibatalkan.

Adapun jika ia mernberi salam kepada orang ifu, maka ia

dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia berbicara kepada

orang.ifu dengan mengucapkan salam. Bqifu pula jika ia memberi

salam kepada sekelompok orang sementara orang yang disebut dalam

sumpahnya ada di dalam kelompok tersebut maka ia dianggap telah

melanggar sumpahnya, karena ia berbicara kepada semua orang yang

ada di kelompok tersebut. Namun jika ia hanya bermaksud memberi

salam kepada kelompok itu di luar orang yang disebut dalam

sumpahnya, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya,

karena ia sesungguhnya berbiiara kepada orang lain dan orang yang

disebut dalam sumpahnya hanya kebefulan mendengar. Adapun jika ia

tidak tahu bahwa orang yang disebut dalam sumpahnya ada di dalam

kelompok tersebut, maka ada dua pendapat. Pertama: ia dianggap telah

melanggar sumpahnya, karena ia berbicara kepada sekelompok orang

yang mana orang yang disebut dalam sumpahnya ada dalam kelompok

tersebut. Kedua: ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena

ia tidak bermaksud unfuk berbicara dengan orang ifu.
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Hukum-hukum sumpuh yutg berlaku unfuk janji ini juga dapat

diberlakukan unfuk sumpah yang terkait dengan thalak dan pembebasan

hamba sahaya.

Adapun jika orang yang bersumpah adalah seorang imam dan

orang yang disebut dalam sumpahnya adalah makmumnya, maka imam

tersebut tidak dianggap telah melanggar sumpah kefika ia mengucapkan

salam unfuk mengakhiri shalakrya, karena salam tersebut adalah tanda

baginya untuk keluar dari ibadah shalat bukan unfuk men!/apa orang

lain. Kecuali ia meniatkan salamnya ifu unfuk menyapa makmumnya,

maka hukum salam tersebut sama seperti salam di luar shalat. Namun

dimungkinkan juga tidak dianggap melanggar sama sekali, karena salam

tidak termasuk dalam benfuk pembicaraan, apalagi ia tidak bermaksud

secara khusus unfuk berticara dengan orang yang disebut dalam

sumpahnya itu.

Dan jika ia bersumpah unfuk tidak berbicara dengan si fulan, lalu

ia berbicara kepada oftmg lain dengan didengar pula oleh si fulan

tersebut, dan ia juga berrnaksud agar si fulan mendengamSn, maka ia

dianggap telah melanggar sumpahnya.

Hal ini linyatakan oleh Ahmad secara eksplisit, ia berkata:

Apabila seseorang bersumpah unfuk tidak berticara dengan si fulan, lalu

ia berbicara kepada omng lain dengan didengar oleh si fulan, dan ia ada

niat agar si fulan mendengar perkataannya, maka ia dianggap telah

melanggar sumpahnya, karena ia sendiri berkeinginan untuk berbicara

dengan si fulan.

Namun ada sebqah riwalnt dari Abu Balsah yang

mengisyaratkan bahwa omng ifu fidak melanggar sumpahnya. Sebab ia

pemah bersumpah unfuk tidak berbicara dengan saudaranya, Ziyad.

[.alu Ziyad bemiat untuk melaksanakan ibadah haji, dan datanglah Abu

Bakrah ke dalam kediamannya dan menyuruh anaknya masuk ke dalam

kamar, lalu ia berkata: "Ayahmu ingin pergi ke tanah haram dengan
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alasan untuk melaksanakan ibadah haji, padahal fujqan utamanya adalah

untuk bertemu dengan istri Rasululluh &, dan ia tahu bahwa perbuatan

itu tidak benar." Kemudian Abu Bakrah pun keluar tanpa diketahui

bahwa dialah yang berbicara dengan 7aid.275

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang

pertama, karena ia berbicara kepada omng lain dengan maksud agar

orang yang disebut dalam sumpahnya juga ikut mendengar apa yang ia

sampaikan, maka hukumnya sama seperti berbicam secam langsung

Pasal: Apabila orang tersebut melakukannya dengan

cara mengirim surat atau mengufus seseorang untuk
berbicara dengan orang yang disebut dalam sumpahnya,
maka dengan ifupun ia dianggap telah melanggar sumpahnya, kecuali ia

bemiat unfuk tidak berbicara s@aftr langsung. Hal ini diry;atakan secara

eksplisit oleh Ahmad, dan disebutkan oleh Al Kharqi pada tulisannya

yang lain.
. 

Dalilnya adalah firman Allah &:

5 ;b,i6 u 5 % JYfrl i&i- 3 fl- i'( c'

'bL & fry$(, +ibe# {iSjri
"Dan tidaHah pafut bagi seorang manusia bahwa Allah akan

berbicara kepadarya keuali dengan pemntaman wahyu atau dari

belakang tabir atau dengan mengufus ufusan (malail<at)-" (Qs. AsSr'Syura

l42l:5L).

276 glr.lstab Al IstihbVarya hnu Abdil Ban (2/523-5301.
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Dan juga karena maksud dari sumpahnya untuk tidak berbicara

dengan orang itu adalah untuk menpuhkannln, dan hal ifu tidak terladi

jika ia hanya mengufus orang lain atau dengan menulis surat.

Namun dimungkinkan pula ia dianggap tidak melanggar

sumpahnya meshpun tanpa niat tersebut, karena dengan mengufus

orang lain atau menulisnya di dalam sumt tidak secara hakiki disebut

berbicara.

Apabila ia bersumpah r.rrhrk ber-bicara dengan omng ifu, maka

keduanya (menulis sumt atau mengufus seseorang) juga tidak membuat

sumpahnya terpenuhi, kecuali jika ia meniatkannya.

Namun jika ia bersumpah unfuk tdak berbicara dengan

seseorang, lalu ia mengirim seorang utusan unhrk menanyakan sebuah

tafsir atau sebuah hadits kepada seorang ulama, nelmun temyata utusan

tersebut keliru dan menanyakanqp kepada oftrng yang disebut dalam

sumpahnya, maka sumpahnln masih belum disebut terlanggar.

Apabila ia bersumpah unfuk tidak berbicam dengan istinya, lalu

ia melakukan hubungan intim dengan isfuinya itu, maka sumpahnya juga

masih belum disebut terlanggar, kecuali jika niat sumpahnya adalah

unfuk menjauhi is:rinya.

Ahmad suatu ketika ditanya tentang seorang suami berkata

kepada istrinya'Jika aku berbicara kepadamu dalam lima hari ini maxa-

kamu kuceraikan,' apakah dengan adanya sumpah itu suami masih

boleh menggaulinya jika tanpa bicara? .Ahmad menjawab: Segala

sesuafu ada permulaan, apakah niahrSn unfuk memberi hukuman

ataukah memberi pelajamn, apabila suami tidak merniliki niat apapun

maka ia boleh menggaulinya jika tanpa bicara.

Apabila seseoftrng bersumpah unfuk tidak membaca surat yang

dikirim atau buku yang ditulis oleh orang tertenfu, lalu ia membacanya di

dalam hati tanpa sedikit pun menggerakkan bibimya, maka ia tetap
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dianggap telah melanggar sumpahnya, karena se@ra umum membaca

seperti itu juga masih dianggap membaca, kecuali jika ia meniatkan sifat

dengan membacanya keras-keras atau sernacam ifu.

Ahmad menyatalgn: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak

membaca buku milik si fulan, lalu ia menrbuka buku tersebut lembar per

lembar hingga halaman terakhir, tanpa menggerakkan bibimya sedikit

pun, maka artinya ia telah mernbaca buku tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

'Jika aku memulai pembicaraan denganmu maka kamu

kuceraikan'; lalu istrinya berkata 'Jika aku memulai

pembicaraan denganmu maka kubebaskan hamba

sahayaku', maka suami telah terbebas dari sumpahnya,

karena ketika istrinya menyampaikan sumpahnya berarti istrinya sudah

memulai pembicaraan dengannya, hingga yang tersisa hanya sumpah

dari istri saja. Jika kemudian suami yang memulai pembicaraan maka

iski juga tetah terbebas dari sumpahnya' nalnun jika istri yang

memulainya lagi maka hamba sahayanya telah terbebaskan.

Begitulah pendapat yang disampaikan oleh para ulama madzhab

kami.

Dan jika istri tersebut memulai pembicaan di waktu dan tempat

yang lain, maka dimungkinkan ia juga dianggap telah melanggar

sumpahnya, karena ia masih disebut dengan memulai pembicaraan yang

menjadi syarat sumpahnya. Terkecuali jika ia meniatkan tidak ada lagi

permulaan selain pada wakfu dan tempat di mana mereka berada saat

itu.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki dua orang istri,

lalu ia berkata kdpada mereka 'iika kalian berbicara dengan
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dua pria ini maka kalian kuceraikan', lalu masing-masing

istrinya berbicara dengan satu laki{aki yang dimaksud dalam
syarat thalaknya, maka ada dua pendapat, pertama: syarakrya

terpenuhi, karena sifat bicara sudah dilakukan oleh mereka maka

sumpah tersebut telah terlanggar, sebagaimana jika ia berkata 'Jika

kalian haid maka kalian kuceraikan,'lalu masing-masing mereka datang

haidnya, maka jatutrlah thalalmfra. Begihipun jika ia berkata 'Apabila

kalian mengendarai funggangan kalian maka kalian kuceraikan' lalu

mereka menaiki funggangannya sendiri-sendiri, maka iafuhlah thalaknya.

Kedua: tidak ada qnmt yang terlanggar hingga masing-masing

istri berbicara dengan kedua oftIng pria 5nng dimaksud, karena suami

mengaitkan thalaknya dengan pembicaraan yang dilaliukan oleh kedua

istrinya kepada kedm pria tersebut, maka jika salah safu dari mereka

saja tidak mewakili yang lain.

Inilah pendapat yang diunggulkan oleh para ulama madzhab

Syafi'i.

Hal yang sama juga berlaku jika stnmi tersebut berl<ata 'jika

kalian masuk ke dalam dua rumah ini maka kalian kucemikan',

hukumnya sama seperti hukum sebelumnya, karena hal-hal tersebut

tidak biasa unfuk dipisahkan. Lain halnya jika secara umum biasa

dipisahkan, seperti mengendarai funggangan masing-masing,

mengenakan pakaian masing-masing, menghunus pedang masing-

masing, melempar tombak masing-masing, menemui suami masing-

masing, atau hal-hal lain semacarn itu, maka syaratnya sudah terpenuhi

jika salah safu dari mereka melakukan safu perbuahn secana terpisah.

Jika seandainya yang dikatakan adalah'apabila kalian memakan

dua roti ini maka kalian kuceraikan', lalu masing-masing mereka

memakan satu roti maka syaratnya terpenuhi, karena tidak mungkin

masing-masing mereka menghabiskan dua roti (hingga jumlah rotinya

menjadi empat), sedangkan rotinya haqla berjumlah dua saja- Berbeda
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sama sekali dengan berbicara kepada dua omng laki-laki atau masuk ke

dalam dua rumah.

Pasal: Apabila seor:rng suami berkata kepada istrinya
'kamu kuceraikan jika kamu berbicara kepada Zaid bersama

Muhammad dengan Khalid'; maka tidak jatuh hingga

istrinya berbicam kepada Zaid ketika di tempat ifu juga terdapat

Muhammad dengan Khalid.

Namun Al Qadhi berpendapat, bahwa syarat thalaknya sudah

terpenuhi ketika istrinya berbicara kepada 7aid, karena kalimat

"Muhammad dengan KhaM" adalah kalimat lain yang terpisah, buktinya

nama Muhammad disebutkan dalam benfuk marfu.

Meski demikian pendapat yang lebih tepat adalah pendapat

kami (pendapat pertama), karena ketika suafu kalimat dapat dimaknai

secara tersambung maka makna ifu harus didahulukan daripada makna

yang terpisah. Dan marfunya nalna Muhammad bukan tidak mungkin

berposisi sebagai kata keterangan, karena safu kalimat sempuma yang

terdiri dari subjek dan predikat dapat menjadi satu kata keterangan,

seperti halnya yang disebutkan pada firman Allah &:

@6;;;Gc;E*qdd::A
"Telah semakin dekat kepada manusia perhifungan amal

mereka, sedang merela dalam kadaan lalai (dengan dunia), berpaling

(dari akhimfl." (Qs. Al Anbiyaa' [2U:1), juga pada firman Allah &:

l$5 i; tp Sy +:G trj u ra ",i &6
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"Setiap difurunkan kepada mereka a5nt-a5nt lnng baru dari

Tuhan, mereka sambil benran-rnan.' (Qs. Al
Anbiyaa' l2ll:Z),juga pada firman Allah &'

@GJ*r&rrfi #lia,:**r-J3$s
nDan aku khavatir dia dhnkan serigala, sdang l<amu lengah

daringa!(Qs. Yusuf [12]: 13].

Ban5nk lagi contoh lainnya. Oleh karena itu kata ketemngan

tercebut tidak boleh dipenggal dari kalimat yang masih dalam satu alinea

selama masih mungkin unfuk dihubungkan

Maka begitu pula hukumnlp apabila suami b6rkata 'jika kamu

bicara kepada Zaid sementara Muhammad dengan Khalid maka kamu

kuceraikan', maka tidak ada thalak 3png jafuh hir,gga isfoinya berbicara

kepada Zaid saat Muhammad disana sedang bersama dengan Khalid.

Begitupun halnya iika kalimat "Muharnmad dengan Khalid" diletakkan di

akhir kalimat.

Jika seandainya suami berkata 'Aku ceraikan kamu apabila

kamu berbicara kepada Zaid sementam aku tidak ada', maka tidak ada

thalak yang jafuh hingga istrinya itu be6icara kepada Zaid saat suarni

tidak ada di tempat yang sama.

Begifupun jika seandainya suami berkata 'kamu kuceraikan jika

kamu berbicard kepada Zaid sementara kamu sedang berkendara' atau

'..sementara ia sedang berkendara' atau '..sefirentara Muhammad

sedang berkendara', maka tidak ada thalak yang jafuh hingga istinya

berbicara kepada T:iid di saat yang bersamaan dengan keadaan-keadaan

tersebut.

Jika seandainya suami berkata 'kamu kucemikan jika kamu

berbicara kepada Zaid sementara. Muhammad kakaknya sedang sakit',

maka tidak ada pula thalak yaing jatuh hingga istrinya itu berbicara
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dengan Zaid tatkala kakaknya yang bemama Muhammad sedang jatuh

sakit.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Jika kamu berbicara kepadaku hittgg. waktu datangnya
Zaid maka kamu kuceraikan,' lalu istuin5n berbicara kepadanya

sebelum datangnp Zaid maka jatuhlah thalaknya, karena jangka waktu

yang menjadi syarat thalaknSn dibatasi dengan kedatangan Ziad, kecuali

jika istuinya berbicara kepadanya setelah Zaid datang maka tidak ada

thalak yang jatuh.

Apabila setelah ifu suami menjelaskan, bahwa maksudnya adalah

jika istrinya berbicara sepanjang wakfu dari saat diucapkannya kalimat

tersebut hirggu Zaid tanpa henti, maka umsannya diserahkan

antara dirinya dengan Tuhann5n. Namun unfuk hukum duniawinya, ada

dua pendapat yang berbeda terkait penerimaannya.

Pasal: Apabila seoftrng suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan iika kamu' atau 'kalau kamu mau' atau

'bila kamu mau' atau 'setiap kali kamu mau' atau
'bagaimanapun kamu mau' atau 'tatkala kamu mau' atau
'kapanpun kamu mau', maka fidak ada thalak yang jafuh

hingga istrinln mengtngrnkan thalak tersebut dan

mengucapkan keinginan ifu dengan mulutnya sendiri,
misalnya dengan mengatakan: 'aku mau'. Pasalnya apa yang

hanya diinginkan olehnya di dalam hati tidak mungkin diketahui kecuali

dengan mengungkapkannya melalui kalimat hingga hukumnya dapat

diberlakukan. Apabila ishinya hanya menyimpan keinginannya itu di

dalam hatinya, maka tidak ada thalak yang jatuh.
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Apabila isfuinya ifu telah berucap 'aku menginginkannya' dengan
mulufuiya, namun ia terpaksa mengucapkannya, maka tharaknya tetap
jafuh, karena yang dianggap adalah ucapann5n saja.

Begitupun jika suami mengaitkan karimat tharaknya dengan
keinginan omng lain yang bukan istinSn, maka kefika keinginan ifu
sudah diucapkan melalui mulut omng tersebut maka jatuhlah thalaknln,
baik ifu secam langsung ataupun fidak (l.kni saat itu juga ataupun
terselang beberapa waktu kernudian).

Inilah pendapat yang diqntakan oreh Ahmad secam eksplisit
terkait syamt thalak yang dikaitkan dengan keinginan fularr, dan terkait
jika suami ifu berkata 'kamu kuceraikan tatkala kamu mau, atau
'..kapanpun kamu mau'.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Az-A)hridan eatadah.

sementara Abu Hanifah berpendapat (tidak diikuti oleh kedtn
sahabat terdekatrya), apabila suami berkata 'kamu kucemikan
bagaimanapun kamu mau', maka tharak ifu jafuh saat ifu juga dengan
thalak mjl (t}.lak yang dapat dirujuk kernbali), karena kalimat tersebut
bukanlah kalimat syarat, melainkan harrlru sifat thalak ydng diberikan
berdasarkan atas xeinginannya.

Adapun landasan yang mandasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, suami telah mengnndarkan thuluknla pada keinginan
sang istri, kalimafurya ifu (yang menggunakan kata 'bagaimanapun,)sama
saja seperti kalimat'..tatkala kamu mau'atau kalimat lain semacarnnya.

sementara Imam slafi'i juga mengungkapkan pendapat yang
berbeda (mencakup sernua kata l.ng disebutkan di atas), ia
mengatakan: Jika ia memang menginginkannya maka pada saat itu
juga, jika tidak diungkapkan saat ifu maka tidak ada thalak yang jatuh,
karena kalimat yang diucapkan suami adalah kalimat penyerahan

EI - Al Mughni



kepemilikan hak thalaknp, maka harus dilakukan saat itu juga, sama

seperti jika suami berkata 'Pilihlah jalanmu.'

Pendapat yang sama seperti ifu juga menjadi pendapat para

ulama madzhab Hanafi, namun khusus hanya unfuk kata urn" 
fiika) saja,

sedangkan unfuk kata-kata yang lain termasuk kata 5nng jelas untuk

menunjukkan jangka waktu yang lama, lain halnSn dengan kata urn",

karena kata tersebut tidak menunjukkan makna wakfu, melainkan hanya

sekedar syarat yang mengikat, hingga harus dilakukan dengan segera.

Begitu juga pendapat Hasan dan Atha, mereka mengatakan:

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu mau', kalimat

tersebut hanya berlaku bagi istui selama mereka masih berada di tempat

yang sama.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (tidak terikat

dengan waktu untuk semua kata yang disebutkan di atas) adalah, kalimat

yang diucapkan suami adalah kalimat thalak yang terikat dengan syarat,

maka berlakunya tidak dengan segera seperti halnya syarat-syarat yang

lain. Dan juga karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang

menggugurkan kepemilikan dengan dikaitkan keinginan sang istri, maka

tidak harus dilakukan pada saat itu juga, seperti halnya dalam hukum

pembebasan hamba sahaya.

Kalimat yang diucapkan suami ifu berbeda dengan kalimat

'Pilihlah jalanmu,' karena kalimat terakhir ini bukanlah sebuah syarat

melainkan pemberian pilihan kepada ishi, maka tidak aneh jika kalimat

tersebut harus dijawab pada saat ifu juga, seperti halnya hukum khi5nr

dalam jual beli.

Jika thalak itu digantungkan pada seseorang (baik itu

istrinya atau bukan) lalu orang tersebut meninggal dunia, atau tiba-tiba

tidak waras, maka thalaknya tidak jafuh, karena syarat thalaknya sudah

tidak ada.
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Sementara pendapat lain diriwayatkan dari Abu Bakar,

dinyatakan bahwa thalak itu tetap jatuh. Namun pendapat itu tidak
tepat, karena thalak yang terikat dengan suafu syarat tidak akan jafuh

apabila syaratnya tidak terpenuhi, sebagaimana halngn jika suami

berkata 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah ifu' Ialu

istrinya meninggal sebelum mernasuki rumah 5nng dimaksud, maka

thalaknya pun tidak jatuh.

Dan untuk orang yang tidak wams, meskipun ia menginginkan
jatuhnya thalak tersebut narnun tetap saja thalaknya tidak jatuh, karena

perkataannya tidak dapat ditetapkan di dalam hukum. Bqitu juga jika

orang yang dipercayakan unfuk menjafuhkan thalak sesuai keinginannya

adalah orang yang sedang mabuk, pendapat yang palhg tepat adalah

tidak jatuh thalaknya jika ia mengucapkan keinginan tersebut, karena ia

termasuk orang yang hitang akalnya, sama hukumnya seperti orang
yang tidak waras.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Hukum tersebut

dianggap lebih tepat untuk otang yang sedang mabuk pada sittnsi
seperti ifu, dan bedanya dengan thalak SEng dijatuhkan untuk istrinya

sendiri agar jafuhnya thalak tersebut menjadi pelajamn yang sangat

penting baginya, dengan tujuan agar sebuah maksiat tidak menjadi

alasan untuk pemberian keringanan. Sementara pada sifuasi di atas

thalak itu jatuh kepada isti orang lain, maka lebih tepat jika

keinginannya untuk menjafuhkan thalak dianggap tidak sah karena akal

yang tidak sehat.

Adapun iika oftmg 5nng dipercayakan untuk menjafuhkan thalak

sesuai keinginannya adalah seoftmg anak yang masih kecil, apabila ia
mengungkapkan keinginannya maka thalak ifu juga tidak jafuh, karena

kepufusannya dianggap sama seperti orang yang tidak waras. Namun
jika anak tersebut mengerti tentang thalak dan hukumnya, maka thalak

itu jatuh jika ia menginginkann5n, karena ia mengetahui konsekuensi
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dari keputusannya. Begitupun jika ia memberikan keputusan untuk

memilitr salah satu orang fuanya yang bercerai, maka hukumnya juga

sah.

Sedangkan jika orang yang dipercayakan unfuk menjatuhkan

thalak sesuai keinginannlp adalah seorang funa wicara, apabila ia

mengungkapkan keinginannya dengan bahasa isyarat yang dapat

dimengerti maka jatuhlah thalak itu, karena bahasa isyarat dapat

menggantikan kalimat yang diucapkan oleh orang yang dapat berbicara.

Namun jika ia sebeh,rmnya dapat berbicara saat syarat thalak itu

diucapkan oleh suami, lalu setelah ifu ia menjadi bisu, maka ada dua

pendapat, pertama: thald<nSn jafuh fiika ia mengungkapkan

keinginannya dengan bahasa isyarat), dengan alasan yang sama seperti

thalak yang jatuh jika ia melakukannya terhadap istrinya sendiri.

Kedua: fidak jahrh, karena keadaannya saat syarat itu

diungkapkan berbeda dengan keadaannya setelah ifu, seakan syarat itu

memang harus diucapkan, sama seperti jika suami berkata 'kamu

kuceraikan jika si fulan mengucapkan keinginannya agar hal itu terjadi'.

Pasal Apabila suami mengaitkan keinginan kepada

orang lain ifu dengan wakhr tertenfu, misalnya "Kamu

kuceraikan jika kamu mau hari ini,' maka syarat itu sah. Apabila

hari ifu sudah berlalu sebelum istri mengungkapkan keinginannya maka

tidak ada thalak yang jatuh.

Jika suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan keinginan dua

orang, maka thalak itu tidak jatuh kecuali jika kedua orang tersebut

mengungkapkan keinginannYa.

Namun Al Qadhi menyampaikan pendapat lain, pitu thalak itu

jatuh jika salah satu menyatakan keinginannya, sebagaimana jatuhnya

Al Mughni - ml



thalak dengan melakukan sebagian dari sesuafu yang menjadi sumpah.
Dan kami sudah menjelaskan bahwa pendapat tersebut tidak tepat.

Apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu jika kamu mau dan
jika ayahmu mau', lalu istrinya berkata 'aku mau jika ayahku mau', lalu

ayahnya berkata 'aku menghendakinya', maka tidak ada thalak yang
jafuh, karena istrinya tidak mengungkapkan keinginan atas perceraian

tersebut, karena keinginan adalah suafu hal yang tersembunyi di dalam

hati, maka tidak sah jika dikaitkan dengan syarat tertenfu
(yakni asalkan ayahnp mau).

Begifupun jika suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu mau,,

lalu istrinya berkata 'aku mau jika kamu mau', lalu suami menjawab ,Aku

mau', maka tidak ada thalak yang iatuh. Atau isbi berkata 'Aku mau jika

matahari telah terbit,' rnaka thalaknya juga tidak jatuh-

Ahmad menSratakan dernikian se@ra eksplisit. Dan pendapat

tersebut juga menjadi pendapat sebagian besar ulama, di antaranya

lmam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Ibnu Al Mundzir men1ntakanz77, Para ulama png kami ketahui
namanya safu persafu semuanya sepakat bahwa jika seorang suami

berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kamu inau', lalu istrinya
berkata 'aku mau jika si fulan menghendaki', maka artinya istri tersebut

telah mengembalikan perkara ifu seperti sedia kala, tidak ada thalak
yang jafuh meskipun si fulan yang disebutkan namanya oleh istri
tersebut menghendakinya. Hal ifu dikarenakan ishi tidak memiliki
kehendak sendiri, melainkan menggantungkannya dengan syarat lain.

Adapun jika kalimat thalak itu dikaitkan dengan kehendak dua

orang, lalu salah safunya merespon dengan cepat sedangkan yang

lainnya tidak, maka thalak ifu jafuh, karena keinginan itu tetap ada dari

keduanya meskipun berbeda waktunya.

277 yib. kitab Al Ijma' karya hnul Munzir (89/4LZl.
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Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan kecuali jika kamu tidak menghendaki atau
Zaid tidak menghendaki', lalu istrin5p menjawab dengan
cepat 'Aku menghendakinlra', maka thalak itu tidak jatuh, namun

jika keduanya menangguhkan jawabannya sesaat maka thalak itu jafuh.

Apabila orang yang dikaitkan dengan kalirnat thalak menjadi

tidak waras akalnya, maka thalak ifu jafuh pada saat itu juga, karena

syaratnya sudah tidak berkompeten dan terangkat hingga tidak ada

syarat lagi unfuk thalak tefoebut.

B%itu pula jika omng yang dikaitkan ifu meninggal dunia.

Adapun jika orang yang dikaitkan itu menjadi funa wicara, lalu ia

menyatakan keinginannya melalui bahasa ig/arat, maka ada dua

pendapat, seperti halrya perbedaan pendapat terkait jatuhnya thalak

dengan bahasa isyamt dari orang png bizu ketika keputusan jatuhnya

thalak diserahkan pada keinginannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan dengan thalak safu kecuali jika kamu
menghendakinya thalak tiga', lalu istri tersebut tidak
menghendakinya atau hanya menghendaki thalak yang
kurang dari tiga, maka jatuh thalak sahr. Namun jika istri tersebut

menjawab 'aku menghendaki thalak tiga', Abu Bakar berpendapat

bahwa jika seperti itu maka jatuhlah thalak tiga. Sementara ulama

madzhab Syafi'i dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada

thalak yang jatuh jika istri menginginkan seperti itu, karena kalimat yang

diucapkan oleh suami adalah pengecualian dari sebuah itsbat maka

hasilnya menjadi peniadaan, dan kernungkinan maksudnya adalah:

'kamu kuceraikan dengan thalak safu kecuali jika kamu menghendakinya

thalak tiga maka aku tidak menceraikanmu'.
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Sementara Al Qadhi menyebutkan dua pendapat. pendapat
yang pertama: thalak ifu tidak jahrh seperti di atas. pendapat yang
kedua: jatuh thalak tiga, karena yang langsung dipahami dari situasi ifu
adalah jafuhnya thalak tiga jika istui menginginkannya. sebagaimana jika
suami berkata'aku punya hutang kepadanya bebempa dirham kecuali ia
menunjukkan bukti tiga dirham' atau 'ambil ini safu dirham kecuali jika
kamu menginginkan lebih', atau seperti sabda Nabi $: "penjual dan
pembeli sama-sama memiliki hak mmtitih (unfuk menjual atau membeli
kepada selama merel<a belum berpisah (J/akni telah, terjadi
transaksi) kecuali jika mereka sepal<at untuk tetap merniliki hak memilih
setelah ifu.".

Sedangkan jika suami berkata 'kamu kuceraikin dengan thalak
tiga kecuali jika kamu menghendaki thalak safu, lalu istoinya menjawab
'aku menghendaki thalak safu', maka jafuhlah thalak safu jika menurut
pendapat Abu Bakar, sedangkan menurut pendapat ulama lain tidak ada
thalak yang jatuh.

Pasal: Apabila seoftrng suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan atas keinginan si fulan' atau ,..untuk

menyenangkan hati si fulan' atau '..untuk si fulan,, maka
thalak itu jatuh saat ifu juga, karena kalimat-kalimat itu
bermakna:,'Kamu kuceraikan karena ia telah menghendaki
itu terjadi' sama seperti iika ia berkata kepada hamba
sahayanya 'kamu kubebaskan karena kuberharap ridha dari
Allah'-

Namun jika setelah ifu ia menjelaskari bahwa maksudnya adalah
sebagai syarat, maka penyelesaiannya menjadi urusan bagi dirinya
dengan Tuhannya. untuk hukum duniaf,rinya Al eadhi berpendapat
bahwa hukumnya dapat diterima, karena ada kernungkinan seperti ifu,
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karena kalimat yang ia gunakan biasa digUnakan unfuk syarat, seperti

jika ia berkata'aku ceraikan kamu dalam setahun'.

Pendapat inilah yang menjadi pendapat yang diunggulkan oleh

ulama madzhab Syafi'i.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

'kamu kuceraikan iika kamu menyukainlra' atau '.-iika kamu

ingin menyukainyul', maka dimungkinkan kalimat ifu sebagai syarat

dari kalimat thalaknya agar istinya dapat mengungkapkan keinginannya

melalui mulutnya sendiri, misalnya dengan meniawab'aku menyukainya'

atau semacam ifu. Pasalnya, hal-hal yang berhubungan dengan rasa

suka atau sejenisnya hanya tertanam di dalam hati dan tidak mungkin

terungkap keruali jika dinyatakan dalam kalimat yang diucapkan. oleh

karena itu hukumnya masih tergantung dari jawaban yang dinyatakan

oleh si ishi.

Dan dimungkinkan pula hukumnya atas ja'4raban yang ada di

dalam hati namun ucapan dengan lisan hanya sebagai buktinya saja,

hingga jika suami sudah dapat mengerti jawabannya maka jatuhlah

thalaknya, meskipun tanpa diucapkan.

Apabila istri menjawab'aku menlnrkainya', namun setelah ifu ia

berkata 'aku telah berbohong', maka tidak ada thalak yang jatuh'

Sedangkan jika suami berkata 'jika kamu suka untuk diazab oleh

Allah maka kamu kucemikan' lalu isfuinya menjawab 'aku suka seperti

itu', maka ada dua kemungkinan (ketika imam Ahmad ditanyakan

mengenai hal ini ia tidak menjawabnya),

Pertama: thalak itu tidak jafuh, karena kesukaan hanya terdapat

di dalam hati dan tidak seorang pun yang menginginkan hal itu te4adi,

sedangkan unfuk jawaban dari isfoi yang seperti itu maka sudah pasti
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diketahui bahwa ia berbohong, maka jawaban ifu tidak sah hukumnya

dijadikan bukti atas keyakinan yang ada dalam hatinya.

Begitulah pendapat Abu Tsaur.

Kedua: Thalaknya jatuh, karena yang ada di dalam

hati tidak mungkin diketahui kecuali disertai dengan ucapan dengan

mulutnya, jadi apapun yang kelmr dari mulutrya entah ifu jujur ataupun

tidak, maka ifulah hukum yang harus ditetapkan, sebagaimana halnya

dengan ungkapan keinginan.

Begitulah pendapat ulama madzhab Hanafi.

Dan tambahan kata hati tidak berpengaruh pada pemyataan,

misalnya suami berkata 'kamu kuceraikan jika hatinfu menyukainya',

kalimat ini sama saja dengan kalimat 'kamu kuceraikan jika kamu

menyukainya', karena kesukaan -nrnatg hanya terdapat di dalam hati.

Pasal: Apabita seorirng suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan inqla Allah (iilr" Allah mengizinkan)'
maka thalaknya jafuh saat ifu iuga. Begitupun jika ia berkata

'Hamba sahayaku kubebaskan insya Allah,' maka hamba sahaya itu

langsung terbebaskan.

Hal itu dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad dalam berbagai

riwayat.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Said bin Musayib,

Hasan, Makhul, Qatadah, Az-Zvhi,lmam Malik, laits, Auza'i, dan Abu

Ubaid.

Namun ada juga riwa5nt lain dari imam Ahmad yang

menyatakan thalak itu Udak jatuh, dan begitu juga dengan hamba

sahaya, tidak langsung terbebaskan dengan kalimat tersebr-rt.

EI - Al Mughni



Inilah yang menjadi pendapat Thawus, Hikam, Imam Abu

Hanifah, dan Imam Syafi'i.

Dengan alasan bahua suami mengaitkan kalimat thalaknya

dengan keinginan yang Udak dapat ditelusuri keberadaannya,

sebagaimana jika ia kalirnaforya dengan keinginan Zaid yang

sudah meninggal dunia.

Dan sesuai dengan saMa Nabi $: "Elamngsiapa tnng
bersurnpah dengan mengablan hTstn Allah, maka frdak ada

pelanggamn atas sunphn5n.n278 HR. Tirmidzi. lalu ia berkata: hadits

ini tergolong hadits hasan.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, riwa5aat Abu Jamrah, ia berkata: Aku pemah

mendengar Ibnu Abbas mengatakan: Apabila seor.Ing suami berkata

kepada isfuinya 'kamu kuceraikan insya Allah', maka jafuh thalaknya.

HR. Abu Hafsh dan Abu Burdah.

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Abu Said, mereka

berkata: Kami, sahabat Nabi $, berpendapat bahwa kalimat

penyandaran (insya Allah) diperbolehkan pada segala sesuatu, kecuali

dalam hal pembebasan hamba sahaya dan thalak.

Riwayat ini disampaikan oleh Abul Khitab untuk mengutipnya

sebagai ijma.

Kalaupun ada pendapat lain yang berbeda namun tidak

terungkap maka tetap saia pendapat yang disepakati ini menjadi ijma-

lagipula, kalimat pen5nndamn membuat kalimat thalak menjadi

terangkat, hingga tidak dapat dianggap sah, seperti jika suami berkata

'kamu kucemikan dengan thalak tiga kurang tiga'. Selain ifu, kalimat

278 gg. Al Buktrari pada bab kafamh (77/67201, juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab

Sunannya (4/15321, juga oleh An-Nasa'i dalam kitab Sunannya (7/301, juga oleh

Nasai dalam kitab Sunannyra (L/zl04l, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya

{2/275), melalui riwapt Abu Humirah.
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penyandaran di sini digunakan sebagai penetapan hukum atas suafu

kepemilikan, maka tidak mungkin disahkan, sebagaimana dalam jualbeli

ataupun pemikahan. Dan juga karena kalimat thalak merupakan kalimat

ynng akan menggugurkan kepenrilikan atas seseorang, maka tidak bisa

disahkan jika kalimat itu dikaitkan dengan kehendak Allah.

Atau dapat juga dikatakan bahwa pengaitan dengan kalimat

penyandaran merupakan pengaitan yang tidak ada cara untuk

mengetahuinya secara pasti, maka hukumnya sama seperti thalak yang

dikaitkan dengan syarat yang mustahil.

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat lain tidak dapat

menjadi penguat pendapat mereka, karena thalak dan pembebasan

hamba sahaya pada hakikatrp merupakan suafu perbuatan, bukan

sumpah. Namun disebut sebagai sumpah sebagai kiasan, tapi tetap tidak

boleh menghilangkan makna hakikakrya unfuk makna kiasan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah ifu insya

Allah', ada dua riwaSnt dari Ahmad,

Pertama; Thalak itu jatuh kefika iski masuk ke dalam rumah

yang dimaksud, dan kalimat penyandarannya terbatalkan, karena thalak

dan pembebasan hamba sahaya dua hal yrang tidak termasuk dalam

sumpah janji.

Kedua: Thalaknya tidak jafuh, karena jika seseorang mengaitkan

thalaknya dengan sebuah syarat maka kalimat thalaknya menjadi sebuah

sumpah, maka sah-sah saja jika kalimat tersebut ditambahkan kalimat

penyandaran, dengan dalil keumuman sabda Nabi $ "kmngsiapa Snng

bersumpah dengan mengabl<an insSn Allah, maka frdak ada

atas sumpahnya."

EI - Al Mughni



Berbeda dengan kalirriat thalak yang tidak dikaitkan dengan

syarat apapun, maka kalimat thalak itu tidak disebut sebagai kalimat

sumpah, maka s@ara otomatis kalimat itu juga tidak masuk dalam

keumuman hadits Nabi di atas.

Begitulah pendaPat Abu Ubaid.

PasaL Apabila seotang suami berkata kepada ishinya 'Kamu

kuceraikan kecuali Allah menghendaki lain', maka thalaknya jafuh saat

itu juga.

Pendapat yang diunggUlkan dalam ma&hab Syaf i juga bemada

sempa. Dan alasan pendapat tersebut adalah bahwa suami itu

mengucapkan kalimat thalak dengan mengecualikannya dengan kalimat

penyandamn yang tidak dapat diketahui oleh manusia, maka tidak

mungkin syarat ifu disahkan

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika Allah tidak

menghendaki'.atau'..selama Allah tdak menghendaki" maka thalaknya

juga jafuh saat itu juga, karena penetapan jatuhnya thalak dengan

menyandarkan kepada Allah adalah kemustahilan, maka sifat tersebut

harus dibatalkan dan thalaknya disahkan'

Namun dimungkinkan pula thalaknya tidak jatuh' dengan

menyamakan hukumnya dengan kalimat thalak yang dikaitkan dengan

syarat yang mustahil, misalnya suami berkata 'kamu kuceraikan jika

kamu dapat menyatukan dua hal yang bertentangan', atau 'kamu

kuceraikan jika kamu dapat meminum air laut hingga habis'.

Adapun jiL suami berkata 'kamu kuceraikan masuklah kamu ke

dalam rumah itu insya Allah', maka tidak ada thalak yang jatuh, entah

itu istrinya masuk ke dalam rumah ataupun fidak, karena jika istrinya

masuk maka syaratnya terpenuhi, dan jika tidak berarti Allah tidak

menghendaki, karena jika Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi.
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Begitupun jika suami berkata 'kamu kuceraikan jangantah kamu
masuk ke dalam rumah ifu insya Allah', hukumnya sama seperti sifuasi
di atas.

Adapun jika suami menghendaki bahwa katimat penyandaran
atau syarat tersebut dikernbalikan pada kalimat thalaknya, bukan pada
kalimat perintah atau larangan untuk masuk, maka ada dua pendapat
yang berbeda. Sedangkan jika tidak diketahui niatnya maka pendapat
yang diunggulkan adalah dikembalikan pada kalimat perintah atau
larangan untuk masuk tersebut. Namun dimungkinkan pula
dikembalikan pada kalimat thalak.

r.

Pasal: Apabila suami mengaitkan kalimat thalaknya
dengan sesuafu yang mustahil, misalngn ia berkata kepada istrinya
'kamu kuceraikan jika kamu bunuh jenazah ifu' atau '..jika kamu
meminum seluruh air laut' atau '..jika kamu persatukan dua hal yang
bertentangan' atau '..jika safu dapat lebih banyak jumlahnya dari dua,
atau syarat lain yang biasanya tidak mungkin dilakukan. contoh lainnya:
jika kamu terbang, jika kamu dapat naik ke atas rangit, iika kamu dapat
merubah bafu menjadi emas, jika kamu dapat menelan seluruh air di
sungai ini, iika kamu dapat mengangkat gunung, dan lain sebagainya.

Jika ada syarat seperti ifu dalam kalimat thalak, maka ada dua
pendapat,

Pertana Thalaknya jatuh saat ifu juga, karena ia mengaitkan
kalimat thalaknya dengan sifat yang temngkat secara keseluruhan dan
tidak mungkin terpenuhi, maka tidak sah syarabrya hinggu tersisa
kalimat thalaknya saja. sama seperti jika suami berkata 'kamu
kuceraikan dengan thalak yang tidak dapat dijatuhkan kepadamu, atau
'..dengan thalak yang tidak mengurangi jumlah thalakku'.
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Kedua: thalaknya tidak jafuh, karena ia mengaitkan kalimat

thalaknya dengan sifat yang tidak dapat dijangkau, dan juga karena

biasanya jika seseorang bermaksud unfuk menghindari sesuafu terjadi

maka ia akan mengaitkannya dengan sesuafu yang mustahil. Seperti

yang disebutkan pada bait syair berikut:

Apabik burung gagak telah bquban bulun5a, aku akan datangi

. keluaryaku,

Dan kefit<a aspal pun sudah mqnutih seputih airsusu.279

Maksudngra adalah ia tidak akan kernbali kepada keluarganya.

Sebagaimana Abu Al Khatib meriwaSntkan, pendapat dari Al

Qadhi, yang menyatakan bahwa thalak itu tidak jatuh. Sama seperti jika

seseorang bersumpah unfuk naik ke atas langit atau terbang di awan,

maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya karena ia bersumpah

untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkiri terjadi.

Namun pendapat yang paling tepat adalah bahwa orang itu telah

melanggar sumpahnya, karena seseorang yang bersumpah unfuk

melakukan sesuafu hat 5nng tidak mungkin adalah seorang pembohong

yang harus dikenakan hukuman. Allah & berfirman'

t1^4 tt z; $ {ir u4" {'e# 
"G 

;'\ l#v
<,iu;-{ "r()\:i.U b{SJ 

(L e{;
"Dan merd<a bercumph dangan (narrn) Allah dengan sumpah

yang sungguh-sungguh, "Allah tidak akan mernbangkitkan orang tnng
mati- Tidak demikian (Wsti Allah akan membangkitkannya), sebagai

suafu janji jmng benar dari-Nya, tetapi kebangnkan manusia tidak

mengetahui, agar Dia menielaskan kepada mereka apa yang mereka

27e gullsyair ini dirilis oleh Abu Nuaim dalam kitab al-Hiliyah (7/2891.
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percelisihkan ifu, dan agar oftng l<aftr ifu mengetahui bahwa mereka

adalah orang Jnng berdusta." (Qs. An-Nahl t15]: 38).

Jika seandainya orang yang bersumpah unfuk melakukan

sesuatu yang bisa dibayangkan perbuatannya saja dianggap telah

melanggar sumpahnya karena ia telah berbohong, apalagi orang yang

bersumpah unfuk melakukan scisuafu yang mustahil, ifu sudah jelas

kebohongannya.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak
meminum air dari suafu sungai, lalu ia menciduk aimya dan
meminum air tersebut, maka ia dianggap telah melanggar

sumpahnya. Dan jika ia bersumpah unfuk tidak meminum dari suafu

wadah, lalu ia menuangkan air ke wadah lainnya dan minum air
tersebut, sementara wadah' yang pertama memang berukuran besar

yang tidak mungkin langsung diminum dari tempat lersebut, muku iu
dianggap telah melanggar sumpahnya, namun jika wadah itu cukup kecil

dan bisa langsung diminum melalui tempat tersebut, maka ia tidak

dianggap telah melanggar sumpah, karena wadah yang kecil memang

digunakan sebagai alat unfuk minum, maka sumpahnya tidak lagi

berlaku jika air itu dituangkan ke tempat lainnya, berbeda dengan air
yang berada di dalam sungai atau di wadah yang cukup basar, karena

memang sulit baginya unfuk meminum dari kedua tempat itu secara

langsung, maka sumpahnya tidak dialihkan kecuali pada keadaannya,

yaifu meminum air.

Apabila seseorang bersumpah unfuk tidak minum di Burdi, lalu

ia meminum air sungai yang mengalir dari Burdi, maka ia tidak dianggap

telah melanggar sumpahnya. Namun jika ia bersumpah unfuk tidak

meminum air Burdi,- lalu ia meminum air sungai yang mengalir dari

Burdi, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya. Begitulah yang

disampaikan oleh Al Qadhi.
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Alasannya adalah, karena Burdi mempakan nama sebuah

tempat, jika telah meleurati kawasan ifu lalu meminum air yang berasal

dari aliran sungai Burdi maka berarti ia minum air Burdi, apabila

sumpahnya adalah untr.rk tidak meminum air Burdi, maka air yang

berasal dari Burdi adalah air Burdi, dimanapun air ifu berada dan

kemanapun air ittr dipindahkan. Sedangkan jika ia bersumpah untuk

tidak meminum air di Burdi beraru ia tidak melanggar sumpahnya

karena ia telah meleuati pefratasan daerah tersebut-

Begitu iuga jika seseorang bersumpah untuk tidak meminum dari

air sungai Furat (.4/ Ma'u N Fumtit, maka ia tidak dianggap telah

melanggar sumpahnya selanra ia tidak meminum air yang berasal dari

sungai yang dikenal dengan narna sungai Furat. Sedangkan jika

seseomng bersumpah unfuk tidak menrinum maain fumatin (yang

artinya air tawar), maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya dengan

air apapun yang taurar, karena jika kata furat menggunakan benfuk

ma'rifah (biasanya dengan menggunakan alif lam) maka artin5ra sungai

Furat, sedangkan jika menggurnkan bentuk nakimh (biasanya dengan

menggunakan tanwin), maka maknanya berbentuk umutn, yakni semua

jenis air minum yang bukan berasal dari laut. Kata ifu sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah &,

6jie K#,#e$tA(K)
"Dan IGmi bqi minum l<amu dangan air tawar? (Qs' Al

Mursalat [77]:271, dan juga firman Allah &t

'$&v ,X{,3 e L$Aiti oiis'r,s;iJ-(r

tlrrc "-4, i,#iKr 6,J G'IJLE {a
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eK#lJ .At;* q 'ff;).16 *Abrt,;j,

"Dan tidak sama (antam) da laubn; Sang ini bwar, sqar, sdap
diminurn dan yang lain asin lagi phit, (es. Fathir [35]: 12).

Pasal: Apabila seseorang bersumpah unfuk tidak mencaci si
fulan dan tidak pula berbicam dengannp di dalam masjid, lalu ia
melakukan hal itu di dalam masjid tatkala si fulan sedang berada di
tempat lain, maka ia tetap dia'ggap telah melanggar sumpahnya.
Sedangkan jika ia berbuat demikian di luar masjid sbmentara si fulan
sedang berada di masjid, maka ia tidak dianggap telah melanggar
sumpahnya

Apabila seseorang bersumpah unfuk tidak memukul si fulan,
tidak melukainya, dan tidak membunuhnla di dalam masjid, lalu ia
melakukan salah satu hal itu ketika ia di dalam masjid dan si fulan
berada di luar masjid, maka ia fidak dianggap telah melanggar
sumpahnya. Sedangkan jika ia bemda di luar masjid sementara si fulan
berada di dalam rnasjid, maka ia dianggap terah melanggar sumpahnya.

Hukum unfuk kedua sihrasi ifu berbeda karena cacian atau
perkataan yang keluar dari mulut adalah ucapan yang terpisah dari
pelakunya ifu sendiri, maka kehadiran omng yang difuju tidak menjadi
penting. oleh karena ifu ketika orang yang mencaci berada di dalam
masjid sedangkan orang png dicaci tidak ada di sana, maka hukumnya
tetap berlaku. Sementara unfuk sernua tindakan yang disebutkan di atas
merupakan perilaku yang membutuhkan oblek, yakni objek untuk
dipukul, dilukai, dibunuh. oleh karena itu kehadiran objeknya menjadi
sangat penting.
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Jika seandainya seseotang bersumpah unfuk mernbunuh si fulan

pada hari Jum'at, lalu ia melukai si fulan pada hari Kamis, namun si

fulan baru meninggal dunia di hari Sabtu, Al Qadhi berpendapat bahwa

ia tidak dianggap telah melanggar sumpahn5p. Sedangkan jika ia

melukai si fulan pada hari Jum'at, lalu si fulan meninggal dunia pada

hari Sabtu, Al Qadhi berpendapat bahwa ia sudah dianggap telah

melanggar sumpahnSn

Pasalnya, seseorang Udak dikatakan telah terbunuh kecuali ia

meninggal dunia. Oleh karena ifu hari 5nng menjadi penting adalah hari

kematiannya, bukan hari ketika ia dilukai. Namun jika dilihat dari

penddpat Al Qadhi keterangan yang disampaikannya terbalik dengan

hukumnya, yaifu dengan menganggap penting hari ketika si fulan dilukai

bukan hari ketika ia meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena

pernbunuhan adalah akibat perbuatan dari seorang pembunuh. Maka

dari ifulah perintah atau larangan Snng berhubungan dengan hal itu

dikaitkan dengan perbuatannya, bukan dengan hasilnya. Sebagaimana

firman Allah &:

;#* L"6$L\I 1fi16?g ffii'#69

nApabila telah habis bulan:bulan hamm, maka perangilah omng-

oftng musStrik di mana saja kanu temui." (Qs. At-Taubah [9]:5), dan

firman Allah &:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

miskin;'(Qs. Al{sm l17l: 31).

*v*{,;6,!rt$
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Perintah atau larangan ifu sesungguhnya diinstnrksikan untuk
suafu perbuatan atau pencegahan yang mungkin dilakukan, yaitu
perbuatan manusia yang menyebabkan luka. atau semacamnya.
sedangkan untuk hasilnya, yaifu tercabutnya nyawa, maka itu menjadi
kehendak Allah, tidak diperintahkan kepada manusia dan tidak ada juga
pelarangan. Lasi pula tidak ada kekuatan pada manusia kecuali,";;
unfuk melakukan sebabnya saja, dan ihrrah yang menjadi syarat untuk
kata membunuh. Apabila sudah ditemukan hal yang menyebabkan ifu
terjadi maka pembunuhan sudah dapat dilekatkan pada orang tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkatq kepada rstri-
istrinya 'Barangsiapa lrang memberikan kabar gembira
kepadaku tentang kedatangan saudaraku . maka ia
kuceraikan', lalu salah safu isbinya memberikan kabar tersebut, dan ia
jujur atas kabar yang disampaikan, maka jafuhlah thalak suami kepada
istri tersebut. Namun jika ia -fidak jujur, maka tidak ada thalak yang
jatuh. Karena pada hakikatnya kabar gembira (biqprah) merupakan
kabar kebenaran yang membuat perubahan pada kulit (basyarah) atau
rona wajah lantaran luapan kegembiraan atau ungkapan kesedihan.

Apabila istri lain kemudian juga memberikan kabar tersebut
kepada suaminya, maka tidak ada thalak yang jafuh terhadapnya,
karena rasa kegembiraan biasanya terjadi saat mendengar kabar itu
untuk pertama kalinya saja. lain halnya jika isfui yang pertama kali
memberitahukan kabar ifu telah berbohong atas pemberitahuannya,
sedangkan istri yang kedua jujur atas kabar yang disampaikan, maka
thalak itu jafuh kepada istri yang kedua, karena kegembiraan itu datang
dari kabar yang disampaikan olehnya, dan kabar ifulah yang disebut
dengan bisSnrah (kabar gembira).

Apabila kabar ifu disampaikan oleh dua orang istrinya, atau tiga
atau empat, sekaligus dalam safu wakfu, maka thalaknya jafuh kepada
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mereka semua, karena kata "bamngsiapa" berguna unfuk safu orang

atau lebih. Sebagaimana ftrman Allah S,

jS-or; @ ,t74 (? t;';36+ Ja3-

r;_c3;"1u4
"Maka fumngskp meage,rialan kebilarl s&mt atmh, niscasp

dk akan melihat (balasan)n@, dan fumngsiapa mengeriakan kejahatan

sebent zarrah, niscaSn dia al<an melihat (bl6sn)rya.- (Qs. Az-Talzalah

l99l:7-81, dan firman Allah &:

fz rzzoz*-r/-,? t/ ,./ oi.o/.
4fit* 'iL:'54;5-uJ

*yLyJ
';$6#Wj'Wi::;4b:;;;'lE

@L_96i6$;v
"Dan bamngsiap di anbta l<amu (isti&*i Nabil tuap bat kepda

Altah dan Rasul-IW dan mazgaialan k&iilan, ni*a5a lkmi Ml{an

pahala dm l<ali lipt- (Qs. Al Ahzaab [33]:31).

Kalau seandainya suami berkata 'barangsiapa lrang

memberitahukan kepadaku tentang kedatangan saudaraku maka ia

kuceraikan', terkait pemyataan ini Al Qadhi mengatakan:

pemberitahuan hukumnya saryr seperti hukum kabar gembira, thalak

suami jatuh hanya kepada istui yang pertama kali mengabarkan dan jujur

atas kabar yang disampaikan, tidak kepada yang lainnya, karena yang

dimaksud dengan memberi kabar adalah memberikan pengetahuan

tentang kedatangan saudaranya ifu, dan pengetahuan itu tidak didapati

melalui kebohongan dan tidak pula mdalui selain omng pertama.

Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh kepada setiap istri

yang memberitahukan kabar tersebut, baik secara iujur ataupun tidak,

baik yang pertama ataupun bukan, karena kabar terkadang

J"L9
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diberitahukan atas dasar kejujuran ataupun kebohongan, pertama kali

ataupun benrlang-ulang.

' 
Begihnah pendapat yang dipilih oleh Abul Khitab.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Al Qadhi.

Sementara pendapat Imam Syafi'i juga menyerupai penjelasan

yang seperti itu.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istri-
istrinya 'orang pertama dari kalian yang berdiri maka ia
kuceraikan', atau ia berkata kepada para hamba sahayanya 'orang

pertama dari kalian yang berdiri maka ia kubebasliatt', lulu rnereka

berdiri semua secara serernpak, maka thalaknya tidak jafuh dan tidak

ada hamba sahaya yang dibebaskan, karena tidak ada di antara mereka

yang menjadi orang pertama yang melakukan hal ifu.

Apabila ada satu orang yang berdiri (baik istui ataupun hamba

sahaya), namun tidak ada yang berdiri lagi setetah ifu, maka ada dua

pendapat,

Pertama: Jatuh thalaknp dan hamba sahayanya terbebaskan,

karena sebutan oralrg pertama adalah orang yang tidak didahului oleh

orang lain dalam melakukan sesuaht, dan.ifulah yang terjadi.

Kedua: Tidak ada thalak yang jatuh dan tidak ada pula hamba

sahaya yang terbebaskan, karena sebutan orang yang pertama tenfu

dilanjutkan dengan orang-orang selanjutnya, namun pada sifuasi di sini

tidak ada orang yang berdiri setelahnya. Oleh karena ifu tidak mungkin

hukumnya diberlakukan kecuali setelah ada orang lain yang berdiri

setelahnya hingga sumpahngra terlanggar.

Lalu, ap4bila ada dua orang atau tiga orang png berdiri secara

serentak, lalu setelah ihr dilanjutkan dengan yang lain, maka thalak itu

jatuh kepada mereka yang berdiri pertama kali dan hamba sahaya yang
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berdiri pertama kali terbebaskan, karena sebutan orang pertama berlaku

untuk jumlah yang sedikit ataupun battlpk. Sebagaimana firman Allah

@'

4;9s5$K1{5
"Dan janganlah karnu mani.adi orcng Snng pertama kafir

kepadan5a.' (QS. Al-Baqarah I2l. 4ll.

Namun ada riwayat dari Al Qadhi yang menyatakan, apabila

seseorang berkata'orang pertama dari hamba sahayaku yang masuk ke

dalam rumah maka ia kubebaskan', lalu masukan dua orang sekaligus

dalam safu wakfu, Ialu setelah mereka ada tiga orang lainnya yang

masuk, maka tidak safupun dari mereka .yang mendapatkan

pembebasan.

Tapi ini adalah pendapat Snng sangat tidak tepat, karena ada

sebagian dari mereka yang masuk ke dalam rumah yang dimaksud

sebelum sebagian yang lain, netmun tidak ada yang disebut orang

pertama yang masuk, maka pendapat itu tidak benar, kecuali jika orang

tersebut berkata 'erang pertama dari hamba sahayaku yang masuk ke

dalam rumah seorang diri maka ia kubebaskan', karena jika ia tidak

rn"ngulukur, seorang diri maka lafaznya masih mengandung makna

banyak sebagaimana makna yang kami sampaikan di atas tadi.

Dan Nabi & j,rgu pemah bersabda,

if$r)i^?.ir *Ui,sif
"Orang yang perbma l<ali masuk ke dalam surga adalah ofiing-

orang fakir dari l<aum muhaiirin."aia

280 gg. Ahmad dalam kitab Musnadnya (657L1.
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Kalau seandainya orang tersebut berkata kepada isfui-istrinya

'barangsiapa dari kalian yang masuk ke dalam rumah ini terakhir kali

maka ia kuceraikan' lalu masuklah sebagian dari mereka, maka tidak

dapat ditetapkan jatuhnya thalak tersebut kepada safupun di antara

mereka, hingga terbukti siapa dari mereka yang masuk terakhir kali saat

kematian suami atau kematian ishi-istinya, barulah ketika ifu dapat

diketahui siapa yang terakhir kali memasuki rumah tersebut.

Begitu pulalah hukum yang berlaku unfuk pembebasan hamba

sahaya.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah unfuk melakukan

sesuatu dengan menggunakan kalimat yang bermakna umum
namun maksudnSn adalah sesuafu yang tidak ulnum, misalnya

ia bersumpah untuk tidak mandi di malam hari, namun maksudnya

adalah mandi janabah, atau ia bersumpah unfuk tidak naik ke atas

ranjang, namun maksudnya adalah unfuk menyenfuh istrinya, atau ia

berkata 'Jika aku menikahi seorang wanita maka hamba sahayaku

kubebaskan' namun maksudnya adalah wanita tertentu, atau ia berkata

'Jika aku bertemu dengan seseorang maka istriku kuceraikan' namun

maksudnya adalah pria tertenfu', atau ia bersumpah untuk tidak

memakan sepotong roti, namun maksudnya adalah roti yang terbuat

dari gandum, atau ia bersumpah unfuk tidak masuk ke dalam rumah,

namun maksudnya adalah rumah si fulan, atau ia berkata .jika kamu

keluar maka kamu kuceraikan' namun maksudnya adalah keluar dari

kamar mandi, atau ia berkata Jiku kamu berjalan maka kamu

kuceraikan' namun maksudnya adalah berjalan dengan seseorang

tertenfu, maka sumpahnya sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya,

namun untuk kebenarannSn menjadi umsan yang harus diselesaikan

sendiri antara dirinya dengan Tuhannya. Namun apakah dapat diterima

l

I
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dalam hukum duniawi? Maka jawabaruiSn ada dua pendapat yang

berbeda seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya-

Terkait dengan hal itu ada pemyataan dari Ahmad ketika

membahas tentang zhihar, lraitu keuka seseorang berkata kepada

isbinya 'jika kamu menaiki ternpat tidur ini maka bagiku kamu ifu seperti

punggung ibuku' lalu istinya datang dan menaiki ternpat tidur tersebut,

natnun setelah itu suami menjelaskan bahrpa maksudnya adalah

melakukan hubungan intim, rnaka penjelasannf dapat diterima dan

tidak ada kafamhatasnln.

Sementara Imam Syafi'i dan Muhamrrnd bin Hasan

berpendapat, penjelasan unfuk sanua l6lirnat ulnuln tersebut di atas

tidak dapat diterima, karena penjelasannln bertentangan dengan

kenyataan.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahura ia telah menjelaskan rnalrsud dari kalimat r.lrnun

tersebut, dan penjelasannp rnasih dalam lingkup rnakrn !/ang

dimungkinkan, sebagairnana iika seorang suami b€d6ta 'aku ceraikan

kamu, aku cerailon kamu' lalu ia bahwa kalirnat thdak

png kedm merupakan Penegasan saF.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah dengan kalimat

umum unfuk sebab yang khusus dan ia meniatinya, maka

maknanya ditenfukan sesuai dengan penjelasann5a, dan penjelasan ifu

ddpat diterima dalam ketetapan hul$rn, karena sebab adalah bukti

kejujumnnya.

Namun iika ia tdak , riwa5rat dari Ahmad

mengisyaratkan bahwa dilokalisir pada sesuatu yang

ditemukan sebabngn. Begitu iuga dengan pendapat /il Kharqh:, ia
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mengatakan: Apabila tidak ada niat maka ketetapannya dikembalikan
pada sebab dan pemantik sumpahnya.

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

sumpahnya dibatasi pada objek sebabnya. Dan pendapat ini pulalah

yang menjadi pendapat ulama ma&hab Hanafi.

Sementam riwayat lain dari Ahmad juga mengi bahwa

sumpahnya dimaknai s@ara umum saja, misalqa ada s€seoftmg

berkata'Aku bersumpah unfuk tidak mernancing ikan di sungai ini', dan

penyebabnya adalah karena ia selalu mendapati suasana Snng gelap di
sana. Namun kernudian keadaannya berubah dan tidak pemah lagi

seperti sebelumnyia, hingga ia pun berkata: 'sepertinya aku harus

memenuhi nazarku'. Hal ini dikarenakan kalimat yang terucap
merupakan sebuah dalil hukum, maka.harus diterapkan baik secara

khusus ataupun secara utnum, sebagaimana yang berlaku pada ayat-ayat

Al Qur'an.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa sebab yang khusus menunjuklen pada maksud
yang khusus pula, dan sebab ifulah yang menjadi pengganti apabila tidak
ada niatnya, oleh karena ifu lafazh yang umum harus lebih dikhususkan

agir setara dengan niat. Berbeda halnya dengan ayat-ayat Al Qur'an,
karena ayat Al Qur'an diturunkan sebagai penjelasan hukum, maka
tidak bisa hanya dilokalisir pada sebab diturunkannya saja, lantaran

banyak kebutuhan yang membuat ayat Al Qur'an perlu ditafsirkan
untuk mengetahui hukum di luar objek sebabnya. oleh karena itu ketika
ada seorang isfui yang hendak keluar dari rumah, lalu suaminya berkata

Jika kamu keluar maka kamu kuceraikan', mendengar hal ifu iski
tersebut pun langsung kembali ke ternpahrgn,'rr.rrrlrn setelah beberapa

u,al@ berselang maka ia pun kehnr dari rumahnsn. Atau ketika ada

seseoftng yang sedang berada di sratu acara, lalu ia diundang unfuh
makan siang, kemudian ia menjawab 'isfuiku kuceraikan jika aku makan
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( siangr, lalu ia meninggalkan ternpat ifu dan pulang ke rumah, dan

. setibanya ia di sana ia pun menlnntap makan siang di rumahnln.

untuk dua sifuasi tersebut, maka orang yang pertama (suami

yang melarang istrinya keluar dari rumah) dianggap tidak melanggar

sumpahnya, sedangkan orang yang kedua dianggap telah melanggar

sumpahnya

Pasal: Apabila seseoftmg berkata 'Jika ada

yang masuk ke rumahku maka istriku kuceraikan,'

sendiri yang masuk ke dalam rumahnya, atau ia berkata kepada seorang

pemilik rumah 'jika ada oftrng lnng masuk ke rumahmu maka hamba

sahayaku kubebaskan', lalu masuklah pemilik rumah itu ke dalam

rumahnya, maka unfuk hukum sumpahnya Al Qadhi mengatakan: tidak

ada pelanggaran sumpah, karena dari ciri kalimat yangldigunakan oleh

orang tersebut menunjukkan bahwa ia bersumpah rinfuk orang lain

selain dirinya, ia hanya ingin mencegah ada oftmg lain Srang memasuki

rumahnya, dan tenfu saja diriqn tidak termasuk pada keumuman

kalimat tersebut dengan melihat ciri kalimabrya.

Namun dimungkinkan pula ia dianggap melanggar sumpah,

sebagai konsekuensi dari keumuman kalimakrya dan tanpa melihat

sebabnya, sebagaimana diielaskan pada pasal sebelum ini'

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinS|a

'Jika aku menggaulimu maka kamu kuceraikan', kata

menggauli pada kalimat ini tentu saja dimaknai dengan hubungan intim

atau hubungan seksual antara suami dengan ishinya'

Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, bahwa katO itu

harus dimaknai dengan keakraban sehari-hari antara suami dengan

istrinya, karena itulah makna yang sebenamya dari kata pergaulan.

orang
lalu ia
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Bahkan ada riwayat menyebut, iika suami kemudian menjelaskan bahwa
maksudnya adalah hubungan intim maka penjelasan itu tidak dapat
diterima secara hukum.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, kata pergaulan jika digunakan pada kalimat yang
berkaitan dengan hubungan antam suami isfui secara umum dimaknai
dengan hubungan seksual. Dan makna inilah }nr,g dipahami ketika kata
itu disebutkan dalam kalirnat qnriat, seperti png disebutkan pada sabda
Nabi $:

f:W & $pr,e &;re 'G;y
ya

/
"Janganlah kanu gauli (taownanmu) yang sdang hamir hingga ia

melahirkan, dan jangan pula l<anu senfuh (tawanannu) Sang tidak hamil
hingga diyakini tidak ada janin dalam kandungannya hingga ia haid-,

oleh karena itu jika disebutkan kata itu maka harus dimaknai
demikian, sama halnya seperti kata-kata lain yang lebih dikenali dengan
makna kiasannya daripada rnakna sebenamya di dalam syariat, misalnya
shalat (yang arti sebenamya adalah doa) atau riwayat (yang arti
sebenamya adalah cerita), dan kata-kata lain semacam ifu. '

Kemudian, thalak tersebut juga tidak jatuh hingga hubungan
intim yang dimaksud benar-benar terjadi, artinp hingga kemaluan suami
berternu dengan kernaluan isfuiqn.

Adapun jika suami bers,rnpah unfuk berhubungan dengan
ishinya atau tidak berhubungan dengan istirya, rnala kalimafuiyra
dimaknai dengan perhubungan antara drn kernahran. CIeh karena ifu
sumpahnya tidak terlanggar apabira perhubungan }nng dilalrul<an oleh
suami terhadap ishinp tidak antam dm kelamin, meskipun terjadi
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ejakulasi, karena struktur sumpah terbangun dari makna yang diketahui

secara umum, dan kata hubungan intirn secara umum bermakna

pertemuan antar dua kemaluan.

Apabila suami bersumpah akan menceraikan isfuinya jika ia

memerawaninya, lalu ia menembus kegadisan isfoinya dengan cara lain

selain dengan kemaluannya, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena

makna umum unfuk kata tersebut adalah melakukan hubungan seksual

dengan isfuinya yang masih perawan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya

'Jika aku memerintahkanmu lalu kamu melanggarnya maka

kamu kuCeraikan', kemudian suaqr melarang sesuafu kepada

istrinya, lalu istrinya itu melanggar larangan tersebut, maka menurut

pendapat Abu Bakar tidak ada thalak yang jatuh, karena yang dilanggar

oleh istrinya adalah larangan suami bukan perintahnya-

Begitupula pendaPat Imam SYafi'i.

Sernentara Abu Al Khithab berpendapat, bahwa thalaknya jatuh

jika maksud suami adalah tidak melanggar instnrksin5n salna sekali, atau

ia bukan termasuk orang yang mengerti tentang hakkat perbdaan

antam perintah dan larangan, karena orang yang seperti ifu biasanln

hanya menginginkan agar isfuinya menuruti apa ltang diinginkannya, ifu

saja.

Memang ada kernungkinan thalak ifu jatuh bagaimanapun

maknanya, karena kaidah menyebut bahwa perintah akan sesuafu

adalah larangan untuk kebalikanqra dan lamngan akan sesuafu adalah

perintah unfuk kebalikannya (misalnya perintah untuk shalat sekaligus

merupakan larangan unfuk meninggalkannya, dan larangan unfuk

mendekati zina sekaligus perintah unfuk menjauhinya).
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Adapun jika suami itu berkata kepada istrinya 'jika kamu

melarangku untuk memberi bantuan kepada ibuku maka kamu

kuceraikan', lal, istrinya berkata Janganlah kamu berikan hartaku

kepada ibumu', maka tidak ada thalak yang jafuh, karena memberikan

harta istri kepada ibunya mexnang tidak diperbolehkan dan tidak boleh

pula dijadikan bantuan untuknp. Itu artinya harta istui memang tidak

termasuk hal yang dapat dijadikan bantuan oleh suami untuk diberikan

kepada ibungn, maka dari itu thalakryn tidak jatuh.

Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh, karena kata banfuan

adalah kata yang umurn, hingga harta yang tidak diperbolehkan untuk

dijadikan bantuan juga masuk ke dalamnya. 
.,

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada ibtrinya
'Jika kamu keluar selain unfuk ke rumah si fulan maka kamu
kuceraikan,' lalu istrinya keluar dari rumah ke tempat lain selain ke
rumah si fulan, maka thalaknya jafuh, meskipun setelah ifu istrinya pergi

ke rumah si fulan. Sedangkan jika istri tersebut keluar dari rumahnya
menuju rumah si firlan lalu setelah ifu ia juga pergi ke tempat lain, maka

menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini thaldknya juga

jatuh, karena sumpah yang diucapkan oleh suami pada dasamya untuk

melarang istrin5ra pergi ke tempat lain selain ke rumah si fulan, maka

bagaimanapun cara yang dilakukan oleh istri dalam melanggamya maka

thalaknya jatuh, sebagaimana iika ia melanggar larangan yang disebut

dalam kalimat thalak tersebut secara persis.

Namun dimungkinkan pula thalak itu fidak jafuh, karena istri

tidak melakukan secaftt persis apa yang dilamng kepadanyn.

Begfltulah pendapat Imam Aqrsyafi'i.
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Adapun jika istri keluar dari rumahnya manuju rumah si fulan

dan tempat lain dengan menggabungkan niatnya, maka ada dua

pendapat,

Pertama. ThalaknSn jatuh, karena ishi telah keluar dari

rumahnya rr.renuju ke ternpat lain dan menggabungkannya dengan ke

rumah si fulan. sebagaimana jika seseomng bersumpah untuk tidak

berbicara dengan Zaid, lalu ia berbicara dengan Urrnr dan Zaid.

Kdua Thalaknr tidak jahrh, karena ishi tersebut tidak hanya

keluar menuju ternpat lain melainkan menggabungkann5ra dengan pergi

ke rumah si fulan.

Al Fadhl bin Ziad mengutip sebuah riwalnt dari Ahmad yang

menyebutkan bahwa ia pernah ditan5n tentang seseorang yang

bersumpah untuk menceraikan istinln apabila ia keluar dari kota

Bagdad kecuali trnfuk sekedar relrreasi. Lalu di suatu hari ia keluar dari

kota Bagdad dengan niat beriatan-Jalan, hingga alfiiqn ia mele"uati

kota Mekah dan kernbali lagi ke kota Bagdad. Mengenai hal ini Ahmad

menyatakan bahura relrreasi tidak dilakukan hingga ke kota Mekah.

Dari jarrnban tersebut dapat dhmbil kesimpulan bahwa'menr-rnrt

Ahmad oftmg tersebut telah melanggar sumpahqTa, dengan alasan 
-

seperti di atas tadi.

Ada pula riwaSnt dari Ahmad yang berkaitan dengan seorang

suami yang bersumpah unfuk menceraikan isfuinya apabila ia pergi ke

Armenia tidak atas seizin istinp, lalu ishinya berkata 'pergilah ke

manapun kamu mau" lalu suaminya m€rnaksa 'fidak, sampai kamu

katakan ke Armenia". Ahmad menyatakan bahwa sebenamya jika istri

sudah memberikan tz;6r sgcarzt ulnuln maka ia fidak melanggar

sumpahnya dan tidak ada thalak yang jatuh.

AlQadhi:RiwayatdariAhmadtersebutmerrlberi
kesan bahwa jawaban dari istri keluar atas dasar ketidak sukaan atau
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kemarahannya, karena jika isfui berkata demikian dengan hati png
senang maka pasti akan sudah dianggap perizinan dariryn dan suami

sudah pasti akan berangkat saat ifu juga meskipun kalimat yang

digunakan istrinya adalah kalimat yang bermakna urnuln.

Pasal: Apabih seseorang bersumpah unfuk benar-
benar pergi dari rumahn5n, atau beriar-benar meninggalkan

kotanya, lalu ia melakukan hal ifu dan kernbali lagi, maka ia tidak

dianggap telah melanggar sumpahnya, karena sumpahnya memang

hanya untuk pergi dari rumah atau meninggalkan kotanya, dan ia telah

melakukan hal itu. Terkecuali jika ia memang bemiat untuk tidak

kembali atau sebab sumpahn5n menunjukkan bahwa ia tidak akan

kembali lagi.

Ismail bin Said juga mengutip 'pemyataan Ahmad terkait

seseorang yang bersumpah di hadapan orang lain dan berjanji akan

keluar dari Bagdad, lalu omn; tersebut benar-benar keluar dari Bagdad,

namun setelah beberapa waktu kemudian ia kembali lagi, maka ia tidak

dianggap telah melanggar apapun karena masa surnpahnya sudah

berakhir.

. Mutsanna bin Jami juga mengutip hal yang sama namun terkait

seorang suami yang berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kita

tidak meninggalkan rumah ini', jika kernatian tidak menjemput dan ia
tidak meniatkan hal lain, maka itu saja hingga ada kematian, dan
jikapun pergi tidak kembali.

Maksud dari ritmyat tersebut adalah: Apabila ajal sudah

menjemput sebelum ia rnampu unfuk meninggalkan maka ia

tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, dan jikapun ia sudah

mampu dan ia tidak melakukannp rnalo ia jtrga tidak dianggap telah

melanggar sumpahnya sampai ada salah safu di antara rnereka ada yang
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meninggal dunia, maka jafuhlah thalakngra di akhir waktu yang

memungkinkan unfuk jatuhnya thalak.

Sedangkan maksud dari kalimat "Jika pergi tidak kembali,"

kemungkinan besar ditujukan pada orang tersebut jika sumpahnya

terdapat sebab yang membuat ia harus meninggalkan rumahnya unfuk

selamanya.

Sementara Al Muhanna mengutip terkait seotang suami yang

berkata kepada istrinya Jika aku memberikan ini maka k -u kuceraikan'

temyata pemberian ifu telah dilakukan olehnya sebelum ifu. Ia

menyatakan: aku khawatir sumpahnya telah terlanggar dan jafuh

thalaknya.

Al Qadhi menjelaskan: ada kernungkinan maksudn5aa adalah jika

suami itu berkata lile aku sudah mernberikannya maka kamu

kuceraikan', karena jika tidak seperti itu rnaka sumpahnya fidak

terlanggar dan thalaknya tidak jafuh hirgg. ia mernulai pernberiannya,

karena sumpah mengharuskan suafu perbuatan Snng akan dilakukan di

waktu 5nng akan datang, barulah ada pelanggaran, narnun jika sudah

dilakukan di masa lalu maka tidak ada sumpah png dilanggar.

DiriwaSntkan pula dari Ahrnad tertoit seomng suami yang

berkata kepada istrinSa 'jika aku melihatnu mernasuki rumah itu maka

kamu kuceraikan', lalu istinya masuk ke dalam rumah Snng dimaksud,

maka terganfung dengan niat suami kefika mengucapkan kalimat

thalaknya, jika ia bemiat agar istoinya tidak mernasuki rumah ifu, maka

jatuhlah thalaknya, sedangkan jika ia bemiat saat melihat istrinya

memasuki rumah itu maka tidak ada thalak yang jatuh hingga ia

melihatnya sendiri, karena sbultur sumpah dibangun atas niat

seseorang, apalagi esensi melihat ifu akan mendatangkan pengetahuan

tersendiri, sebagaimana firman Allah &:

@;6ii;'ii 6jd
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"Tidaklah atglau (Uutnnnna) manperhatil<an bagaimana

Tuhanmu berbuat talm&p (laum) Ad? (Qs. Al Fajr [89]:6), atau ayats

ayat lain yang serupa

Oleh karern ifu, selarna tidak ada niat selain kalimat yang

diucapkan dan tidak ada sebab png menunjukkan keinginannya selain

masuknya ishi ke dalarn rurnah ifu saja, maka tidak ada thalak yang

jatuh, hingga ia mdihat scarir langsung isfuinln memasuki rumah

tersebut, karena itulah ka[rrht 37ang diucapkannSn

Pasah Apabila seorang suami berkata 'Istri-istriku
kuceraikan jika aku memiliki harta selain seratus dirham',
maka jatuh thalaknya tertndap sernua istuinya jika ia memiliki harta lebih

atau kurang dari seratus dirham. Namun apabila ia bemiat, maksudnya

adalah tidak merniliki l€bih dari seratus dirham, rnaka thalaknSn tidak

jatuh jika ia merniliki lnrrang dari itu.

Sedangkan jika ia berkata 'Jika aku merniliki lebih dari seratus

dirham maka kuceraikan isfuiku', dan ketika ifu ia memang memiliki

harta yang kurang dari serafus dirham, maka tidak ada thalak yang

jafuh, karena ia hanya menlpmpet'kan kebenamn-

PasaL ApabiLa seoftrng suami berkata kepada istrinya
'Wahai wanita lrang terceraikan, kamu terceraikan jika kamu
masuk ke datam rumah ifu', rnaka jatuhlah thalaknya dengan

thalak safu unfuk kata panggilannya (wahai wanita yang terceraikan), lalu

safu thalak lainnya rnasih tergantung qBmt yang dikaitkan dengan

kalimat thalakryn 6ptmi rrnsuk ke dalam rurnah).

Apabila ia b€*ata 'kamu terceraikan dengan thalak tiga wahai

wanita yang tercemikan jika kamu rnasuk ke dalam rumah ifu', apabila

ada niat rnaka dikernbalikan pada niatrya, namun jika tidak maka
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jatuhlah thalak satu untuk kata panggilann5n, lalu tersisa tiga thalak

lainnya masih terganfung syarat yang dikaitkan dengan kalimat

thalaknya.

Begifu pula jika ia berkata 'kamu kucemikan wahai pezina jika

kamu masuk ke dalam rumah ifu', maka syamt tersebut hanya kembali

pada kalimat thalaknya saja, tdak pada qazafnya (yakni tuduhan

perbuatan zina terhadap pasangan).

Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, bahwa syarat

pada dua situasi di atas kembali pada kedua kalimat tersebut (yakni pada

kata panggilan dan kalimat thalaknya pada sifuasi pertama, serta pada

qazaf dan kalimat thalaknya untuk situasi kedua). Oleh karena itu thalak

tersebut tidak jatuh pada saat itu juga.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah, mengembalikan syarat

pada kalimat yang dapat dibenarkan ataupun dibantah ketenarannya,

karena kalimat seperti itulah 5nng biasanya dapat dimasuki oleh syarat,

tidak untuk kata pang$lan dan juga qazaf.

PasaL Apabila seoftmg $rami berkata kepada istrin5n
'Kamu kuceraikan wanita yang saldt', apabila niatrya unfuk

melekatkan sifat sakit pada istuin5ra di saat itu, maka thalak itu jatuh saat

itu juga. Sedangkan jika ia bemiat unfuk mencemikann5a saat istrinya

nanti sakit, maka thalak itu fidak jatuh hingga istrinya jatuh sakit, karena

sakit merupakan keterangan keadaan, dan ketemngan keadaan pada

suafu kalimat berposisi sama seperti keterangan waktu, dapat dirafakan

(berharakat dhammah) secam keliru dengan sengaja, karena keterangan

pada suatu kalimat sehanrsnya mansub (berharakat fathah)-

Bila kata tersebut dibaca mansub, maka sudah pasti menjadi

keterangan keadaan yang terjadi saat ifu, hingga thalaknya jatuh pada

saat itu juga. Sedangkan bila kata itu dibaca marfu, maka pendapat yang
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diunggulkan juga menyebut jafuhnya thalak saat ifu juga, karena kata
tersebut menjadi sifat dari kalimat cemi yang menjadi predikat pada
kalimat tersebut.

Namun jika dimatikan (vakni huruf akhimya disukunkan), maka
ada dua pendapat,

''..' 
Perlama, thalak itu jatuh saat ifu juga,' karena kalimat thalak

yang diucapkan 'kamu kucemikan' menunjukkan bahwa ia ingin
menjatuhkan thalak saat ifu juga, dan ifu sebuah keniscayaan,'
sedangkan yang mencegah untuk jatuhryn tharak pada saat itu juga
masih dimgukan, padahal suafu keniscayaan tidak dapat terganti dengan
adanSra keraguan.

a

Kdua, thalak itu tidak ptuh kecuali pada saat istrin5n jatuh
sakit, karena penyebutan sifat sakit dalam kalimat thalaknln
menunjukkan bahwa.ia ingin mengaitkan kalimat thalaknp dengan sifat
tersebut.

1274- Masalah: Abu At easim Al Kharqi berkata,
'Apabila seorang suami berkata 'kamu kuceraikan jika si
fulan datang', lalu tbatah jasad si fulan tak bemyawa
dengan didatangkan (t akni sudah meninggal dunia), atau ia
masih hidup narnun ia. didatangkan dengan diparrsa, maka
tidak ada thalak lrang jatuh.

Kata didatangkan di sini menjadi sangat penting untuk
menentukan hukum pada sifuasi ini, karena sifat yang dikaitkan pada
kalimat thalak suami adalah datang, tenfu berbeda dengan didatangkan,
entah ifu didatangkan karena sudah meninggal dunia ataupun
didatangkan karena dipaksa unfuk datang, jika keadaannya demikian
maka tidak ada thalak lnng iatuh.

'.' Pendapat itulah png juga menjadi pendapat Imam Syafi,i.
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Sementara ada riwayat dari Abu Bakar yang menyatakan bahwa

thalak ifu jahfi, karena suafu perbuatan memang terkadang disandarkan

pada objeknya, misalnya seperti masuknya makanan ke dalam kota,

yang maksudnya adalah makanan ifu dibawa masuk ke dalam kota.

Oleh karena ifu apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika makanan

sudah masuk ke kota ini', maka jafuhlah thalaknya ketika makanan ifu
dibawa ke dalam kota tersebut.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, perbuatan ifu fidak dilakukan sendiri olehnya, dan

perbuatan tidak dapat disandarkan kepada selain pelakunya, kecuali

dalam kalimat kiasan, namun kalimat tenfu saja harus dimaknai dengan

makna sebenamya jika kalimat itu bebas dari maksud kiasan.

Makna kiasan itulah yang terlekat pada makanan yang masuk ka
dalam kota, karena pada hakikatnya tidak ada makanan gnng berialan

sendiri unhrk masuk ke dalam kota, oleh karena itu makna kiasan

menjadi keharusan unhrk kalirnat tersebut.

Adapun unfuk seseomng yang datang ke sr.rafu kota karena

terpaksa, maka menurut pendapat al-Kharqi thalakrya tidak jatuh. Dan
pendapat ini pula Snng meniadi salah safu pendapat ulama ma&hab
S5nfi'i.

Sementam Abu Bakar berpendapat, bahwa thalakn5a jafuh,

karena perbuatan ifu ia lakukan secam hakiki dan perbuatan ifu juga

disandarkan kepadan5n, maka tidak ada makna kiasan pada sifuasi ifu.

Begitulah pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Sebagaimana ftrrrnn Allah &:

g^* t|& ti1 -r* $ -ii4 6y'6Zu ej,( fus
tz-t zJi
r<r.yl
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"Orang-omng Snng kafir diginng ke nemka Jahanan sffim
berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya (neraka)

pintu-pintunya dibukakan.." (Qs. AzZumar [39]: 71), meskipun terpaksa

mereka jetap saja masuk ke dalam neraka. Allah & juga berfirman

setelahnya:

w.. u\L 
"ii, 

+6 YFi 
"tr6;H5

"Dikatakan (kepada mereka), 'Masukilah pinfu-pinfu neraka

Jahanam itu, (kamu) kekal di dalamnya.' (Qs. Az-Zumar [39]: 72), kalau

dikatakan perbuatan itu tidak dilakukan oleh pelakunya maka tidak

mungkin para calon penghuni neraka ifu diperintahkan unfuk masuk ke

dalam neraka, karena perintah harus dilakukan sendiri oleh pelakunya.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama

adalah, karena kedatangan orang tersebut ke dalam kota adalah karena

terpaksa, bukan karena pilihannya sendiri, apabila thalaknya disahkan

maka thalaknya juga karena keterpaksaan.

Pasal: Apabila orerng yang dimaksud dalam kalimat
thalak ifu datang karena keinginannla sendiri, maka syaratnya

telah terpenuhi dan thalakpun jafuh kepada ishi, baik orang tersebut

tahu tentang sumpah suami ataupun tdak.

Bahkan Abu Bakar Al Khilal mengklaim, bahwa seluruh ulama

menlntakan ttnlak itu jatuh.

Namun sebenamya ada pendapat yang berbeda, Snitu pendapat

Abu Abdillah bin Harnid yang menyatakan: Apabila orang 5Bng datang

adalah ormg 5nng tidak ada urusannya dengan keberadaan sumpah

tersebut, misaln5n pejabat pernerintah, jamaah haji, ataupun orang asing
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yang tidak ada kaitan kekeluargaan dengan mereka berdua (suami istri),

maka sumpahnya terlanggar dan thalaknya langsung jatuh. Tahu atau

tidak tahu tentang sumpah itu tidak jadi masalah. Sedangkan jika orang

yang dimaksud adalah orang dekat yang mungkin saja ada kepentingan

tertentu dengan jafuh atau tidaknya thalak tersebut, seperti ktrabat

mereka, keluarga salah safu dari mereka, anak angkat, atau

semacarnnya, Ialu ia lupa dengan sumpah tersebut atau tidak sengaja

kembali ke tempat yang dimaksud, maka hukumnya seperti jikalau

suami bersumpah unfuk fidak melakukan sesuafu namun ia

melakukannln karena lupa atau tidak sengaja. Unfuk sifuasi seperti ifu

dan sifuasi sebelumnya ada dua pendapat yang berbeda (pertama jatuh

thalak dan kedua tidak jatuh).

Pasalnya, apabila orang tersebut tidak dimungkinkan untuk

memiliki kepentingan dengan jafuh atau tidaknya thalak ihr, maka

kalimat tersebut menjadi sifat atas sebuah kalimat thalak, bukan sebagai

sumpah, rnaka kalimatrya ifu sama seperti jikalau suami mengaitkan

kalirnat thalaknya dengan terbitrya matahari. Sedangkan jika orang

tersebut dimungkinkan unfuk merniliki kepentingan dengan jatuh atau

tidaknya thalak ifu, maka kalimat ifu menjadi sumpah, nalnun ia terlupa

atau tidak sengaja hingga melakukannln. Jika seperti ifu maka niat

oftmg yang bersumpah menjadi sangat penting, bqlifu juga dengan

keadaan gnng mendukung dan menunjukkan maksudnya. Apabila" ia

bemiat dengan kalimat thalaknya ifu unfuk mencegah kdatangan olrmg

ifu unfuk datang, maka kalimat itu termasuk sumpah, sedangkan jika

maksudnya adalah menjadikannya sebagai sifat untuk syamt thalaknya

maka kalirnat ifu bukan termasuk sumpah.

PasaL Apabila seorang suami berkata kepada istrin5Ta

'Jika kamu biarkan anak ini keluar rumah maka kamu

kuceraikan', lalu anak ifu melepaskan diri dari pengawasian istinln
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hingga keluar dari rumah tersebut di luar kernamptnn sang istri unfuk

mencegahnya, maka harus dilihat niat suami terlebih dahulu, apabila

niatnya agar anak ifu fidak kelmr rurnah rnaka sumpahnlp telah

terlanggar dan'tralak ihr jahfi kepada iskinln, sedangkan jika niatrya

agar istin5n tenrs mengaunsi anatqa rnaka sumpahnSp fidak

terlanggar dan tidak ada thalak !,angiattrh.

Begitulah makna dari pendapat Ahmad png diqntakannp

s@ara eksplisit.

Alasannya adalah, karena iika zumpah itu terhru pada perbuatan

isbi, maka keluamln anak ifu dari rumah sudah di ltmr kernampuannya

untuk tetap menjaganya di dalam nrmah, maka ia seperti orang lnng

dipaksa untuk melakukan sesuafu ketrka ia tidak bisa mencegah anak

ifu. Namun jika sumpah itu tertuju pada perbuatan arnk, maka surnpah

itu sudah terlanggar dengan'kehnmp anak tereebut dari dalam rumah

meskipun tanpa sepengetahuan isfui ataupun karena kefidak

mampuannln unfuk mencegah anak itu ketuar dari rumah.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinSp

'Kamu kuceraikan jika si fulan mengambil hatrn5p dariku', -

lalu pemilik piutang itu (si fulan) mernaksa strami tersebut untuk

membayar hutangnya lalu ia mengambil haknya dengan cara paksa,

maka sumpah itu telah terlanggar dan jafutrlah thalaknya, karena si fulan .

telah melakukan pengambilan dan ia mengambilnya tanpa

keterpaksaan.

Namun jika si fulan mengambil hakn5ra dengan keterpaksaan

maka ada dua pendapat, seperti perbdaan pendapat terkait orang yang

dipaksa unfuk datang pada pasal sebelumnya

Apabila suami tersebut meletakkan saja hak si fulan di pangktnn

si fulan, atau di pelukannya, atau di genggamannSp, nalnun si fulan
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tidak mengambilnya, maka sumpah ifu tidak terlanggar, karena

meskipun sudah ada pada dirinya narnun ia tidak mengambilnya.

Begitu juga jika hak itu dirampas oleh hakim atau pejabat

pernerintah yang berwenang dari tangan suami dan memberikannya

kepada si fulan, lalu si fulan mengambilnya dari hakim atau pejabat

tersebut, menurut AI Qadhi sumpah ifu tidak terlanggar, karena si fulan

tidak mengambil langsung haknya dari suami tersebut.

Bqitulah pendapat Imam AsySyafi'i.

lain halnya jika suami ifu berkata 'Kamu kucemikan jika si fulan

mengambil haknya yang ada padaku,'maka sumpah tersebut terlanggar

meskipun melalui perantara hakim atau pejabat tadi.

Sementara pemyataan eksplisit yang diriwayatkan dari Ahmad

menyebutkan, bahwa sumpahnya telah terlanggar pada kedua sifuasi di

atas. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Abu Bakar: Itulah yang menjadi

pendapat Ahmad, karena sumpah menurutn5a terganfung pada

sebabnya, bukan pada pelakunSn. Dan juga karena jika seseomng

mempercaSni si fulan unfuk menjadi wakilnya lalu ia mengambil sesuafu

dari si fulan, secam urnurn ihr artinp ia mengambil haknSn sendiri.

Sebagaimana firman Allah &:

"Dan mqe,l<a (isbi-istimu) telah mengambil puianiian Snng kuat

(ikatan pemil<ahan) dart karnu." (Qs. An-Nisa l4l:211, dan firman Allah

$'

WGS4TU4OiJ;

Jr;fri# 6*{\i'6 3A5
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"Dan sunggwh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil
dan Kami telah mangangl<at dua belas omng pemimpin di antara

mereka." (Qs. Al Maaidah t5]:12).

.Adapun jika sumpah itu dilakukan oleh pemilik hak, misalnya

dengan mengatakan 'aku Udak akan mengambil hakku darimu', maka

penjelasannya hampir sarna dengan sifuasi di atas.

. Apabila haknSn ditinggalkan oleh omng yang berhutang dalam

sebuah tempat dan digabungkan bersama harta bendanya, lalu harta ifu
diangkut oleh pernilik hak termasuk piutang tersebut, sementara ia tidak
tahu bahwa piutang ifu sudah ada di dalam hartanya, maka sumpahnya

tidak terlanggar, karern hal seperti ifu tdak terhitung sebagai

mengambil, bahkan oftmg yang berhutang masih dianggap belum

melunasi hutangnya.

Dan begifu setenrsnya seperti hukum di atas tadi.

Pasal Apabila seoftmg suami berkata kepada istrinya
'Jika kamu melihat aphmu maka kamu kuceraikan', lalu

istrinya melihat a5nhnSn saat ia sudah meninggal dunia, atau ia sedang

tertidur, atau sedang pingsan, atau isti tersebut melihat ayahn5ra dari

balik kaca, atau dari sesuafu 5nng ternbus pandang, maka thalaknya

tetap jafuh, karena sllamtr1n terpenuhi.

Lain halrryru jika ishi tersebut melihat ayahnya melalui

imajinasinya dari perrnukaan air, atau dari panfulan cermin, atau dari

photon5n, atau dari dirrding kosong, atau sernacamn5ra, maka thalaknya

tidak jafuh, karena istoi tersebut tidak melihat ayahnya dalam makna

lnkih.

Adapun iilta ia ndihat a3phrya dalam rnalma yang sebenamla

narnun dipaksa, rnaka ada drn pendapat (ada 1nng mengatakan iahrh
tralalmlra dan ada Snng tidak).
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L275- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu

kuceraikan, kamu kuceraikan', dan ia sudah pemah

menggauli ishin5n tersebut ma\a jafuhlah thalak dua, kecuali
jika kalimat thalak yang kedua maksudnp hanya penegasan

atau memberi pemahaman kepada istrinya bahwa ia telah

mendapatkan thalak maka thalak 1lang iatuh hanya satu saja-

Sedangkan jika ia belum pernah menggauli istrinya ifu,

maka istrinya sudah terthalak bain dengan thalak safu dan

tidak berpengaruh baginya thalak-thalak selanjutngn- "

Unhrk lebih jelasrya, apabila seorang suami berkata kepada

istrinya yang sudah pemah digauli 'kamu [<uceraikan' sebanyak dua kali,

dan kalimat thalak yang kedua ia niatkan untuk menjatuhkan thalak

kedua, maka jituhlah thalak dua kepada istrinya itu. Tidak ada ulama

yang berbeda pendapat mengenai hal ini.

Adapun jika kalimat thalak 5nng kedua ia niatkan hanya untuk

penegasan atau memberi pemahaman bahwa kalimat thalak yang

pertama telah dijatuhkan kepadanya, maka thalak yang jatuh hanya

thalak satu saja.

Sedangkan iika fidak ada niat sama sekali, maka thalak yang

jatuh adalah thalak dua.

Begitulah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan

pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Imam Syafi'i.

Sedangkan salah safu pendapat lain dari Imam Syaf i adalah:

thalak gnng jatuh tetap thalak satu saja, karena pengulangan biasanga

dilakukan unhrk pen€gasan dan mernberi pernaharnan. Menrang ada

kernungkinan thalak yang kedtn iatuh, ffrmun thalak, tidak dapat

ditetapkan fr*uhnfia iika ddasari atas keraguan.
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Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, kalimat png diucapkan ifu adalah kalimat unfuk
menjafuhkan thalak, dan mengharuskan jafuhn5ra thalak, buktiqTa jika
kalimat itu berdiri sendiri rnaka sudah pasti terhi{ung thalak, hanya saja
jika ada niat penegasan atau memberi pernahaman rrnka kalirnat ifu
dialihkan menjadi makna tersebut, rrarnun jika ddak ada niat maka
maknanSn kembali seperti semula, dan jafuhryla thalak menjadi suafu

keharusan, sebagaimana diwajibkannlp mengimplementasikan makna
umum pada kalimat lrang be6enfuk urnurn sdama fidak ada
pengkhususan dan mengimplernentasikan rnakna yang bebas pada
kalimat yang berbenfuk bebas selama fidak ada lolirnat yang

mengikatnya.

Sedangkan jika istri tersebut belum pelrrah digauli sebetumnSra,

maka thalak yang pfuh kepadanp hanla thalak satu saja, entah kalimat
kedua itu diniatkan sebagai pen€{rasan ataupun fidak, entah kalimat
kedua itu diucapkan secam terpisah ataupun fidak.

Ifulah pendapat Abu Bakar bin Abdurrahrnan bin Harits,
Ilaimah, Nakha'i, Hammad bin Abi Sulaiman, Hil(arn, Tsauri, Imam

Syafi'i, ulama madzhab Hanaft, Abu Ubaid, dan lbnul Mundr.

Pendapat itu juga diriwaSnfl<an oleh Flikam dari Ali, Zaid bin
Harits, dan hnu Mas'ud.

Sementam Malik, Auza'i dan Laits berpendapat, bahwa thalak
yang jatuh kepadanla juga thalak dua, kalaupun kalimat thalak ifu
disebutkan tiga kali maka thalak png jatuh juga thalak tiga,
selama kalimat tersebut diucapkan s@ara bertunrt-turut tanpa terpufus,
dengan alasan bahwa kalirnat thalak yang diucapkan secam bersambung

safu sarna lain sarna seperti jika *nmi berkata 'kamu kuceraikan dengan

thalak tiga'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahunsaqp jumlah thalak png jafuh kepada istri yang
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belumpemahdigauliberbedadenganjumlahthalakyangjafuhkenadl
ishiyangsudahpemahdigauli,karenaistiyangbelumpemahdigauli
hanya butuh satu thalak sap unfuk rnenjadi bin, oleh karena itu sama

saja jika kedua kalimat thalak itu diucapkan secaEt bertunrt-turut atau

tidak. Dan istui png belum pernah digauli tidak ada iddah yang hanrs

dijalani, oleh karena itu ketrka ia terthalak bain dengan thalak satu rnaka

tidak mungkin jahrh thalak lagi kepadanlE, karena ia bukan lagi istri dari

suami tersebut, sementara thalak haqn diiatrfikan kepada wanita 37ang

masih berstatus sebagai istui saia'

[-agi pula pendapat ifu menrpakan pendapat dari sernua sahabat

yang telah kami sebutkan narnanln di atas tadi, dan kami tidak

mendapatkan adanlA pendapat yang berbeda dari sahabat lain di zarran

ifu,makapendapatifusudahdapatdikatakansebagaiiimasahabat.

PasaLApabilaseoEmgsuamiberkatakepadaistrinya
yang sudah pemah digauli 'kamu kuceraikan', lalu setelah

berlalu cukup larna dari p€ngucapan kalimat tersebut suami mengulang

perkataannya, maka jatuhlah thalak kedua terhadap isti tersebut.

Adapun jika suami berdalih bahwa ia bemiat hanya untuk sekedar

penegasansaja,makaalasanitutidakdapatditerima,karerrakalimat
penegasan harus mengikuti lralinrat png ditegaskan dengan cepat.

oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa syamt berdalih dengan

alasan itu kalimatrya.harus merekat dengan kalimat yang diucapkan

sebelumnya, sarna seperti kalimat pengiring lainnln, seperti athaf, sifat,

ataupun badal.

PasaL Setiap kalimat thalak yang diucapkan berturut-

turut tidak iatuh kepada istri yang belum pemah digauli

kecuali hanya safu saia seperti kami katakan sebelumnlra,
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tapi jatuh thalak tiga kepada isti png sudah pemah digauli jika

kalimatnya berjumhh figa, misalnya seoftmg suami berkata kepada
istrinya 'Kamu kuceraikan, kuceraikan, kuceraikan' atau 'kamu
kuceraikan kernudian kuceraikan kerrudian kuceraikan' atau 'kamu
kuceraikan kernudftrn kuceraikan dan kuceraikan' atau kalirnat lain
semacarn ifu. Pasakrya, kata-kata tersebut mernang digunalon unfuk
sesuafu yang dilala.rkan scara kurutan.

Kefika diucapkan lolirnat fialak gang pertama rnaka jahrtrlah

thalak satu terhadap ishi tersebut. L-alu kefika diucapkan kalimat thalak
yang kedua dan isfui tersebut rnasih menjadi objek 5nng sah untuk
diceraikan (tidak see€rti istri png belum pernah digauli, karerra ia sudah

terthalak bain deogan thalak pertama), maka jatuhlah thalak dua

terhadap istoi tersebut- Dan begitu pula ketika diucapkan kalimat thalak
yang ketiga

Apabila sunni ifu b€rlata 'kamu kucemikan dergan safu thalak
sebelum safu thalak hinryra' atau '..dengan safu thalak setelah safu

thalak lainnSra' atau'..dengan safu thalak setelah sebelumnya sahr thalak
lainn5a' atau'..dengan satu thalak hfu safu thatak lainqp' atau'..dengan
safu thalak kerrrudbn safu thahk lainnyra', rnalo jatuhlah thalak satu

terhadap isti 5rang b€fum pernah digauli sebdumryra, dan thalak dua
terhadap ishi yang sudah p€rnah diga.rli sebelumngra.

Pasal Apabila seorang suami berkata kepada istrin5Ta
'I(amu kuceraikan dengan safu thalak setelah sebelumnya
safu thalak lainrrya', rnalo jatr.tr pula dtn thalak terhadap istui

tersebut.

B€gitulah pendapat yang dlnrnpailen oleh Al Gdhi. Dan

meniadi pendapatpng diunggutton dalam rnadzhab qrafi'i.
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Sementara bebempa ulama madzhab Syafi'i lainnya

berpendapat, bahwa tidak ada thalak 1png jatuh terhadap istri yang

belum pemah digauli sebelumnya jika menggunakan kalimat tersebut,

dan dasamya adalah pendapat mereka dalam rnasalah Suraijiyah2sl.

Sedangkan Abu Balmr berpendapat, bahwa terhadap ishi

tersebut jatuh pula thalak drra.

Begitu pulalah pendapat Imam Abu Hanifah.

Dengan alasan, bahwa tidak mungkin ada thalak lain yang jatuh

sebelum jatuhnya satu thalak png disebutkan pada kalimat thalak yang

kedua, oleh karena ifu thalak tersebut hanrs ditetapkan jatuhnya secara

bersamaan, sebab jika diakhirkan dari wakfu jafuhnya thalak yang

dimaksudkan terjatuh saat itu maka artiryn thalak itu jatuh di masa

lampau. Maka dari itu thalak tersebut hanrs ditetapkan jatuhnya di

wakfu yang terdekat dengan thalak kedua,lBifu secara bersamaan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya kedua thalak tersebut adalah dua thalak

yang berbeda, safu thalak jafuh sebelum satu thalak lainnya, oleh karena

itu tidak ada sama sekali thalak yang jatuh terhadap istri yang belum

pemah digauli sebelumnSn. sama seperti jika stmmi ifu berkata '..satu

thalak setelah satu thalak lainnya'. Namun sebenamya jika unfuk istri

yang sudah pemah digauli sebelumnya maka tidak ada salahnya apabila

thalak yang terakhir disebutkan di dalam kalimat menjadi thalak yang

pertama kali latuh, seperti contoh sebelumnlra 'kamu kuceraikan dengan

satu thalak setelah safu thalak lainnya' atau seperti jika suami berkata

'kamu kuceraikan dengan safu thalak unfuk esok hari dan satu thalak

lainnya unfuk hari ini'.

Kalaupun ada seseomng mengatakan 'Si Aid datang setelah

Amru' atau 'Si Zaid datang dan sebelumnya Amm' atau 'Berikanlah ini

281 Sebutarl Suraijiyah ini tersandar pada Abul Abbas bin Suraii. Lih. kitab AIam N
Mauqi'in13/317-319).
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kepada Zaid setelah Amru', maka ifu semua adalah kalimat yang benar,

dengan menggunakan loilah pengakhimn penyebutan kalimat pertama

secara lafaznya. B€gitu.pula derrgan contoh-contoh kalimat thalak di

atas tadi, kalimat tersebut bukan unfuk menjatuhkan thalak di masa

yang sudah berlalu, melainkan mernajukan kalimat thalak yang

seharusnya jafuh lebih akhir, dan mengakhirkan kalimat thalak yang

seharusnya jatuh lebih aunl.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan dengan safu thalak bersama safu thalak
lainnyra', maka iatuhlah ttlalak dua terhadap istri tersebut. Sedangkan

jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan safu thalak bersama dua

thalak lainnya', rnaka jatuhlah thalak tiga terhadap bti tersebut.

Begitulah yarg diunggulkan dalam rnadzhab kami dan

menjadi salah safu pendapat rnadzhab qafi'i.

Sementara Abu Yusilf b€rp€ndapat, bahura tralak yang iatrrh
hanlralah satu thahk saia, karena iika satu tralak di**rtrkan seoara

hrnggal maka tidak murgfrin ada tralak lain yang iatuh b€rsarnan!,a.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahrrmsanya suami tels€but merriafuhkan tiga thalak

sekaligus dengan lolirnat ynng mengharuskan ketiga

thalak itu jafuh bersarnaan, maka jafuhlah thalak ifu secara bersamaan,

sebagaimana jika sr.rami ifu berkata 'Kamu kuceraikan dengan thalak

tiga'. Dan kami fidak mernbenarkan jilo dikatakan bahwa satu thalak itu

dgatuhkan s@ara turgFl, karena $alak fidak jatuh dengan hanp
lofirnat *rahk saia, sebab jilo s€perti itu rnaka tdak

mungkin dibenartcan rnagaiean kalirnat ifu dengan srafu qpmt dan

tidak mungkin dibenarlon dlsihfi dengan anglo tiga ataupun png
semacarnnlra.
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Hukum yang sarn seperti ifu iuga b€dalu apabila suami ihr

berkata 'jika aku menceraikanmu maka kamu kucerail<an bersama safu

thalak lainnSa', lalu setelah ifu ia berlata Kamu lrucemilnn', rnaka

jatuhlah terhadap isbinp thahk dua, dengan atasql see€rti di atas radi.

Pasal: Apabila seorang $rami berkata kepada isilrinya
'Kamu kuceraikan dengan satu thalak', hlu setelah itu ia ffih
'maksudku aku ingin menjatuhkan satu thddk lainqn s€telah $ahk
tersebut', maka penyelesaian unsan ifu diserahkan antara dfuir$E

dengan Tuhanqn. Apakah dapat diterima secam huhm duniatd? Ada

dua pendapat seperti yang telah kani sampaikan bebempa kali.

Adapun jilo sua{ni ifu ber|<ata 'lramu kucesaikan dengan satu

thalak setelah sebetumnya safu thalak lainn3a, lalu ia menjelaslon

bahwa maksudnya ia pernah menceraikan isfuinp sebelurn ihr pada

pernikahan ynng lalu, atau stnmi sebdunr ah p€rnah mencemi[<an dll
sebelumnSn, maka perryplesaian unsan ihr dircratrlen antam dfoiqla

dengan Tuhannya. Apaliah dapat ditairna secara hulun duniawi? Ada

tiga pendapat, p€rtama diterirna, kedrn fidak dit6ima, keiliga diterfona

jika memang seperti itu dan tdak diterima iika fidak b€nar sep€rti itu.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan kuceraikan kuceraikan,' hlu setelah ifu ia
berkata 'maksudku adalah unfuk sekedar menegaskan saja', maka

penjelasan ifu dapat diterima, karena ucapan yang dilah*an berularrg'
ulang dapat bermakna sebagai penegasian, seperti saMa Nabi $:
"..Maka pernikahanrya'bafrl, bafrl, bafrl-"

Namun jika malsudnya m€rnang wrfuk m€rgafuhkan thahk SBng
lain maka jatutrlah thalak tiga. Dan jilra ia tidak meniatkan apapm,
maka thalak !/ang jafuh haryn thalak satu saja, karena ia tdak
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memberikan kata tambatnn di antam kalimat thalaknya yang

memisahkan antara sahr kalirnat dengan kalimat lainnya.

Adapun iika ia berkata 'kamu kuceraikan dan kucemikan dan

kuceraikan', lalu setdah ifu ia bedrata'maksudku adalah unfuk sekedar

menegaskan saja', rnaka p€nidasan ifu tidak dapat diterima, karena ia

memisahkan antara safu kalirnat $alak dengan kalimat thalak lainnya

dengan sebuah kata penghubung, dan pemisahan ifu menandakan

bahwa kalimat yang lain bukanlah sebagai penegasan saja.

Nanrun jika ia b€rniat s€e€rti ifu sebelumnya, yakni sebagai

penegasan, maka perr@esaian unsan ifu diserahkan antam dirinya

dengan Tuhannya- Apaloh ddpat diterima secam hukum duniawi? Ada

dua pendapat. Pertama: dapat diterima. Dan ini mempakan pendapat

Imam Syafi'i. Derrgan alasan, karena ia mengulang kalimat thalaknya

seperti kalimat yans p€rtarna- Oleh karena itu, iika ia menjelaskan

bahwa niatnya adalah r.nrtgk sebagai p€nqlasan saja maka penjelasan ifu

dapat diterima, sebagairnana fka ia b€rkata 'Kamu kuceraikan, kamu

kuceraikan

Kdua. fidak dapat diterirna, karena ia menggurnkan kata

penghubung huruf wau (1png artirya 'dano), dan huruf wau adalah kata

penghubung lnng kguna untuk mernbedakan antam kalimat pertama

dengan kalimat kedua, rnaka tidak dapat diterima jika bertentangan

dengan kegunaannya-

' 
Adapun jika suarni b€rkata Kamu kuceraikan lalu kuceraikan lalu

kuceraikan' atau Kamu kucemikan kemudian kucemikan kernudian

kuceraikan,' maka hulrurnnya sarna seperti kalirrnt-kalimat thalak yang

dihubungkan dengan hun-f wau. i
Adapun iilo $ami rnenggantiganti kata penghubtrng di antara

kalimat thalaknya, rnisahlra dengan mengatakan 'kamu kuceraikan dan

kuceraikan kemudian lqrc€milran' atau 'kamu kuceraikan kerrudian

kuceraikan dan kuceraikan' atau tamu kuceraikan dan kuceraikan lalu
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kuceraikan,, atau serna@m ifu, rnaka tidak ada alasan lagi bagi suami

untuk berdalih bahwa kalimat kedua dan ketiga hanya sebagai

penegasan saja, karena setiap kalimahp berbeda dengan kalimat png

lain, sementam jika maksudnln penegasan maka harus menggunakan

benfuk kalimat yang sama persis dengan kalimat yang pertama tanpa

ada kata penghubung png mernbedakan kalimat satu dengan lnng

lainnya.

Pasal: Apabila seorirng suaini berkata kepada iitrinya
'Kamu terceraikan, kamu terbebaskan, kamu terpisahkan'

lalu setelah itu suami menjelaskan bahwa kalimat kedua dan ketiga

hanya sekedar penegasan saja, maka penjelasan ifu dapat diterima,

karena ia tidak menggunakan kata penghubung yang membedakan

kalimat safu dengan yang lainnya, melainkan ia hanya mengulang lafaz

yang berbeda dengan makna lnng sama.

Adapun jika suami itu berkata 'kamu terceraikan, dan kamu

terbebaskan, dan kamu terpisahkan' lalu setdah ifu ia menjelaskan

bahwa kalimqt kedua dan ketiga hanya sekedar penegasan saja, maka

penjelasan itu dimungkinkan unhrk diterima, karena lafaz yang berbeda

yang dihubungkan satu sama lain dapat bermakna sebagai penqJasan,

sebagaimana disebutkan dalam bait qBir:

l-alu ia melemparl<an pal<ataanng Snng penuh kebohongan

dan penuh dusta..282

Namun dimungkinkan pula untuk fidak diterima, karena huruf

wau mengharuskan adanp perbedaan di antam kalimat yang dipisahkan

olehnya, maka hukumnya sanra seperti iika kalimat-kalimat ifu

diucapkan secam terpisah.

%2 I.;h l4tab Asy-$yib w Asy-Syt'an M. L321.
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1276- Masalah: Abu Al aadm Al tharqi berkata,
"Apabila seorang suami berkah kepada isfoingra lpng belum
pemah digauli 'Kamu kuceraikan dan kuceraikan dan
kirceraikan' maka thdak y""g jafuh terhadap ishi tersebut
adaliah thatak tiga, karena ketiga kalimat yang diucapkannp
disusr.rn dalam safu rrcapan, maka hutnrmny.a seperti jika ia
berkata 'Kamu kuceraikan dengan thatak figa'-"

Pendapat itulah yang meniadi pendapat lrnam Malik, Auza'i,'
laits, Rabiah, dan Ibnu Abi I aila. RiuraSpt 6dim dari lrnam $nfi'i luga
menunjukkan pendapat lnng serupa seperti ifu-

Sementara Irnam Abu t{anifah, Irnarn q,afi'i (qaul jadid), dan
Abu Tsaur, berpendapat, bahwa trldqp tdak iatuh kecuali ha.,f
thahk safu saja, karena ia tdah mendapatkan thalak pertarna lpng
membuatnya meniadi terllnlak bain, mal<a fidak ada hgi thalak lnng
latuh tefiadapnya karena h sdah fidak hgi rnenldi istoi seseorang.

Mapun landasan Fng rn€ndasari pendapat kami (pendapat
p€rtarna) adahh, hrlruf wau rnenrpakan l<ata penghubung lrar41
m€ngttaruslon lolirnat llang dihuhmgkan menldi safu, dan frdak ada
keteratumn antara safu kalirnat dergan lotrnat hinnga, hinsga thalak
yang jatuh adalah ftahk tiga s€loligus, sebaget'rnana jika ia be*ata
'kamu lmceraikan dengan thalak t{3'a' atau 'kamu lucemikan dengan
thalak satu bersama dengan dua thalak lainn!,a'.

[.ain halnlp iika ia mengucapkan lolirnat-kalirnat tersebut s@ara

tapisah, maka thalaknlp tidak jahrh secaira keseluruhan. Begitu juga jika
ia menghubungkan safu lolirnat dengan l€firrrat lainn5ra dengan

menggurakan kata penghubung lpng beqguna untr.rk keteratumn.
Karena. jika dernikian maka isfui tersebut sudah arlmp dengan safu

kalirnat thalak 5nng paling pertarna saia, sedangkan pada kalinnt di atas

kalirnat tidak jahrh sendirian kefil<a suami mengucapkannya,

melainkan tems bertanjut hingga ia selesai dari selunrh ucapannln.
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Thalak itu baru jatuh ketika seluruh kalimatrSn sudah selesai

diucapkan, sesuai dengan benfuk lnng diharuskan, lang mana lafaznya

mengharuskan jafuhryn tiga thalak secam bersamaan, karena lafaznya

adalah lafazh yang berunhrn dan tidak terpisahkan.

Begitulah makna dari pendapat Al Kharqi.

' Apabila dikatakan, kalimat pertarna sesungguhnya hanya

terhenti di akhir kalimat jika bersama dengan qBrat atau pengecualian,

karena keduanya membuat kalimat menjadi b€rubah maknanya, namun

kata penghubung yang digunakan pada kalirnat tersebut adalah huruf

wawu, dan huruf wau bukanlah kata penghubung yang mengubah

makna kalimat, maka tidak harus berhenti pada akhir kalimat saja. Dan

kami perkirakan thalak itu jatuh pada kalirnat pertama yang diucapkan

olehnya. Oleh karena ifulah jika suami itu berkata kepada istrinya 'kamu

kuceraikan kamu kuceraikan' maka thalak 1png }rfuh hanya satu thalak

saja.

Kami jawab, apabila kalimat belum sernpurna diucapkan secara

keseluruhan maka masih bisa benrbah, baik itu dengan cam dikhususkan

dengan waktu tertenfu atau diikat dengan suafu keterkaitan, seperti

syarat misalnya, atau dengan cara menufup sebagiannya, seperti

pengecualian misalnya, atau dengan cara menjdaskan jumlah thalak

yang jafuh, misalnya dengan disifafi menggunakan angka, ataupun

dengan hal-hal lain semacam ifu. iika terdapat png dernikian, maka

perubahan itu hanrs diperhitungkan, karena jika tidak maka tidak

mungkin istri yang belum pemah digauli akan mendapatkan tiga thalak

sekaligus, begifupun dengan isfui 5nng sudah pernah digauli sebelumnya,

karena jika suami berkata kepadanya 'Kamu kucemikan dengan thalak

tiga', maka jafuhlah thalak satu sebelum ia mencapai kalimat "Dengan

thalak tiga," dan tidak mungkin lagi ada *Elak yang jatuh setelah itu.

Adapun jika suami berkata 'kamu kucemikan kamu kuceraikan', maka

kedua kalimat itu tidak terkait satu sama lain. Kalau seandainp salah
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satunya diir'mgl dengan sebuah syamt, uta,, fn rg*,ruli;, atau sifat,

rnaka ser11'ra itu tidak akan berpengaruh pada kalimat yang satunya lagi,

dan ffiak dimunshnkan menghentikan salah safunya terhadap yang

hin, sernentara apabila kalimat yang dihubungkan dengan kalimat yang

:terhubung diiringi dezngan syarat maka akan berlaku unfuk selnuanya,

karena kalimat 3Brrg dihubungkan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa

kguna iika sendirian. Berbeda halnya dengan kalimat 'kamu

kucqaikan', karern kalimat ini adalah kalimat yang berguna meskipun,

sendirian, fidak perlu dikaitkan dengan kalimat yang lain, maka tidak

tepat iika kalinnt ini disamakan dengan kalimat 5ang kita bahas pada

perabahasan ini.

PasaL Jika seoftmg suami berkata kepada istrinya

'Kamu kqceraiftal dengan dua thalak setengah', maka menurut

rnadzhab l6rni l6|irnat ini sama seperti kalimat pada pembahasan

s*arnrnn yalmi ratuh thalak tiga.

Namun da iwa yang b€rp€rdapat bahua thalak Fng jatuh

adalah thalak dua-

Apabih suami berkata kepada isfoinSn 'jika kamu masuk ke

&la,rn rurnah ihl mda kamu kuceraikan', lalu suami mengulang kalimat

ifu sebanyak -tga lGli, lalu isti masuk ke dalam rumah yang dimaksud,

rnaka jatuhlah tlahk tiga, karena sifat thalaknya sudah terpenuhi,

hirgga jatuhnya thalak tiga dalam satu waktu'

Begitulah pendapat seluruh ulama.

Apabih suami berkata kepada istinya Jika kamu masuk ke

dalam rurnah ihr maka kamu kuceraikan dan kuceraikan dan

luceraikan, lalu isfui tersebut masuk ke dalam rumah yang dimaksud,

rnaka iatuhlah *talak figa-
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Begifulah pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan salah satu

pendapat ulama madzhab SSnfi'i.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, thalak yang jatuh

hanyalah thalak satu saja, karena thalak yang dikaitkan dengan suatu

sifat dan sifat itu terpenuhi maka seakan thalak itu ia jatuhkan dalam

keadaan seperti itu dengan sifat tersebut. Apabila diiatuhkan thulalqn

dalam keadaan seperti itu, maka thalak 57ang jafuh lranlpluh thalak sahr

saja.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, pada kalimat thalak tersebut disebutkan adanya syarat

jatuhnya tiga thalak sekaligus, mal<a tiga thalak itulah yang jatuh.

Jika seandainln suami berkata kepada isfui 'jika kamu masuk ke

dalam rumah ifu maka kamu kuceraikan dengan safu thalak bersama

dua thalak lainnya', lalu isbi tersebut benar-benar masuk ke dalam

rumah yang dimaksud, maka jatuhlah thalak tiga.

Pendapat seperti itu juga diungkapkan oleh beberapa ulama

madzhab Syafi'i, dan tidak ada pendapat yang diriwayatkan be.rbeda

dengan pendapat tersebut.

Pasal: Apabila seoiang suami berkata kepada istrinya
yang belum pernah digauli sgbelumnya 'kamu kuceraikan
kemudian kuceraikan kemudian kuceraikan jika kamu masuk

ke dalam rumah ifu' atau 'jika kamu masuk ke rumah ifu
maka kamu kuceraikan kemudian kuceraikan kemudian
kuceraikan' atau 'jika kamu masuk ke rumah ifu maka kamu
kuceraikan lalu kuceraikan lalu kuceraikan', kemudian masuklah

istuinlp itu ke dalam rurnah yang dirnaksud, rnale jatutrlah thalak safu

dan ia terthalak bain dengan thalak ihr tanpa bim mendapatkan thalak

yang lainnp.
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Pendapat ihrlah yarg iuga menladi pendapat Irrnm Syafi'i'

Serrerrtara At Qadhi , bahr,ua thalaknp jafuh saat

ifu juga derrgan *ralak safu tanpa t"ry menunggu istuin5ra masuk ke

dalam rurnah y6ng dirnakstld, dan tplak ifu menjadikan ia terthalak bain

hingga fidak dapat m€nertna ftalak 5Bng lainnya-

Perdapat ihrlah yans rn€r$di pendapat Abu"Hanifah untuk

kalimat thahk yang Perbrna saia-

Alasanrry;a adalah, karena l<ab bumma (kernudian) mernotong

kalirnat patarna htorgsa terpisah dari kalimat setelahn5n, sebab kata

tersebut digurnkan unhrk rnaksud penanssuhan. Maka dari ifu kalimat

pertama merntnrat frtr,rh thahknya, sedangkan kalimat kedua masih

terkait derrgan ryarat

Berbeda rntla densan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad,

sebab mere&a : thalak itu fidak iafuh hingga ishi tersebut

masuk ke datam n5nah Fng dimal6d, dan iika ia sudah menramkinp.

maka jatuhhh trahk trga- s€bab rnasut<np ia ke dalam rurnah itu

menjadi starat untuk fituhnya tga ftahk, rnaka setdah teriadi iahrhlah

thalak ters€but, seUagAirnanaiika suami ifu bgrtata'jika kamu masuk ke

dalam n[nah matra kamu dan kuceraikan dan kucelaikan'-

Adapr.rr landasan yarg mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah lati bumru (kernudian) pada kalimd ini digunakan

unfuk merghuhrgkan kalimat dengan mernbawa makna berienjang

secara teratur, oleh karena ifu sernua kalimatnlp terikat dengan qTarat

masuk ke dahm rumah, karena kata hubung tdak mencegah

keterkaian stErat dengan lGlirtat yang dihubungkan, dan harus

berieniang s@ra tcratur, sebagairnana dihanrskan iil(a lqlirnat ifu fidak

dikaitran dengan qprat
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Pasal: Apabila seorang suami berkah kepada istrinya

yang sudah pemah digauli sebelumnSp 'jika kamu masuk ke

rumah ifu maka kamu kuceraikan kemudian kuceraikan

kemudian kuceraikan', maka tidak ada thalak yang jatuh hingga

sang iski masuk ke dalam rurnah Spng dirnal$ud, dan k€trka ia sudah

mernasukinya malo jatuhhh thalak tiga terhadapnSTa.

Pendapat itulah lEng iuga menjadi pendapat Irnam syaf i, Abu

Yusuf, dan Muhamrnad.

Sementara Al Qadhi Uerpenaapat, bahwa thalakqn jafuh saat

itu juga dengan thalak dua, dan thalak tiga yang tersisa belum jatuh

hingga isfui tersebut benar-benar sudah rnasuk ke dalam rumah yang

dimaksud.

Pendapat ini benar-benar menyimpang dari kebenaran, karena

ia menjadikan syamt yang disebutkan di aual kalimat hanya untuk

kalimat yang dihubungkan saja, tidak untuk kalimat yang terhubung

dengannya, lalu sifaturya dikaitkan pada kaltunat 5nng jauh darinya, dan

tidak pada kalimat setelahnln, lalu menlnndarkan akibat pada kalimat

yang tidak terdapat huruf .faan1p. ndak pemah kami melihat pendapat

yang seperti ini sebelumnya. Sr:nSSuh pendapat yang tidak didasari atas

landasan sama sekali.

Adapun jika suami berkata'jit<a kamu rrnsuk ke dalam rumah ifu

maka kamu kuceraikan lalu kuceraikan lalu kucemikan', kemudian istri

tersebut benar-benar masuk ke dalam rurnah png dimaksud, maka

jatuhlah thalak dga menunrt s€Inua tilama yang kami sebutkan di atas

tadi.

1277. Masalah: Abu Al aastun Al Ktrarqi berkata,

'Apabila seorirng suatni mengucapkan kalimat thalak
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dengan thalak tiga rramun ia hanln meniatkan thalak efu,
maka thalak lrang iatuh tetaplah thalak tiga-"

Unfuk lebih jdasnya kami sampaikan, bahwa jika seorang suami

berkata kepada istinya kamu hrceraikan dengan tfiahk tiga', maka

jatuhlah thalak figa, meskipun h hanlp bemiat untuk menjatuhkan

thalak safu saja, karena lahznya ielas menyebut angka t!ya, sernentara

niat tidak dapat berterrtargan dergan kalimat yang ielas, sebab niat lebih

lemah dari kalimat, oleh karena itu niat tidak dianggp ta*ala berdiri

sendiri sedangkan l(afimat Fng idas tetap dianggap k€trka ia berdiri

sendiri tanpa ada nia! dan yang l€rnah tenfu tidak dapat menggeser

yang kuat sebagairnana dalil fidak dapat digeser oleh qilns

(mempersamakan hukum png safu dengan hukum ilang lain karena

memiliki illat ynng sama).

Karena niat tranya digunalon unfuk menggeser ke safu makna

dari suatU lafaztr yang merniliki bebempa kernurgkinan, sernenbra kata

tiga tidak mungkin dhrtikan dergpn sah.t, fidak mungkin. Oleh karena

ifu apabila sesryang bqniat unfuk menptutrlmn *talak satu tapi

ucapannya adahh 0tahk tig", mal€ artiqn ia tdah

sesuatu yang tidak rnengpndrng makna !,ang diinginl6n, dan ifu tidak

dibenarkan, sebagafufirr.r Fka ia b€drah 'aku punp huearg kepadan5n

sebanyak tiga difiam', hlu s€tdah itu ia menidaslon tnhwa yang

dimaksud dengan figa dfuham ifu adahh hanp satu difiam saja-

\278- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Apabila seorang suami mengucapkan kalimat thalak

dengan thalak safu namun ia meniatkannln thalak tiga,

maka thalak yang iatuh tehplah thalak satu-"

Kebalikan dari pernbatrasan seuumnSn, tapi merriliki esensi

makna yang sanra, llakni angka yang diucapkan lebih harus ditetapkan

hukumnya daripada angka yang diniatkan di dalam hafi-
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Oleh karena ifu, apabila seomng suami be*ata kepada istrinya

'kamu kucemikan dengan thalak satu'namun di dalarn hatinya ia bemiat

menjatuhkan thalak tiga, maka thalak yang iatuh tEn!/alah thalak satu

saja, karena angka png diucapkan tidak mengandr.rng rrnkna lebih dari

itu. Maka dari itu apabila ia berniat untuk meniatuhkan thalak tiga maka

ia telah bemiat sesuafu llang fid4 terkandrrrg oleh lalaz l/ang

diucapkan. Apabila ditetapkan hul$rnntE lebih dari satu maka itu

artinlp menetapkan sesuafu dengan b€rdasarkan niat saia, padahal

thalak yang hanya diniatkan di dalam hafi Udak b€rarfi dan tidak ada

thalak 3nng jatuh.

Namun salah safu pendapat ulama madzhab Syafi'i

menyebutkan, bahwa dalam sifuasi seperti ifu rnaka ptuhnlp thalak tiga,

karena kalimat thalak safu png diucapkan dimungkinkan jafuh bersama

thalak dua.

_ Tapi pendapat seperti ifu tidak b€nar sama sekali, karena

"dimungkinkan jatuh bersama thalak duan tidak terkandung ddg* thalak

satu l,ang diucapkan oleh suami dan fidak dimungkinkan unfuk

bermakna seperti ifu. Maka bisa dikatakan niatrSa itu niat png terpisah

dari ucapan, dan niat lrang terpisah dari ucapan fidak berlaku

sebagaimana jika ia bemiat uohrk menjatuhkan thalak tapi tidak

diucapkan.

Adapun jika ia berkata 'kamu kuceraikan' dan ia meniatkannya

dengan thalak tiga, rnaka ada dtra pendapat,

Pqbma Hanya thalak safu saia yang }fuh, karena kata png

diucapkan tidak mengandung sgahr angka tertenfu dan tidak pula

rnakna bain, maka thalak tiga Srang diniatlan tidak jatuh,

disarnalon seperti jika ia b€rkata'kamu kuceraikan dengan thalak safu'.

PenjelasannlTa adalah, bahura lelilnat kamu kuceraikan' 5nng

diucapkan oleh suami mertrpakan pernberitahuan atas sgafu sifat png

disandang oleh istinp saat itu, dan sifat tersebut tkliak mengandung
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suafu angka tertenfu, seperti halnya jika ia mengatakan haid, atau suci,

atau batrkan berdiri.

B€itdah pendapat Hasan, Amru bin Dinar, Tsauri, Auza'i, dan

uhrna rrndzhab Hanafi.

Kdua apabila suami meniatkan thalak tiga maka jatuhlah thalak

tlla, karerra suafu kata jika disandingkan dengan kata tiga maka

lumhhn!,a menjadi tiga, oleh karena ifu apabila ia mengucapkan kata

frlalak dan disandingkan dengan ttnlak tiga di dalam hatinya maka

ftElak tersebut jumlahnya menjadi tiga, seperti halnya kalimat kiasan.

I-agi pula niat 5nng tertanam di dalam hafi fidak bertentangan dengan

kalimat lnng diucapkan, melainkah hanya penjelasan jumlahnya saja.

Selain itu, kata thutiq (yang diartikan oleh penerjemah dengan

rnalma "larceraikan') adalah isim fa'il, dan isim fa'il dapat dimaknai

sebagai masdar seperti halrya fi'il, dan masdar dapat disunakan unfuk

irilah yang sedikit ataupun ban!,ak. Berteda halnla dengan kata haid

atau s.rci, karena kedua kata ifu fdak mungkin terkandung jumlah

tertentr pada did s@r.rng wanita, sedangkan kata thalak dimungkinlnn.

PasaL Apabila seorang suami berkata kepada istrinSn
'IGmu kuceraikan dengan perceraian', dan ia bemiat di
rlalam hatinya unfuk meniafuhkan thalak tiga, maka jatuhlah

ftalak tiga, karern kata masdar png ia gunakan dalam kalimat yang

diucapkan makna sediht ataupun banyak, lalu kalimat

tersebut dispesifikasi melalui niafoiya. Jikapun ia bemiat untuk

merriartrfikan thalak safu, maka thalak satu itulah yang jatuh terhadap

istoinya. Namun jika ia tidak meniatkan apapun, maka thalak 5nng jatuh

.dahh ftalak safu, karena angka ifulah Srang menjadi kepastian.

Adapun jika suami ifu berkata 'kamu kuceraikan dengan suafu

perceraian', maka thalak yang jafuhpun sesuai dengan niatnya. Namun
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jika ia tidak merriatkan jumlah ttplak tertentu maka ada dua pendapat
png disampaikan oleh AI Qadhi,

Pertama Jafuh thalak figa, karena penggunaan alif lam
mengandung arti mengarnbil keseluruh.en, maka mafuranya pada kata
thalak dalam kalimat tersebut adalah thalak 1nng paliog banpk, pitu
thalak tiga.

Pendapat ituhh yang diq,atakan s@am eksplisit oleh Ahrnad

dalarn riwayat Muhanna.

Kedua: hanf jafuh thalak satu, karena dimungkinkan alif lam
yang digunakan berrnakna dikenali, 5nng berarti menjadi
thalak yang aku jafuhkan, karena selain mengandung arti mengambil
keseluruhan alif lam juga banyak digunakan untuk makna lainnya pada

kata jenis, misalnya saja ungkapan: "Barangsiapa yang tidak menyukai

thalak." atau uApabila anak kecil sudah mengerti makna thalak..u atau

pada kata lain: "aku mandi dengan air" atau "aku bertayamum dengan

debu" atau uaku membaca hadits dan fiqihu atau kalimat lainnya. yang

didalamnya terdapat kata jenis Snng menggunakan alif lam namun tidak
bermakna mengambil keseluruhan. Jika sudah seperti itu, maka kata
tersebut tidak dimaknai dengan makna yang umum kecuali dengan

adanya niat.

Bqlifu juga apabila seoftng suami berkata kepada istrinya 'kamu
adalah perceraian'. Namun pada.pemyataan Ahmad disebutkan, apabila

niatnya thalak tiga maka jatuhlah thalak tiga, apabila niaturya thalak safu

maka jatuhlah thalak satu, tapi jika ia tidak meniatkan jurnlah tertentu

maka pendapat'Ahmad mengisyaratl<an bahwa thalak yang jatuh adalah

thalak tiga. Dan pendapat itu pula png dipilih oleh Abu Bakar.

Namun dimungkinkan pula thalak yang jatuh thalak satu

sebagaimana perbedaan pendapat pada sifuasi sebelum ini. Tapi safu

bukti lain bahwa alif lam yang digunakan pada kata thalak hanya

bermakna satu thalak adalah bait syair berikut ini:
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Maka kupufusl<an, kamu adalalt percemian, kamu adalah

perceralan,

I{amu adalah pacetaian, tiga thalak iletgan sempuma.

Pada bait sSnir ini disebutkan kata cerai sebanyak tiga kali, kalau

alif lamnyh dimaknai dengan arti mengambil keseluruhan, maka jumlah

thalak dalam b 't qair itu bukan tiga melainkan sernbilan.

Pasal: Apabila seoftrng suami berkata kepada istrinya
'Perceraian menghamskanku' atau 'perceraian bagiku suafu
keharusan', kedua kalimat tersebut termasuk kalimat yang jelas dalam

bab thalak, dan tidak aneh bagi orang Snng mehjatuhkan thalak

dikatakan'ia berkehar,riun unfuk menjafuhkannya'.

Dan mereka juga mengatakan, apabila seorang anak kecil sudah

mengerti tentang thalak lalu ia mengucapkannya maka hal ifu menjadi

suafu keharusan.

Kemungkinan besar yang dimaksud keharusan oleh mereka ifu

adalah keharusan unfuk menerapkan hukumnya, namun kata yang

tersandar tidak digunakan dan digantikan dengan kata yang

disandarkan, kemudian kata tersebut meluas penggunaannya hinjga

dikenal sebagai kata yang berdiri sendiri dan kata yang dimaksud

menjadi tenggelam pada kata tersebut.

Bagaimanapun, jika kalimat seperti ifu diucapkan maka jumlah

thalak yang jafuh terganfung dengan niat suami, jika ia meniatkan thalak

satu maka jatuhlah thalak satu, jika ia meniatkan thalak dua maka

jatuhlah thalak dua, jika ia meniatkan thalak tiga maka jatuhlah thalak

tiga, namun jika ia tidak medatkan jurnlah tertenfu maka ada dua

pendapat yang berbeda, sebagaimana perbedaan pendapat terkait hal-

hal seperti ini.
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Adapun jika suami berkata 'aku menanggung percemian', maka

kalimat ini sama seperti kalimat 'percemian mengharuskanku', karena

jika seseorang merniliki kehanrsan maka ia harus menanggungnya,

seperti halnya keharusan membagar hutang.

Kalimat tersebut juga meluas pehggunaannya unfuk

menjatuhkan thalak. Dan thalak SEng jatuh disesuaikan dengan niat

suami. Adapun iika tidak ada niat tertenfu ada dua pendapat yang

berbeda seperti di atas tadi.

Namun dapat disimpulkan bahr,ra pendapat yang paling

diunggulkan untuk semua kalimat di atas apabila tidak ada niat maka

thalak yang jatuh adalah thalak satu, karena mereka yang ahli dalam

bidang penggunaan bahasa dalam masyarakat tidak meyakini jafuhnya

thalak tiga dengan kalimat-kalimat tersebut dan tidak membenarkan alif

lam unfuk kata thalak pada kalimat-kalimat tersebut bermeikna

mengambil keseluruhan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya
'Kamu kuceraikan sesuai dengan sunnah' maka thalak yang
jafuh adalah thalak safu di wakfu yang sesuai dengan
sunnah.

Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa yang jafuh

adalah thalak tiga dalam tiga kali quru, dengan dasar bahwa itulah

makna yang sesuai sunnah.

Kami sudah menjelaskan sebelumnSra, bahwa thalak yang sesuai

sunnah adalah satu thalak yang dijatutil<an pada masa bersih yang tidak

ada hubungan intim di dalamnya.

Oleh karena ifu jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan

thalak sunnah', maka thalak ynng jatuh adalah thalak satu yang terjadi

pada masa bersih yang fidak ada hubungan intim di dalamnya.
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Terkecuali jika suami berniat unfuk menjafuhkah thalak tiga, maka

thalak tiga itulah yang jatuh terhadap istuin5n, karena kata png
digunakan berbenfuk masdar dan masdar dapat digunakan unfuk makna

sedikit ataupun banyak, lain halnya dengan kalimat sebelumngra yang

tidak menyebutkan keterangan thalaknSp.

Pasal: Apabila orang non Arab berkata kepqda
istrinya 'buhshrrn labesy;af maka jatuhlah thalak tiga.
Begitulah yang dinyatakan secam eksplisit oleh imam Ahmad. Pasalnya,

makna dari kalimat tersebut adalah 'kamu kuceraikan dengan banyak'.

Adapun jika ia hanya berkata 'buhstunl maka hanya jatuh thalak

safu, kecuali ia bemiat unfuk menjafuhkan thalak tiga, maka jafuhlah

thalak tiga. Begitulah pendapat Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh

Ibnu Mansur.

Al Qadhi menyatakan, bahwa ada dua pendapat unfuk kalimat

ifu yang didasari perbedaan pendapat pada kalimat 'kamu kuceraikan',

karena kedua kalimat ifu s?rn€r€drrrd kalimat yang jelas unfuk

menyatakan thalak dalam masing-masing bahasa. Namun pendapat

yang lebih tepat untuk kalimat tersebut adalah, bahwa thalak yang jatuh

tergantung niat suami, karena makna dari kalimat ifu adalah 'aku

lepaskan kamu', dan kalimat 'aku lepaskan kamu' dalam bahasa Arab

digunakan unhrk menSntakan ttnlak secana kiasan, dan thalak yang

jafuh sesuai dengan niat suami, maka bqlitu pula seharusnya kalimat

tersebut.

Kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat yang jelas karena

penggunaannya yang meluas dan dikaahui oleh masyarakat umum

sebagai kalimat unfuk menlntakan perceraian. Meskipun tidak terlarang

unfuk menerapkann5n, namun harus diperhatikan pula maknanya yang

sesuai dalam bahasa Arab.
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Adapua jika suarfri berkata aku pisahkan kamu' atau 'Aku
lepaskan kamu,' dan ia hanya bemiat unfuk menjafuhkan thalak safu

saja atau ia tidak bemiat jumlah tertenfu, rnaka thalak ylang jafuh adalah

thalak satu. Sedangkan jika ia berniat untuk menjatuhkan thalak tiga,

maka jatuhlah thalak tiga, karena kedua kata yang digunakan pada

kedua kalimat tersebut adalah kut" to;u 5nng dapat digunakan untuk

makna banyak dan sedikit

Begifupun hukumnya iika ia berl<ata'Kuceraikanmu .'

Sumt dengan mernpertimbangkan fulisan yang terdapat di

dalamnya, meskipun pinggirannSp telah robek atau ada bagian yang

terbakar yang tidak mengubah narnanya sebagai 'surat' dan sisanya

masih tersambung, maka jafuh. Sebab, bagian yang tersisa

masih dikategorikan surat meskipun sebagian fulisan dalam surat

tersebut terbakar, selain bagian lrang menyebutkan kata 'thalak',

sehingga maksud sumt tersebut tercapai, maka thalaknya tetap jafuh,

karena penamaan benda ifu sebagai 'surat' masih ada. Maka, penamaan

ini dialihkan padanya.

Apabila bagian surat yang menyebutkan kata 'thalak' terbakar

lalu lenyap dan sisanya dapat ditemukan, "rkq thalaknya tidak jatuh,

karena fujuan surat tersebut telah hilang.

Apabila seorang suami berkata pada ishinSn, "Jika (surat)

thalakku telah engkau terima, engkau dithalak." Tidak lama kemudian si

istri menerima sumt tersebut, maka jafuh thalak dua, karena terdapat

dua penyifatan dalam sr.rmt ifu.

Apabila suami berkata, 'Malsudku, jika suratku telah engkau

terima, maka engkau terthalak dengan thalak yrang telah aku taliq
sebelumnya." Apakah pemyataan ini dapat diterima dalam hukum

tersebut? Pemyataan ini keluar dari dua riwayat.
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Pasal: Surat thdak yang bisa sah bila disalrsikan oleh
dua orang saksi lrang adiL bahun surat tersebut merupakan
surat suaminya.

Ahmad menyatakan dalam riurayat Harb tentang ,"orurrg
perernpuan yang menerirna surat thalak dengan fulisan dan tanda

tangan suiiminya, "Sumt tersebut Ua* boleh dieksekusi sebelum

disaksikan oleh beberapa saksi yang adil." Ditanyakan padanya,

"Bagaimana jika si pengantar sumt mernberilon kesaksian?" "Tidak

boleh," jawab Ahmad, *Selain dua orang saksi. Pem5ntaan pengantar

s;.rat an-sich tidak bisa aitoirna sebelum dlsal$ikan oleh pihak lain.

Alasannya, surat-surat sejumlah hak yang hanya bisa

ditetapkan dengan dua omng saksi, seperti surat Hakim."

Secara ztzahir Ahrnad mengindikasikan surat thalak

dari suami dapat dieksdrusi dengan kesal$ian dua orang saksi di

hadapan sang isti, meskipun mereka tidak membedl,Gn kesaksian di

hadapan hakim. Sebab, konselmensi sumt ini terhadap hak seorang isfui,

terutama soal iddah dan bolehnya menikah kembali, berlaku setelah

terpenuhinya kesaksian.

Demikian ini pengertian lnng mengkhususkan, bukan

menetapkan hak terhadap oftrrg lain. Maka, dalam hal ini si isfui cukup

mendengarkan kesalaian.

Seandain5n dua omng mernberi kesaksian bahvra sumt ifu
fulisan si fulan, kesaksian ini tdak bisa diterima, karena fulisan ifu punya

banyak kerniripan dan sering mengelabui. Oleh sebab itu, hakim Udak

boleh menerima kesaksian tersebut. Seandain5n kladfikasi surat tersebut

cukup dengan mengenali fulisannln, tenfu tidak perlu lagi adanya

kesaksian.

Al Qadhi menufurkan, kesalrsian dua orang saksi tidak sah

sehingga mereka benar-benar meqnksikan orang tersebut menulisnya

kemudian ia tetap berada bersama mereka sampai keduanya
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menyampaikan kesaksian. Ini pendapat $afi'iyah. Yuog shahih, model
kesaksian seperti ini bukan syamt, karena surat hakim fidak
mensyaratkan proses di atas. Pendapat ini lebih utama. Tidak jarang

seorang pemilik surat tidak mengenal fulis-menulis. Ia meminta banfuan
orang lain unfuk menulis. Dan, seringkali oftrng yang diminta banfuan
ini tidak dikenalnya. J.ustm, setiapkali suami mernberi iskinya surat

cerai, membacakan padanya, dan berkata, "lni suratku." maka kedtnnya
telah men5nksikannSa.

o z6

-,6.rJt jyUtLK
.//a..

Bab Thalak dengan Perhitungan

1279- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila suami berkata pada ishinya, 'sebagianmu
dithalak,' Tanganmu atau salah safu anggotamu terthalak,
atau suami berkata pada istrinya, 'Engkau dithalak setengah
thalak atau seperempat thalak,' maka jafuhlah thalak satu.'

Ulasan masalah ini terbagi dalam dua pasal. Perlama, apabila

suami menthalak sebagian tubuh isfoinya; dan kdua, suami mengajukan
sebagian thalak. Kasus pertama terjadi apabila seomng suami menthalak
bagian fubuh isfuinya yang permanen, maka terthalat<lah seluruh bagian

fubuhnya, baik bagian fubuh yang umum seperti setengahnya atau
seperenamnya, atau satu dari seribu bagan fubuhnya, maupun bagian

tertenfu seperti tangan, kepala, atau jarinya.
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Demikian ini pendapat Al Hasan, ma&hab Asy-Syaf i, Abu

Tsaur, Ibnu Al-Qasim: pengikut Malik, dan ma&hab Ashabur Ra'y.

Hanln saja, bagian tertenfu tersebut jika disandarkan pada bagian fubuh

yang umum atau salah safu dari lima anggota fubuh ini, yaifu kepala,

wajah, leher, dada, dan kemaluan, maka jafuhlah thalaknya.

Apabila ia disandarkan pada bagian tubuh tertentu di luar lima

anggota.ini maka thalaknya tidak jafuh, karena tanpa bagian tubuh ini

seluruh anggota tubuh yang lain tetap bisa hidup atau anggota fubuh

yang tidak diperhitungkan. Jadi, menthalak bagran tubuh seperti ini,

seperti gigi dan kuku, tidak menyebabkan seorang isfui terthalak.

Menurut kami, suami lrang menthalak bagian fubuh yang

kehalalannya ditetapkan oleh akad nikah, sama dengan bagian tubuh

yang umum dan iima anggota fubuh tadi. Sebab, ia kumpulan anggota

tubuh yang tidak terbagi-bagi dalam halal dan hamm. Di dalamnya

ditemukan faktor yang berkonsekuensi hamm dan mubah, lalu hukum

haram mendominasinln. Hal ini sama dengan kasus seorang muslim

dan majusi yang bersama-sama meinbunuh heuran buruan.

Analogi yang mereka kernukakan bisa dipatahkan, karena

bagran fubuh t rsebut fidak perrnanen. Rambut dan kuku tdak

perrnanen, karena keduanya dapat pufus atau copot dan fumbuh

rambut dan kuku yang baru. Menyenfuh ,u*b.rt dan kuku sarna-sama

tidak membatalkan wudhu.

Kasus kedua, suami menthalak isbinyra dengan separuh atau

sebagian thalak. Apabila seseoftIng berpendapat, dalam kasus ini jafuh

thalak safu, menurut sebagian besar ulama, selain Daud. Daud

berpendapat, isti fidak terthalak dengan pemSrataan thalak seperti ifu.

Ibnu Al Mun&ir menyatakan2&, "Seluruh ulama tempatku

menimba ilmu sepakat bahwa pemyataan seperti ini menjatuhkan

283 gelra tidak menemukan pemyataan ini dalam ijma'.
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thalak. Di antara mereka yaitu Asy-$a'bi, Al-Harits Al Akli, Az-Zvhri,

para pengikut AsySyafi'i, Ashab Ar-tla'y, dan Abu Ubaid."

Abu Ubaid menuturkan, "Dernikian ini pendapat Mali, Ahli
Hijaz, Ats-Tsauri, dan Ahli Imk. Sebab, menyebutkan sebagian sesuafu

yang tidak dapat dibagi-bagi sama dengan menyebutkan seluruhnSra,

seperti kalirnat "Sebagianmu terthalak".

Pasal: Apabila suami berkata, 'Kamu dithalak dua
pertiga thalak" maka jatuhlah thalak satu, karena dua pertiga dari

sesuatu sama dengan seluruhngn.

Apabila suami berkata, "Kamu dithalak tiga separuh thalak"

jatuhlah thalak dua. Sebab, tiga separuh sama dengan safu thalak

setengah, lalu yang setengah dibulatkan menjadi satu thalak. Jadi,

selumhnya dua thalak. Dernikian ini pendapat Ashab Asy-Syafi'i.

Mereka punln pendapat lain, bahwa wanita tersebut hanya

dijatuhi satu thalak, karena bagian separuh itu bagian dari thalak satu.

Maka, gugurlah sesuatu yang bukan bagian dari thalak, dan jahrlah

thalak satu. Namun, praktik ini tidak sah, karena menggugurkan thalak

yang sudah menjadi hak suami tidak mungkin dilakukan. Menyandarkan

sebagian thalak pada satu thalak tidaklah benar. Karena itu,

penyandaran ini tidak bqrfungsi. '

Jika suami mengatakan, "Engkau dithalak setengah dari dua

thalak" maka jafuh thalak safu, karena setengah dari dua thalak adalah

satu thalak. Ashab AsfSSnfi'i mengemukakan pendapat lain, bahwa

dalam kasus ini jafuh dua thalak, karena secara redaksional kalimat

tersebut berkonsekuensi separuh dari setiap safu thalak kemudian

dibulatkan.
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Pendapat yang kami kemukakan lebih tepat, karena pembagian

setengah thalak menumg nlrata ada. Dengan demikian kita

mengamalkan sesuafu atas dasar kq,rakinan, mengabaikan keraguan,

dan melalsanakan apa !/ang sernestinSn terjadi tafrpa tambahan. Ini

lebih utama-

Jika suami berkata, "Engkau dithalak dua separuh dari dua

thalak" maka jafuh dtra thalak, karena dua separuh dari sesuafu adalah

keseluruhannya, seperti halqTa pemyataan suami "Engkau dithalak dua

thalak."

Apabila suami menyatakan, "Engkau dithalak separuh tiga

thalak" maka jatuhlah dtn thalak, karena setengah dari tiga thalak

adalah safu thalak setengah kemudian yang setengah dibulatkan menjadi

dua thalak.

Pasal: Apabila suami mengatakan, 'Engkau dithalak
setengah, sepertiga, dan seperenam thalak' maka jafuh safu
thalak, karena semua ini bagian dari satu thalak.

Jika suami berkata, "Engkau dithalak setengah thatak, sepertiga

thalak, dan seperenam thalak", menurut Ashab kami, jafuh tiga thalak,

karena redaksi ini menghubungkan bagian thalak pada bagian thalak

yang lain. Secara zhahb, ia tiga thalak yang berbeda. Selain itu

seandainya thalak Snng kedua sama dengan thalak pertama, tenfu ia

menggunakan lam b'rif. Redaksinya menjadi "tsuluts ath-thalqah wa

sudus ath-thalqah".

Para ahli bahasa Arab menyatakan, "Pengulangan kata yang

sarna dalam benfuk nakimh mengindikasikan bahwa kata kedua

bukanlah kata yang pertama. Apabila kata gnng kedua menggunakan a/r/
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lam mal<a kata 5nng k"a* sama dengan kata pertama, seperti firman

Allah:

@fr F,{ il @ fi,p'
"Mal<a bqqh kauliAn ada ka pudahan,

s*ungguhnSa baerta kaulibn ifu ada kqnudahan- " (Qs. Al-lnryiraah

[94]: ffi).
"Kesulitan" yang disebutkan kedua dalam a5nt di atas adalah

kesulitan yang pertama, karena pengulangannya dalam bentuk makrtkt.
Sementara kemudahan 5nng disebutkan kedua bukanlah kemudahan

yang pertama, karena pengulangannya dalam benfuk nakimh.

Berkenaan dengan ini dikatakan, safu kesulitan tidak akan pemah

mengalahkan dua kemudahan. Sumber lain menyebutkan, seandainya

yang dimaksud kata kedua adalah kata png pertama, tentu Allah

menyebutkannya dengan kata ganti, karena ifu lebih tepat.

Apabila zuami mengatakan, "Kamu dithalak separuh thalak,

sepertiga thalak, seperenarn thalak" maka jafuh thalak safu, karena

dalam redaksi ini tdak menggunakan wawu athaf (kata penghubung

wawu. Hal ini mengindikasikan bagian-baglan tersebut berasal dari satu

thalak yang tidak berbeda. Di samping itu, kata yang kedua di sini

merupakan badal dari kata pertama, dan kata ketiga badal dari kata

kedua. Eladalsama dengan mubdalatau sebagian dari mubdal, sehingga

tidak menuntut adanya pertedaan.

Berdasarkan alasan di depan, andaikan suami berkata, "Kamu

dithalak safu thalak setengah thalak atau satu thalaknya satu thalak"

maka jatuhlah thalak satu.

Apabila suami berkata, *Kamu dithalak setengah, sepertiga, dan

seperenam" maka tidak jafuh thalak, karena pecahan tersebut bagian

'c i9
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dari satu thalak, kecuali jika 1nng dimaksud adalah bagian masing-

masing thalak, maka si istui terthalak tiga.

Andaikan suami menlntakan, "I(amu dittnlak setengah,

sepertiga, dan seperernpat" maka jafuhlah thalak dua, karena jumlah

seluruhnya menjadi satu safu per duabelas thalak, kemudian dibulatkan.

Apabila ia menghendaki safu bagian untuk setiap thalak, jatutrlah thalak

tiga.

Apabila suami berkata, "Kamu thalak satu", "kamu setengah

thalak", "kamu setengah thalak, sepertiga thalak, seperenam thalak",

atau "kamu setengah thalak", maka jafuh thalak safu mengacu pada

pendapat kami dalam kalimat "kamu thalak", bahwa redaksi ini

termasuk thalak sharih. Kasus di sini sama dengan redaksi tersebut.

PasaL Apabila seorang ; berkata sekaligus pada
empat istrinya, "Aku iahrhkan pada kalian thalak safu" maka masing-

masing isfui terkena thalak safu. Dernikian pendapat Al Hasan, Asy-

S5nli'i, Ibnu Al-Qasim, Abu Ubaid, dan Ashabur Ra'y. Sebab, redaksi ini

berkonsekuensi pembagian thalak tersebut pada mereka: masing-masing

isbi seperempat thalak, kemudian dibulatkan menjadi safu thalak.

Meskipun, suami berkata, "Pada kalian safu thalak"-demikian redaksi

Snng dikemukakan oleh Ahmad, karena arti kalirrnt ini adalah "Aku

jatuhkan pada kalian satu thalak."

Apabila suami berkata, "Aku iatuhkan pada kalian dua thalak"

maka jatuhlah safu thalak untuk setiap isti. Pendapat ini dikernukakan

oleh Abu Al-Khaththab. Ia menrpakan pendapat Abu Hanifah dan Asy
Syafi'i.

Abu Bakar dan Al Qadhi menufurkan, "Setiap istri terkena dua

thalak." Diriwayatkan dari Ahmad riwayat yang mengindikasikan

pendapat ini. Diriwayatkan dari beliau tentang suami yang berkata, "Aku
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jafuhkan pada kalian tiga thalak', "Aku berpendapat mereka sernua

(empat istuinya) terkena thalak ba'in." Sebab, jika kita mernbagi,geluruh

thalak itu pada mereka maka setiap isti mendapat dua bagian dari dua

thalak, kemudian dibulatkan.

Pendapat pertama lebih utarra, karena seandainya suami

berkata, 'Engkau dithalak setengah dari dua thdak" maka jatuhlah

thalak satu dan setengah thulul*Sn dibulatkan menjadi satu thalak. Jadi,

setiap iski mendapat setengah thalak kenrudian dibulatkan menjadi satu

thalak. Pembagian ini mengacu pada pecahan meskipun terdapat

perbedaan, seperti masa giliran dan pe6edaan sejenisnya.

Adapun junrlah yang sarna jenisnya seperti mata uang (nuqd),

dibagi berdasarkan jumlah kepala (iiwa). Bagran setiap orang dibulatkan

menjadi safu bagian. Misaln5n, seperti, empat orang yang mempunyai

dua dirham ufuh, maka masing-masing mendapatkan setengah dirham.

Perempuan yang dithalak fidak bedanp dengan ifu, karena pendapat

kami mengacu pada keyakinan. Hal itu jauh lebih baik daripada

menjafuhkan thalak tambahan atas dasar keraguan.

Jika pemyataan tersebut dimaksudkan unfuk membagi setiap

satu thalak unhrk mereka serRu.l, ia sejalan dengan pendapat Abu

Bakar.

Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan thalak pada kalian

beberapa thalak atau empat thalak" maka jika mengacu pada pendapat

kami, masing-masing tsfui terkena thalak satu. Sementara menurut

pendapat mereka, setiap ishi terkena thalak tiga.

Apabila suami mengatakan, 'Aku jafuhkan pada kalian lima

thalak" rnaka setiap isfui terkena dua thalak. Demikian pendapat png
dikernukakan oleh Al'Hasan, Qatadah, Aqrsyafi'i, Abu Nur, dan

Ashabur Ra'y. Sebab, baglan setiap isfui safu seperempat thalak,

kemudian dibulatkan menjadi dua thalak. Begitu halnya jika suami

mengatakan "thalak enarn, fujuh, atau delapan".
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Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan pada kalian thalak

sernbilan", maka masing-masing ishi terkena thalak tiga.

PasaL Apabila suami berkata, 'Aku iatuhkan pada

kalian safu thalak, safu.thalak, $fu thalak" maka setiap istri
terkena thalak tiga. Sebab, iika menggunakan. kata
penghubung maka wajib membagi setiap satu thalak sesuai

iumlah istrinya. Dalam hal ini terrnasuk isti yang telah disetubuhi

maupun belum disetubuhi, mengacu pada qi5ps ma&hab, mengingat

kata sambung wEwutidak mengindikasikan arti keberurutan.

Apabila suami berkata, "Aku jafuhkan pada kalian setengah

thalak, sepertiga thalak, dan seperenam thalak" maka konsekuensi

seperti kasus di atas, karena redaksi ini menunfut jafuhnya thalak tiga

sesuai keterangan di depan.

Apabila suami berkata, *Aku jatuhkan pada kalian satu thalak,

lalu safu thalak, lalu satu thalak, atau satu thalak kemudian satu thalak

kernudian satu th.alak" atau "Aku jafuhkan pada kalian safu thalak dan

aku jatuhkan pada kalian satu thalak, dan aku jatuhkan pada kalian satu

thalak" maka semua isfuinya terthalak tiga,'kecuali istrinya yang belum

disetubuhi, kdrena ia hanya bisa dithalak safu, mengingat ia jelas-jelas

terthalak satu sehingga thalak sesudahnln fidak bisa dipadankan

dengannya.

PasaL Apabila seorang suami berkata pada beberapa

orang istrinln, 'Kalian semua perempuan yang dithalak

tiga" atau 'Aku menthalak tiga kalian,' maka mereka terthalak

tiga-tiga. Pendapat ini ditegaskan oleh Ahrnad. Sebab, kalimat "Aku
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menthalak kalian" berkonsekuensi pada penalakan setiap istri dan

jafuhnya thalak secara merata pada seluruh isfui. Kemudian si suami

menyifati bahwa thalak yang dijatuhkan pada seluruh istuin5n adalah

thalak tiga. Jadi, setiap isbi terkena thalak tiga.

L-ain halnya dengan redaksi "Aku iafuhkan pada kalian tiga",

karena redalsi ini berkonsekuensi pembagian thalak tiga pada mereka.

Artinya setiap istui mendapat safu bagian dari thalak tersebut. Satu

bagan dari tiga adalah tiga perernpat thalak.

I.28O- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata:
Apabila suami berkata pada istrin5Ta 'Rambutmu atau
kukumu terthalak,' maka thalaknfia fidak jafuh-

Rambut dan kuku bisa copot lalu keluar ynng baru. Ia bukan

anggota fubuh yang permanen. Pendapat ini dikemukakan oleh Ashabur

Ra'y. Malik dan AslrSyaf i men5ntakan bahwa pemyataan ini

menjatuhkan thalak. Pendapat yang sarna dikemukakan oleh Al Hasan,

karena baik kuku maupun mmbut merupakan bagian yang boleh

dinikmati oleh suami dengan akad nikah. Jadi, ia menjatuhkan thalak

seperti halnya menthalak jemari.'

Menurut kami, rambut dan kuku merupakan bagian yang

terpisah dari seorang wanita dalam kondisi selamat. Artinya, wanita

tidak terthalak dengan menthalak bagian tersebut seperti menthalak

janin dan ludah, ulama sepakat soal ini (bahwa thalaknya tidak jatuh).

Jemari yang putus tidak terpisah dalam kondisi selamat. Selain itu,

rambut tidak punp ruh dan (mmbut binatang) menjadi najis sebab

kematian binatang- Wudhu kita tdak batal sebab menyentuh rambut.

Rambut mirip dengan keringat, ludah, dan air susu.
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Alasan lainnya., ianin men5afu dengan fubuh wanita. Menthalak
janin iski tidak menjafuhkan thalak karena cepat atau lambat ia akan
terpisah dari fubuh. Janin sama dengan kuku dan rambut. Gigi sama
halnya dengan rambut dan kuku, karena pada saat kecil gigi kita copot
dan fumbuh gg yang lainnya. Dan, di saat der,r,rasa grgi kita lepas.

Pasal: Apabila suami mengandarkan thalaknya pada
air liur, air mata, keringat, dan janin, thalaknya fidak jafuh.
Kami fidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah
ini. Sebab, barang-barang ini bukan bagian dari;asad ishi. Air liur, air
mata, dan keringat merupakan cairan sekresi yang keluar dari tubuh
istri. cairan ini sama seperti air susu, sementara janin tersimpan dalam

fubuh wanita.

Allah & berfirman:

(;$, x k;*r'# i+i,# d F'6 -,lit|'j6

@ <,ffi;rL$Sl
"Dan Dialah 5ang menciptal<an t<amu dari diri Snng safu (Adatn),

mal<a (bagtma) ada tempat menebp dan tempat simpanan.'zat 1qs. N
An'aam [6]: 98).

Menurut safu pendapat, 'ternpat simpanan' adalah rahim yang

terdapat dalam perut seomng ibu, meskipun kata ini disandarkan pada

laki-laki.

'* Di *turu mufasir ada ynng berpendapat bahwa yang dirnal$ud "tempat
menetap" ialah fulang sulbi bapak dan "tempat simpanan" ialah rahim ibu. Ada pula
yang berpendapat bahwa tempat menetap ialah di atas bumi pada urakhr manusia
masih hidup, dan tempat simpanan ialah di dalam burni 0nrbur) pada unkhr manusia
telah mati.
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Abu Bakar menyatakan, "Pendapat Ahmad soal thalak,
pernerdekaan budak, zhihar, dan mahmm fidak berbeda, bahwa
beberapa perkara ini tdak menjafuhkan thalak, yaitu ketika
menyebutkan empat perkam ini: rambut, glgr, kuku, dan nyawa.

Pendapat ini diulas di antaraqn oleh hnu YahSru dan Al-Fadhal bin
Ziyad Al Qaththan.zss Aku juga berpendapat demrihan. Pendapat yang

kuat menyebutkan, nyawa tidak terrnasuk anggota fubuh dan bukan
sesuafu yang bisa dimanfaatkan.

t 

***

L281. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
"Apabila fidak diketahui apakah suami menthalak atau tidak
menthalak, maka keyakinan nikah fidak bisa disingkirkan
oleh keraguan thalak."

Maksudnya, orang yang mgu peridl thalak, hukumnya tidak
berlaku. Pendapat ini diketengahkan oleh Ahmad. Ia merupakan
pendapat Asy-Syafi'i dan Ashabur Fla'y, karena pemikahan telah sah

atas dasar kq,rakinan, ia tidak bisa disingkirkan oleh keraguan.

Dalil pendapat di atas 5nitu hadits Ubaidullah bin Z;rid dari Nabi

$, beliau pemah ditanSn tentang seseorang yang merasa mendapati

sesuatu dalam shalatrln. Beliau bersaMa,

Ull,-r \f tr*'.,*+-,F * r*r",1
" Ia tidak *r* iru* (dari shalat) hinsgu dru -.nd** suam

(kentut) atau mancium burya.' (Muttafaqun Alairyzae

Rasulullah orcng itu unfuk mendasarkan tindakannya
pada kegakinan dan meninggalkan keraguan. selain ifu, dalam kasus ini

285 Silakan baca biografi kedua ulama ini.
zae tafhri; hadis ini telah dikenrukakan pada Masalah No. 51 di Jilid 1, hlm. 265.
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keraguan tersebut muncul di atas kerTakinan, karena itu wajib
menyingkirkannyra. Seperti orang png telah bersuci ragu apakah ia
telah berhadas atau belum, atau sebaliknya orang yang berhadas ragu

tentang kesucian diringn.

Tindakan 5rang lebih hati-hati dan wara' yaitu menjalankan
konsekuerrsi thalak. Apabila thalak yang dimgukan ialah thalak mf i,

suami merujuk istuinya bila ia telah disefubuhi, dan memperbaharui akad

nikahnya jika ia belum disetebuhi atau masa iddalnyatelah habis.

Apabila seomng suami ragu mengenai thalak tiga, ia menthalak
safu si isti dan meninggalkannya. Sebab, jika ia tidak menthalaknya,

masih terjalinnya pemikahan masih tetap berlaku, sehingga si

isti tidak halal bagi omng lain.

Diriwayatkan dari Syumik bahwa apabila suami mgu soal thalak
yang telah dijatuhkan, ia harus menthalak safu istuinya kemudian
memjuknya, agar stafus isfui menjadi wanita yang telah dirujuk dari
thalak, sehingga dari segi hukum findakan tersebut dibenarkan dan tidak
mengapa. Alasannya, mengucapkan kata rujuk sangaflah mungkin

meskipun suami ragu soal thalak. Rujuk tidak memerlukan niat seperti
ibadah lainnya. Selain ifu, seandain5a suami ragu tentang thalak dua,

Ialu dia menjafuhkan thalak safu, tenfu ia akan meragukan keharaman
sang istui bagi dirinya, sehingga rujuk tidak adakan berguna baginya.

1282- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata:
Apabila seoftrng suami menjafuhkan thalak namun ia tidak
tahu apakah thalak satu atau thalak tiga, maka ia tidak
hidup serumah dengannSra dan wajib memberinla nafkah
selama masa iddah. Jika ia merujuknya pada masa iddah, ia
wajib menafkahinya namun tidak boleh menggaulin5n
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sebelum yakin thalak berapa yang dijatuhkannya. Sebab, ia

meyakini keharaman namun ragu soal kehalalannya."

Kesimpulan, apabila seomng suami menthalak isfoinya namun

mgu mengenai bilangan thalaknya, maka ia harus mendasarkan pada

keyakinan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Ibnu

Manshur, tentang seomng lelaki yang menthalak istrinya namun'tidak

tahu apa thalak satu atau tiga. .

Ahmad menyatakan, dalam kasus ini jelas telah jatuh thalak satu.

Si istri tetap berada dalam ikatan pemikahan dengannya sampai ia yakin

berapa thalak yang dijatuhkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu

Hanifah dan AsySyafi'i. Sebab, bilangan yang melebihi junrlah thalak

yang diyakininya masuk kategori thalak yang diragukan, iadi ia tidak

berlaku. Seperti haln5ra kasus oftIng lpng mgu apakah ia menthalak

istrinya atau tidak.

Jika thalaknya telah jatuh rnaka istuin5n dikenai hukum wanita

yang terthalak, bukan thalak tiga, 5nng masih boleh dirujuk- Apabila

suami merujuknya, si istri berhak menerima nafkah dan hak-hak isffi

lainnya.

Al Khirafi menyatakan bahwa suami haram menyetubuhinya.

Pendapat yang sama dikernukakan oleh Malik. Hanya saja diriwayatkan

dari beliau bahwa si suami dikenai ker,vajiban yang lebih banyak akibat

thalak yang diragukan

Pemyataan mereka berdua "meyakini keharaman" karena si

suami yakin adanya kehamman sebab thalak namun ragu menisbahkan

thalak tersebut dengan rujuk. Maka, keyakinan itu tidak disingkirkan

oleh keraguan. Demikian ini seperti kasus omng yang bajunya terkena

najis namun ragg bagian mana yang terkena. Ia selalu dihukumi terkena

najis bila hanya membasuh bagian tertenfu bajunya, kecuali jika ia

membasuh seluruh bajunya.
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Hal ini berbeda dengan kewajiban nafkah. Sebab, nafkah tetap
harus diberikan dengan jafuhnya thalak safu, mengingat masih tersisa
dua thalak lagi dan si suami tidak yakin akan hilangnya thalak tersebut.

Zhahir pendapat selain AI Khirafi dari kalangan Ashab l<arri
menyebutkan, apabila suami merujuk ishinya, ia halal baginya. Demikian
pendapat Abu Hanifah dan Asy$nfi'i. pendapa.t ini merupakan zhahir
pemyataan Ahmad dalam riwayat hnu Manshur. sebab, pengharaman

llang dikaitkan dengan sestrafu png dinafikan hilang dengan rujuk
secara yakin.

Pengharaman ada beberapa macam: keharaman yang bisa
dihilangkan oleh rujuk; kehamman yang bisa hilang oleh akad nikah
yang baru; dan keharaman yang bisa dihirangkan oleh nikah setelah
dinikahi dan disetubuhi suami yang lain. orang 5rang meyakini sesuatu
yang rendah tidak boleh dikenai hukum yang tinggr. Misalnya, orang
yang yakin berhadas kecil, tidak dikenai hukum hadas besar; dan
keharaman shalat bisa dihilangkan dengan bersuci (wudhu).

Kasus di atas berbeda dengan baju yang terkena najis dan ragu
bagian mana yang terkena. seluruh bajunya tidak lantas suci dengan
hanya membasrh sebagiannya saja. Analogi kasus di depan adalah
seseorang yakin lengan bajunya terkena najis, namun ia ragu apakah
bagian lain juga terkena. Maka, hukum kenajisan baju tersebut bisa
hilang dengan membasuh lengan baju saja. Demikian pula kasus yang
berlaku di sini.

Mencegah terjadinya pengharaman di sini dan mencegah
keyakinan sang suami sangatlah mungkin. Mengingat, rujuk
diperbolehkan bagi suami yang menthalak, menurut zhahir madzhab.
Dalam kasus ini, si suami tidak meyakini keharaman, melainkan ia
meragukannya dan yakin akan kemubahannya.
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Pasal: Apabila dua orang pria melihat seekor burung,

lalu salah seorang dari mereka bersumpah dengan thalak
bahwa ifu burung gagak, sementara 5nng lain bersumpah dengan

thalak bahwa itu burung merpati. Burung ifu lalu terbang dan mereka

tidak bisa memastikan jenisnya, maka masing-masing tidak dihukumi

melanggar sumpah. Sebab, pemikahan telah tetap dan

jatuhnya thalak masih diragukan.

Apabila istri salah seorang dari mereka menggugat suaminya

telah melanggar sumpah, pendapat yang dimenangkan adalah

pemyataan suami, karena bukti ada di tangannya berikut keyakinan-

Seandainya yang bersumpah hanya safu orang, lalu ia berkata,

"Jika ia burung gagak maka isti-istoinya terthalak; dan jika burung

merpati maka seluruh budaknya merdeka", atau ia berkata, "Apabila ia

burung gagak maka Tainab terthalak; jika ia burung merpati, Hindun

terthalak", natnun ia tidak mengetahui jenis burung ifu, maka ia tidak

dihukumi telah melanggar apa pun. sebab, ia me,yakini adanya ikatan

pemikahan dan meragukan pelanggaran sumpah. Jadi, ia selalu berada

dalam keyakinan nikah dan punya keraguan.

Adapun jika salah seoftIng dari dua pria itu berkata, 'Apabila ia

burung gagak maka istuinya terthalak tiga'. Pria yang lain berkata, uika

ia bukan burung gagak maka isbinSn terthalak tiga.' Burung itu terbang

dan mereka tidak mengetahui jenisnSn, maka salah seorang dari mereka

telah melanggar sumpah tidak dengan sendirinya dan tidak dikenai

hukum yang menjadi konsekuensi salah seorang dari mereka dengan

sendirinya. Jr.sfo.u, ia masih berkaraiiban melnenuhi hukum-hukum

nikah seperti memberi nafkah, sandang, dan papan pada istrinya.

sebab, masing-masing dari mereka meyakini jalinan nikahnya masih

tetap dan berlakunya thalak masih dimgukan.

Mengenai hukum berhubungan intim dalam kasus ini, Al Qadhi

menyatakan, kedua pria ini haram menyefubuhi ishinya. Sebab. Salah
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safunya jelas telah melanggar sumpah, dan ishinga haram bagrnya. Ia
mengalami kemusykilan. Maka, berhubungan intim diharamkan bagi
mereka berdua. sama hulnr dengan kasus seseomng yang melaqggar
sumpah terhadap salah sorang ishinya, tidak secara jelas.

Ashaburra'y darr, {qlSyafi'i menyatakan, 'Salah seorang dari
mereka tidak haram menyetubuhi isfuin5n karena se@ra hukum tali
pemikahannya masih terjalin dan thalaknyra tidak jatuh."

Kasus di atas berbeda dengan suami y,ang melanggar sumpah
salah seorang dari dua istrinla, karena hta maklumi ikatan pernikahan

dengan salah seorang istinSn telah hilang.

Menurut kami, pelanggamn sumpah si zuami ini terjadi pada

seorang ishinya tanpa ditenhrkan. Meninjau pada setiap istri se@ra
individu, maka serara pkin jalinan pemikahann5la masih berlaku dan
thalaknya dimgukan. Akan tehpi, kefika kami mernastikan bahwa salah
seorang dari mereka berdua hamm dan tidak bisa dibedakan, maka
keduanya menjadi haram bagi si suami.

Demikian pula dalam kasus ini, kita ketahui, salah seorang dari
dua pria ini telah menthalak isfuinya, menjadi haram baginya, namun
sulit membdakarnya. Maka, bersettrbuh dengan ishi diharamkan bagi

mereka berdua. Kasus ini sama seperti salah safu dari dua wadah
terkena najis yang absbak. Maka, kita haram menggunakan kedua

wadah ini, baik ia milik dua orang rraupun milik safu orcmg.

Makhul menyatakan, thalak dikenakan bagi keduanya. Abu
Ubaid cenderung pada pendapat ini.

Apabila setiap orang mengklaim bahwa ia mengetahui jenis

burung tersebut dan tidak melanggar sumpah, urusannya diserahkan
pada Allah Ta'ala. Pemyataan sejenisnSa dikemukakan oleh Atha', Asy-
Sya'bi, Az-Z)hrt, Al Harits Al AIdi, Ats-Tsauri, dan AsySyafi'i. Sebab,

dals /aan masing-masing dari mereka mungkin saja benar.
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Apabila masing-masing dari dua oftmg ini mengakui bahwa dia

telah melanggar sumpah, kedtra isti mereka terthalak berdasarkan

pengakuan diri mereka

Apabila salah seorang dari mereka mengaku, ia sendiri 5nng

mdlanggar. Jika isffi salah seorang dari mereka menggugat bahwa ia

telah melanggar zumpah, dan ia mengingkarinla, maka pemlntaan

yang dibenarkan adalah pemSntaan suami. Apakah dengan demikian ia

telah bersumpah? Pefidapat ini keltnr dari dua riwayat yang ada'

PasaL Apabila salah seorang dari dua pria tersebut

berkata, 'Jika ini burung gagak maka budakku merdeka.'

$ementam pria yang lain berkata, "Jika ini bukan gagak maka budakku

merdeka." Burung ifu te6ang'dan mereka tidak mengetahui jenisnya.

IGmi tidak menghukumi merdekanya sahh seomng budak mereka.

Apabila salah seorang dari mereka mernbeli budak temannya

setelah ia membantah pelanggaran sumpah dirinya, dia memerdekakan

budak yang dibeli. sebab, bantahan atas pelanggamn sumpah dirinya

merupakan pengakuan tentang pelanggamn sumpah temannya dan

pemyataan akan kernerdekaan budak yang dibelinSn'

Apabila orang yang mengakui kemerdekaannya membeli budak,

ia hanrs memerdekal.rannSn, 
'meskipun ia tidak mengemukakan

bantahan tidak pula pengalaran. Kedtra budak tersebut berada di bawah

kepernilikanryp. salah satunp merdeka namun fidak diketahui secara

pasti. Penentuan siapa Snng merdeka dikernbalikan pada proses undian'

Demikian ini pendapat Abu Al Khaththab'

Al Qadhi berpendapat, .'Budak },ang dibeli tersebut

dimerdekakan dalam dua kasus tersebut, karena mengakui hak milik
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atas budaknya mempakan pengakuan atas status brdaknya dan
kernerdekaan ternannSa. Derniki,an ini pendapat As!r-S!rafi,i.

Menurut hemat kami, orang tersebut belum mengakui secara
lisan, dan belum findakan 5nng menghanrskan sebtnh
pengakuan. s5rara' mernperbotehl{an dirirrya unfuk menguasai
kepernilikan budak tersebut meshpun tidak tahu, dengan mengacu pada
hukum asal. Bagaimana murrgkin ia mengakui jika jelas-jelas ia
mengatakan bahwa dirinr tidak mengetahui manit png merdeka dari
dua budak tersebut?

Kami menetapkan stafurs budak sahayan5n cukup dengan
adan5ra kemungkinan pelanggamn sumpah terhadap temannya. Apabila
kedua budak-budak ini menjadi mitiknp, sementam salah safunya telah
merdeka narnun fidak diketahui dengan jelas, maka seolah mereka
berdua masih menjadi milil.nsa. setelah ifu, ia bersumpah
mernerdekakan salah safunya saja, maka dalam kondisi demikian ia
boleh mengundi salah safun1a.

Seandainya gnng b€rsumpah hanr safu omng, lalu ia berkata,
"Jika ifu burung gagak maka budak{cr merdeka; jika ia bukan burung
gagak maka b.rdak perernpuanku merdeka.,' Namun, ia fidak
mengetahui jenis burung tersebut. Dalam kasus ini, dia boleh mengundi
antara kedtran5n lalu merne,rdekalon salah safunp. JilG salah seomng
dari budak itu menggugat bahrra dirin!,alah png dimerdekakan, atau
setiap orang dari dua budaknyra menggugat har tersebut, maka
p€rnyataan yang dimenangkan adalah perrryataan tuan disertai
sumpahnya

***

PasaL Apabila seseorang berkata, 'Jika ia burung
gagak maka i{iku ini terthalak; dan jika bukan burung
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elang maka istriku yang lain terthalak.' Bgnrng itu lalu terbang,

sedang ia belum mengetahui jenisnya, maka salah seorang isfuinya

terthalak. si suami haram merd€kati kduaBya dan tetap wajib

menafkahi mereka sampai jelas siapa istinya yang terthalak. sebab,

mereka tertahan oleh hak sang suami

Ashab kami berpendapat, suami mengrrndi keduanya. siapa

yang undiannya kelmr, dialah istui Spng.terthalak. Hal ini seperti

pendapat kami tentang hamba sahaSp.

Pendapat yarry shahih.menyebutkan, undian tidak masuk dalam

kasus ini karena alasan yang tdah kami sebutkan dalam kasus suami

yang menthalak seomng istinlp nanrun ia lupa. Demikian ini pendapat

mayoritas ahli ilmu. Menr.rnrt pendapat ini, keharaman kedua istrinya

tetap berlaku sampai diketahui siapa yang terthalak. Ia tetap wajib

menafkahi mereka.

Apabila seomng suami berkata, 'Inilah perempuan yang

kulanggar janjinya" maka ia haram baginlp. Pertanyaannya tentang

kehalalan wanita yang lain, bisa diterima-

Apabila perempuan yang tidak diketahui status penalakannya

bahwa ia wanita yang telah dithalak, rnaka pern5ntaan yang diterima

adalah pemlntaan suami, karena ia membantahn5ra. Apakah ia harus

bersumpah? Pendapat ini terbagi jadi dtn riwaSnt.

Pasal: Apabila seorang suami berkata, 'Jika ifu

bunrng gagak maka seluruh istrinya terthalak; iika itu bukan

burung gagak maka seluruh budaknSTa merdeka." Burung itu

terbang dan ia tidak mengetahui jenisnya. Maka, dalam kasus ini ia

dilamng memanhatkan dua miliknya (istui dan budak) sehingga jelas

statusnya, dan ia tetap wajib menafkahi sernuanya.
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Apabila seorang s,ami berkata, "Jika ia burung gagak maka
seluruh ishinya terthalak dan sduruh budaknya merdeka," maka bila ia
menggugat bahwa burung tersebut bukan gagak agar mereka sernua
dimerdekakan, pendapat lrang dibenarkan adarah pemyataannya.
Apakah ia diminta bersumpah? Jauraban dari pertanyaan ini keluar dari
dua riwalnt

Apabila suarni berkata, "la bukan burung gagak,,, ia
mernerdekakan seluruh budaknSn dan tidak menthalak istoinya. Jika
seluruh istinya menggugat bahwa burung tersebut adalah burung gagak
agar mereka dithalak, maka pendapat yang dimenangkan adalah
pemyataan suamai. Mengenai ker,rajiban sumpah sang suami, di sini
terdapat dua pendapat.

Pada setiap kasus ini kami berpendapat, suami diminta unfuk
bersumpah, lalu ia menolak sumpah tersebut, maka kepufusan kasus
tereebut disesuaikan dengan penolakanqa.

Apabila orang ini berkata, "Aku tidak tahu burung apa ifu?,,,
maka menurut qiyas madzhab ia harus mengundi keduanya. Jika
pemenang undian ini jafuh pada burung gagak, maka seluruh isfuinya
tertralak dan t udaknSn dimerdekakan. Sebaliknya, jika pemenang
undian ini jafuh pada pam budak, maka mereka dimerdekakan dan
istuinya fidak dithalak. Demikian ini pendapat Abu Tsaur dan Ashab
fuy-Syafi'i.

Jika pemenang undian ini jafuh pada para budak maka mereka
dimerdekakan; jika pemenang undiann5ra para istri, mereka fidak
difialak dan seluruh budakqn tidak dimerdekakan. sebab, undian bisa
masuk dalam pemerdekaan budak, mengingat Nabi S pemah
mengundi enam oftmg budaknyazaT. undian tidak bisa masuk dalam

287 HR. Muslim (3,/Kibb lntan/zggl. TakhrijnSn telah dipaparkan pada bagian
pertama Kitab Wasiat.
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ranah thalak, karena tidak ada riwaSnt png mengulas soal itu, juga tidak

bisa diqiyaskan pada kasus pernerdekaan budak.

Thalak adalah melepas tali ilotan penrikahan, dan undian tidak

masuk dalam mnah . Sebalikqn, pemerdekaan adalah

melepas ikatan keeernilikan atas budak, dan undian rnasuk dalam ranah

,4shab Aqrsffi'i menyatakan, 'Para budak sahaya tidak bisa

diundi (dalam proses pemerdekaan) kecuali setelah pemiliknya

meninggal dunia. Dengan kata lain, sesuafu png tidak la5rak ditenfukan

bagi penerima uaris juga fidak layak bagi peu/aris. seperti halnya kasus

sumpah terhadap dua omng isffi. Selain ifu, para budak perempuan

haram bagi penerima waris yang tdak bisa dihilangkan oleh undian.

Undian budak per€mpuan yl3ng dilal6anakan oleh palaris tidak bisa

dilaksanakan, seperti seandain5ra ia menenfukan kemerdekaan kepada

mereka.

L283- Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Apabila

seorang suami berkata pada para istriryn, 'Salah seorang

dari kalian terthalak' namun hnpa menenfukan seorang pun

secar.r jelas, maka mereka harus diundi. Dan, pemenang

undian otomatis berstafus istri yang dithalak-"

Maksudnya, apabila seorang sr.rami menthalak salah seomng

ishinya tidak secara jelas, rnaka ia ditenfukan dengan cara undian. Kasus

ini dikernukakan dalam riuraft jama'ah. Pendapat ini juga didukung

oleh Al Hasan dan Abu Tsaur.

Qatadah dan Malik menufurkan, "Seluruh isfuinya terthalak."

Hammad bin Abu Salman, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ary-Ssnfi'i

menufurkan, "Suami boleh mernilih salah seorang dari mereka
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sesukanya. Dengan bngitu jafuhrah tharaknya. Sebab, sejak awar suami l

berhak untuk menjatuhkan tharak dan menentukannya. 
^;J;;","* 

i
menjafuhkan thalak namun berum menenfukannya, ia berhak I
menenfukannya, unfuk memenuhi haknya.,, 

I

Menurut kami, pendapat 5.ng terah kami kemukakan bersumber I
dari riwavat Ali dan Ibnu Abbas RadhiSnflahu Anhu. ndak ada pakar I
yang menyangsikan stat,s mereka sebagai sahabat Nabi. Di sampino itu l
menghilangkan kepemilikan didasa*an pada dominasi dan ;; I
pilihan. Jadi, ia memasukkan undian seperti pemerdekaan budak. Dalir I
menetapkan bahwa Nabi $ pemah mengundi enarn hamba rur,uy*yu- I

selain ifu, hak tersebut diberikan pada seseorang yang berum I
jelas, sehingga wajib mernperjerasn5ra dengan undian. Misalnva drh- I
kasus'kemerdekaan hamba sahaSn kefika dimerdekakan oleh si tuan I
yang sedang sakit, dan nilai total mereka tidak meleuiti ..rotiou I
hartanya. contoh lainnya, seperti merakukan perjaranan d*gur, 

"ur;h Iseorang istri, mengawali girimn sarah seorang isfui, dan membagi bagian I
dua orang yang bersyarikat. I

Alasan lainnya, orang ini menthalak salah seorang isfuinya yanq I
belum diketahui dengan jeras. Karena ifu, ia tidak berhak nl"rr;rr;; I
sesukanya, seperti istri yang terah ditenfukan tharaknva namun I
kemudian terlupakan (mansgnht 

I
Adapun alasan mengapa seruruh isti omng ini tidak tertharak, I

karena ia menyandarkan tharak pada sarah seorang istrinya. seruruh I
istrinya tidak terthalak, seperti harnyra jika ia menenfukannya. I

Pemyataan ulama "ia berhak unfuk menjahfikan tharak dan I
menenfukan siapa yang ditharak", maksudnya seorang suami berhak I
menentukan istri yang akan dithalaknya. Dia tidak harus menentukannva f
setelah menjafuhkan tharak, seperti kasus suami yang mentharak I

;:::snamunkemudanupa 
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Sementam itu, iika ia meniatkan salah seorang isfoinya dengan

jelas, secara otomatis si isfui terthalak, karena suami telah menenfukan

ia dengan niat. Hal ini sama dengan suami Snng menenfukan istrinya

yang akan dithalak secam lisan.

Apabila suami berkata, "lstri Snng aku thalak bukan si fulanah",

pemyataannya diterima karena ada kemungkinan ia berkata demikian'

Apabila si suami meninggal dunia sebelum melakukan undian

dan penentuan, ahli waris mengUndi mereka. Siapa yang menang

undian, ialah yang terthalak. Karena itu, hukum si pemenang undian

dalam masalah warisan seperti hukum wanita yang telah dithalak.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata pada para

istrinya, 'salah seor.rng kalian besok terthalak", maka esok

harinya salah seorang dari mereka terthalak yang ditentukan dengan

cara mengundi. Apabila ia meninggal dunia sebelum esok hari, seluruh

ishinya berhak meuarisi hartanP.

Jika salah seomng dari mereka meninggal dunia, si suami

ma*arisinya, karena ia meninggal sebelum jatuh thalak. Begifu esok

harinya, ia mengundi seluruh istuinya termasuk yang telah meninggal.

Jika undian ini jatuh pada istui yang telah meninggal maka tidak satu

pun istrinya yang terthalak. Jadi, isfoi yang meninggal ini seperti

perempuan yang telah ditentukan oleh si suami dalam'pemyataan

"Kamu terthalak besok".

Al Qadhi men5ratakan, mengacu pada qiyas madzhab suami

mesti menentukan thalak terhadap istrinf yang masih hidup'

Apabila si suami mempunyai dua orang istri, lalu salah

seorangnya meninggal dunia, maka ishi yang lain terthalak. Hal ini

Al Mughni - l 6os I
I
Ij



seperti kasus suami yang berkata pada isfuinya dan wanita lain ,.salah

safu dari kalian berdua terthalak". Dernikian ini pendapat Abu Hanifah.

Perbedaan antara dua wanita ini (isffi dan wanita lain) sangatlah
jelas. sebab, wanita lain bukan objek thalak saat ia mengucapkannya.
Karena ifu, pemyataan thalak oftmg tersebut tidak bisa .dialihkan
padanya.

Memang, perempuan lain bisa menjadi objek thalak, dan
mernaksudkan ia sebagai objek thalak suafu 3nng mungkin. Bermaksud
menjafuhkan thalak pada unnita lain sama seperti menghendaki wanita
lain yang temSnta kernudian meninggal, tidak berkonselmensi jafuhnSn
thalak pada wanita lain. Wanita ini tetap mempunyai stafus seperti sedia
kala.

Pendapat tentang ta'liq pernerdekaan budak sarrra dengan
pendapat tentang ta'liq thalak.

Apabila pada esok hari fuan yrang menta'liq telah menjual
sebagian budaknya maka ia mengundi budak lrang telah dijual tersebut
dengan budak yang lain. Jika temyata undian jatuh pada budak yang
dijual maka tidak ada satu pun budakngra yang dimerdekakan.

Mengacu pada pendapat Al eadhi fuan sebaikngn menenfukan
kemerdekaan pada budak yang tersisa. pendapat serupa selayaknya
dilontarkan oleh madzhab Abu Hanifah dan Asy-syafi'i, sebab, tuan,
menurut mereka, berhak menenh.rkan dengan ucapannya. Menjualsalah
seomng budak tersebut merupakan b€nfuk pengalihan dari
pemerdekaan, jadi ia mesti menetapkan kemerdekaan ifu bagi budak
5nng tersisa.

Apabila seoftmg hnn menjual setengah budaknSn maka ia harus
mengundi antara budhk tersebut dengan budak sisanya. Apabila undian
ini jatuh pada budak itu, ia memerdekakan setengahnya lagi dan
membebankan sisanya pada budak yang lain. Demikian ini jika fuan
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yang memerdekakan dalam kondisi berada. Jika ia dalam kondisi sulit, ia

hanya harus memerdekakan setengahnga.

. Pasal: Apabila seseorang berkata, 'Istri terthalak dan

budak perempuanku merdeka", sementara ia punya ban5nk
istri dan budak perempuan, da, pemyataan ini ditujukan pada

pe.rempuan tertenfu, maka konselmensinF ditanggung oleh perempuan

tersebut.

Jika pern5ntaan ini difuiukan pada seorang r*nnita ying belum

jelas di antara mereka, atau jika ia tidak meniatkan apapun, Abu Al

Khaththab berpendapat, seluruh istuinya terlhalak dan seluruh budak

perempuannya merdeka. Sebab, benfuk kata funggal yang diidhafahkan

pada kata yang lain, Fng dimaksud adalah keseluruhapnya, seperti

firman Allah &:

@ Up 3j1'sr o\G;f Jil '-,i;-l3x,op

"Dan jika kamu manghifung nilonat Allah, niscaSa lamu tidak

al<an nnmpu maghihngntn."(Qs. An-Nahl [15]: 18] dan firman-Np:

@,;4i$'Hfi
"Dihalalkan bagimu pada malam hari puaa bercampur dengan

istrimu. " (Qs. Al-Baqarah l2l: L87l

Di samping itu, formula seperti ini diriwa5ntkan dari Ibnu Abbas.,

Jama'ah menyatakan, "Thalaknya jafuh pada wanita yang belum jelas,

dan hukumpya sama seperti kasus seandainya seseoftmg berkata, 'Salah

seorang kalian terthalak dan salah seomng kalian merdeka'. Alasannya,

bentuk kata tunggal tidak digunakan dalam bentuk jamak, kecuali secara
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majaz- Kalimat punya makna substansinya serama tidak ada faktor yang
mengalihkan pada makna yang lain.

Seandainya pemyataan tersebut punya dua kemungkinan yang
satna, tenfu ia harus mernbatasinya pada safu wanita (istri dan
budaknya), karena ifulah 5nng meyakinkan. sementara hukum istri atau
budak perempuan selebihnya fidak bisa ditetapkan oleh perkara yang
meragukan.'lnilah pendapat llang palins shahih. wattahu a'lan.

1284. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,
'Apabila seor.rng suami mentharak seonng istrinya dan
terlupakan, maka ia diputuskan dengan undian."

Mayoritas Ashhab kami berpendapat, apabira seorang suami
menthalak salah seorang isfuinya narnun ia rupa isfoi yang mana, maka ia
menetapkannya dengan undian. Jadi, hukum thalak tersebut dipufuskan
bagi si pemenang undian, dan isfoinya yang rain tetap halal baginya.

Isma'il bin Sa'id meriwayatkan dari Ahmad sebuah pernyataan
yang mengindikasikan bahwa, undian ticiak disunakan dalam kasus ini
unfuk mengetahui wanita yang halal. Ia hurrrru digunakan unfuk
mengetahui siapa yang berhak atas harta warisan.

Isma'il bin sa'id menyatakan, Aku pemah bertanya pada Ahmad
tentang kasus laki-laki yang menthalak salah seorang istrilva narnun
tidak mengetahui istui mana yang ia thalak. Ahmad menanggapi, ,,Aku

tidak sefuju thalak dengan undian. Menurutonu, bagaimana seandainya
orang ifu meninggal dunia?"

Isma'il berkata, "solusinya undian," jawabku. Demikian ini
karena undian diberlakukan dalam kasus menSnngkut harta benda.

Jama'ah yang meriwayatkan sorusi undian daram kasus
perempuan yang dithalak yang terlupakan, hanya berlaku dalam
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masalah warisan. Adapun dalam masalah istinya 51ans halal tidak boleh

diputuskan dengan undian. Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu.

Dengan dernikian, masalah ini bisa disimpulkan dalam dua point.

Pertann, Penggunaan undian dalam losus istri 5nng terlupakan terkait

soal warisan. Kdua, penggunaan undian dalam kasus yang sama unfuk

menenfukan wanita yang halal.

Point p€rtama didasad lnng diriwayratkan oleh

Abdullah bin Humaid. Dia berkata, Aku bertanya pada Abu Ja'far

tentang seorang pria dari Khurasan yang punya empat omng isfui. Pada

saat pria ini datang ke Bashrah, ia menthalak salah seomng istrinya dan

menikah lagi, kemudian meninggal dunia. Para saksi tidak tahu siapa

gerangan istui yang tdah dithalak almarhum.

Abu Ja'far menanggapi, Ali RadhiSnllahu Anhu pemah berkata,

"Undilah di antara ernpat omng isfui, peringatkan2s seorang dari

mereka, dan bagikan warisan kepada mereka. Sebab, apabila terdapat

kerupaan hak yang tidak mungkin bisa dibedakan, selain dengan undian,

maka penggunaan undian sah-sah saja, seperti beberapa orang yang

berhak atas bagian waris dan pam hamba yang berkah atas

kernerdel,<aan

Adapun menentukan wanita yang halal dalam kasus wanita yang

terthalak lalu terlupakan (mansighl, fidak sah menggunakan undian.

Sebab, dalam kasus ini si isfui menjadi serupa dengan hukum wanitalain

yang bdum menjalin akad nikah dengan sang suami. Di samping undian

tidak menghilangkan kehamrnan perernpuan 1nng dithalak, juga tidak

bisa mernbatalkan thalak atas ishi yang telah divonis thalak. Juga ada

kemungkinan isti !,ang terthalak tersebut bukanlah wanita yang

undiannlra keluar.

2s Dalam satu naskah terfulis "dan ucapkan kata yang langka.'
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Oleh sebab ifu, seandainya si suami ingat bahwa perempuan

yang dithalak tersebut bukanlah isfui yang undiannya keluar, otomatis

wanita ifu haram baginya.

Apabila keharaman itu hilang atau vonis thalak hilang, karena si

suami mencabut ucapannya karena ia telah ingat kembali, maka

keharaman setelah proses undian wajib berlaku seperti sedia kala.

Al Kharqi mengernukakan kasus suami yang menthalak istrinya,

lalu ia tidak tahu apakah ia menthalak safu atau tiga? Dan, kasus suami

yang bersumpah dengan thalak bahwa ia tidak akan makan kurma, lalu

ia mendapatkan kurma lalu memakan sebutir, maka perempuan tersebut

ta* f,aa baginya sampai ia yakin bahwa perempuan itu bukan yang

dikenai sumpah thalak lalu ia mengharamkannp. Sementara ifu, hukum

asal menyebutkan tetapnya ikatan pemikahan dan tidak bisa ditentang

oleh keyakinan akan keharaman si istui. Pendapat ini lebih utama.

Demikian pula hukum dalam seh.rnrh kasus yang menjatuhkan

thalak pada seomng isfoi secam jelas kernudian disamarkan dengan istri

yang lain. Misalnya, seomng suami melihat seorang isfuinya berada di

suafu daerah atau wilayah lalu berkata "kamu dithiak" tanpa

mengetahuinya dangan jelas.

Begitu halnya suami 5nng menjatuhkan thalak padd' salah

seorang istrinya dalam kasus ta'liq thalak dengan jenis burung dan kasus

semisalnya. Dalam kasus ini seluruh isti haram bagrnya sehingga jelas

siapa iski yang dithalak. Suami tetap wajib menafkahi seluruhnya,

karena mereka berada dalam

Dalam kasus ini, apabila si suami mengundi seluruh istrinya,

undian ini tidak berimplikasi apapun. Isti png undiannya keluar tidak

halal dinikahi, karena mungkin saja ia bukan iski Snng dithalak. Istri

yang lain juga tidak halal baginSn, karena bisa jadi ia wanita yang

dithalak.
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Ashab kami menyatakan, apabila suami mengundi mereka, lalu

undian salah seorang keluar, hukum thalak berlaku baginln. Si suami

halal menikahinya kembali setelah rr:rrsa iddalnya habis. Istri yang lain

tetap halal baginya, seperti kasus thalak terhadap seorang istoi yang

belum ditenfukan. Mereka berargumen dengan ketemngan yang kami

lainnSn, si isti adalah wanita terthalak 5nng tidak

diketahui dengan jelas. Hal ini sama dengan kasus jika suami berkata,

"Salah seorcng kalian dithalak". Di samping ifu, tindakan tersebut

merupakan penghilangan salah satu hak milik yang didasarkan pada

dominan dan usaha yang mirip pemerdekaan

Pendapat yang shahih, ins5a Allah, undian tidak masuk dalam

kasus ini, menurut argumen yang telah kami sebutkan di depan. Letak

perbedaan prinsip yang mereka analogikan adalah, hak belum

ditetapkan bagi seseorang secara jelas, lalu syam', menjadikan undian

sebagai alat banfu, karena ia layak menjelaskan. sementara dalam

prinsip kita, thalak jafuh dengan pasti pada istri yang ditentukan, dan

undian tidak dapat mencabut vonis thalak dan tidak pula dapat

menjatuhkan thalak pada yang lain.

Jatuhnya undian pada yang lain fidak dapat dipercaya.

Kemungkinan jah"rhnya undian pada isfui yang lain seperti kemungkinan

jatuhnya undian pada dirinya, bahkan itu lebih jelas bagi yang lain.

Sebab, apabila jumlah ishinyn empat orang maka peluang jafuhngn

undian pada salah seorang dari mereka secara jelas lebih kecil dibanding

peluang jafuhnya undian pada salah seorang dari tiga istuinya.

Oleh sebab ifulah, apabila terjadi kerancuan antara saudari suami

dengan perempuan lain, isfui yang meninggal dengan 'yang terbunuh,

istrinya dengan wanita lain, atau sumpah dengan thalak tidak akan

makan buah, lalu ia mendapatkan buah, dan contoh semisalnya yang
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sangat panjang unfuk disebutkan, maka undian fidak dapat digunakan

dahm kasr.rs-kasus tersehrt. Begifu pula dalam masalah ini.

Menanggapi hadits Ali, undian tersebut terkait masalah warisan,
bulan soal kehalalan isfui. Kami fidak menernukan seoftmg sahabatpun
png berpendapat bahwa hadib tersebut berbicam tentang mengundi
isti yang halal.

PasaL Mengacu pada Ashab kami, apabila
disebutkan bahwa unnita yang dithatak bukanlah wanita
lrang undiannya keluar, maka jelas ia haram bagr sang
suami. Jatuhnya thalak terjadi saat si suami menthalak,
bukan saat ia ingat.

Pemyataan suami dalam masalah ini bisa diterima, karena ia

mengakui diri. Isfui yang undiann5n keluar dikenrbalikan pada sang

suarni, karena kami telah menjelaskan bahwa ia bukan wanita yang

dithalak. Undian bukanlah thalak, baik jelas (sharihl maupun kiasan
(knaWh).Apabila wanita tersebut belum dinikahi (oleh pria lain), ia
dikernbalikan pada suaminln. Pemyataannya dalam hal ini bisa diterima,
karena ia perkara yang keluar dari dirinya 5nng hanya diketahui olehnya.

Lain halnya, jika wanita ifu telah dinikahi oleh pria lain atau atas

kepufusan hakim, ia tidak boleh dikernbalikan pada suami sebelumnya.

Sebab, jika ia telah menikah kembali, ia terikat oleh hak suami kedua.

Artinya, pemyataan suami pertarna tentang fasakh nikahnya tidak bisa

diterima. Undian unfuk mernisahkan ikatan pernikahan (furqahl yang

dilakukan oleh pihak hakim, tidak mungkin dithalak oleh suami. Jadi,

fuqah terjadi pada suami-isti.

Ahmad menSatakan dalam riwaSnt Al Maimuni: Apabila seorang

suami mempunyai empat isti lalu ia menthalak salah seorang dari
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mereka, namun tidak tahu istri mana gang dithalak, ia boleh mengundi

mereka. Jika ia mengundi mereka lalu undian jafuh pada salah seorang

mereka, namun kemudian ia ingat siapa istri yang dulu dithalak, maka si

istri yang undiannya keluar dikernbalikan padanSn dan istri yang ia ingat

telah dithalak dikenai thalak.

Apabila si istoi telah menikah lagi, sohrsiryTa telah disebutkan di

depan.

Apabila hakim mengundi mereka, aku Udak sependapat unfuk

mengembalikan si isfui tersebut pada smmiryla, karena kedudukan

hakim dalam kasus ini lebih besar darin5a."

Abu Bakar dan hnu Hamid menyatakan, apabila suami telah

mengundi setelah itu berkata, "Sebenamsa wanita yang terthalak bukan

dia (isfui yang undiannln keluar)", rnaka kduanlp terkena thalak serta

tidak boleh dikernbalikan pada mng suami, karena istui 5rang dithalak

dengan jelas hamm baginln, mer,uarisi harta suami jika meninggal, dan

suami tidak mewarisinya.

Mengqi5nskan pada pendapat mereka, suami wajib menafkahi

istrinya yang dithalak dan tidak halal berhubungan intim dengannya.

Pasal: Apabila suami berkata, 'Inilah istri 37ang

dithalak', pernyataannla diterima. Jika ia berkata, 'Ini istri
yang dithalak, ooh bukan, tapi uranita ini," maka keduanya

dithalak, karena ia mengakui penalakan wanita lnng pertama.

Pengakuanya diterima. Kemudian, pengakuannSn telah menthalah

'wanita kedua juga diterima. Pencabutan perrryntaan pertama bahwa ia

telah menthalak unnita pertanra, tidak diterima.
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Demikian halnya jika orang ini mengucapkannya tiga kali
"Wanita ini terthalak, eeeh..yang ini, eeeh... gang ini" maka seluruhnya

terthalak.

Apabila ia berkata, 'Wanita yang ini atau Srang ini, eeeh yang

ini" maka wanita yang kedua dan perhrna terthahk.

Jika ia berkata, "Aku telah menthalak wanita ini, eeeh...gnng ini

atau yang ini" maka wanita perhrna dan salah safu wanita Spng kedua

atau ketiga terkena thalak.

- Jika ia berkata, 'Kamu dithalak dan unnita ini atau wanita ini",

Al Qadhi menyatakan, "I(asus ini sarna dengan sebelumnSn". Ia

menufurkan bahwa ini pendapat Al-I(sa'i.

Muhainmad bin Al Hasan , "Wanita yang kedua

tethalak, dan masih menyisakan keraguan pada wanita lnng pertama

dan ketiga."

Penjelasan pertann: orang ini mengathafkan kata kedua pada

kata pertama dengan tanpa mgu-mgu, kemudian mernisahkan kata

kedua dengan kata ketiga dengan l<ata penghubung au (yang

mengindikasikan keraguan). Jadi, ia ragu apakah menthalak unnita yang

kedua atau ketiga.

Seandaiqa seorang suami berkata, "Aku menthalak unnita ini

atau wanita ini dan ini" maka u/anita png ketiga terkena thalak, dan

ragu pada dua wanita Snng dis€tlutlon pertarna kali.

Pada dua masalah ini bisa jadi keraguan ini terdapat seluruhnya,

karena pada masalah pertarna ia rnenggunalmn kata penghubung au

setelah menyebut unnita pertarna dan kedua, sehingga thalak ini

difujukan pada mereka berdtra. Sernentara ifu dalam masalah kedua, ia

mengathafkan kata ketiga dengan kata penghubung au.

Dengan dernihan, apabila seorang suami berkata, "Aku telah

menthalak wanita ini dan ini atau ini", ia difunfut unfuk menjelaskan.
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Jika ia menjelaskan, wanita yang dithalak yang ketiga, maka hanya satu

orang yang dithalak. Jika ia berkata, "Aku tidak menthalaknya", maka

dua wanita yang disebutkan pertama terkena thalak. Jika ia tidak

memberikan penjelasan, ia mengundi antara dua wanita yang disebutkan

pertama dan wanita ketiga-

Al Qadhi menlntakan dalam At Muiarmd,dan pendapat ini lebih

shahih Apabila seorang $ami berkata, "Aku menthalak wanita ini atau

ini dan ini," ia diminta penjdasan. Jika dia meniawab, "la wanita

pertama," hanya safu istrinya SBng t€rthalak. Jika ia menjawab, "Bukan

wanita yang pertama", maka dua uranita png disebutkan terakhir

terthalak. Sama seperti pemyataan "Aku menthalak wanita ini atau dua

wanita ini."

Orang ini tidak boleh menyetubuhi seluruh isfuinya sebelum

mengeluarkan penjelasan- Jika ia menyebufuhi salah safunya, ifu bukan

suafu penjelasan. Apabila salah seorang dari kedua istinya meninggal

dunia, thalak tidak jatuh pada istinya png lain.

Abu Hanifah menutukan, 'Thalak teniebut jah-rh pada istrinya

yang lain, karern ia meninggal dunia sebelum menetapkan thalaknya."

Menurut hemat kami, meninggalnlp salah seomng dari mereka

atau menyefubuhinya tidak menafikan kenrungkinan ia sebagai ishi yang

dithalak, sehingga tidak terdapat penentmn terhadap isfui yang lain,

seperti halnya istui png sakit.

' 
Apabila suami berkata, 'Aku menthalak wanita ini dan wanita ini

atau wanita ini dan wanita ini,'rnaka seoarl zlnhir ia telah menthalak

dua istrinya tanpa apakah dua isfuin5n Snng disebutkan

pertama atau yang terakhir. FIal ini sarna dengan kasus suami yang

berkata, "Aku menthalak dua unnita ini atau dua wanita ini."

Jika ia menjelaskan, 'Mereka berdm yang pertama disebudran"

maka thalak secara jelas jahrh pada mereka berdua. Sebaliknya, apabila
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ia menjelaskan, "Aku tidak menthalak dua perempuan yhng disebutkan
pertama-" Maka, thalak tersebut jafuh pada dua wanita yang disebutkan
terakhir.

Apabila dia berkata, "sebenamya aku ragu menthalak isfui yang

kedua dan dua wanih gnng disebutkan terakhir" maka thalak jafuh pada

wanita pertama, dan keragtnn tetap ditujukan pada tiga istri lainnya.

Kapan pun ia menielaskan pernptaanryTa dengan sesuafu lrang
mungkin, pemlataan ini dapat diterima.

1285- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila suami yang menyratalon thalak tersebut meninggal
sebelum esok fiba mal<a ahli unris mengundi mereka. Dan,
harta waris diberikan pada mantan ishi lainryra ty.rng tidak
dijatuhi thalak)-"

Ahmad menegaskan pernlntaan ini. Abu Hanifah menufurkan,
harta waris dibagikan kepada seluruh isfuingn, karena mereka sernua

punla peluang lang sarna unfuk mendapatkannla, sernentara bagian

waris tdak bisa disal0rkan ke pihak lain.

Aqr$nfi'i mengatakan, "Harta u/arisan lpng khusus bagr

mereka ditangguhlen sampai mereka berdarnai soal ifu, karena siapa
yang berhak di antara mereka belum diketahui."

Dalil pendapat Al Kharqi pitu pemlntaan Ali RA, karena pam

istrinya mempuqni .lrak lpng sanrr, dan tdak ada cara unfuk
menenfukan salah safuq7a. Karena ifu, fidak ada jalan lain kecuali harus

menggunakan undian. Hal ini sama seperti kasus orang lrang
memerdekakan beberapa budak milikngra di saat sakit, sementam ia
tidak puryra harta htoi sdain mereka. Hulrurn tdah ditehpkan terhadap
mereka dengan dasar nash.
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Di samping ifu, manrariskan harta pada seluruh isfuin5n seperti

mewariskan harta pada orang yang tidak berhak secam pasti.

Sedangkan menangguhkan pembagian waris (waql tdak sampai

menufup total bagian omng yang berhak s@ar.r pasti. Undian

menyelamatkan kita dari dua kekhawatimn ini, dan metode undian
punya analog dalam syam'.

PasaL Apabila sebagian atau seluruh ishiryTa
meninggal dunia, kita mengundi selunrhnS;a- Siapa yang

undiannya keltrar maka si suami terhalang dari unrisannln.

Apabila sebagian ishi meninggal sebelum sang suami dan

sebagian lagi meninggal dunia setelah sang suami t{,'afat, dan undian

keluar unfuk isrhinSn 1nng telah meninggal sebelumnya maka si suami

terhalang dari warisannya.

Apabila undiannya keluar unfuk istoi yang telah meningsal

setelahnya maka ia terhalang dari warisan suaminya, sementara para

istri lainnya dapat ma.r,rarisi dan mer,r,rarisikan hartanya.

Apabila pasca kematian isfoin1n, suami berkata, 'lnilah wanita
yang telah aku thalak" atau ia berkata ter_hadap isti png dithalak

namun belum jelas "inilah isfoi Snng aku maksud", maka ia terhalang

dari warisan sang istri, karena dia mengaku sendiri. Para isfuinya 5nng
lain mer,r,rarisi hartanya, baik para ahli waris mereka membenarkan

maupun mendustakan si suami. Hal ini karena pengetahuan hal ifu
hanya diketahui dari pihak suami.

Selain ifu, hukum asal menyebutkan tetapnln tali pemikahan

mereka berdua. Mereka (ahli u/afis istui) mengkalim thalak suami

terhadap si isfui, narnun hukum asal adalah tidak adanya thalak.
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Apakah suami diminta unfuk bersumpah? Dalam'hal ini ada dua

riwayat. Apabila kita berpendapat, suami diminta unfuk bersumpah lalu

ia menolaknya maka kami menghalangi dirinlp dari warisan sang istri,

karena pembangkang€nnya. Isfui png lain juga tidak mo,r,rarisi hartanya

karena pengakuan sang suami bahun ia telah menthalaknya.

Apabila sang suiimi meninggal drrria dan ahli warisnln berkata

pada salah seorang ishiryn 'ini isti yang dithalak;;, lalu si istri

mengakuinya atau para ahli waris si isti mengakuinya setelah

kematianngn, maka kami menghalanginlna dari unrisan sang suami

Apabila si isfui atau ahli rrnrisnlTa menyanggah pemlntaan
tersebut, analogr pendapat yang tdj kami kernukakap di depan 5nifu:
pemyataan lnng dimenangkan adalah perrryataan si isfui. Sebab, si istri
mengklaim masih adaryn ikatan pelrrikahan, sernentara mereka

mengklaim sudah lepasnya ikatan p€rrrilGhan. Hukum asal berpihak
pada si istri, dan pemyataan ahli unris lang mengn:dutkannya tidak bisa

diterima kecuali atas dasar bukt.

Apabila dua omng ahli waris suami bersaksi bahwa ia telah

menthalak istrinSla, kesaksian mereka dit€rima jika mereka bukan orang
yang menjaga warisanngn dan fidak menjaga oftmg yang Udak

menerima kesaksiann3n seperti ibu dan nerrek mereka- Sebab, warisan
salah sebrang ishi tidak dikembalikan pada ahli waris suami, melainkan

hanya unfuk memenuhi segala kebutuhanrya.

Apabila salah seomng isbi menggt4pt bahwa suaminlp telah

menthalak wanita tersebut secam jelas, lalu unnita ifu menyanggahnya,

maka pemgntaan png dibenarkan ialah pernyataan strami. Jika si suami

meninggal dunia, wanita ini fidak meunrisi suaminlra karena

pengakuannya bahwa ia tdak b€rhak atas warisannya. Kita menerima
pemlataan istri t€rkait hal yar€ m€rugilGnn!,a, bukan hal yang

menguntungkannln. Dan, ia dikani ffiah. S€bab, seklamya kita tidak
menerima pemgrataan ishi terkait faktor yang mertrgikannla.
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Perincian kasus ini berlaku iika si ishi diiatuhi thalak bain.

Adapun jika ia dithalak raj'i, dan suami meninggal di tengah masa iddah

atau si istri meninggal dunia, maka masing-masing pihak meurarisi pihak

yang lain.

Pasal: Apabila seorang suami mempunlrai empat

orerng ishi lalu ia menthalak salah safun1n kemudian

menikahi wanita lain kembali setelah nurs.r iddahnya habis,

kemudian ia meninggal dunia narnun belum tahu siapa isfuinya Snng

dithalak, maka ba$ wanita lrang baru dinikahiqn memperoleh

seperempat warisan seluruh isfri. Pendapat ini ditekankan oleh Ahmad.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara ahli ilmu-

setelah itu, keempat isfui ini diundi. siapa png undiannSra keluar, ia

keluar dari stafus ahli waris dan ishi png lain meurarisi harta si suami-

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ahmad.

Asy-Sya'bi, An-Nakha'I, Atha', Al-Khurasani, dan Abu Hanifah

berpendapat, harha waris yang tersisa dibagi mta unfuk empat orang isti
tersebut. Abu Ubaid yakin ini pendapat ulama Hiiaz dan Imk-

. Asy-Syafi'i men3ntakan, harta unris yang tereisa ditangguhkan

untuk mereka sampai terjadi perdamaian. Pendapat 5rang paling kuat

telah disebutkan di depan. '

Ahmad meqntakan dalam riwalnt lbnu Manshur tentang

seorang lelaki yang punya ernpat orang isti, lang satu dithalak Uga,

yang satu lagi dithalak dua, dan satu istinlp dittnlak satu, setelah itu ia

meninggal dunia tanpa merrgetahui rrtna isti 5nng dithalak tiga,

dithalak dua, dan yang dithalak satu. solusi losus ini dengan uaflian.

Istri yang undiannya keluar sebagai isfoi yang terttnlak bain, fidak
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mendapatkan warisan. Ketenfuan ini b€rlaku jika suami meninggal pada

masa'iddah mereka, dan thalak tersebut dijafuhkan saat ia sehat.

Hanln istri yang terthalak tiga 57ang dari warisan,

sedangkan dua istui 5nng lain ffifus terthalak raj'i. Mereka tetap

menerima r*nrisan pada masa iddah, dan si suami meunrisi mereka.

Siapa di antara mereka lang rnasa ffialng habis, ia tidak

meruarisi suamin!,a dan si suamiirya fidak meu,arisin!,a.

Seandaiqn thalak tersebut dihfnglon pada rnasa sakit png
menyebabkan kernatian suami rnaka seturuh lstiqTa meunrisi harta

suami pada masa iddah. Adaprm jika masa idhh mereka telah habis

dan belum dinilohi lagi, dalam hal ini ada dm riwa3at.

PasaL Apabila seorang $ami menolak salah seorang
ishinya tidak secarir jelas ahu secaria jelas lalu ia lupa, lalu
seluruh iddalnya berakhir, rnaka ia boleh menikahi wanita kelima

sebelum dilakukan pengundian.

Ibnu Hamid mengerrukakan safu pendapat bahua dalam kasus

ini suami fidak sah menikahi wanita kelirna, karern isfui 3nng dithalak

berada dalam. hukum pam istiqB ditinjau dari kerrajiban mernberikan

nafkah dan ketnrarnan menikahi u,anita lain. Akad nilah tersebut tidak

sah karena kami tahu di antara mereka terdapat seorang isti yang

terthalak ba'in, yang tidak b€mda dalam akad niloh dan tidak pula

dalam iddah dari pemikahanryn. Jadi, bagairnana mungkin ia menjadi

ishinyra?

Ka,vajiban mernberi naftah pada isffi yang terthalak fidak lain

karena ia dilarang menikah dengan ldak hkl, unfuk mengumi

kefidakielasan statusrryn.
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Kapan saja kita mengetahui istri yang terthalak tersebut secara

jelas, baik lewat penjelasan si suami atau dengan undian, maka iddah

dimulai dari saat penalakan bukan dari penjelasan stafus'

Abu Hanifah dan sebagian Ashab Asy-syafi'i menyatakan, iddah

wanita tersebut dimulai dari saat stafus thalaknya tenrngkap. Pendapat

ini kurang tepat (fasidt mangingat thalak jatr,rh b€itu dinyatakan dan

berkonsekuensi terhadap pengharaman hubungan intim, terhalangnya

hak unris dari suami atau sebalikngra hak uE'ls suami dari istri sebelum

statusnya terungkap. Demikian halnlra iddah. Penjelasan hanlE

berfungsi menerangkan fakta yang telah teriadi'

Apabila suami meninggal dunia sebelum menjelaskan siapa

iskinya yang telah dithalak, rnaka selunrh istinya dikenai iddah ditinggal

mati suami. Demikian menurut pendapat AsySya'bi, An-Nakha'l; dan

Atha Al-Khurasani.

Abu ubaid berkata, "PerrrS/ataan ini merupakan pendapat ulama

Hijaz dan lrak. Sebab, masing-rnasing ishinSn mungkin saja masih

terikat pernikahan. Padahal, hukum asal menyebutkan tetapnya jalinan

pemikahan. Jadi, si istui r,rnjib menialani ilduh

Pendapat shahihmenyebutkan, setiap isti dalam kasus ini wajib

rnenjalani masa iddah5nng paling lama, baik iddahwafat maupun iddah

thalak. Hanya saja, iddahthalak dimulai dari waktu menjatuhkan thalak,

sedangkan iddahunfat terhifung dari meninggalnya sang suami. sebab,

setiap istri sangat mungkin diket.lai iddahwafat, dan berpeluang sebagai

istui yang dithalak, sehingga ia dikenai iddah thalak- Ia belum bersih

secara meyakinkan kecuali dengan menjalani mn iddah yang paling

panjang.

Ketentuan di atas berlaku pada thahk ba'in. Adapun istri png

dithalak mj'i, ia dikenai id&h wafat dalam kordisi apa pun, karena

wanita yang dithalak rai'i berstatus sebagai isfui'
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Pasal: Apabila seor.rng *mnita menggugat bahwa
suaminya telah menthalak dirinyra, lalu suami menyanggah
pernyataan tersebut, maka png dimenangkan pemyataan suami.
sebab, hukum asal menyebutnya masih tetapnya pemikahan dan tidak
adanya thalak, kecuali jika gugatan si isfui disertai bukti dan saksi. Hanya
dua orang saksi yrang adil yang bisa diterima kesalsiannya.

Ibnu Manshur mengutip dari Ahmad bahwa beliau pemah
ditanya, "Apakah kesaksian seoftmg letaki dan dua omng wanita dalam
kasus thalak, diperbolehkan?"

Ahmad menjawab, "Tidak boreh, derni A[ah. Sudah ada
ketenfuan tersendiri. Thalak bulon persengketaan harta bukan pula
bertujuan mendapat harta benda. Daram berbagai kondisi, kaum pria
selalu memperhatilian perkara thalak. Karena ifu, dalam kasus thalak
saksi haruslah dua omng pria, seperti hul"ln kasus hudud dan qishash.

Apabila tidak terdapat saksi, apakah suami diminta untuk
bersumpah? D sini terdapat dua riwayat. Abu Al-Khaththab mengutip
pendapat bahwa suami, dalam ka$,' ini, diminta unfuk bersumpah.
Pendapat ini shahih, karena,sejalan dengan sabda Nabi $ , "Al<an
tebpi sunph bagi tudakuaasg dailsabda beriau "sumpah bagi onng
gang menjnnggah"-m

Selain ifu, sah-sah saja suami meniafuhkan thalak, lalu ia
dimintai sumpah soal ifu, seperti hdqp rnahar. Abu Thalibpgl mengutip

zse tau'i; hadis ini telah dipaparren dahm nrasahh rr,- r9g,hlm. 24.
zso 6l Baihaqi meriunyatkan auUrn er-*-ur, (ll}/Zl3ldan Ad-Danquthni dalam

As-Sumn(4/2181.
Dalam hadis ini temdapat tambahan redalsi "ka.rali soal peraunkan" dari ;rilur

Muslim b-in Khalid Az-Zanfrdari Juraii, dad Afia, dari Abu Hurainh.
Ddam sanad hadis ini terrdapat MEsm bh Khafid- /qlrhft* menyatakan, "la juiur

nirnun banlak melahrkan kesahhan periraSntan" Al But<hari *orirui"l. p"rlnalat
yang diingkari hadi$lfa.

Abu Hatim berpendapat, h bisa d,indrrun hurah. sern€ntara ihr Abu Daud
mendhaifkannfa. A&-Dzahabi dahn. Al-Ir,fianl4/l}3l.

29r D. alam s€bagian nasloh t""t tl" "Ibnu Manshnr..
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dari Abu Al-Khaththab bahwa suami tidak diminta untuk bersumpah

dalam kasus thalak dan pemikahan. Sebab, dalam kasus ini suami tidak

divonis menentang sumpah. Jadi, ia fidak diminta bersumpah soal

thalak. Seperti kasus pernikahan, k€ffka suami mengklaim telah

menikahi seomng wanita, tetapi ia mengingkariryn-

Apabila suamiishi berbeda tentang bihngan thalak 1nng

dijafuhkan suami rnaka grang dibenarlmn pernyataan suarni, sesuai

argumen yang telah kami kernukakan di muka.

Apabila seorang suami meniafutfian thalak tiga dan istinya
mendengar hal ifu, lalu strami mernbantalrnp atau pernyataan ifu

diketahui ishi dari kesalsian dtra orang pria png adil, rrnka istr tdak
halal memperkenankan suami menjamah diriryn- Isti urajib menjauh

darinp sebisa mungkin, dan melarang suami kefika ia

menginginkannya. Bahkan, ia boleh menebus dirirya dari sang suami,

jika mampu.

Ahmad menlntakan, wanita ini tidak diperkenankan tinggal

bersamanya. Ahmad juga menuhrrkan, ia menebusi dirinp dari sang

iuami sesuai batas kemampuann!,a. Apabila ia dipaksa urrfuk melaynni

sang suami, ia tidak boleh bersolek dan mendekatinln, atau melarikan

diri darinya jika mampu- Jika dua pria 5nng adil dan tidak mencurigakan

bersaksi bahwa suamin!/a telah menjafuhkan thalak, rnaka ia tdak boleh

tinggal bersamanSra. Dernikian ini pendapat rnayoritas ahli iknu.

Jabir bin 7aid,-Hammai bin Abu Srlairnan, dan Ibnu Sirin

menlntakan, ia melarikan diri darin5n sebisa mungkin dan menebr.rsi

airiirl. dengan segah daya.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu 
",-O, 

dan Abu LJbail

menufurkan, ia melarikan diri darinya.

Malik berkata, wanita ini fidak bol€h b€rsolek r.urtuk sang suami

png terbukti telah menthalaknya, fidak
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secuil pun, atau bagian fubuhnya lnng terbuka, dan fidak suka

dijamahngn-

Driurayatkan dariAl Hasan, Az-Zvhfi, dan An-Nakha'I, bahwa si

suami diminta trnfuk bersumpah kemudian dosanya ditanggung dirinya.

Pendapat png shahih adalah pemyataan yang dikernukakan

oleh pam ulama terdahulu. Alasann5n, wanitd ini tahu dirinya telah

manjadi perernpuan lain bagi sang suami 1nng telah menthalaknya dan

haram baginf. Oleh sebab itu, ia wajib menolak dan menjauhi mantan

suami, seperti rdnnita lainnya-

Demikian halnya seandainSn seseorang mengklaim telah

menikahi seorang perernpuan, padahal ia bohong, dar' dibukfikan

dengan pemyataan dua orang saksi palsu, lalu hakim menetapkan

ikatan pernikahan tersebut-meskipun ia menikahinya s@ara batil dan si

wanita menerimangra-rnaka hukum kasus ini seperti hukum wanita 5ang

dithalak tiga.

Pasal: SeandainSra seorang suami rnenthalak tiga
ishinSn kemudian ia mengingkari thalak tersebut, si istri
fidak mewarisi haran5Ta- Pendapat ini dikemukakan oleh
Ahmad. Pendapat serupa dilontarkan oleh Qatadah, Abu
Hanifah, Abu Yusuf, Aslrslrafi'i, dan Ibnu Al-Mun&ir. Al

Hasan menyatakan, si r*anita ini tetap meunrisi harta suaminya, karena

s@ara zhahb berstaits sebagai ishinln.

Menurut herrnt uranita ini tahu dirinya pererrpuan lain

(ajnabiSal) ja& ia tidak merparisi harta mantan suaminya, seperti

perempuan lainrya.

Ahrrnd merryratakan dalarn riwapt Abu Thalib, si wanita ini

melarikan diri dari suaminya tersebut dan fidak menikah ligi sampai
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suami secara jelas meny.atakan thalak dan si isti mengetahui hal ifu.

Apabila suaminya datang lalu menggugatuiya, si isti boleh membantah

dan mengadukannya.

Apabila suami meninggal dunia dan belum mengakui thalaknya,

istuinya tidak mewarisi hartanya. Istui tidak boleh mengambil sesuatu

yang bukan haknya. Ia harus menjauh darinSn dan trdak meninggalkan

tempat tinggalnya. Akan tetapi, ia bersenrbunyi di negerirya.

Safu sumber menyebutkan, sebagian ulama berpendapat, si iski

boleh meny€rangn!,ra seperti ormg yang mernbela diri. Sikap isti

tersebut tidak mencengangkan suami, lalu ia melamngny"a menikah lagi

sebelum thalaknya ditetapkan- S€bab, dari segi tekshral hukum wanita

ini adalah isbi dari pria y"ang menthalaknya

Apabila si iski rnenikahi pria lain, ditinjau dari slnra', ia wajib

menerfuna hukuman dan dikenrbalikan pada suami perhrna. Dengan

begifu ia mempunyai dua suami: suami pertarna mengacu pada realitas

yang terjadi dan suami kedr.ra berdasarkan subshnsi png ada-

suami tidak boleh mengizinkan isti (dalam status thalak) keluar

dari negerinya, karena tindakan ini memperlnrat fuduhan

isti. Sebab, membunuh suami dalam kondisi dernihan dikategorikan

pembunuhan berencana, mengingat oft1ng png mernbela diri fidak akan

merencanakan pernbunuhan

Apabila istri berrnaksud mernbela diri, dan tem5nta

mencelakakan suaminlra, ia tidak berdosa dan tidak wajib mernbaSar

jaminan, menurut substansi hukum. Adapun se@ra tel(shlal si isfui

dikenai hukum penrbunuhan selarrn belum t€rbuld kebenamnryta-

Pasal: Ahmad men!,atakan, apabila suami menthalak

tiga istrinl;a, lalu empat orang bersalsf, bahura mereka

melihat si suami telah meqrefubuhin5n, rnaka ia dikenai had
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zina. Hukum had tersebut wajib dikenakan karena si ishi telah menjadi
wanita lain akibat thalak seperti wanita lainnya- Elahkan, statr.rsnya lebih
haram, mengingat ia haram disetubdhi dan dinitrahi

Apabila suami membantah tdah menthahk ishinya, dan telah
menyefubuhinSra, kemudian terbukti terrryata ia nrernang menthalaknya,
ia tidak dikenai had. Pendapat ini dikernukakan obh Aslr,q/a'bi, Malik,
penduduk Hijaz, Ats-Tsauri, AlAuza'I, Rabi'ah, AslrSlnf i, Abu Tsaur,

dan Ibnu Al-Mundzir. Alasannp karena banbhan suami terhadap thalak
tersebut menimbulkan dugaan lmmi batNrra ia hpa akan hal ifu. Inilah
ketid*jelasan yang menyelamatkan dia dari had. Kita tilak punga cam
Iain unfuk mengoreli pengetahr.rannga soal ftalak di saat teliadi
persetubuhan, kecuali ia mengakui hal tersehrt

Apabila suami berkata, "Aku merryretubuhirrya dahm kondisi
sadar bahr,m aku telah menjafuhkan thalak figa padanF,' perngrataan ini
merupakan pengakuan zina suami. Iuak4 ia dikenai hul{um seperti
ketentuan yang berlaku dalam pengahnn zina.

1286- Masalah: Abu At aasim At l(harqi berkata,
'Apabila seorang suami menthalak isilrinla lurang dari tiga
(thalak satu atau thalak dua) lalu rnlia ifuI>nya habis,
kemudian si ishi dinikahi oleh pria lain, disetubuhi,
kemudian dithalak atau suami kedmrrya merrirlggal dunia;
setelah mas.r iddalnya habis unnita ini dinikahi kembali oleh
suami pertama, maka ia harya memprrryai i.fiah thalak yang
tersisa dari tiga thalak !/ang da-"

Malrsudn5n, apabila seorar{l suami menthahk ba'in ishinya
kernudian ia menikahinya kerrbali, di stri minirml terrdapat riga kondisi.

P*bm4 uranita tersebut telah dini[rahi deh pria hfoi dan telah
disetubuhi, kernudian dinilohi hgi 

"l"h 
suami pertarrn (s€telah mdeurati
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proses thalak atau kematian suami kedua, dan menjalani rrasr iddah.

Wanita ini kernbali punya jatah thalak tiga dari suami pertarna, sesuai

ijma' ahli ilmu. Pendapat ini dikernukakan oleh Ibnu Al-Mun&ir.

Kdua, suami telah menthalak isbinya kumng dari thalak tiga

(thalak safu atau thalak dua) kemudian ia kerrbali padanSp lanrat proses

rujuk atau akad nikah yang baru sebelum dinikahi pria lain. uranita ini

hanya punln sisa thalak lnng belum diiatuhkan oleh suami-

Sepengetahuan kami, ulama tdak befueda pendapat soal ini.

Ketiga, suami menthalak satu atau thalak dua istuinya- Setelah

masa iddah istoi yang dithalak ini habjs, ia dinilrahi oleh pria lain,

kemudian uanita ini dinikahi kernbali oleh suami pertama. Menanggapi

kasus ini, ada dtra riwalnt dari Ahmad, iebagai berikut:

Rion5at perbnn, u/anita ini meurpun5ni sisa thalak dari suami

pertama. Dernikian pendapat'pu- tut"U"t besar Rasulullah * se,perti

Umar, Ali, Abu Mu'a&, Immn bin Hushain, dan Abu Huraimh.

Keterangan tersebut dirir,raptkan dari T:lid dan AMullah bin Amr bin

Al-Ash.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Al-Musalryab, Ubaidah,

Al Hasan, Malik, Atsjfsauri, hnu Abu Laila, A,qrSlnfi'i, Ishaq, Abu

Ubaidah, Abu Tsaur, Muhammad bin Al Hasan, dan Ibnu Al-Mun&ir.

Rium5nt kdua dari Ahmad, wanita tersebut rnasih punlp jatah

thalak tiga. Demikian ini pendapat hnu Umar, Ibnu Abbas, Atha, An-

Nakha'i, Syuraih, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf- Alasannya, hubungan

intim dengan suami kedua menetapkan kehalalanngra. Ia menetapkan

kehalalan yang mencakup tiga thalak seperti uanita 5nng telah dithalak

tiga, karena hubungan intim dengan suami kdua melebur tiga thalak,

terlebih thalak di bawahnya.

Menurut kami, syamt teriadinp hubungan intim derrgan suami

kedua tidak dibutuhkan untuk menghalalkan uranita bagl suami
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pertamanya. Jadi, ia tidak mengubah hukum tlnlak, seperti senggama

yang dilakukan hran terhadap budak wanitanSn. Di samping ifu,

menikahi kembali wanita tersebut merupakan pemikahan sebelum jafuh

thalak tiga. Kasus ini sama dengan unnita 57ang kernbali pada suami

pertama sebelum berhubungan intim dengan suami kedua.

Pemyataan "Hubungan intim dengan suami kedtra menetapkan

kehalalan" fidak bisa diboarkan, dengan dua alasan. Pahnm,lamngan
menjadikan intim tersebut sebagai penetap kehalalan.

Pemberlakuan ketenfuan ini dalam thalak tiga tenfu sangat haram. Hal

ini berdasarkan firman Allah Ta'ala.

@?*e.i:'gn#ib';ib<x
'Maka perempuzn ifu frdak lnlal lagi bqinJp sebelun dia

menikah dengan suarni Sang lain."(Qs. AI Baqamh I2l:230).|\ata hatta
dalam ayat ini menyimpan makna hiperbola. Nabi $ menyebut suami

yang bermaksud melakukan rekayasa pernikahan sebagai muhalftldalam

benfuk majaz, dengan alasan beliau sendiri mengufuk perbuatan

tersebut. Siapa yang menetapkan findalon tersebut, ia berhak rnendapat

laknat.

Kdua, Penghalalan hanya b€rlalu dalam objek yang

mengandung.pengharaman, lnifu iski yang terthalak tiga. Sernentara

dalam kasus ini, si isti halal baginlp, sehingga tidak berlaku

baginf.

Pem5rataan'perrghalalan menrrfuhkan thatak' menurut kami,
justru penghalalan merupakan puncak penghararnan intim.

Sernentara thalak kurang dari tiga tidak mernuat pengharaman di

dalamnya, jadi ia bukan puncak penghararnan. '
***
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L287. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila suami yang menttralak adalah seorang budak dan

thalak yans dijatuhkannfra ttnlak dua, maka isilrinya fidak

halal baginya sampai ia menikah dengan $ami yrang lain,

baik istrinSp orang merdeka mirupun bldak, karena thalak

diperuntukkan bagr lald-laki sedangkan ffiah untuk
perempuan-"

Maksudnya, thalak diperuntukkan bagi lald-lak- Jadi, apabila

suami adalah oftmg merdeka rnaka ia punp tiga thalah baik ishinln

seorang merdeka maupun budak- Apabila $nmi s@rang budak maka ia

punya dua thalak, baik istiqn seormg merrdeka nxupun hrdatt

Apabila budak ini menlfrfikan thalak dua rnaka si ishi hamm

bu$"! sampai ia menikahi srEmi 5nng lain. Perrdapat ini diriwayatkan

dari Umar, Utsrrnn, 7aid, danhnu Abbas. JWa dikerrrukakan oleh Sa'id

bin Al Musa347ab, Malik, Aslr$raf i, Ishaq, dan lbrru Al Munddr-

hnu Umar menufurkan, siafla di antara pasaryFn suami-isti

yang berstatus budak, hak thalaknS;a berlnrrang sebab status tersebut.

Seomng budak punln dua thalak, meshpun ishinya seomng m€rdel<a-

Begifu pula budak perernpuan punlra dua thalak meskipr-rn sramin5a

oftu1g merdeka.

Dirivualratkan dari Ali dan Ibnu lvlas'ud bahun thalak

diperurnfukkan bagi wanita. l-elih jelasnS,ra, s@rang budak perernpuan

punln dua thalak, baik suaminya seorang merdeka maupun budak-

Sementam ifu, wanita merdeka Pun!/a tiga thabk, baik srnminlp budak

rnaupun merdeka. Pendapat ini didul$ng oleh Al Flasan, Ibnu Sirin,

Ikrimah, Ubaidah, Masnrq, Az-Ztrhi, Al Hakam, Ats-Tsaui, dan Abu

Hanifah.

Pendapat di atas berdasarkan pada keterargan yang

diriwa3ntkan Aistah BA dari Nabi $, beliau b€rsabda,
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)t*; c3i;9c;Jhi r\i il\b
"Thatak s@ftrng budak dua thalal<an, dan masa

bercihnya ialah dua kali haid.ry2 Hadits riwapt Abu Daud dan Ibnu

Majah. Alasannya, perempuan objek thalak, sehingga ia
diperhitungkan lapkqla iddah.

Menurut karni, AJlah Taala telah menglfiithabi kaum laki-laki
dengan thalak. Jadi, hukum thalak diperuntukkan bagi mereka, di
samping ia mumi hak seorang suami. H€k thalak belteda sesuai

perbedaan stafus budak atau merdeka. Perbedaan hak thalak di sini
seperti jurnlah istui png boleh dinilohi.

Mengenai hadits Ais!/ah di atas, Abu Daud berkomentar, ia

riwayat Muzhahir bin Aslam. Muzhahir perawi yang diingkari haditsnya.

Ad-Daruquthi meriuragratkan hadits ini dalam Sunantyadari Aisyah. Dia
berkata, Rasulullah $ bersaMa,

)1\i
I zo
a;!l

tto-/ef)

;it 
"r"

l6zz.

er?

;*,L"):)'A &li];;tt p*r iiJr it,b
\) ,;\i e i-;rt e\f, )w;

"Thalak s@rzng budak ada da thalak. Maka, ia (isbin5a Sang
telah dithalak dua) tidak halal basint/a sehingga ia mqil<ahi suami Smng
lain. Masa bersih s@mng budak perempuan 5aifu dua lati haid. Isbi

2e211F-. Abu Daud dalam Kibb Tlalah bab Sunah Thalak Hamba (2/2189). Abu
Daud meqptakan, "Hadits iru majhuL lbrnr Majah meriuralntkan hadib ini dalam
surnmrya (7/2080)i At-Tinnidzi dalam sunaanya (3/1182), dalam hadits tersebut
terdapat redaksi " iddahn5a"; dan Ad-Darimi &lam,As=Sumn l2/2294t.
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yang mqdel<a bisa mdampaui budak perempuen, semqtbm budak

perempuan tidak bisa melampaui wanita me''del<a'q93

Ini dalil nash pemyataan sebelumnya. Selain itu, lelaki merdeka

boleh menikahi empat omng peremfuan. Ia pun5a tiga thalak, seperti

halnya jika ia menikahi seoremg wanita merdeka'

. ndak ada perbedaan para ulama, bahwa seorang pria

merdeka yang memp€riski wanita merdeka punya tiga thalak; dan

budak yang memperisti wanita budak punya dua thalak. Perbedaan

pendapat teriadi dalam kasus pria yang punl,a dua isti, satu wanita

merdeka dan yang lain budak.fi

***

Pasal: Ahmad menlntakan, Mulratab (budak yang

menjalin akad mukatabah sengan tuannya) adalah budak

selama ia maiih punya tanggungan cicilan terhadap

fuannya. Dengan kata lain, thalak seorang Mukatab dan seluruh

hukumnya sama seperti hukum budak. Pendapat ni shahih. Dalam

sebuah hadits disebutkan

'Mukatab adatah budak Eelatna masih menyinl<an tanggungan

dirhan.'ege

Alasan lainn5n, Mukatab sah dimerdekakan. Ia hanya boleh

menikahi dua omng wanita, dan hanya boleh menikah atas izin fuannya.

D3 Hadits riwapt Ad-Danrquthni da|61m As-5urpn 14/39/1121 dari jalur

periwayatan Muzhahi; bin Aslam dari AlQasim bin Muhammad dari Aiqnh; dan Al-

ilrtutq dahm As-Sunan (7/36987A1dari ialur periwaSntan Ad-Daruquthni' Sanad

hadits ini dhaif, karena terdapat Muzhahir bin Aslam. Ia periwaSpt yang dhaif.
2% Hadits ini telah dicanfummkan pada halaman 31, masalah nomor 1040.

/ o i' ' " ri \b i-11,3jf^J) ,f ,e
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semua ini merupakan hukum yang berlaku bagi hamba sahaya. Jadi,
hak thalak Mukatab sama dengan hak thalak seluruh budak.

AI Atsmm merirrayatkan dalam sunarnya dari sulaiman bin
Yasar: "Nafi, Mul<atab Ummu Salmah, menjafuhkan thalak dua pada
seorang wanita merdeka. Nafi lalu perkara ifu pada
Utsman danTaid bin Tsabit. Mereka mer{awab, 'la hamm bagimu.'"29S

Mudabbar (budak yang dijanjikan kemerdekaannya setelah

fuannya meninggal dunia) sama seperti budak mumi dalam perkara
nikah dan thalakn5ra. Dernikian halnSn budak yang kernerdekaan

dikaitkan dengan syamt tertenfu, karena ia masuk kategori budak,
sehingga ia, dikenai hukum-hukum seorang budak.

Pasal Ahmad menyahfun dalam riwayat Muhammad
bin Al-Hakam: Seorang budak jika sebagi-rnnlra merdeka
dan sebagiannla lagi budak, ia boleh menikahi tiga wanita dan
punya hak tiga thalak. B€ifu haln5ra setiapkali statusnya terbagi-bagi
dalam beberapa bagian.

Budak seperti ini boleh menikahi tiga wanita, karena ia
merupakan sebagian dari jumlah wanita yang dinikahi pria merdeka.

Hak budak ini wajib mendapatkan sebagian dari hak orang merdeka,
seperti ketenfuan yang berlaku dalam hukum had. Karena ifu, budak ini
boleh menikahi separuh wanita Snng boleh dinikahi pria merdeka dan
setengah wanita yang dinikahi budak. Jadi, jumlahnSn tiga wanita.

Sementara ifu, hak thalak oftmg Snng separuh budak- separuh
merdeka tidak mungkin dibagi-bagi. Sebab, seandainya ketentuan ini
diberlakukan, konsekuensinya budak ini punya tiga perernpat thalak.
Tidak mungkin ia hanya punya hak tiga perempat thalak, karena itu

2e5 HR. Al Baihaqi (t/htm.360l.
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haknya dibulatkan. Di samping itu, dalil menetapkan tiga thalak bagi

setiap pria yang menthalak. Ketenfuan berbeda hanya berlaku bagi

orang yang mumi budak. Selain budak mumi ketenfuan dalil ini tetap

berlaku.

PasaL Apabila seorang budak menjatuhkan thalak dua

pada isilrin5ra kemudian ia merdeka, si istri fidak halal

bagln3p sampai ia menikahi suami lfang lain. Sebab, wanita ini

telah hamm bugi"f akibat thalak kehamman yang hanl,a bisa bembah

halal dengan suami yang lain dan adanln hubungan intim. Jika qpmt ini

belum terpenuhi, kehamman ini udak akan hilang. Dernikian ini

keterangan zlnhir t:rrddlrrb.

Diriwalptkan dari AhrrBd bahwa budak tersebut halal menikahi

wanita ini kenrbali dan masih mmyisakan satu thalak bagrnSn.

Ahrnad menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi $ tentang

suami-isti Snng berstatus budak. Apabila suami menjatuhkan thalak dua

pada istinya kelrrudian kdtnnlp merdel<a, *"k" si suami boleh

m€nikahinl6 kernbali.z$ Ahrnad menlptakan, 'Aku tidak menernukan

sesuafu yang menyanggahnln. "

Riwaynt di atas dikernukakan l€bih dari satu orang, seperti Abu

Salamah, Jabir, dan Sa'id bin Al Musagnb.

e HR. Abu Daud dalanr T\nlak 12/21871; An-Nasa'l l6/126/Y2n; dan lbnu

Ntaiah datam &:tl71m1p (l/20821dati Fh;1' periwaptan Yahfra bin Ab! Katsir bahua

Umar bin Mu'tab mengabarkan p"d"tt/. bau6h Abu Hasan nwla Banu Narial

mengabarkan padar4B, lalu ia meryrebudran redaksi hadiErya'

**a rrais tun dtnit karena dalam rentetan sanadnlB terdapat Umar bin Mu'tab:

perawi dhaif, s&agarmana diungkapkan dalam At-Taq,ib'
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Imain Ahmad meriwayatkan keterangan ini dalam 41114u"nu4.297

Riwayat Ahmad yang paling kuat adalah riwayat yang pertama.

Ahmad menSatakan, "Hadits Utsman dan T:rid yang
menghammkan isti Snng dithalak bagi zuaminya yang budak berkualitas

bagus. sedangkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Amr bin
Mughits,zea aku tidak

Ibnu AI Mubamk pernah bertanya, 'Siapa Abu Hasan ini?'
sungguh, beliau mernbawa bafu besar sebagai bentuk penolakan
terhadap hadits ini."

Ahmad menanggapi, *Soal Abu AI Hasan, aku mengenalnS;a.

Akan tetapi, aku tidak mengenal Amr bin Mughits. Abu Bakar pemah
berkata, 'Apabila sebuah hadit berktnlitas srnhih, ia boleh diamalkan;
jika ia fidak shahih, arnallonlah hadits utsman dan zaid.' Aku
mendasari perngrataanku dengan hadits ini."

Ahmad kernbali ber{<ata, "seandainya seomng budak
menjafuhkan thalak dua pada isfoinSn yang budak, kernudian ia
dimerdekakan dan mernbeli si istui, rnaka ia tetap fidak halal baginya.

$eandainya seokrng budak menikah dan tidak mentharak iskinSn
atau menjafuhkan thalak safu padanya, kernudian ia msdeka, maka ia
masih punya hak tiga thalak, atau punya hak dua thalak jika ia telah
menjafuhkan'thalak safu, karena ia pada saat menthalak berstafus
merdeka. Maka, kondisi tersebut dijadikan aguan seperti halnya kondisi
perempuiu'r png sedang menjalani nasa iddah.

seandainya seomng pria 3nng merdeka dan kafir menikahi
seorcmg wanita, lalu ia tertawan dan diiadikan budak, kernudian suami-

2e7 11R.- Ahmad ddlan Mtdrva(l/zzg,334. l*tasarah hadits ini terdapat pada
Umar-bin Mu'tab, s€perfi telah disinggtrg di depan.

298 3"4u1oi ini keliru. Yang berEr "u-mar bir Mu'tab" seperti tercantum dalam z4s-
Sunn. Ahrnad bin Hanbal menlatakan, "Aku tdak ,'. An-Nasa.i
mengatagorik4n Urnar bin Mu'tab dahm perawi dlnif. Dalan At-Tahddb bersumber
dari lbnu Al Madini disebutkan "la periu4;at 1lang diingkari haditsn5;a."
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istui ini rnasuk Islam, maka ia lranya puq,a hak thalak s€bagai budak

karena mengacu pada kondisinya saat menthahk-

Apabila ia menthalak dalam kondisi kafir terhadap salah seorang

istinya kernudian menrjukrya, setdah ifu ia ditaunn dan diiadikan

budak, rnaka ia hanya punya safu thalak-

Seandainya seomng suami saat kaftr m€r*lfuhlmn dua thalak

kernudian ia dijadikan brdak dan ingin menikahi kernbali rnantan

isbhSa, hal ini diperbolehkan dan h punlra sahr tralak flasanrryra, dua

thalak yang tdah teriadi tidak terhorrrnt, sehingga hulnunrgp tidak

diperhitungkan dengan peristiun yang terftrdi s€tdah ifu- IGsus ini

seperti dua thalak rnihk harnba yang irfuh seoart tethorrrnt frdak

diperhitunglon oleh kernerdekaan

L288- Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Apabilia

suami berkah pada istriqTa 'Kamu dithalak tiga golongan

dua kali thalak' maka ia terthaliak tiga'."

Ahmad menegaskan pelrryataan ini dalam riwalat Muharun-

Abu AMilhh bin Hamid menuturkan, dalam kasus ini ishi diiatuhi thalak

dua, karena arti perrlptaan $rami ini adalah 'tiga golongan dari dqa

thalak'- Yaifu, safu thalak setengah, kernudian dibuladian meniadi dua

thalak.

Safu sumber menyebutftan, iusilru aUsanntn kerena setengah

thalak k€figg dari dua thahk ihr mustatril. Ashab AqrSlBf i punln dua

pendapat sep€rti pendapat di atas.

Menunrt kami, s€t€ngah dua ttalak adatah safu tnlak- Dalam

kasus ini, srami telah menlrtuhtrran ttalak &a, mdia tsiluhhh ttalak

tiga. Hal tereebut seperti l{asus suami Fng berliat4 'IGmu terthahk

tiga thalak"
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Pemyataan "Artinya 'Tiga golongan dari dua thalak' merupakan

penafsiran yang kontradiktif dengan bunyr tekstual redaksi. Sebab,

berdasarkan pemyataan ini, tiga golongan sama dengan safu thalak.

Sangat mungkin redaksi 'tiga golongan dua thalak' bertentangan dengan

'tiga golongan safu thalak'.

Pemyataan 'Ifu mustahil,' menurut kami jahrhnya setengah dari

dua thalak terhadap seorcmg istui sebarynk tiga kali bukan suatu yang

mustahil. Maka, thalak tersebut pasti teriadi.

Pasal: Apabila seor:rng suami betkata 'Kamu
terthalak sepenuh dunia" dan ia bemiat menjafuhkan thalak
tiga, maka thalak ini terjadi.

Apabila ia tidak bemiat apa pun atau bemiat menjatuhkan thalak

satu, maka jatuhlah thalak safu.

Ahmad berpendapat tentang suami yang berkata pada isfuinya

"Kamu terthalak sepenuh rumah', bahwa jika pemyataan tersebut

dimaksudnya sebagai teguran kasar terhadap isbi. Dengan kata lain, ia

ingin mentlnlak ba'in. Maka, iafuh thalak tiga. Niatrya ini

diperhitungkan. Hal ini mengindikasikan jika ia tidak bemiat maka jatuh

thalak safu, karena silat tidak merurnfut bilangan.

Kami tidak menernukan perbdaan dalam kasus di

atas. Hanya saja, apabila bila thalak safu ini jafuh, otomatis si istui

terthalak mj'i. Pendapat ini dikernukakan oleh Agrsyafi'i.

Abu Hanifah dan para meryatakan, 'Wanita ini

terthalak tra'in, karena si suami telah menyifati thalak dengan sifat

tambahan 5nng menunfut tambahan pula, lpifu bainunah (pisah dengan

thalak ba'irt).'
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Menurut kami, 'Thalak ini jahrh secara otomatis pada si istri

tanpa memperhitungkan bilangan dan kompensasi. Jadi, ia masuk

kategori thalak mi'i, seperb ucapan seorang suami "kamu dithalak-"

Pendapat yang mereka kernukakan kurang tepat, mengingat thalak

merupakan suatu hukum. Apabila ia telah ditetapkan, ia berlaku di

seluruh dunia, tidak menunfut tambahan tersebut'

Apabila seoftmg strami berkata, "Karnu terthalak dengan tllalak

yang paling berat dan keras," ahu "Thalak paling lama," "Paling luas,n

,,paling pendek," "sebesar gunung," atau "seperti gunung tetrbesar,"

tanpa meniatkan pemyataan ini, maka si istri terthalak raj'i' Perrrlntaan

ini dikemukakan oleh AsY'SYafi'i-

Dalam seluruh pemptaan thalak suami di atas Abu Hanifah

menyatakan bahwa si isti terthalak ba'in.

Dua orang murid Abu Hanihh menptakan, apabila suami

mengatakan 'seperti gunung,' maka isffi terthalak raj'i. Jika suami

berkata 'seperti gunung terbesar' maka istri terthalak ba'in' Alasan dua

pendapat ini telah disebutkan di depan. Alasan lainnya, dalam kasus ini

suami tidak berhak menjafuhkan bainunah, mengingat ia hukum yang

tidak dikembalikan Pada suami

Bainunah hanya bisa jafuh dengan beberapa sebab tertentu

seperti khulu', thalak tiga, dan thalak sebelum terjadi hubungan intim

(dukhul. suami punya hak unhrk bersinggungan langsung dengan

penyebab bainunah sehingga thalalmlra jatuh. Jika ia ingin menetapkan

bainunahtanpa penyebab tersebut, ifu fidak akan teriadi'

Bisa jadi maksud 'thalak yang sangat berat dan keras dari suami

atau istri' adalah karena keduan5n terburu-buru atau mereka masing

saling mencintai dan berat unfuk berpisah. Jadi, suafu tambahan tidak

akan dijafuhkan atas dasar keragnn'
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Apabila suami berkata "Kamu terthalak dengan thalak paling

maksimal atau paling besar," maka ketenfuan png berlaku sejalan

dalam qiyras rrndzhab. Mungkin saj.a malsud 'Thalak paling maksimal'

adalah thalak tiga, karena 'yang paling maksimal' artinya yang paling

akhir, sementam akhir thalak adalah thalak ketiga, atau paling tidak ia

dijatuhi thalak dua.

Apabila seoftmg $ami b6kata, "thalak 3Bng paling setrnpuma"

maka isfi terthalak safu, karena ia thalak Snng paling sempurna.

Pas:al: Apabila seoriang suami berkata, 'Kamu
terthalak dengan thalak paling banyak, atau seluruh thalak,
semua thalak, thalak tertinggi, atau seperti bilangan bafu,
pasir, atau titik hujan.' maka isti terthalak tiga. Sebab, redaksi ini
bqkonsekuensi adaqn bilangan. Di samping ifu, thalak ada yang paling

kecil dan paling besar. Yang paling kecil ttnlak safu, dan paling besar

thalak tiga.

Jika seorang suami berkata, "seperti bilangan pasir atau air,"
maka jatuhlah thalak tiga. Menurut Abu Hanifah, jatuh thalak satu

secam ba'in, karena air dan pasir termasuk nama jenis yang tidak

terbilang jumlahnta.

Menunrt lGrni, jenis dan tetesan air masih bisa dihitung
jumlahqla. Begitu pula pasir, masih bisa dihitung jenis dan bagianryn. Ia

sama seperti kerikil.

Apabila suami b€rlota, "Hai pererrpuan 3nng t€rthalak serafus

thalak" atau 'Engkau terthalah seratrs thalak" rnaka ia terthalak tiga.

Apabila suami berkata, "Kamu terthalak seperti seratus atau

Seribu,n si istri terthalah tiga.
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Ahmad berpendapat tentang suami !/ang bertata "kamu

terthalak seperti seribu thalak" maka istuinlp terkena thalak tiga.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Muharnmad bin Al Hasan dan

sebagian Ashab AsySyafi'i.

Abu Hanifah dan Abu Ytrsuf berpendapat bahwa jika pemyataan

suami tersebut tdak disertai niat rnaka jafuhhh thalak safu, karena ia

tidak menjelaskan bilangan thulul*f. Ia trangp menyerupakannya

dengan bilangan seribu, sernentam ia fidak menyebutkan lnng
disempakannln.

Menurut hemat karni, pemyataan suami 'seperti seribu'

merupakan penyerupaan terhadap bilangan tertenfu, karena ia hanya

menyebutkan kata tersebut- Maka, penyebutan bilangan dalam redaksi

thalak ini diberlakukan, seperti ucapan suami 'kamu terthalak seperti

bilangan seribu'. Kasus ini berbeda dengan kasus sebelumngn.

Apabila suami berkata "Maksudku, ia terthalak seperti seribu

dalam kesulitannya menanggr.mg hutang-" Apaloh pemyataan tersebut

secara hukum bisa diterirrn? Bahasan ini keluar dari dua riwapt di atas.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata, 'Kamu
terthalak safu sampai tiga," rnaka jafuh thalak dua. Pandapat iniT

dikernukakan oleh Abu Hanifah. Sebab, bilangan di luar batas maksimal

tidak nlasuk dalam rangkaian thalak tersebut- Hal ini seperti firman

Allah E'

+tri JL'6
'Kqnudian sanpunnl<anhh pwe (wnpi) datang ntalam. "

(Qs. AI Baqamh l2l: l87l

15'l
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Bilangan thalak yang disebutkan setelah kata penghubung

(sampai) bisa digabungkan dengan bilangan sebelumnya, bila ia
bermakna 'Berikut atau bersama.'

Namun, pemaknaan ini tidak sesuai dengan makna dasamya.

Tafr menyatakan, seluruh ttnlak ifu jafuh, karena arti permulaan

sesuatu bukan berasal dari kata ila, seperh kalimat Aku jrlal kebun ini

sampai kebun ini kepadamu'.

Abu Yusuf dan Muhamrnad menyatakan, dalam kasus ini jatuh

thalak tiga, karena si suami telah mengucapkan pemyataan tersebut. Ia

tidak boleh mengabaikanqn

Menurut hernat kami, makna permulaan sesuAfu masuk dalam

konteks ini, seperti kalimat "Aku keluar dari Bashrah." Kalimat ini

mengindikasikan bahwa si pembicara telah berada di sana. Sedangkan

makna akhir sesuafu tidak masuk dalam redaksi ini sesuai konteks

kalimat.

Seandainya masih terdapat kemungkinan antara masuk dan

keluamya orang ini dari Bashrah, kami tidak memperbolehkan thalak

dengan dasar keraguan.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu terttnlak antara safu dan

tiga thalak" maka jafutrlah thalak safu, karena bilangan inilah yang

berada di antam keduanya.

J

Pasal: Apabila seseorang berkata, 'Kamu terthalak
satu ke datam dua thalak, atau safu ke dalam dua dan ia
bemiat menjafuhkan tiga, maka jafuhlah thalak tiga.' Sebab

dalam kalimat ini ia menggunakan l<ab ke dalam bukan l<ata berikut

atau bersama- Dernihan ini seperti firman Allah:
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,s*a,fftG,
.Maka masumah ke dalam golongan harnba-hamba-Ku. "(Qs. Al

Fajr [89]: 29)

Penafsimn kalirnat di atas 9aifu "kamu terkena satu thalak

berikut dua thalak". Apabila si suami mengakui pem5rataan tersebut,

pengakuan ini diterima. Jika dia menielaskan, "Maksudku thalak satu",

penjelasan ini juga diterirna, baik ia menyebut jumlahnya maupun tidak.

Al Qadhi merqntakan, "Apabila ia mengetahui iumlah bilangan

thalaknya, pemgataanya tdak dit€rima, dan jahrh thalak dua, karena ia

bertentangan dengan konteks lolimat.

Menurut hemat kami, ia menjelaskan pemSataan dengan

penjelasan yang memungkinkan. Sebab, sangat mungkin maksud

pemyataannya sama dengan maksud ucapan Al Qadhi. Jika ia tidak

bemiat dan mengetahui bilangan thalaknya rnaka jatuh thalak dua.

Al Qadhi 1oo1*1u,299 "Apabila suami mengucapkan thalak

secara umum (tdak menyebutkan iurnlah) maka hanya jatuh thalak safu,

karena redaksi thalaknya benhrk kata tunggal. Thalak

yang lebih dari itu tidak disinggung dalam redaksi thalak tersebut.

Penambahan bilangan thalak ha4a tercapai dengan niat. Jika thalak ini

tidak dibarengi dengan niat maka hanSn bilangan png disebutkan dalam

redaksi tersebut yang .jatuh.Sebagian Ashab AsfSSrafi'i menyatakan

pendapat kami.

Abu Hanifah menSntakan, hanya jahrh thalak satu, baik ia

meniatkan bilangan thalak rrr.rupun fidak, jika ia tdak bemiat

menjatuhkan thalak safu berikut thalak dua. sebab, pengalian hanSn bisa

dilakukan pada sesuatu 3nng tenrkur. Adapun sesuafu 3nng tidak temkur

299 Dahm nasloh lain t€rtLtlis "AqrSrfi'i'.
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tentu sama sekali tidak bisa dihitung. Dalam kasus ini terjadi thalak satu

lalu merambah pada thalak yang lain.

Menurut hemat kami, redaksi tersebut dalam istilah mereka

digunakan unfuk arti 'dtra'. Kefika kata ini dilafalkan dan diucapkan

maka jatuhlah thalak. Seperti halnya jika seseomng berkata "Kamu

terthalak dua." Dengan demikian terdapat pe,rbedaan dengan pendapat

Asy-Syafi'i. Sebab, lafal Snng asli tidak mernbufuhkan penegasan niat.

Adapun pemSataan Abu Hanifah terkait dengan penetapan hifungan

thalak dalam lafal asli, kernudian ia digunakan dalam setiap redaksi yang

menunjukan arti bilangan, sehingga bilangan tersebut menjadi substansi

maknanya.

Sementam ifu, orru.tg yang fidak mengetahui konsekuensi

ketenfuan tersebut dalam perhifungan, kefika ia mengucapkannya,

otomatis jafuh thalak safu- Sebab, redaksi yang digunakan unfuk

menjatuhkan thalak tiada lain berbentuk tunggal- Pengertian tunggal ini

dialihkan pada makna 'dua' mengacu pada konsep dan istilah ahli ilmu

hitung. Jadi, siapa saja png tidak mengetahui isfilah mereka, ia tidak

wajib terkena konsekuensinya, seperti orang ladui yang mengucapkan

thalak dengan bahasa asing, sementara ia tidak mengetahui artinya.

Dalam kasus ini, Ashab kami fidak membedakan antara orang

yang memahami kalimat thalak yang diucapkan ryaupun tidak

memahami maknanlra. Secara zhahir jika omng yang mengucapkan

kalimat thalak ini temasuk orang yang memahami bahwa l<ata ke dalam

(4 di sini bermakna bersama (mabl maka jatuhlah thalak tiga, karena

ucapannya diarahkan pada pengetahuan mereka. Secara zhahir ia

bermaksud mengucapkan kalimat tersebut. Ia tanpa berpikir paniang

telah memahami ucapannya.

Apabila suami'yang mengucapkan thalak dengan redaksi di atas

meniatkan konsekuensi ucapannya menurut ahli hifung, Al Qadhi

berpendapat ia tidak dikenai konsekuensi tersebut, seperti orang badui
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yang mengucapkan thalak dalam bahasa asing tanpa mengerti artinln.

Demikian ini pendapat mayoritas Ashab AsfSyaf i- Alasannya, jika

seseomng tidak mengetahui konsekuensi uc,apalrnya, berarti ia tidak

bermaksud menjatuhkan thalak, di samping ifu fidak sah meniatkan

sesuatu yang tidak dimengerti.

Pasal Apabila seoriang suami berkah, 'Kamu

terthalak satu thalak iustru dua thalak" maka jatuh dua

thalak. Pemyataan ini ditegaskan oleh Ahmad-

Ashab AsySyaf i berpendapat, dalam kasus ini jatuh thalak tiga

dalam salah satu dari dua wajh, karena ucapan "Kamu terthalak" telah

menjatuhkan thalak. Jadi, tidak boleh menjatuhkan satu thalak secaftr

dua kali. Hal ini mengindikasikan bahun ia telah menjatuhkan thalak

satu kemudian ingin meningkatkannSn dan menjatuhkan dua thalak

yang lain. Jadi, latuhlah thalak tiga

Menurut kami, kata thalak lnng diucapkan sebelum kata

sambung 'justru' (bl, lnng bermakna membalik makna kata

sebelumnln) merupakan sebagian dari kata yang diucapkan setelahnya,

;adi ia tidak dikenai konsekuensi lebih besar dari kata setelahnya, seperti

kalimat'Aku punya kamiiban satu dirham, iGku dua dirham."

Pemlntaan mereka 'Tidak boleh meniatuhkan thalak yang telah

dilatutrkannya,", menurut kami boleh saja mengabarkan jafuhnya thalak

bersama jafuhnya thalak Snng lain. Namun, tambahan tersebut tidak

akan iatuh bila didasari keraguan.

Ahmad menlntakan, apabila s@rar{t $ami berkata "Kamu

terthahk, tidak jusfun kamu terthahk," rnaka ishin5a terthalak safu.

Dernikian ini pendapat pilihan Abu Bakar. Al Qadhi berpendapat, dalam

kasus ini iafuh thalak dua, karena ia bernalsud mencabut lpng pertama
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dan menjatuhkan yang kedua, namun png pertama tidak tercabut dan
jatuhlah thalak kedua.

Alasan pertama, Andaikan seseoftmg berkata, "Aku punya
ka,r,rajiban padanya safu dirham jusbu safu dirham," maka ia wajib
membayar safu dirham. Ketenfuan ini juga berlaku dalam kasus ini.
Mengacu pada pendapat ini, seandainSn suami meniatkan ucapannya

Iustru kamu terthalak" sebagai thalak lang lain, maka jafuh thalak dua,
karena dia bermaksud menjafuhkan dua thalak dengan dua lafal. Maka,
jafuhlah thalak tersebut, seperti halnln ucapan 'kamu terthalak kamu
terthalak.'

AI Qadhi mengernukalan sudut pandang lain, menurutrya,
dalam kasus di atas si isti hanya terttnlak safu, karena lafal yang
digunakan diperunfukkan trnfuk safu thalak, maka suami tidak sah
meniatkannya unfuk dua thalak.

Ahmad menyatakan, apabila seseorcmg mernpunyai dua orang
isfui, lalu ia berkata pada salah seomng dari mereka, "Kamu dithalak"
kemudian berkata pada yang lain "Tidak, iustu kamu yang dithalak,
maka mereka berdua dijafuhi thalak. Alasannya, suami telah
menjatuhkan thalak pertann kemudian meralatrln dan menjafuhkan
thalak yang lain, Jatuhlah trdak terakhir dan thalak pertama tidak bisa
dicabut. : .

lain halnya, jika suami mengucapkan thalak tersebut kepada

seorang ishinya, karena thalak ini boleh jadi merupakan thalak kedua
yang diulang pengucaparuTa. Dalam kasus suami yang punya dua

oftrng ishi, thalak salah seomng istui tidak boleh menjadi itutut istoi yang
lain. Demikian ini seperti kasus pengakuan, kefika seseoftmg berkata
"Aku punya tanggungan padan5n safu dirham, jushr safu dirham" maka
ia wajib membayar safu dirham. Seandainla ia berkata "Aku punya

tanggungan padanSn safu dirham jushu safu dinar" maka ia wajib
mernba5nr keduanya.
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- ' Sdandainya suami berkata, "'Kamil terthalak safu, justru yang ini

thalak tiga" maka istri pertama terthalak safu dan yang kedua terthalak

tiga. Seandainya ia berkata pada istrinya yang belum disefubuhi, "Kamu

terthalak satu justru terthalak tiga" rnaka'jafuh thalak safu, karena ia

terthalak bain derryan ucapan pertarrn dan kalimat berikutnya tidak

menjatuhkan thalak.

Apabila seomng suami berkata, 'Kamu dithalak satu justru tiga,

jika kamu masuk rumah" sambil meniatkan jafuhqn seluruh thalak

dengan perbuatan masuk rurnah, rnaka h'lik thalak ini berlaku. Jika ia

hur,ln meniatkan ta'lik tiga thalak salr inaka thalak satu jatuh saat itu

juga.

Jika ia bemiat secalra utnurn rnaka dalarn hal ini terdapat dua

pendapat. Pethma, ia menh'lik seluruh thalak ini dengan s5nrat

tersebut, karena synrat ini diucapkan setelah menyebutkan kedua thalak.

Kdua, thalak satu jatuh secam otomatis sedangkan thalak tiga jatuh jika

si istri masuk rumah, karern ryarat ini diucapkan setelah penyebutan

thalak pertama sehingga iaberlaku secam khusus bagi lafal kedua.

Apabila seorang suami berkata, 'Kamu dithalak jika masuk

rumah, justu wanita ini" lalu isti p€rtarna masuk rumah, maka

keduan5ra t€rthalak. Jika isffi kedua yang rnasuk rumah, salah seorang

dari mereka tidak terkena thalak.

Jika suami menjelaskan bahrara SBng ia maksud adalah isbi

kedua terthalak jika ia masuk nrmah, penjelasan ini bisa diterima. Sebab,

pemyrataan ini bisa jadi merrang mal$ud dari kalimat thalak yang telah

diucapkannln. Jika suami menjelaskan, "Maksudku, kamu terthalak iika
isti keduaku masuk rurnah,n perryntaan ini &t€rima, karena pernyataan

ini mungkin malrsud dari kalinnt yang telah diucapkannln. Kalimat

thalak lnng pertama saia yang diloitl<an dengan qprat rnasuk rurnah

salah seomng dari dua orrng ishinlp.

***
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Pasal: Apabila suami berkata, 'Kamu terthalak

dengan thalak yang fidak iatuh padamu, atau tidak terthalak,

atau terthalak dengan thalak yang fidak mengurangi

bilangan thalakmu, atau thalak bukan sesuatu, atau tidak
sesuatu' maka iahrh thalak safu. Sebab, seluruh redaksi ini menarik

seluruh thalak yang tdah diiatuhlon. Thalak derrgan rdaksi ini tdak

sah, seperti mengecualikan sdunrh *ralak.

Jika ia mengucapkan thalak ini sebagai sebmh inforrnasi, berarfi

ia telah berdusta, karena ketrka seomng suami menjafuhkan thalak pada

isfui pertarnanya, maka iafuhlah thalak safu. Derrikian ini pendapat Aq1

Syafi'i, dan kami tidak meng€tahui ada perrdapat lnns yenValahiryn-

Apabila seomng suami berkata, 'Kamu dithalak atau tidak?"

maka tidak jatuh thalak,. karena redaksi menggtrnakan kalimat tanya-

Jika ia melanjutkannya dengan kalimat yang mengindikasikan thalak dan

bertolakbelakang dengan sebelumngra, maka redaksi tersebut

menjatuhkan dan mernungkinkan trrtuk menjafuhkan thalak-

Sebab, setelah dirangkai dengan kalirnat berikutrya, ia menjadi redalrsi

thalak, bukan kalimat tanla lagi. Kalimat tanlp biasanya didahului kata

tanp (seperti "apa" dan sebagainya). Wallnsil, thalak yang dijatuhnSp

berlaku dan tidak diralat dengan kalimat sesudahnSa.

Apabila suami berkata "kamu dithalak satu atau tdak"

konsekuensi hukumnlB seperti telah disinsgung di atas. Pendapat ini

dikemukakan oleh Abu Flanifah dan Abu Ytrsuf. Ia mempakan analogi

pendapat Asy-Syafi'i.

Mulrammad berpendapat, dala,rn losus ini iatuh thalak satu,

karena l<ata atautidak menrjuk pada kata berilnrtrlp. Yaifu kata 'Thalak

satu' bukan lafal 'meniatghkan thalak'. Pendapat ini tidak shahih,

mengingat kata 'sahr' merupakan keterangan dari thalak yang teriadi.

Kata yang disebutkan bersanraan dengan kata 'sahr' merujuk padanlp-
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Jadi, kalirnat di atas sama seperti redaksi 'kamu dithalak atau tidak

sesuafu'.

Pasal: Apabila seseorang berkata, 'Kamu dithalak

setelah kematianku atau kematianmu, atau bersama

kernatianku atau kernatiarrmu,' maka ttratalqn fidak jafuh-

Pendapat ini ditegaskan oleh Ahrnad. PernSntaan serupa

dikernukakan oleh Aefsyafi'i. Karni tidak menernukan pemyataan yang

berbeda dengan ini. Thalak tersebut iatuh dengan meninggalnlE salah

safu dari $ami atau isti. Jadi, thalak tersebut tidak be,rsamaa5r dengan

pemikahan 1lang akan airntit<anntn.

Apabila seseorang m€nikahi budak milik bapaknlp, kemudian

berkata, 'Apabila bapaklru meninggal, kamu terittalak", bapakqTa lalu

meninggal, maka thalaknya tidak jatuh. Pendapat ini ditegaskan oleh Al

Qadhi, karena begrtu meninggal budak ifu menjadi milik

anaknln. Dengan demikian otomatis akad nikahnya rusak dengan

kepernilikan tersebut.

Pernyataan thalak di atas png diucapkan pada masa thalak

tidak langsung menjafuhkan thalak, seperti halnp ucapan seseorang

"Kamu dithalak berikut kernatianku".

Abu Al-Khaththab berpendapat lain, menunrtrSa, thalak omng

temsebut jafuh, karena kernatian meniadi penyebab kepemilikan dan

terthahknSn si budak. Rusaknya pernilohan ditmbulkan oleh

kepernililran. Karena itu, thalak tersebut bisa t€riadi pada kepemilikan

sebelumnya rlnfuk menrsak p€rnikahan. Jadi, hukumnSa telah

ditetapJran.

Apabila seomng pria bedrata, 'Jika aku mernbelimu maka kamu

dithalak." Kernudian dia membeli budak wanita tersebut, di sini terdapat
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dua pendapat. Apabila bapaknya berkata, "Jika aku meninggal, kamu

merdeka" dan anaknya berkata; "Jika bapakku meninggal, kamu

dithalak" dan budak ini termasuk sepertiga harta bapaknya. Kemudian,

bapaknya meninggal, otomatis budak tersebut merdeka dan terthalak

s€ca:a bersamaan.

Sebaliknp, iil<a budak wanita ini fidak ternasuk dalam sepertiga

harta bapaknSa rnaka sebagtrnnlra berpindah ke tangan ahli waris.

Dengan begitu si arnk memperoleh bagiannt/a gang menyebabkan

rusaknya pemikahan. Jadi, ia seperti merniliki seluruh budak tersebut

dalam hal menrsak pernilatnn dan j4tuhryn,hary

Apabila ahli waris mempertolehkan kernerdekaan budak wanita

ifu, ahli ,ilmu menSntakan hal tersebut didasarkan pada izin apakah

findakan tersebut sebagai atau pernberian aunl?

Jika kita berpendapat ia sebagai penrberian awal padahal

pemikahan sebelumnSa telah rusak maka thalaknp tidak jatuh. Apabila

kita berpendapat ia sebagai pelaksanapn atas uqasiat fuannya, maka

thalaknya jatuh. Dernikian halnya jika haqa suami png mengizinkan

pernerdekaan bapaknya.

Apabila bapak mernpunSni hutang yang menghabiskan harta

perlinggalannya, ia tdak boleh memerdekakan. Pendapat shahih

menyebutkan, karena hal ifu fidak mencegah pernindahan harta

peninggalan pada ahli u/aris, dalam hal nasalttr nikah ia seperti omng

yang tidak punya piutang.

Jika utang bapakryra tidak menghabiskan harta peninggalannya,

dan budak perempu.ur itu berada di luar dari sepertiga hartan5n setelah

melunasi seluruh hutang, maka ia merdelka dan terthalak. Jika harta

tersebut tidak bemda di luar sepertiga harh peninggalan, budak u/anita

itu fidak dimerdekakalm selunrhnyra. Jadi, hulorn si budak dalam

masalah nasakh nikah dan pelarangan thalak, seperti losus hutang yang

menghabiskan harta peninggalan hrann!,a.
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Jika pemberi pinjaman membebaskan hutang tasebut setelah

kematian tuannya maka thalaknya tidak jafuh, karena nikah nrsak

sebelum jatuhnya thalak.

Pasal: Beberapa masalah yang mengacu pada niat

dan penjelasan orang yang bersumpah. Apabila seseoftrng

berkata, 'Jika kamu fidak memberi tahu aku iumlah biii
delima ini, kamu terthalak.' Atau, seseorang sedang makan

kurma lalu berkata, .'Jika kamu fidak memberi tahu aku
jumlah kurr4a yang telah aku makan, maka kamu terthalak,"
dan istrinya tidak mengetahui jumlahnya; ia hanya menyebutkan

bilangan ynng dipkini mendekati iumlah sebenamya- Misalnya, ia

memperkirakannya antara serafus sampai seribu- Maka, seluruhnya

harus dihitung. si suami tidak melanggar jika niatrya memang demikian.
:

Apabila suami bemiat merninta informasi iurnlah biji delima atau

buah kurma itu secara tepat, tidak kurang dan tidak lebih, maka ia tidak

terbebas dari sumpahnya kecuali dengan cam menghifungnya.

Apabila suami menyebutkan permintaannya serara muflak maka

menurut qiyas madzhab, ia juga tidak terbebas dari sumpah tersebut

kecuali dengan melakukan cam yang satna. Sebab, s@ara zhahir sikap

orang yang bersumpah menghendaki objek sumpahnya. Jadi,

sumpahnya diarahkan pada kehendak tersebut, seperti nama-nama

istilah di mana sumpah dialihkan pada objek natna tersebut dat'r sq;i urf,

bukan pada objek sebenamYa.

Seandainya seseorang mernakan kurma lalu berkata, "Jika kamu

tidak bisa membedakan biji Cari kurma yang telah aku makan dan biji

dari kurma yang kamu makan, kamu terthalak" lalu si isfui.memilah

setiap biji kurma, maka pendapat dalam masalah ini seperti kasus

sebelumnya.

AI Mughn' - l64el



Apabila s@ftmg istri berdiri di dalam air yang merrgalir, lalu
suaminya bersumpah "Jika kamu keluar dari sarn atau berdiri di sana
maka kamu terthalak", menurut Al eadhi, mengacu pada qiyas
madzhab suami tersebut sumpahnla, kcuali jilo ia
meniatkan substansi air tempat isti berada di S€bab,
pemutlakan thalak berkonselmensi pada keluamya isffi dari sungai atau
ia tetap berada di sana.

Abu AI Khaththab menlatakan, suarni tidak mdanggar strmirah,
karena air lnng dijadikan objek zumpah mengalir melqrati ishinSa, dan
si istri berada di tempat yang hin. singkahF, s.iami tidak mdanggar
sumpah, baik istrinya tehp berada di sungai rnaupun sudah kehnr dari
sana. Sebab, sebenamyra ishi b€rdiri di ternpat lain atau keluar air
sungai.

Pendapat lang sama dikernukakan oleh Al eadhi dalan Al
Mujanad- Ini pendapat rrndztab AqlSyafi'i. sumpah, menurut mereka,
didasarkan pada lafal, bukan pada niat. BqIifu puh mereka berkata,
sang suami tidak melanggar seluruh sumpah di depan-

seandainya suami berkata, "Jika isfuiku berada di pasar rnaka
budakku merdeka; dan jika budakku berada di pasar rnaka isffilnr
terthalak," dan temlnta kedrnnSn berada di pasaa safu pendapat
menyebutkan, budakngra dimerdekakan dan ishinln tidak terttntak.
Sebab, ketika suami melanggar sumpah pertarna, ia harus
memerdekakan budak, narnun di pasar tidak terdapat budakrya.

Bisa jadi ia melanggar sumpah atas dasar perrlataan kami soal
orang yang bersumpah tertndap sesuafu yang tertenfu rnaka
sumpahnya dikaitkan dengan substansi sumpah bukan 

"ihtsa. Hal ini
seperti orang yang berkata, 'JilG aku berbicam dengan budaklru kepada
sa'ad maka kamu tertlnlak", kernudian ia merrrerdekakanngra dan
membincangl**! , maka isfuin3p terthalak. Demikian hal dalam ka5r.rs

ini, mengingat sumpahnya terkait dengan budak lrang tertenfu-
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Apabila ia tidak menghendaki budak tertentu, istrinya tidak

terthalak, karena tidak ada hambanSn yang berada di pasar.

Seandainya di mulut istui terdapat kurma lalu suami berkata,

"Kamu terthalak jika merrnkannya, melepehkannga, atau menahanngra"

lalu si istri memakan sebagian kurma ini dan mernbuang sebagiann5a,

maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali menurut pendapat ulama yang

mengatakan, "suami. melanggar sumpah dengan melakukan sebagian

objek sumpahnya".

Apabila suami menia*an seluruhnln, ia langsung melanggar

sumpah. seketika itu juga.

Seandainya seeftmg suami punya titipan dari seseorang, lalu

orang yang zhalim bersumpah padanya bahwa "si fulan tidak punya

titipan padamu", maka ia bersumpah 'si fi.rlan punya sqsuafu berupa

titipan padaku". l{ata madalam kalimat terakhir dimaksudkan bermakna

al-ladzi. Jadi, dia melalnrkan kebaikan dalam sumpahnya.

Demikian halryra jika isti seseoftmg mencuri sesuafu darinya,

lalu ia bersumpah akan menjatuhkan thalak padanya agar ia mau

berkata jujur, apakah ia mencuri. darinya atau tidak? Namun, si istri takut

berkata jujur padanya. Maka, ia berkata, "Aku telah mencuri darimu

sesuafu darimu." Maksudnp, sesuafu yang kucuri darimu.

Seandainya oftrng yar$ zhalim meminta suami ifu bersumpah,

"Apakah kamu melihat firlan atau fidak?" Sebenamya yang dimaksud

olehnya dengan "kamu melihat" yaifu "kamu memukul perutnya"; dan

mengingatnya, maksudnya "mernufuskan ingatannya", "kamu tidak

menuntut kebufuhan darin5ra", maksudnya "Pohon yang dilindungi oleh

orang yang.haji", "aku tidak mengambil baju anak kecil, tidak pula

tikar", yaifu penjam dan seienisnln- Jika ia bukan orang Snng zhalim lalu

bersumpah dan memaksudkan perr6ntaan dengan pengertian ini, maka

sumpahnya terikat dengan pengertian tersebut.

Al Mushni - mIl



Seandainyi istri seseorang belada di atas tangga, lalu suaminya

bersumpah agar ia tidak furun, tdak naik, dan tidak tetap berada di
sana, maka si istri hanya boleh berpindah pada tangga yang lain, dan ia

boleh naik, furun, atau dia sesukangla, karena ia melakukan semua itu

dari tempat lain. Apabila dalam sumpah suami terdapat kata "Dan tidak

berpindah darinya," maka ia mernbauranga dengan terpaksa.

Seandainya seoftmg suami bemda di tangga, dan ia mempunyai

dua orang istri: safu sedang berada di karnar sedangkan yang lain di

rumah lantai bawah, lalu ia b€rsurnpah 'Kamu tidak boleh naik

menemuinya; dan fidak boleh funrn menernuiryra, maka istri yang

berada di lantai bawah boleh naik dan 1nng bemda di lantai atas boleh

turun, kemudian suami turun atau rnik sesukanya-[]

Pasal: AMullah bin Ahmad berkata, 'Aku bertanya
pada bapakku tentang seorang lelaki lrang berkata pada
istrinya, 'Kamu terthalak iila alu fidak menggaulimu hari
ini; dan kamu terthatak iika atnr mandi besar kerenamu hari
ini'? Beliau menjawab, 'Ia shalat Ashar kemr.rdian menggauli
istrinya, dan begifu matahari terbenam ia mandi besar-
Demikian ini jika yang ia maksrrd bukan 'aku mandi setelah

\bersetubuh."

Beliau berpendapat tentang seotzmg suami yang berkata pada

istrinya, 'Kamu terthalak jika aku tidak berhubungan intim denganmu
pada bulan Ramadhan', ia lalu melalukan safar seiauh perjalanan empat

atau tiga hari, kemudian ia menyetubuhinln'- 'lni tidak aneh. Karena,

perbuatan ini termasuk hailah (rekayasa), dan hailah dalam masalah ini
dan masalah lainnya fidak rnasalah buadm."

*t*
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Al Qadhi menjelaskan, Ahmad hanya memakruhkan praktik ini,

karena safar yang memperbolehl{an tidak puasa adalah safar dengan

tujuan yang mubah- Sedang omng ini fidak punya fujuan lain selain

unfuk membebaskan sumpahryra.

Pendapat shahih menyebutkan, pmktik ini bisa merrbatalkan

sumpahnya dan boleh fidak berpuasa, karena perjalanan ernpat atau

tiga hari p€rjalanan Snng jauh dan mubah, untuk tujuan

yang benar. Keinginan unfuk mernbebaskan sumpah termmuk fujuan

yang benar. '
Bahkan, kami mernperbolehkan bagr musafir !/ang bisa

menempuh dua jalur: ialw dekat gnng tidak boleh mengqashar shalat

dan jalur jauh, unfuk meleurati jalur Snng jauh agar ia boleh mengqashar

shalat dan fidak berprasa, padahal fujuanqn semata mencari

keringanan (rut<hslntl.IGsr.r.s di sini lebih dari itu.
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KITAB RUJUK

Afuran rujuk mengacu pada Al Quran, sunah, dan ijma'. Ayat Al

Qur'an yang mengafur rujuk yaitu firman Nlah Ta ala

<r,;;5r,fiw
"Dan pam isti gnng dicenikan (wajib) mqtahan diri mereka

(menunggu) tiga kali qsllBoo

Sampai dengan ayat

@ "wyV"6 
t'y,uyt c$r:;|'"J:N;.$

'Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka

dalam (masa) itu, jika mereka menghandaki p*baikan.'(Qs. Al Baqarah

l2l,228)

Maksud 'perbaikan' menurut sejumlah ulama dan ahli tafsir

adalah 'rujuk'. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

r. {+ 6^K;6 -Lii{;* ;ql',f,iL 6y,

471 Qurp' jama dari qar'uyang artinya suci, atau haid.
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,,Dan apabila larnu mencemikan isti-isti (karnu), lalu sanpi

bkha) iddahn9a,lol mal<a tahantah mqela dangan an J/ang b'aik'"

(Qs. Al Baqamh l2l: 23ll Maksud, dengan cara rujuk' Artinya' kefika

pam isti telah mendekati habisnya masa iddahmereka'

sunah yang mengulas tentang rujuk bisa dilihat dalam hadits

riwalrat Ibnu umar, dia berkata, "Aku tdah menthalak istriku dalam

keadaan haid. umar lalu bertanlp pada Nabi s, beliau menjawab,

" Perinbh ia agar mentiulmga. aoz $lluttafu Alaih)'

Abu Daud meriwaptkan dari umar, dia berkata bahwa Nabi $
menthalak Hafshah, kernudian merujuknp.ss

Ahli ilmu sepakat bahwa suami yang merdrka jika menthalak

istuiqra yang merdeka di bawah thalak tiga; atau suami yang budak

menthalak iskinya kurang dari thalak dua, maka mereka boleh merrrjuk

istrinln pada masa iddah. Pendapat ini dikernukakan oleh hnu Al-

14*1611r'.304

L289. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'seorang istri 5png belum disefubuhi terthalak ba'in dan

berstatus haram oteh thalak tiga dari suami lraql merdeka

atau thalak dua dari suami {dng budak-"

Ahli ilmu sepakat bahwa istui yang belum digauli tetlhalak bain

dengan ttElak satu, dan suami yang menthalaknya tidak berhak ruiuk-

Demikian ini karena ruiuk hanya terjadi pada masa iddah, sementara

,{8) Iddah ialah mas.r menunggu (tdak boleh menikah) bagi perernpuan karena

perceraian atau kernatian suaminlp.
3oz Hadits irf telah disinggung pada iilid I buku ini, hlm. 487, masalah no. 106'
3os HR. Abu Daud dalam Thalak, (2/2283)i hnu Majatr datam "Thalak" (7/20161;

dan Ad-Darimi dalam As'Sunn(2/22641. Sanad hadis ifi shahih'
304 Aku tidak menernukan pendapat ini dalam ijrna' yang dinisbahkan pada hnu Al

Mun&ir.
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istri yang belum digauli tidak punya mas, iddah, sesuai dengan firman
Allah @'

# n ",#1L i .;,;A K (sy- fi("'u"$i qJi

!tr4:; q"'frtb qW'{36 <# 6

#q;-ifrryr
. "Wahai oftng-oftng 5ang bqfurnn! Apabila kanu mqil<ahi

perempuan-perempuan mulmin, kernudian l<anu cemil<an mqd<a
sebelum kamu manannpurin5n mal<a tidak ada masa iddah atas mqel<a

Sang perlu kamu perhifinzglan. Narnm Mtah mqela mut'ah dan

lepskanlah mqeka itu dazgan am Wng sebik-baikn5n " (Qs. Al
Ahzaab [33]:49)

Allah & menjelaskan bahwa istoi Snng belum digauli oleh surninla

tidak punyra iddah, sehingga otornatis ia ter*ralak 6af, begitu dithahk
suaminyn. Stah,rsnya sama seperti isti png telah digauli suamin5ra. Artin5a,

begrtu man iddalnya selesai ia fidak bisa dirujuk dan fidak menerinrEt

rnfkah.

Apabila suami 5,ang menthahk masih mencintai unnita Saang

terthalak dan masih perauran selta ingin menikahiryTa, ia harus

dan menikahinp dengan akad nikah 5nng baru atas

keridhaanngra. Wanita ini kernbali ke $nminya dengan

mernbawa dua thalak. Jika suami menptfikan dr"ra thalak padanla

kernudian menikahiqp, si istri kernbali padarryp dengan hak safu fialak.

Hal ini disepakafi oleh rnalprihs atrli ilmu. Keterangan ini telah karni

paparkan sebelumn5n.

Pam atrli ilrnu tidak berbeda p€ndapat bahl,ra unnita 3nng terthalak

tiga setelah disetubuhi stnminln fidak halal lagi bagi suaminln sebeft.rn ia
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menikah dengan suami 1nng hin. Hal ini sesuai derrgan ftrrnan Allah

Ta ala

"Kqnudian jika dia (setelah thalak 5png kdua),

maka perempuan itu fuk tnlat tagi b@lp s&elum da mqikah

dangan smnni 5anglain."(@. Al Baqarah lzlt 2301.

Ais!,ah meriwayatkan bahu,a Rifa'at Al Ourazhi menthalak

istrinya hingga thalaknya habis. Setelah itu ia menikah dengan

Abdurrahman bin Az-Zubair. Wanita ini lalu menernui Rasulullah * dut,

berkata, "srrngguh, sebelumnya ia menikah dengan Rifa'at lalu ia
menjatuhkan tiga thalak padanf- Setdah itu ia menikah dengan

AMurmhman bin AzZtbatu. Sungguh, derni Allah, ia (penis

Abdurrahman) fidak hin seperti rumbai-rumbai ini.? [a
rumbai-rumbai jilbabnya.

Aisph melanjutkan, "Basulullah $ tersenyum, lalu berkata,

6"rk "L 
I ta?ti) jyei Ll i$; ,r,5,VGjjsiry

'Mungkin kanu tugin niuk kqnbli pda Rik'ah? Tidak bleh,

sehingga ia (Abdumfumn) mq-aml<an nndunu dan lcamu maaalan
madun5a. 66 Muttafaqr.ur Ahih.

sos HR. Al Bukhari dalam Kitab: Thalak lg/S3ln, narnun di dahmnp Udak

terh.rlis kata "s€nynm", dan dalam Kilab Pakaian dan Kitab Adab (lO/5792,6084.1,

dengan redalsi "Tertaun Rasulullah SAW Udak lebih dali tersenyum;" dan Muslim

dalam "Nikah" (2/ll2/l056h At-Tirmktzi dahn &zzarqra (3/11fq; hru Majah

dalam Srznarqra (L/19321i Ad-Darimi 1a2267,22@l; An-Nas Ydalam As-$uran
(6/46, L47l; Al Baihaqi dalrrm ,4s$uut (l/373,374); AttrThadisi (14.j7); dan

Ahmad dalan Musmdrva (6/ 34, 37, 226, hn 229L

Wg;t'd,i e'^i tr 5 U *6 @ o9
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Kesepahaman ahli ilmu tentang hadits ini sudah cukup tidak

perlu diperpaniang. Jumhur ahli ilmu menyebutkan, wanita yang telah

terthalak bain hdak halal lagi bagi stnmi p€rtama sehingga ia dinikahi

dan disetubuhi oleh suami kedua, dengan persetubuhan yang

menyebabkan terjadinya pertemuan dtn khitan. Hanya saja, Sa'id bin

Al-Musayyab, safu dari sekian ulama yang berpendapat di atas,

menyatakan, "Jika ia dinikahi dengan nikah lnng sah, tidak bertujuan

unfuk menghalalkan suami pertarra. Maka, tidak masalah baginya

dinikahi kernbali oleh suami pertiama."

hnu Al Mun&ir menyatakan, 'Kami tidak mengetahui seorang

pun ahli ilmu yang sependapat dengan pemyataan Sa:id bin Al

Musayyab ini, selain Khawarii. Mqel<a berdalih dengan bunyr zhahir

firman Allah Ta'ala "sebelum dia mqil<ah dqgpn suami inng lain"

Juga, didukung dengan penjelasan Nabi $ tentang pesan yang

dimaksud dalam Kitab Allah

Beliau menjelaskan bahwa suapi pertarrla fidak halal menikahi

mantan istrinya yang telah terthalak bain, sehingga suami kedua

merasakan madunya dan ia merasakan madu suamin!6. Kita tidak boleh

menyimpang dari ketentmn ini, dan tidak seorang pun boleh berpaling

pada afuran lain, padahal afuran ini didukung oleh seiumlah ahli ilmu, di

antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir,

dan Aisyah Radh[Tallahu Anhu, dqr generasi sesudahnp seperti

Masruq, Az-Ztrhi, Malik, ulama Madinah, Ats-Tsauri, Ashabw Ra'y, Al-

Auza'i, ulama Syam, AsySyafi'i, Abu Ubaidah, dan sebagainln-l

Pas,a} $;amt kehalalan isbi yang telah dithalak bainbagr suami

pertama ada tiga: pertama, ia telah menikah dengan suami Snng lain-

Seandainln isti pertama tersebut seoftmg budak lalu ia disetubuhi oleh

fuannya, ia tetap tidak halal, sesuai dengan firman Allah Ta'ala
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@?;*e.i:'g&
" Sebelum dia menil<ah dengan smni Snng lain" (Qs. Al Baqamh

lzlt 2301. Persetubuhan budak oleh tuannya ini bukan dikategorikan

nikah.

Seandainya mantan ishi ini disefubuhi secara syubhat oleh orang

lain, ia tetap fidak boleh dinikahi oleh suami pertarrrit, seperti

keterangan yang telah kami jabarkan di depan.

Seandainya rnantan isti seorang budak lalu orcmg lnng
menthalaknya mernerdekakan dia, ia fidak halal menyettrbuhinya

menurut pendapat mayorihs ahli ilrnu. Sebagian Ashab AsySrcf i
menyatakan, ia halal disetubuhi, karena thalak berlaku khusus dalam

hubungan pemikahan. Karena ifu, ia diprioritaskan dalam

menghammkan isfui.

Sementara ifu, ftrrnan Allah Ta'ala,

@?;*€.i:'gi&iibiibsa
"mal<a perernpui,n ifu frdak halal lagi bagtryp sebelum dia

menikah dengan suami gnng lain. " (Qs. Al Baqarah l2l 23Ol secara

lugas mengharamkan mantan isfui. Jadi, kita tidak boleh merujuk pada

dalil yang menyalahinln. Selail ifu, kemaluan tidak boleh berstatus

haram sekaligus mubah: Asurnsi ini gugur.

Kdua, pemikahan yang dilakukan sah. Jika nikah tqs&ut fasid,

ia tidak boleh menggaulinla. Pendapat ini dikernukakan oleh Al Hasan,

fuy-Sya'bi, Hammad, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'I, Ishaq, Abu Ubaid,

fuhabur Fla'y, dan Astrs!,afi dalam

Asy-Syafi'i dalam qaul qadim, pemilmhan fasid

tetap menghalalkan persetubuhan dengan si mantan ishi. Dernikian
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pendapat Al-Hakam. Abu Al-Khaththab meriwayatkan satu pendapat

dalam Al-Madzhab, karena ia berstafus sebagai suami maka ia masuk

dalam keumuman nash. Alasan lain, Nabi $ melaknat muhallil (suami

kedua yang diminta menikahi mantan isti agar ia kembali halal bagi

suami pertama) dan mulnllil /ah (suami pertama yang meminta orang

lain untuk menikahi mantan. ishinln agar ia kembali halal). Beliau

menyebutrya muhallil makiprn rti}rrhrn1a hsid.

Menurut kami, firrnan Allah Ta'ala "sebelum dia menil<ah

dengan suami 5nng lain' dan penyebutan nikah secaftr muflak

mengindikasikan keshahihan. Oleh sebab ifu, seandainya seomng suami

bersumpah fidak akan menikah lalu ia melalarkan pemikahan yang

fasid, iatidak melanggar sumpah.

Seandainya seseomng bersumpah akan menikah, ia tidak

terbebas dari sumpahnSn dengan pernikahan yang fasid. Selain itu,

sebagian besar hukum pernikahan fidak bisa berlaku dalam akad nikah

lrang fasid, seperti stahrs muhsan, li'an, zhihar, ila, nafkah, dan

sebagainSn.

Adapun penyebutan rrnntan suami sebagai muhallil kareria ia

bermaksud menghalalkan sesuatu lnng fidak halal. Seandainya

Rasulullah benar-benar findakan tersebut, tenfu beliau

tidak melaknat muhallil dan muhallal lah. Parryaban ini seperti saMa
Nabi $,

lz .. . n, o /iru Jr.{-t u oT-l\ ;,"1 v
-/ a /

"TidaWah bqnnn pda AlQur'an omng ynng menghalalkan

kelnmmannSa. au

306 HR. At-Tirrnidzi (5/29lSl- Abu Isa berl{ata, "Sanad hadits ini tdak kuat." Ath-
Thabari meriwayatkanq,ra dalam AlKabir Al-Haibami meqntakannla daloim Al-
Maima'll/177).
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Nlah Tablaberfirman:

@16 fi;pjwfrk
"Mqela menglabllanrya stnfu bhun dan menghamml<anng

pda aatu bhun yang lain. "(Qs. At-Taubah [9]: 37) Sebab, hubungan

intim di luar pernikahan 5Bng sah mirip dengan rnthi sytbhat. ;. 
.

Kefrga, suami kedrn nrengauti unnita tersebut pada lubang

kernaltnnngra. Seandainya ia nrenlptubuhi si isbi di bagian bauah traglna

atau di dubumln, wanita t€rsehrt fidak halat bagi suami pertama (setelah

dinikahi kembali). Dernikim ini karern Nabi $ mengaitkan kehalalan

mantan istui bila masingrnasirg tdah merasakan madunya. Hal ifu tidak

akan tercapai tarpa menggauli \ragina. Minimal dengan cara

m€rn€Eukkan haspfah (k€eah p€rds) ke dalam vagina, karena hukum

hubungan infim berkaitan denganq/a.

Seandainya $ami hasyafah dalam keadaan tidak

ereksi ke kemaluan isfuirya, si u,anita tdak halal bagi suami pertama,

karena hukum tersebut berkaitan dengan memsakan madu (kenikmatan

senggama), dan ifu tdak akan tercapai tanpa ereksi.

Apabila penis suami kedua terpotong, rincian hukumnya sebagai

berikut. Jika penisnla masih tersisa sepanjang hasyafah, lalu ia

memasukkanlp ke dalam vagina, rnala ia telah menghalalkannya. Jika

tidak dernikian, maka ia tidak haht.

Apabila kernalmn suami kedm telah dikebiri, ia halal disefubuhi

(oleh suami pertama setelah dinilohi kernbali), karena ia masih bisa

menyetubuhi istinya hlpknSa pejantan, hanln saja ia fidak bisa

Dalam sanad hadits ini terrdapat Muhamnrad bin Yadd bin Sinan Ar-Rahawi. Al-
Bukhari dan kriti}us lainrlp nr€ndhailonr{fd. hnu Hibbab mengulas dalam lts-
Tsqafat Abu Yazid didhaiftan oleh Abu Daud dan lainrya.

Al-Bukhari men5ntakan, ia fidah b€rl€bih-l€bihan soal hadits. ALchazali
mengemukakan perawi ini dalam ALilW$/425). Al-kaqi mendhaifkannya.
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ejakulasi. Sedang ejakulasi tidak diperhitungkan dalam menghalalkan

mantan istri. Demikian ini pendapat AqfSyafi'i.

Abu Bakar menyatakan, "Diriwagratkan dari Ahmad tentang

lelaki yang dikebiri, bahr.ra ia fidak bba menghalalkan istoinya bagi suami

pertama. Abu Thalib pemah bertanya kepada Abu Bakar tentang

perernpuan yang menikah dengan pria png dikebiri, apakah ia bisa

menghalalkannya? Abu Bakar menjawab, "Solnsinya tercanfum dalam

keterangan yang diriwayatkan oleh Aiqph bahwa hubungan intim

tersebut menghalalkan si wanita.

Alasan pendapat pertarna, pria 57ang dikebiri fidak akan bisa

ejakulasi. Dengan kata lain, ia tdak akan merasakan kenikmatan

hubungan intim. Artinya, ia fidak akan mengecap madu pasangan

hidupnya. Ahmad sangat mungkin mengernukakan pendapat tersebut,

mengingat pada umumnya ormg 5nng dikebiri tidak dapat berhubungan

intim atau tidak bisa dipastikan ejal$lasi, karenan5ra tidak akan tercapai

penghalalan si wanita dengan hubungan intim tersebut, seperti

persetubuhan dengan penis lnng tidak ereksi.u

Pasal: Ashab kami merryaratkan hubungan infim itu halal.

Apabila suami kedua menyefubuhi u,anita tersebut dalam keadaan haid,

nifas, atau salah safunya ahu kedmngra dalam keadaan ihrarn, atau

salah seorang dari mereka sedang berpuasa waiib, maka hubungan intim

ini tdak halal. Pemyataan ini pendapat Malik.

Alasannya, perbuatan tersebut ternnsuk hubungan intim yang

haram karena hak Allah Ta'ala. Jadi, ia fidak bisa menghalalkan si

wanita untuk dinikahi kernbali, seperti lapknya berhubungan intim

dengan istri yang murtad.

Melihat zhahir nash, hubungirn intirn ini menghalalkan si wanita.

Yaitu firman Nlah Ta'ala
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"sebelum dia mqil<ah dengan suami 5ang lain" (Qs. Al Baqarah

Iz)t 230) Dan, wanita tersebut telah menikah dengan suami yang lain.

Hal ini diperkuat dengan saMa Rasulullah S "sebelum katnu

mmsakan madun5a, dan dk mmskan nndunu. " Dan, kondri ini

telah ia temukan.

Selain ifu, suami kedua menggauli uranita tersebut dalam ikatan

pemikahan yang sah di daerah senggama derrgan cata lnng sempurna.

Jadi, senggama 5nng haram ini tetap menghalalkan si wanita, seperti

senggama yang halal. Kasus ini seperti huL,f oftmg lnng bersenggama

dengan isfuin5n padahal u/aktu shalat hampir habis, atau

menyefubuhinya di saat sakit yang mengancam keselamatann5n.

Pendapat ini lebih shahih, insg Allah, yang dikernukakan oleh madzhab

Abu Hanifah dan Aqr9nf i.

Adapun menggauli istui png murtad ielas fidak membuakrya

halal dinikahi bagi suami pertarna, baik senggarna ini dilakukan pada

saat keduanSn murtad atau isbiryn gnng murhd, atau suami yang

murtad menggauli wanita muslimah. Sebab, jika omng yang murtad

tidak kembali memeluk Islam, jelas hubungan intim yang dilakukannya

terjadi di luar nikah.

Apabila suami png murtad kemrbali merneluk Islam pada masa

iddah maka hubungan intim tersebut terjadi dalam pemikahan yang

tidak sempuma, mengingat penyebab perpisahan lhinunahl telah terjadi

di sana. Dernikian halnya jika salah seorang suamiistui masuk Islam, lalu

suami sebelum kdslaman pasat{Fnn}n, findakan ini fidak

membuat halal si istui.
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Pasal: 
' 

Apabila wanita ini dinikahi oleh budak. dan ia

menggaulinya maka ia halal (dinikahi oleh stnmi p€rtarna). Pemyataan

ini dikemukakan oleh Attra, Malik, AsySpf i, dan Ashabur Ra'y. Kami

tidak menemukan pendapat yang menlnlahinya. S"bab, budak masuk

dalam bunyr umum nash, dan senggimr.r gnqg dilalnrlenrya sama

seperti senggarrr.r suami yang merdeka.

Apabila si istui Snng dithalak 6ah dinilrahi oleh pernuda yang

belum baligh, lalu ia menyehrbuhinya, merrurut pendapat mereka selain\
Malik dan Abu Ubaid, perbuatan ini mernbrntrrya halal. Sebaliknp,
Malik dan Abu Ubaid berpendapat, ia fidak halal.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Al Flasan, hubungan intim
itu dilakukan dengan pria lnng belum bqligh. Hal ini sama dengan

hubungan intim dengan anak kecil.

Menurut karni, menilik zhahirnash, serrggama yang dilakukan

pria belum baligh dalam kasus ini mempakan sensfarna png dilakukan

suami dalam ikatan pemikahan yang sah- Jadi, ia serupa dengan orcrng

yang baligh. Berbda dengan anak kecil, karena ia tidak mungkin

bersenggama dan tidak bisa merasakan

Al Qadhi menyatakan, disyaratkan suami gang menikah dengan

wanita tersebut benrsia 12 tahun, karena u"ia di bau,ah ini tdak
mungkin bisa bersenggama dan tidak berarfi apapun- Sebab, perbedaan

ulama terkait dengan ada-tidakn5ra sensFrna dan kapan seorang pria

bisa bersenggama. Dalam kasus ini (hubungan intim anak kail) memang

syarat senggama sudah terpenuhi, tehpi Udak b€rart apapun ditinlau

dari perhifungan trsia yang telah ditenfukan slata', dan penetapannya

yang hanya mengacu pada rasio dan pendapat priMt
Apabila wanita tersebut kafir ddmrni, lalu suami kedua png

dzimmi berhuburegan intim denganrqla, rnaka ia halal (dinilmhi kernbali)

oleh suami yang telah menthalaknya. Perdapat ini dinyabkan oleh

Ahmad.
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Ahmad menyatakan, loftr dzimmi ini suami si wanita.

Karenanya, ia wajib bersrnnpah li'an dan menjafuhkan sumpah.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Az-Zulflr, Ats-Tsauri, Asy-

Syafi'i, Abu Ubaid, Ashabtr Ra'y, dan Ibnu Al-Mun&ir. Rabi'ah dan

Malik berpendapat bahwa s€ngpma tersebut tidak membuat si wanita

halaldinikahi kernbali oleh s.rami p€rtama.

Menumt hemat karni, kasus ini hams memjuk pada bunyi

teksfual ayat, karena ia terrnasrk senggann seorang suami dalam ikatan

pemikahan yang sah dan sernpr.nna mirip dengan senggama yang

dilakukan seorcmg muslim-

Apabila pasangari $amiishi ini atau salah seomngnSa sakit liwa,
lalu mereka berhubungan intim, senggama ini menghalalkan si wanita.

Abu Abdullah bin Harnid merryatakan, hubr.mgan tersebut tidak

menghalalkannya, karena si suami tidak merasakan rnadunya-

Menurut hemat lomi, ditinlru dari zhahir a1at, hubungan intim

tersebut menghalalkan si nranih, karena termasuk senggarna mubah

dalam pemikahan gtang sah- Orang yang sakit jiwa di sini sama seperti

orang berakal.

Pemyataan "fidak merasakan madunya," kurang tepat karena

orang sakit liwa haryp t€rttup akalnp. Akal bukanlah syarat bagi

bangkitnya sgnhwat darr rnerasakan kenikmatan, seperti halnya

binatang. Akan tetapi, iilia oraqJ sakit ;iwa ini kehilangan inderanya

seperti pingsan atau ayan, maka Fng dilakukannya tidak

menghalalkan istuinp bagi suami pertama. ndak pulei dengan

menggauli wanita sakit jiwa dalarn kondisi tersebut. Jadi, tidak terdapat

perbedaan.

Seandainya seomng suami menggauli isfoinya 5lang sedang ayan

atau sedang tidur yang tdak merasakan sedang digauli, maka

seyogianya senggarna ini fidak mernbuatrp halal, berdasarkan alasan

yang telah kami paparkan dan diriwayatlran oleh Ibnu Al-Mun&ir. Bisa
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jadi kehalalan tersebut dalam seluruh kasus ini mertrjuk pada bunyi

umum nash. Wallahu a'lam.l

PaSaL Seandainya seoftrng suami mendapati di atas ternpat

tidumya terdapat seoftmg wanita, dan mengim ia wanita lain, atau

menduga budak per€rnpuEnn!6, lalu digaulinln, dan temrgnta ia istinya

maka ia halal dinikah kernbali oleh qnmi perhna, karena terjadi

bersamaan dalam nikah yang sah. Seandairyn ia menggauli4n lalu

pingsan, atau menggauli suami dalam keadaan sakit lrang dapat

men5nkitinln, wanita ini halal dinikahi oleh smmi pertiama, karena

pengharaman di sini terkait dengan hak si wanita.

Seandainp seofttng isti mernasukkan penis suamin5n yang

sedang tidur atau agnn ke vaginan5n, hal ini tidak mernbuatnya halal,

karena ia fidak m€rasakan madunln. Mungkin juga findakan ini

menghalalkan dirinln, berdasarkan bunyr utnurn ayar. Wallahu a'lam.

*:t*

1290. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,,
'Apabila suami yang merdeka menthalak isilrin3n kurang

dari tiga thalak, suami berhak menrjukqTa selama dalam

masa iddah-"

Ahti ilmu sepakat bah; jika suami merdeka menthalak istri

merdeka yang telah disetubufri kumng dari tiga thalak tanpa kompensasi

dan tanpa perkam yang menunfut binunah, ia boleh memjuknya

selama masih dalam .n16rsp, iddah. Mereka luga sepakat, ia suami tidak
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boleh merujukn5ra setelah nElsa iddalnya habis, sebagaimana

keterangan yang telah kami singgung pada awal6uS'307

Apabila seofttng suami rnerdeka menthalak istinln yang budak,

hukumnya sama seperti menthalak is-hi yang merdeka, han5n saja di sini

terdapat sedikit perbedaan png telah kami singgung di depan. Kami

telah jelaskan, thalak dipenrntukkan bagi laki-laki. Jadi, ia boleh

merujukryp , selama betum merrfifuhkan thalak tiga, seperti isfui

merdeka.

:t*:l

PasaL Kerelaan seorang isti fidak dipertimbangkan dalam

mj'ah, sesuai dengan firrnan Allah Ta'ala-

.Dan pam suami mqela t&ih berhak kembli kepada merel<a

dalam (masa) itu, iika mqel<a maghandaki "(Qs' AlBaqarah

121: 2281Dalam a5nt ini hak rujuk diberikan pada suami.

Pada ayat berikutrryn Allah berfirman,

-r,i;t6LK,n6
'Maka bhantah mqel*i dangnn cam tang baik'' (Qs' Al-

Baqarah l2l: 23t) Allah mengktritabi pam strami dengan perintah, dan

tidak menrberikan pilihan kepada pam isbi. Dernikian ini karena rujuk

adalah menahan isfi dalam ikatan pernit<atran, iadi fidak perlu adanga

kerelaan dari pihak istoi, lalBknga wanita png masih berada dalam

ikatan niloh. Ahli ilrnu sepakat soal ini-

\5;yrfi1J t y|l{Ii' Ciit:6 "#;ri

307 g1"tu1;166'.
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PasaL Wanita raj'iah adalah ishi yang telah dijatq[ri
thalak, zhihar, ila, atau lian oleh suami. Mereka *".1h saling

merparisi $rk" salah seorangn!,Er meninggal) sesuai

kesepakatan uliama- Apabila suami menjafuhkan khulu'
maka khulu'n1a sah-

Aqrslrafi'i menlatakan dahm salah safu pendapatnp,

'Khulu'nya fidak sah, karena fuiuan khulu'adalah unfuk menghammkan

isbi, sementara dahm kondisi terthabk raj'iah ia berstahrs sebagai

wanita rnahram-

Menurut herrat karni, u/anib rai'hh rrtasih berstafus isfui png
sah thalaknlp- Karena ifu khulu'nya pun sah- Tujuan khulu' bukan untuk

menghammkan wanita melainkan unttrk merryelarnatkan dia dari akibat

buruk suami dan pernikahan png meniadi penyebabnSa. Akad nikahnya

rnasih terialin. IGmi frdak percaya dengan rujuk sang suami, dan

mdamng si wanita bers'tatus rnahrarnah-

Pasal: Zhahir pemyataan Al Kharqi mengindikasikan
bahwa wanita rai'iah berstafus wanita mahramah. Hal ini
mengacu pada kasus Jika suami fidak mengetahui apakah
telah menjafuhkan thatak safu atau thalak tiga, maka ia
dianggap . orang lrang t alrin karena haramqTa m€ragukan
sesuafu lrang halal-

Dirivrayatkan dari Ahmad png mengindikasikan

pendapat di atas. Ini mertrpakan p€ndapat madzhab AqrSyafi'i. Beliau

meriuraptkanryla dari Atha dan Malik

Al Qadhi mqrutr-nkan, ZnhA madzhab menyebutkan unnita

rai'iah berstatus mubah. Ahmad merryatakan dalam riwaSnt Abu Thalib,

bahwa wanita mj'iah ficlak terhahng dari snnminr. Dalam riwa5nt Abu

i

1

l

l
l
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At-Harits disebutkan, istoi Snng terttnlak rai'i mendapat perlakuan baik

dari suaminya selama rnasih dalam r.nas7 iddah-

secara zhahir pendapat ini mernberi kesan bahwa wanita raj'iah

mubah bagi suaminta. Artinlra, suami masih boleh berpergian,

berduaan, dan berhubungan intim dengannln. Demikian ini perrdapat

Abu Hanifah, karena ia bemda dahm hukum para ishi. Jadi, unnita

rai'iah dip€rbolehkan bagi suaminlp sebagairnana sebelum |ahrtrryra

thalak.

Pendapat 1nng paling hnt, isti mj'iah berstatus wanita png

telah terkena thalak, png telah divonis hamm seperti perempuan yang

mengajukan thalak dengan kompensasi. Meski demikian, ularna fidak

berbeda perrdapat, bahwa suami fidak dikenai had sebab berhubungan

intim dengan istuinln yang terthalak raj'i- Terrfu saja tidak tepat iika

suami dibebani mahar, baik ia memiuknya maupun tidak mertriuk

kembali, karena ia telah merrggauli istinlra yang telah terkerra thalak- Ia

juga tidak waiib menrbayar rnahar seperti pam ishi lainnya-

Lain halnya, jika suami merrggauli isti yang terthalak raj'i setelah

penyerahan mlah seorang dari keduan5p pada masa iddah, sekirany'a

suami diwajibkan merrbalpr mahar iika salah satunya fidak

menyerahlran diri pada tw iddah. Sebab, jika ia tidak merryerahkan

diri maka ielaslah perpisahan telah teriadi seiak saat perryerahan diri

orang lpng p€rtarna dari mereka berdtn. Yaitu, perpisahan fasakh nikah

yang mernisahkan suami dari perrikahryn. Jadi, si isfoi mirip dengan

wanita prrg menghirn ;*"ri Snng men:sak pernikahannla karena

penghinaanryla. Dalam kasus ini, si istri tdak terthahk bah kelcl.rali

setelah habisqp nrrtn idhh. Maka, mereka berdua pun berpisah-

Abu Al-Khaththab menyatakan, apabila , ses@mng mernaksa

wanita raj'iah unfuk bemsenggama rnaka ia wajib merrbayar rnahar,

seperti kasus suami grang merrggauli istuiryn 1nng telah ter*talak bafoi-

Letak perbedaannya sangat jelas. Isfui yang terthalak 6arz bulon hgi
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menjadi isfuin1a, sdang {uanita rai'iah rnasih berstatus sebagai ishinp.
penganalogian ishi dengan wanita hin dalam nrasalah hubungan intim

dan berbagai hukumnya frdak tepat.[

1.291-- Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,,
'Seorang budak setelah meniafuhkan thatak safu
mempungrai hak yang sama derrgan oftmg merdeka lrang
menjafuhkan thalak lnrang dari tiga-"

Pam ulama sepakat, seomng budak boleh memjuk ishirya

setelah menjafuhkan thahk safu, jika tdah mernenuhi'beberapa ry.arat.

Apabila ia tdah rireniatutrkan ftalak dua, ia tdak bolehmenrjuknya, baik

istirya unnita merdeka nnupun budah karena seorang budak haq;a

punya dua thatak. Dalam rnasalah ini terdapat pelbedaan pendapat 37ang

telah kami singgung di depan.

1292- Masalah: Abu AI Qasim berkab, 'Seandaingla

ishi 57ang dithalak sedang mengandrmg dua orang janin, lalu
ia melahirkan anak lrang pertama, bagi nrami boleh
meruiuknla selama belum melahirkan anak kedua.'

PemSptaan di atas merupakan pendapat rnagoritas uhma.

Hanlra saja, terdapat riurayat dari llairnah bahwa iddah wanih png
mengandung dua anak ini habis b€gifu lahiqla anak pertarna. ndak
seluruh atrli ilmu mernbrarkan pendapat ini, karena iddahwanita hannil

usai dengan hhimya sduruh FIal ini sqahn derrgan firrnart

AW Ta'ab,
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. "sdangkan perempuan-perempuan gnng hamil, waktu iddah

mereka ifu ialah sampai mqd<a nelahid<an landungannSa. " (Qs. Ath-

Thallaaq [65]: 4)

Kata 'kandungan' mencakup seluruh Imin 5Bng ada dalam perut

ibu. Jadi, iddah tetap berlangums sampai selesai proses kdahiran Fnin
terakhir. Dan, ruiuk berlaku selarna ianin temkhir masih bemda dalam

kandungan sang ibu. Seandairya iddal^la habis dengan lahimp sebagbn

janin, tenhr ia halal unfuk menikah kernbali dengan strami 5nng lain dalam

keadaan harnil. Tidak ada ularna yang b€rpendapat denrikian.

Saln menduga Qahdah menyatakan pendapat png mirip dengan

Ikrimah dalam kails ini. It$irnah mengntakan, "'lddahrya kakhir dengan

lahimya salah seorang anak yang dikandung." Qatadah bertarrya pada

Ikrirnah, "Apakah ia halal menikah kernbali?" "Tidak!" jauab Ikrimah. Ia

berkata, "seorang budak tdah mernenangkan perdebatan. SeandainSn

sebagian janin isfui telah hhir, Ialu suami sebelum melahirkan

janin berilartrln, ruiuk ini sah, karern ia belum mdahirkan selunrh

kandungann5ra. Jadi, ia seperti perempuan SBng melahirkan salah satu bayi

kemrbamya."[

PasaL Apabila haid yang ketiga kalinSn seorang
perempuan telah berhenti dan telah mandi besar, apakah

iddatnya selesai begifu ia suci? Di sini terdapat dua riwaSnt yang

dikemukakan oleh Ibnu Hamid.

Perbma, iddalnya belum berahhir sampai ia mandi besar, dan

suami boleh merujuknp dalam kesernpatan tersebut. Dernikian ini

zhahimya pendapat Al Kharqi, karena ia menyatakan. soal iddah,
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'Apabila seorang perernpuan telah rnandi besar dari haid yang ketiga,

maka ia dimubahkan bagi para suaminga." Ini pendapat mayoritas
Ashab karni.

Pendapat di atas diritlaSlatkan dari Urnar, Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id
bin Al-Musa}alab, Ats-Tsar.ni, dan Abu ubairl. Keterangan lnng sarn r

diriwayatkan dari Abu Bal€r AstFshiddq, Abu Musa, Ubadah, dan Abu
Darrda'-

Diriuqntkan dari qrurdk bahwa $ami boleh meruiuk
si isti terlambat rnandi besar sdarna 20 tahurr.

Pendapat 1ang larat larni nisba*an dari para sahabat, dan tidak
diternukan ulama gnng menentang pada rnasa mereka. Jadi, ia tdah
menjadi ijma'. sebab, k€banydlcn hulrurn haid fidak akan hilang tanpa
rnandi, dernikian pula dahm losus ini.

Kdua, rnasd il&h habis begitu si isfoi suci sebelum rnandi
b€sar. Dernikian ini perrdapat Thawus, sa'il bin Jubafu, dan Ar-Auza'i.
Abu Al-Khaththab menrihh pendapat irf sgahn dengan firrnan Allah
Ta ala

#'-i{$|*fi,<}6-x-rt-gi
'Dan pm isti gprg dicmil<an (miib) menahan diri mqdta

tiga l<ali Wrul" (Qs. Al Baqanh 121: 2281 llab al qr'u
berarfi haid. Karena haidqn tdah bgrhenti, otornatis rnasa

penantiannya pun bemkhir

Perrdapat ini itrga didasari pada hadib png diriwa3;atkan dari
Nabi $ bahwa beliau bersabda, "Qtr'u s@mng budak ganpmn
ialah dua kali haid.aosBdiau b€rsaMa, -rhtwllan shalat pada tnd-
tari quru mulwMaksfrn4, hari-hari hailmu.

3o8 Hadits ini telah disebulkan pada trlm- 10, rnmlah nqnor !2BZ-
3o9 Riwayat ini telah disehrtkan pada rnasahh nomor 55, flid pertama.
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Selain itu, habisnln masa iddah terkait dengan perpisahan istri

dari suaminya, dan kehalalan si wanita untuk dinikahi lelaki lain. Ia tidak

berhubungan dengan perbuatan bebas dari pihak perempuan tanpa

keterkaitan dengan suami, seperti thalak dan seluruh bilangan thalak.

Sebab, seandainya si iski tidak mandi atas dasar kemauannya, karena

sakit jiwa, atau alasan lainn5n, maka ia belum halal.

Adapun jika memjuk pada pemyataan Syuraik bahwa seorang

istri tetap dalam keadaan iddah meskipun telah berlalu masa 20 tahun

(karena belum mandi besar), rnaka pendapat ini bertolak belakang

dengan firman Allah "tiga quru'". Karena dengan begifu, iddalnya

menjadi lebih dari 200 quru'.

Dengan kata lain, iddah si istri beralfiir sebelum ia mandi besar.

Jadi, Syuraik menarik pendapat mereka dan mengamhkan pendapat

para sahabat pada pendapat mereka: sebelum mandi, artinya ia harus

mandi.

Pasal: Apabila seorang wanita rai'i menikah pada

masa iddalnya dan hamil dari suami kedua, maka masa iddah

dari suami pertama habis sebab berhubungan intim dengan suami

kedua. Apakah suami pertama berhak merujuknya pada Inasa

kehamilan si istri? Di sini terdapat dtn pendapat.

Perbma, suami boleh merujuknya, karena rnesa iddah istrt

belum habis. Jadi, hukum pernikaftrannla masih tetap berlaku sehingga

suami masih bisa menjatutrkan thalak dan zhihar. Dalam kasus ini, iddah

isti berakhir karena faktor lain. Stafus suami di dlni seperti halnya jika

istri disetubuhi dalam ikatan pemikahan: ia tramm baginya dan seluruh

hukum pemikahan masih berlaku. Sebab, suami berhak menrjuknya

ketika istri kembali menjalani masa iddah. Hak suami untuk rujuk
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sebelum ifu seperti kasus jika haid isti berhmti pada pertengahan masa
iddah.

Kdu, suami fidak boleh menrjuk ishi, karena isti tidak berada
dalam masa iddah. K€trka ia telah melahirkan kandungannya, otomatis
iddah dari suami kedua berakhir, dan kenrbali meneruskan iddah dafi
suami pertarna. saat ifu, suami pertarna boteh merujukngn, menurut
satu pendapat, meskipun si ishi sedang nifas. s€bab, setelah melahirkan
isfui kernbali menenrskan ildahdari smmi pertara, meskipun isti fidak
m€nganggapnya.

Jadi, suami boleh menriuknga dalam kondisi tersebut, seperti
halnya jika ia menthalak istoi dalam kondisi haid. sebab, ia boleh
merujuknya dalam kondisi haid, meskipun akibat penalal{an ifu ishi tidak
menjalani iddah.

Apabila isfi hamit yang mungkin akibat perbuatan salah sorang
dari mereka (suami pertama dan kedua), rraka menurut pendapat
pertama, suami pertama tidak pun5n hak merujuknya pada saat si isfui
hamil oleh suami kedua, jika suami kdua memjuknSra dalam kondisi
hamil. Setelah ifu, terbuku batu/a kehamilan tersebut akibat hubungan
dengan suami kedua maka rujuknSn fidak sah.

sebaliknya, jika terbukfi kehamilan tersebut akibat perbuatan
suami pertama, kemungkinan rujuk tersebut sah karena suami kedua
merujuknya pada masa iddah dari perceraiannya dengannya. Mungkfol
juga tidak sah, karena ia menriuknSn dibarerrgi dengan perasaan ragu
akan kebolehan ruiuk.

Pendapat pertarna lebih shahih, karena rujuk bukan ibadah png
bisa dibatalkan oleh keragran akan keabsahannSp. Sqln ifu, ibadah
tetap sah meskipun dibarengi keraguan, dalam kasus orcmg 3Bng lupa
belum shalat pada hari tertenfu, narrrun ia tidak Sakin jenis shalakqp,
lalu ia melakukan shalat lima uaktu. Dalam losus ini, seluruh shalat
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yang dilakukannya masih apakah ia memang shalat 5nng

terlupakan atau bukan.

seandainya seseorang lupa soal hadas lalu ia bersuci dengan niat

menghilangkan hadas, perbuatan bersucinln sah, dan hadasnya hilang.

Kasus di atas lebih tepat mendapat solusi lrang sama dibanding dua

kasus terakhir.

Apabila suami pertarna merujuk si isti paska persalinan, dan

temyrata terbukti ia hamil dari suami kedua, rujuknya sah. Jika temyata

terbukti ia hamil dari suami pertarna, rujuknya tidak sah, karena

iddalnya habis kerana persalinan.

***

1293- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,,
'Suami yang merujuk istrinlp berkata pada dua orang laki-

laki muslim, 'saksikantah aku telah merujuk istriku tanpa

dihadiri wali dan tanpa tambahan maskawin'. Keterangan

lain yang diriwayatkan dari Abu Abdillah nhimahullah
menyebutkan, ruiuk boleh dilakukan tanpa kesaksian-"

Maksudnya, rujuk tidak membutuhkan wali, maskawin, kerelaan

ishi, dan pengetahuann5a tentang iima' ahli ilmu. Alasannya seperti

telah kami paparkan bahwa rujuk masuk dalam hukum pemikahan.

Rujuk bertujuan untuk mengikaf kembali isti dan melanggengkan tali

pemikahan. oleh sebab itu, Allah & menamakan rujuk dengan istilah

'menahan' dan meninggalkan rujuk dengan istrlah 'menceraikan' dan

'melepaskan'. Allah berftrman:

'Li3r6' 1 r,#,'";;#(, iK 66rJ.,

, )./
a-9, ,r-.,)y''z 

'
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'Maka apbila mqda t&h mendet<afi akh| iddahntl, mal<a rujuHah
(kembli kepda) mqdra dangan bik abu lryslanlah merela dengan

baik.' {Qs. Ath-Thallaaq 165l: 2l

Pada ayat gnng hin Allah berftrman,

*b"Ur" t 'o,sfi1 "!G,6

dagan baik"(Qs. Al Ba6mh I2l: Z29l

Ikatan p€milohan hanln bisa terlepas oleh thalak, dan dengan

rujuk penyebab hilangnF hli p€rnilohan ini sima- ryuk mdenyapkan
terlepasrryra tali perrikalnn dan menghentikan laju pemikahan ke
pmham perceraian. Kmena ifulah, rujuk tidak merrbufuhkan berbagai

syamt yang han:s dipenuhi pada awal p€rnitohan

Sernentara ifu, soal kesalsian dahm ruiuk terdapat dua riwayat:

Pabna, kesaksian dalarn rujuk hulurnrrya wajib. Ini salah safu

dari dua pendapat Aslhqaf i, karena Alhlh Ta alaberftrman:

;r",ii;b1$9#,'iiir6tr6*#ji;fu+,
@iq

'Maka nfuruh Qrqnbli kepe) ,rw& dagan bik abu
lrysl<anlah mqdra dagan bik dan pasal$ikarilah dagan dw omng
alrsi yang adil di anbn lanu. "(Qs. Attr.Tha@ 155lr 2l

Secara tdrhral, p€rintah ini mengindikasilon hukum rraiib. Di
samping itu, menghahtkan meniadi hguan ruiuk,

unjib disdksikan, seperti p€rnikahan. Lain halnya dengan iual-bdi.

Kdua, tidak wajib ada kesaksian. Pendapat ini pilihan Abu
Bakar dan pendapat Malik dan Abu Flanifah. Ahsannya, nrjuk tdak
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memerlukan qabul (penerimaan dari pihak istri), karena itu ia tidak

membutuhkan kesaksian, seperti hak-hak suami lainnya. Selain ifu,

muamalah yang tidak adanya wali pasti tidak

mensyaratkan kesaksian, seperti jual-beli.

Dengan b"gitr, perintah dalam ayat di atas ditafsirkan sebagai

anjuran. Namun, pam ahli ilmu tidak berteda pendapat bahwa dalam

rujuk sunah adanrc saksi.

Apabila kita berpendapat kesalsian sebagai slnrat rujuk maka

keberadaan saksi Snng diperhifungkan dalam rujuk. Artinya, jika sorang
suami merujuk istinln tanpa saksi, rujuknya fidak sah, karena

pertimbangan utama adalah adanln kesaksian dalam ruiuk, bukan

semata pengakuah. tain haln5n, jika pengaktnn tersebut dimaksudkan

sebagai rujuk maka ia sah.

Pasal: Zhahir pemlrataan Al Kharqi menyebutkan
bahwa ruiuk h..,!n bisa tercapai dengan ucapan, yaitu ucapan

suami yang melakukan ruiuk. Ini menurut madzhab AsySyafi'i. Sebab,

kehalalan perkawinan diqnratkan adanya kesaksian. Kesaksian tidak

akan terpenuhi tanpa ucapan bagi omng lnng mampu, seperti halnya

nikah. Demikian ini karena di luar ucapan adalah perbuatan orang yang

mampu berbicam. Rujuk fidak akan tercapai hanya dengan tindakan,

seperti dengan is5nmt omng 1nng bisa bicara. Pendapat ini satu dari dua

riwayat yang bersumber dari Ahmad.

Kedua, rujuk dapat tercapai dengan hubungan intim, baik suami

meniatkan rujuk maupun tidak berniat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu

Hamid dan Al Qadhi. Dernikian pendapat Sa'id bin Al-Musa5ryab, Al

Hasan, Ibnu Sirin, Atha, Thawtrs, Az-Z)Jhrt, Ats-Tsauri, Al-Auza'I, Ibnu
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Abi L-aila, dan Ashabur Ra'y. Sebagian ulama menyatakan, "Dengan

kesaksian".

Malik dan Ishaq menyatakan bahwa hubungan intim menjadi

rujuk jika suami melakukan ifu dengan fuiuan n{uk. Sebab, istri berada

dalam kondisi yang bisa mengantarkannSn pada perceraian, lalu kondisi

tersebut hilang dengan hubungan intim, seperti halnya masa.i/a.

Selain itu, thalak merupakan penyebab hilangnya kepemilikan,

dan suami punya hak pilih (khi1nr). Si penrilik kembali berhak atas

kepemilikannya dengan intim yang menghalangi

perbuatannya (thalak), seperti halnSn sensfatn l Snng dilakukan penjual

terhadap budak wanita png hendak dijtnl pada masa khiyar.

Abu AI Khaththab men5ratakan, apabila kita berpendapat

hubungan intim diperbolehkan (pada n:rrsa iddah) maka rujuk pun

tercapai dengannya, seperti terpuhrsnya perunkilan unfuk menthalak

istri sebab hubungan intim. SebaliknSla, iika kita berpendapat hubungan

intim tersebut hamm maka rujuk tidak tercapai dengannya. Sebab,

melakukan perbuatan haram tidak mungkin menjadi penyebab unfuk

menghalalkan, seperti hubungan intim yrang dilakukan oleh muhallil.l

Pasait Apabila suami mencium, menyenfuh dengan

syahwat, atau membuka kemaluan isfui dan melihatn3n,
menurut keterangan yang bersumber dari Ahmad, tidak termasuk rujuk.

Terkait masalah ini, Ibnu Hamid dua pendapat.

Pertama, perbuatan tersebut termasuk ruiuk. Ini pendapat Ats-Tsauri

dan Ashabur Ra'y. Sebab, mencium, menyenfuh, dan melihat kemaluan

termasuk tindakan meraih kenikmatan png diperbolehkan dengan

ikatan pemikahan. Karena ifu, rujuk dapat tercapai dengan tindakan

tersebut, seperti halnya hubungan intim.
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Kdua, bukan termasuk rujuk; karern semua perbuatan ini fidak

terkait dengan kamjiban iddahdan maskawin. Jadi, rujuk tidak tercapai

dengannya, sama seperti menatap isti-

Adapun berduaan dengan istui png dithalak bukan termasuk

rujuk, karena bukan tergolong findalGn meraih kenikmatan (istimbl.

Pendapat ini dipilih oleh Abu Al-Khaththab

DiriwaSntkan dari selain Abu Al-Khaththab dari Ashab kami,

bahwa rujuk dapat tercapai dengan berduaan dengan ishi, karena suami

haram melakukan perbuatan ini dengan u,anita lain, dan halal dengan

istrinya. Jadi, berduaan dengan isffi bisa diiadikan ruiuk, seperti halnya

istimta'.

Pendapat rl-hth menyebutkan, berduaan dengan isfui di tempat

sepi tidak bisa dikatakan ruiuk, karena perbuatan ini tidak membatalkan

khiyar seomng pernbeli budak perempuan. Ia bukan termasuk rujuk,

seperti menyenfuh tanpa slphwat.

Menyenfuh tanpa q,rahwat, menatap isfui yang dithalak, dan

sebagainya bukan dikategorikan ruiuk, karern ia boleh dilakukan pada

selain istri dalam kondisi hajat, sarna halnya dengan berbicam derrgan

wanita lain.

Pasal: Pemyataan ruiuk dikategorikan sebagai ruiuk.

Ulama sepakat soal ini. Redalsi rujuk antara lain 'aku rujuk

padamu", 'aku'kernbali padamu", dan aku menahanmu"- Redaksi-

redaksi ini tercanfum dalam AlQur'an dan sunah. Kata 'menahan' dan

'kernbali'tercantum dalam firman Allah trB,

"wyYtJ s,yp' -t a i;tff ",ilfi;
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"Dan para suami mereka lebih Mnk kembli kepada mqeka
dalam (masa) itu, "(Qs. Al Baqarah I2l 2281dan firman-N3n:

. )czttt'F,
T*telah ifu suarni dap{ mqnlnn dagan bik' (G. A8aqprah I2l:

229) Makzudnf, ruiuk-

Sernentara ifu lGta 'rujuk' t€rdapat dalarn sunab tepatrrya pada

sabda Nabi $ , "stnuh db wtuk mq@lnw.aru 11u5 ini sLdah b€gitu

populer di kalangan ulama Irah mrna poprlerryp dengan kata 'thalak'.

Ulama kak mengistilahkan ruiuk dengan mi'ah darr

wanih yang diruiuk dengan isfilah mi'iah- hpat disimprilGn, kab- n4irk

safu*atunya redaksi ruluk yang hsas kharfi, bukan kata 1ang

lain, sepati redaksi 5rang biasa digunakan dalarn *talak yang sharih.

Jauh lebih baik saat rn€nduk irti, srnmi mengucapkan "Aku

kernbalikan isffiku paaa pernilatnnlqr atar perkawinanku" atau "Aku

dari thalaldm rcng tdah diiatuhkan"

Apabila suami "Alil menilohinya atau

mengawinin5n" ini bukan ternrasrk ruiuk Fng sharih, lorena ruiuk bukan

nikah- Apalmh derrgan redaksi ini nriul$4p tercapai? Menarggapi rnasalah

hi ada dtn pendapat.

Pahna, ruiuknSaa fidak tercapai, l€rerta redaksi tersehrt ldasan.

Ruruk adalah mernperbdehlon p€rkau,fotarL Ia fidak akan tercapai dengan

redalsi ldasan seperti halnp nilotL

Kdw, n$d$'48 tercapat Pqtdapat m dunlelir deh Ahmad dan

dipilih oleh hnu Flamll, karena dengm r€dald ini mernpabdehkan

u,anita lain, apahgi wanih raj'i. Dergan alasan ini, suami yang menrfuk

31o guditt ini tercanhrm pada hlm. 1-

?'rt*6
j
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dengan redaksi kiasan hanrs dibarengi niat ruiuh karena segala ucapan

kiasan mernpertimbangkan niat, seperti kiasan dalam thalak.tl

PasaL Apabila suami berkata 'Akr ruiuk padamu

karena cinta' atau mengabkan ifu sebagai penghinaan, atau

mengucapkan "Aku ingin menrjukmu karena alnr mencintaimu, atau untuk

rnenghhamu" maka rujukn5n sah. S€bab, sualni tdah menSratakan ruiuk

sekaligr-r.s m€ngutamkan alasannp-

Apabila stnmi b€rkata, "Aku ingh rnenghinarnu atau mencintaimu"

atau "aku kernbali padamu sebab ", bukan termasuk ruiuk.

Jika ia mengucapkannla secara mutlak tanp meniatkan sesuafu, rujuknSn

sah-

Al Qadhi mengernulCIkan p€ndapat ini. Ahsannya, strami teJah

mengucapkan rujuk 5nng sharih dan melaniutkannp dengan pem5rataan

prg mungkin sebagai alasan atau fujuan lain. Redal$i ini fidak bergeser

dari konselmensinp akibat keraguan tersebut. Derrikian ini pendapat Asy

qpfi'i.0
***

Pasal Tidak sah menggantungkan (ta'liq) ruiuk dengan

q/arat tertenfu, karena ruiuk berhrjuan untuk memperbolehkan

pe*awinan, sarna sePerti nit{ah.

Apabila suami berkata, "Aku memiuknu kahu kau rnau", rujuknln

fidak sah. Seandainya suami berkata, "setiapkali aku menthalakmu, pasti

aku merujukmu" juga fidak sah. Alasan ketidaksahan rujuk model ini,

karena suami merujuk isbi sebelum ia bgttnk melah.rkan rujuk, sarna

seperti ttnlak sebelum nilGh.
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Jika s@rang suami

", perrrlaftaan ini

dengan syarat

b€rkaq 'I(alau bapalanu datang, aku

fidak satL lrarura mengganfuBkan rujuk

PasaL Apabih suami m€n&k istoinya dalam kondisi
salah saturyla muntad, Abu Al lftathnffi b€rp€ndapat, bahuaa rujuknla
fidak sah. Ini pendapat shahihnp mad*rab Aqrqnfi'i. Rjuk b€rtufi,n
mernpertolehkari ped@winar\ l@€na itu ia tdak bdeh dilalrukan dahm
kondisi murtad, s€e€rti hahp nil<alr.

Alasan hh, njuk menetadm ikatan pernildan dan murhd
menafikan pemilotEr\ kedrnnya tdak sah berlunpul frdi sahr.

Al Q"af,i apahla klta @apat bahua perpisahan

langsung terjadi sebab murtad, otormtis n&k dalarn keadaan murtad tidak
sah, karena si lstoi tdah terthalak bain htrarrnrn, jil<a ldta berpendapat,

murhd fidak hrgsung percemian, kqrsdarensi ruiuk
ditangsuhlon. Jika salah seomrg dari rnerdra rnasuk Ishm pada rnasa

idda!?,rujuknyasah, karenahtatahuderganiras$.Emi dalam
statr.s pernikahan Sdah inr, perrurtaar tersehrt satu jenis protd<si slrami

terhadap ishi, kerenanya kqdid rrurtad tilak menghahnginya, seperti

lalnkryn fidak menfl-ralak

Apabila salah sorang dari suanii*i fidak masuk Islam kernbali
pada rnasa iilah jdadah percemiim tertsdi sebefum ruiulc Derniklan ini
pendapat Al-Muani dan dptrh d€h Abu fhrnid. Ketentunn ini juga

berlaku dalam losrs ldiilra slruni rnenjuk filriry sdelah

keislarnan sahh seorarg dad madra-

***
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1294- Ii[asalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,,
'Apabila suami be*ata, 'Aku telah menrjukmu', lalu istri
berfrata, 'lilas iddalht tehh habis sebelum engkau
menriuldsr', rnaka pemyataan lnng dimenangkan adalah
pemtntaan isfoi, selama Hafun tersebut rasional."

N,IalrsdntB apabih sryarg l;tri nsgklaim rrasa id&lrn1a t&h
habs pada rnasa lnr4; m€rnurgkinkm ffiahlrp usai maka klaimnp dapat

diterirna- FIal fori berrdasarkan ffrrnan Anah Ta'ala

e 'iti & v '":r* of i;L u {;

/. vfr
o!2w2t

. -Tihk bleh bgi mad<a manyanbunyil<an ap tnng
Alhh dahm mhtun maeka,'(Qs. Al Baqamh [2lt 2281 Sebagian

mrdasir merrielaskan, apa 5nng diciptakan Allah dalam rahim mereka

!,aifu haid dan kandungan. Andaikata pemyataan para istoi ini diterima

Haid dan ketnmilan perkara yang hanln diketahui

oleh kaum haua. Karena ifu, dalam kasus ini, klaim istrilah yang

dimenangl@n, seperti niat seseorang dalam perkara lrang
mernpertimbangkan niat di dalamn5n- Atau, haid dan kelahiran

mempakan perkan yang hanla diketahui oleh pihak isfui, karena ifu
Hairn tentang habisnp masa iddah bisa diterima. Demikian ini seperti

kamjiban pam tabi'in unhrk mengikuti kabar Snng diberitakan pam
safrabat dari Rasululhh $.

Adapun penanda habisnya iddah tidak lebih dari tiga macarn.

Pabnn, ishi mengklaim iddalnya usai dengan penanda quru'.

Minirrnl qunt'mangrct pada pe6edaan ulama mengenai minimal masa
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suci di antara dua haid dan perbedaan tentang pengertian eutu',apakah
ia haid atau suci?

Menurut kami, quru'berarfi haid dan minimal masa suci adalah

tigabelas hari. Jadi, minimal masa iddah selesai dalam jangka waktu 29

hari lebih sedikit. Misaln5n, suami menthalak istoinya pada masa akhir

suci, kernudian ia haid sehari sernalam, dilanjutkan dengan masa suci 13

hari, kemudian haid lagi sehari sernlam, kernbali suci selama 13 hari,

haid lag sehari semalam, kemudian ia suci beberapa saat unfuk

memastikan darah haidnya telah berhenti

Apabila waktu sebentar ini bukan bagran dart iddatnya. istri

harus mele',r.rati masa tersebut unfuk mengetahui berhentinya darah haid.

Seandainya masa tersebut berbarengan dengan rujuk maka ruiuknya

tidak sah.

Ulama yang mernperhitungkan mandi besar dalam habisn5n

iddah, maka hanrs menghifung juga wakfu yang cukup unfuk mandi

besar setelah berhentinya darah haid.

Apabila kita berpendapat bahwa quru'adalah haid maka masa

suci wanita adalah 15 hari. Jadi, minimal larnanya masa iddahtya

adalah 33 hari plus lebih dari empat hari pada dua masa suci.

Apabila kita berpendapat quru' adalah beberapa masa suci dan

minimal masa suci llaifu 13 hari, maka masa iddalnya adalah z&hmrri

dan dua kali masa sebentar.

Misalnya, seoftmg slrami menthalak istinp pada akhir waktu

sebentar dari masa sucinya, jadi ia dihitung afu qunt', ditambah dengan

dua masa suci lainnya selama 26 hari, di antam dua maia suci ini

terdapat dua hari haid. Kefika si istri telah merrrasuki waktu sesaat pada

haid yang ketiga, otomatis iddatnyatelah habis.
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Apabila kita berpendapat, masa suci adalah 15 hari, kita tambah

4 hari pada dua masa suci, jadi lama iddatnya adalah 32 hari plus dua

masa sebentar. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila yang menjalani masa iddah seomng budak maka lama

iddalnya 15 hari ditambah mam sebentar, menurut pendapat perhama;

19 hari ditambah masa sebentar menurut pendapat kedua; 14 hari plus

dua masa sebentar menurut pendapat ketiga; dan 16 hari plus dua masa

sebentar menurut pendapat keempat.

Jadi, apabila seorcng istui mengklaim iddalnya telah habis

kurang dari waktu di atas, maka klaim ini tidak bisa diterima, menurut

salah satu pendapat ulama yang saya ketahui, karena klaim ini

kemungkinan tidak benar.

Apabila seorang istri mengklaim iddatnya telah berakhir pada

masa kurang dari safu bulan, HaimqTa diterima bila disertai bukti.

Syuraih menjelaskan, apabila seorang \rnnita mengklaim telah haid tiga

kali dalam sebulan dan ia mendatangkan sejunrlah saksi perernpuan

yang adil dari kalangan , lnng bisa diterima kejujumn dan

keadilannlp, bahwa mereka melihat damh yang mernbuatryTa haram

shalat, mandi serta shalat setiap kali suci, rnalo mas.a iddalnya telah

habis. Jika fidak demikian, ia telah berdusta.

Ali bin Abu Thalib berkata pada Syumih, oQalun!" Kata ini

dalam bahasa Romawi b€raru "Kamu benarl"3l1 Ahmad mengutip

pemyataan Ali dalam wanita gnng mengklaim telah habis masa iddalnya

dalam safu bulan.

Apabila istui mengklaim iddalnya berakhir dalam rentang waktu

yang lebih dari safu bulan, klaimnya ilibenarkan, sesuai hadis

311 gg. Ad-Darimi dalam "Tahamh" (1,/855); Al Baihaqi dalam As-9unan Al
Kubra (7/41&419); dan Sa'id bin Manshur dalam Srnarrnla $/1309].. Saradhadis
ini shahih.
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'Sesunggwhn5a perempuan sal kanaluann5a.'alz Sebab,

haid sebulan tiga kali sangatlah jarang, karena ifu pengakuan ini harus

diperkuat dengan bukfi. Sementam pengakmn habisnya masa iddah
Iebih dari satu bulan, bisa diterima meski tanpa bukE.

Asy-S5nfi'i menyatakan, pengakuan wanita yang telah habis

masa iddah dalam wakfu kurang dari 32 hari dan dua masa sebentar.

Pengakuan gnng kurang dari ifu sama sekali tidak bisa diterima, karena

dalam praktiknya masa iddah ynng kurang dart 32 hari tidak bisa

diilustrasikan.

An-Nu'rnah menufurkan, klaim telah usai iddah dalam ternpo
kumng dari 60 hari fidak bisa diterirna. Kedua murid An-Nu'man
menyatakan, "Klaim telah selesai iddah kumng dari 39 tidak bisa

dibenarkan, karena minimal haid menurut mereka adalah 3 hari. Jadi

tiga kali haid sarra dengan t hari ditambah dua kali masa suci yaitu 30
hari.

Perbedaan pendapat ini mengacu pada perbedaan pandangan

dalam menenfukan minimal masa haid dan minimal masa suci, juga

perbedaan penafsimn tentang eutu', seperti telah disinggung di depan.

Secam garis besar, pendapat ini diindikasikan oleh penerimaan

Ali dan Syrmih terhadap bukti yang diajulmn seorang wanita png
mengklaim iddalnya habis dalam safu bulan. Seandain5ra kasus ini tidak

bisa diilustrasikan, tentu fidak akan bisa dibuktikan, fidak akan terdengar

klaim, dan hanya bisa digambarkan dengan ilustrasi Snng telah kami
cantumkan di depan.

Adapun jika seomng wanita mengklaim telah menyelesaikan

iddah dalam waktu kurang dari sebulan, klaimnya tidak perlu

didengarkan dan saksin5n tidak perlu diperhatikan, karena kami yakin

312 63. Al Baihaqi dahrm As-Sunan Al Kubm (7/4771; Sa'id bin Manshur dalam
Sunatoya (l/310/1312) dari hadib Ubay bin Ka'ab secara mauquf, dan hnu Abu
Slnibah dahm Al Mushannaf (4 / 18n.
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klaim ini bohong. Apabila ia bersiku}nrh derrgan Haim tersebut sampai

muncul bukfi gnng merngngkinkan kebenamnrqn, kita p€rt6fikan klaim
;.
ml.

Jit<a dia tetap nrengaiulon khfon lnng terbantatrkan,

penryataannyra tdak p€rlu didengar kanena ia nrcngkhim srafu yang

mustahil.

Apabila seofttng unnita nrcngktaim bahwa idhlng telah habis

pada seluruh wakfu ters€but atau pada unkfu lnng m€munghnkan'

pemyataannya dapat diterirna, karena mrngkin saja ia benar. Dalam hal

ini fidak ada bedanya antara u,anita lnng hsik, sakit, mushrnah, maupun

kafir. Alasannya, penerirnaan tefiadap pengalnmn seseorang atas

dirinya tidak bisa dibedakan menurut p€rbedaan kondisinya, seperti

informasinya tentang saksi terhadap sesuafu yang lalnk diiadikan bulfi.

Kdua, seoftmg unnita mstgklaim telah habis ddafnv"dengan
melahirkan janin Snng dilordungrya. Dahm lGsrrs toii bisa iadi ia

mengklaim telah mdahirt<an tsnin datam usia kandr.rrgan Spng telah

sernpuma,313 atau ia kest1guran sebdunr si ianin

sempuTur.

Apabila ia merrgkhim telah mdahirlon firninrryp dalam usia

kandungan Snng telah sernpuma, p€r-nt ataannta tidak blsa diterima bila

usia kandungannln kumng dari 6 bulan dari urakfu !,ang mernungkinkan

senggama paska akad nikah. S{ab, rrnsa kandungan bdum semPulna

bila kumng dari 6 bulan.'

Apabila seoftng wanita mengklaim bahwa dia telah

menggugurkan kandungarrnln, pengakuanqp fidak bisa diterima jika

usia kandungannya kurang dari 80 hari dari u;6ltu lpng m€rnungkinkan

senggarna paska akad nikah. S€bab, usia minimal png bisa

mengakhiri iddah adalah 80 had, karena pada usia 40 had janin masih

313 pu6rn naskah lain, 'Arak yang s.tdah sernpurrn.'
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berbentuk gumpalan sel telur dan sperma (nuthfahl. Kemudian

memasuki 40 hari berikutnya janin berbentuk gumpalan darah ('alaqah)-

Setelah memasuki usia 80 hari ia telah berbentuk gumpalan daging

lmudhshah)

Iddahseoftmg wanita yang keguguran belum usai bila sebelum

janin telah berubah menjadi segumpal dagrng. Demikian ini pendapat

Asy-Syafi'i.

Ketiga, wanita mengklaim iddalnya telah usai dengan acuan

bulan. Klaim seperti ini fidak bisa diterima, karena perbedaan pendapat

dalam kasr:s ini hanyra berkutat pada pe6edaan seputar waktu thalak.

Pemyataan yang dimenangkan adalah pem5lataan suami. Jadi, dalam

kasus ini, pengakuan srnmitah png meniadi acuan- [-ain halnya, jika

suami mengkalim rrrasa iddah istinya telah habis, unfuk menggugurkan

ka,vajiban nafkah atas dirin5ra

Misalnya, suarni berkata, "Aku menthalakmu bulan Syawal", tapi

istrinya membantah, "Tidak, jusbu di bulan Dzul Hijjah", maka yang

diterima adalah perryataan isfui. Sebab, suami mengeluarkan klaim yang

dapat menggugurkan nafkah, sedang hukum asal mewajibkannya-

Pemyataan suami tidak dapat diterima tanpa ada bukti.

Seandainya isti mengkalim iddatnyatelah berakhir, dan ia tidak

mendapatkan nafkah, maka pemyataannya diterima, karena ia

mengakui diri atas sesuahr yang lebih berat.

SeandainSn kasus yang terjadi sebaliknya. Suami berkata, "Aku

menthalakmu pada bulan Dzul Hiijah. Jadi, aku masih bisa merujukmu.'

Lalu, istrinya berkata, 'Jushr, kamu menthalakku pada bulan Syawal.

Jadi, kamu tidak bisa merujukku.' maka !/ang diterima adalah

pemyataan suami, karena menurut hukum asli masih tetapnya ikatan

pemikahan
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Selain ifu, merrgenai penetapan dan penafiarr thalak atau waktu

thalak, hanlra pemyataan suami yang bisa diterima. Apabila pendapat

ini telah ditetapkan maka sduruh kasus yang telah kami kemukakan,

yang diterima adalah perryataan lshi hlu dibantah oleh suami. Dalam

hal ini Al Kharqi moryphkan, 'Ishi waiib berstrrnpah." Der:nikian ini

pendapat Asy-qnfi'i, Abu Ynsil, dan Muharnmad. Ahmad telah

memberi i$Erat pendapat ini dahm ritrayat Abu Thalib.

Al Qadti -o,y"tukut, qi!tss madztab mengindikasikan bahwa

ishi tidak wajib bersumpah. Ahmad tdah mernberi kesan hal itu, beliau

berkata, 'Tidak ada sumpah dalam p€trtilGttan dan thalak." Hal ini

pendapat Abu Hanifah. S€bab, ruiuk frdak sah disemhkan, jadi ia tidak

boleh dimintai sumpah, seperti halnya had.

Pendapat lrang p€rtarrn lebih utarna, berdasarkan sabda

Rasulullah $, 'sumph fui tqgryaLc'4 S€bab, gugatan atas hak

adami mungkin brzrar, karena ifu wajib dibarengi sumpah, seperti

sengketa harta benda.

Apabila ishi menolak bemmpah, Al Qadhi berpendapat, kasus

ini tdak bisa dipuh$kan derrgan penolakan srrmpah, karena ia terrnasuk

perkam Snng tidak sah disemlrkan. BLsa iuga stnmi diminta bersumpah

dan ia boleh m€ngacu @a pendapat tentang sumpah

balik terhadap per41gryat. S€bab, k€fila teriadi penolakan sumpah dari

isbi, jelaslah kebenamn suami dan pihatmp sernakin kuat.
- t

Sumpah dist aria*an pada hak omr{l yang pihaknya lebih kuat.

Karena itu, sumpah dilegalkan bagi tergugat karena posisinya yang kuat

sebagai pern€garg obiek s€ngk€ta- Jqga, mengacu pada hukum asal

tentang bebasnlp tansgung3n hutang. Dernikian ini madzhab Asy-

Syan l.

:t**

s14 gu6i" ini telah dtehdran pada nqntr 6, rnmhh nomor 1285.
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Pasal: Apabila suami menggugat pada masa iddah
bahwa ia telah merujuk istrinya kemarin atau sebulan yang
lalu, gugatannya diterima, karena ketika ia memiliki hak rujuk

berarti ia juga punya hak ikrar rujuk, seperti layaknya thalak. Penddpat

ini dikemukakan oleh AsySyafi'i, Ashabur Fla'y, dan sebagainya

Apabila seusai iddah istri suami berkata, "Aku telah merujukmu

pada masa iddah" tetapi istri menyanggahnya, AsySyafi'i dan Ashabur

Ra'y sepakat yang dimenangkan pemgataan isti. Sebab, gugatan suami

dikemukakan pada wakfu ia tidak berhak atas istri, sernentam hukum

asal menyebutkan tidak adanSn isbi dan terjadinya perpisahan.

Apabila sengketa keduaryn terkait wakfu lnng memungkinkan

habis dan masih berlangsrngnln iddah,lalu si isti memulai pemyataan

"'lddahku telah habis", namun suami berkata, "Aku telah merujukmu".

Istri menyanggah pengakuan suami. Maka, pengakuan suami tidak

diterima karena informasi isfri bahura iddalnya telah habis diterima

karena sangat mungkin. Jadi, dakwaan rujuk suami setelah putusan

habisnya iddah, tidak bisa diterima.

Apabila suami lebih dahulu menggugdt istrinya dengan

pemyataan "Aku telah merujukmu kemarin," lalu isfui menyanggah,

"lddahku telah habis sebelum dakwaanmu," maka ynng dimenangkan

adalah pemyataan suami. Sebab, dak\ raan rujuknya dikernukakan

sebelum penetapan habisnya iddah pada wakfu yang secara zhahir

diterima. Jadi, pemyataan isfui unfuk membatalkan

gugatan suami setelah ifu fidak bisa diterima.

Apabila suami lebih dulu menggugat dengan kalimat "Aku telah

merujukmu" lalu istrinya menyanggah, "'lddahku telah habis iebelum

engkau merujukku, lalu ia mengingkarinya, maka dalam kasus ini Al

Qadhi berpendapat, yang dimenangkan adalah pemyataan suami karena

alasan yang telah kami sebutkan di depan. Demikian ini salah satu

pendapat Ashabus Syafi'i.
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Zhahir pemyataanAl Kharqi mengindikasikan bahwa pemyataan

istrilah yang dimenangkan, baik ia mengajukan gugatan belakangan

maupun lebih dahulu. Ini pendapat kedua dari Ashabus Syafi'i- Sebab,

secara zhahir telah terjadi perceraian {bainunah), sedang hukum asal

menyebutkan tidak adanya rujuk. Jadi, pendapat yang zhahir

mendukung pemyataan iski, karena oftmg yang diterima pemyataannya

yang lebih dulu maka pem5ntaannya yang belakang juga diterima,

seperti semua orang yang pemyataan diterima.

Pendapat ketiga dari Ashabus S5nfi'i berbunyi, yang

dimenangkan adalah pemyataan isti bagaimana pun kondisinln- Sebab,

iski menggugat sesuafu yang menghilangkan pemikahan, sedang suami

membantahnya. Maka, 5nng dimenangkan adalah pemyataan suami-

Seperti kasus budak dan pria impoten yang mengklaim telah menggauli

istrinya, lalu si isti merrbantahnya

Pendapat di atas tidak shahih. Sebab, penyebab percelaian telah

ada. Suami telah mengrampaikan kondisinya pada isti, selama ia belum

menernukan seqntu !,ang dapat mencabut dan

hukumnya. Hukum asal menyebutkan tidak adanya senggama- Jadi,

png dimenangkan adalah pihak yang m€n!,arggahnya, berbeda dengan

pendapat 3nng mereka analogikan dengan losus ini.

Apabila ,no"Lu berdu mengungkapkan p€rr[Btaan lnllg sann,

maka tidak ada rujuk, karena infornnsi ishi bahura iddalmla telah habis

disampaikan setelahnya. Jadi, pernlataan suami terjadi setelah iddah,

karena itu fidak dit€rima.

Abu Al Khaththab menyatakan, mungkin juga ditakukan undian

di antara mereka berdua, dan Spng dimenangkan adalah pemSataan

Snng undiannya keluar. Yarng shahih pendapat pertama.
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Pasal: Apabila suami-istri berselisih soal terjadinya
senggama. Suami berkata, 'Aku telah menggaulimu, jadi
aku telah merujukmu.' Istrinya menyangkal atau berkata, "Dia telah
menggauliku, dan aku berhak menerima mas kawin secara penuh."

Maka, yang dimenangkan adalah pemyataan orang yang menyanggah,

karena hukum asal menyebutkan istri bemda bersamanya maka
pemikahan ifu fidak hilang kecuali s@ara meyakinkan. Dalam dua kasus

ini suami tidak berhak merujukqla, karena ia telah mengingkari
persefubuhan sera!,a rnengakui diriryn telah bercerai darinya. Selain ifu,
suami tidak berhak merujukn5ra

Apabila ishi mengingkari perceraian tersebut maka yang

dimenangkan adalah penrgntaan istri, namun ia hanla berhak atas

separuh maskawin dalam dua kasus ini. Sebab, jika isfoi mengingkari
percemian ifu bemrti dia mengakui bahvrn dirin5a tidak berhak atas

separuh maskawin.

Sebaliknya, jika strami mengingkari perceraian ifu maka yang
dimenangkan adalah perngntaan suami. Hal ini jika suami belum
menyerahkan maskawin.

Apabila sengketa suami-isfui terjadi setelah isfui menerima
maskawin dan suami mengklaim telah menggaulinya lalu si ishi
mengingkarinya, maka ia tidaktoleh menarik apa pun darinSn. Sebab,
suami mengakui maskawin itu padan5ra dan tidak menggugatnya. Jika
suami mengingkarinya, ia menarik separuh maskawin tersebut.

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'y.

Apabila ditanyakan, mengapa kalian menerima pernyataan

budak dan pria impoten soal hubungan intim, namun menolak
pengkuan mereka dalam kasus ini?

Kami berpendapat, karena suami yang bersumpah ila dan suami

impoten menggugat sesuafu yang mengukuhkan pemikahan secara

benar dan mencegah fasal'h nikah. Hukum asal menyebutkan sah dan
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selamahrya akad. Jadi, pemyataan mereka berdua relevan dengan

huktrm asal, karenanya dapat diterima.

Sementara itu dalam kasus terakhir, telah terladi sesuatu yang

menghilangkan iliatan pemikahan. Sikap suami mengarah pada

perceraian. Mereka berdua berselisih soal tindakan yang menghilangkan

hukum thalak dan menetapkan ruiuk- Sedangkan hukum asal

menyebutkan tidak adanya faktor tersebut- Jadi, pemyataannya

bertentangan dengan hukum asal, karenanya tidak diterima.

Selain itu, suami lnng bersumpah ila dan pda impoten

menggugat terjadinya hubungan intim di tempat yang jelas-jelas sepi dan

memungkinkan senggama, karena seandainya faktor tersebut tidak

ditemukan, mereka berhak menerima fasakh nikah setelah

bersenggama. Jadi, perbedaan pendapat ini terkait dengan sesuatu gnng

khusus bagi suami.

' Sementara 
'itu dalam kasus terakhir, kondisi sepi dan

memungkinkan senggama tidak ada,'karena seandainya kondisi tersebut

ada tenfu ia wajib membayar maskawin secaftt penuh. Jadi, perbedaan

ini terjadi dalam'perkara zhahir 5nng tidak dikhususkan bagi suami.

Artinya, pemyataan penggugahp tidak bisa diterima tanpa ada bukti.

Apakah dilegalkan sumpah bag pihak yang pemyataannya

dimenangkan di sini? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat-

Pasal: Berduaan di tempat sepi sama seperti

senggama dalam hal menetapkan ruiuk bagi suami terhadap

istrinya, menurut zhahimya pemyataan Al Kharqi. Ia menyatakan,

hukum berduaan di tempat sepi sama seperti hukum berhubungan intim

dalam setiap aspeknya. Ini pendapat AqrSff i dalam qaul qadim.
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Abu Bakar menyatakan, suami tidak bisa merujuk istrinlp kecuali
dengan menggaulinya. Pandapat ini dikemukakan oleh An-Nu'man, dua
orang muridnya, dan Asgrsgnfi'i dalarn qaul jadid. Dalam kasus ini, si

istri tidak digauli, jadi ia tidak berhak rujuk, seperti hd,ra unnita lain
yang berduaan denganryn

Menurut kami, kita mesti mengacu pada firman Nrih Ta,ata

J';rL 3+ *; "#'^{E -ir+2ifi", 
<r;;.1 Gi-AU,

H(rAtr;r\'#i

'$A$;rbl"#;li
'Dan pn isti gng dicqall<an (oaiib) mqnlnn diri mqel<a

tiga lali quru'. fthk yd, bgi mqdra maryantbwyilan
ap trug dicipbl<an Allah dakm ,ahtun mada, jila maeta bqtmn
kepada Allah dan had akhir. hn pn nnmi mqda l&ih Mpk
ka nfuli kefua mqel<a &hn ftnaea) ru."(Qs. Al Baqomh l?lt ZZS\

Selain itu, dalam kasus ini isfoi s€dang menjalani rr:rrsa iddah
thalak, tanpa i di dalamnla, dan beluru menghabiskan
bilangan thalak suami (bam dgatuhi thatak satu atau tnlak dtra), ;adi ia
masih bisa dirujuk seperti istoi png digauli.

Di samping itu, istui di sini ffitus unnita ilCiah 5nng bisa
dithalak .lagi oleh struni, rnalo $rami b€rhak memjuknln seperti
perernpuan Slang telah digaulinlra. Lain halnya dengan istui. yang tidak
pemah berdman dergan suaminla, ia tdah terthalak 6ah dan tidak
punya rnasa tddah, dan fidak bisa dithalak lagi. Rujuk haqa
diperuntukkan bagi istui png sedang iddahkmena dithalak suaminln.

if ot-e--Yi -,i5i gb1
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Pasal: Apabila seorang suami menggugat budak

perempuan yang telah dimerdekakanny"a bahwa ia telah

meruiuknya pada rras.r iddah, lalu budak ifu

men5nnggahn5Ta, narnun tmnnya mernbenarkan pernyataan syami,

rnaka ynng diterirna perrryptaan budak. IGsus ini dikernukakan oleh

Ahmad. Pendapat serupa din6takan oleh Abu Hanifah dan Malik.

Abu Yusuf dan Muharnmad menuturkan, lrang dimenangkan

adalah pernyataan strami. Ia tebih berhak atas isfuinya, karena

pengakuan tuan si budak hanya diterirna soal pernikahannya, maka

pengakuan ttmn tentang ruiuk si budak juga diterirna, seperti pengakuan

wanita merdeka.

Menurut hernat kami, pernyataan budak terrtang habisnya masa

iddah bisa diterima. Begitu pula pengingkaranngp soal rujuk, sama

seperti wanita merdeka. I(asus ini bermula dari perbedaan persepsi

mereka berdua (suami dan budak perernpuan) tenhng sesuafu yang

menetapkan pernikahan. Jadi, yang digugat adalah budak wanita bukan

tuanngn, seperti hatryn iika mereka berselisih tentang hubungan intim.

Dterirnan5A pemptaan tuan soal nikah, karena ia berhak

mernulainya maka ia Pun b€rhak mengakuinya, lain hanSn dengan ruiuk.

Apabila budak ini mernbenarkan pernyataan suaminya dan

menolak pengakuan fuannyra, rnaka pengakuan si budak tidak diterima,

karena hak tgan berkaitan dengann5n. Budak ini . terlepas darinya

dengan habisnya masa'iddah. Pemlptaannya tentang pernbatalan hak

suami tdak diterima, seperti haln5n kasus budak u/anita Snng menikah

kemudian mengakui bahwa suami yang menthalakn5ra telah merujuknya.

Penerimaan terhadap pengingkaran budak ini tidak serta merta

membuat pengakuannSn diterima, seperti wanita Snng menikah, karena

pengingkamn dan pengakuannSn sdrna€dna diterima. Jadi, semua ini

sudah jelas.
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Maka, apabila fuan budak ini mq/akini kejujumn sang suami soal

rujuk tersebut, maka tidak halal bagi si fuan unfuk menggauli dan

menikahkannya. Begrfu pula jika budak ini melBkini kejujuran sang

suami soal ruiuk maka ia hamm bagl fuannya, dan tidak halal

memperkenankan fuannya unfuk menyefubuhinya, kecuali terpaksa

sama seperti sebelum jahrhn5ra thalak.

PasaL Seandaingp rshi berkata, ''Iddahku telah

berakhir" lremrdian ber}ata, "'Iddah terngnta belum selesai",

suami boleh mertrjuknf. S€bab, istoi mengakui akan kebohongannya

tentang pedrara yarg menefiapkan hakryla, rnalo

diterirna.

Apabih suami Hata, 'Dia mengabariku bahwa masa iddalnya

telah habis kernudian aku menrjuknp, selanjuhrla ia mengaku telah

berbohong soal habisnya nasa idhh serta mengingkari pemlntaannSn:

dia mengaktr iddalnya belum bakhir, rnaka rujuknya sah. Alasannln,

smmi fidak ildah istoiryn berakttir. Ia hanya

menginforrnasikan soal it1'1. Istuiqp hh y6ng meralat kabar tersebut,

karena ifu ruiuknp diterima dengan +*n ters€but.

t**

1295. Masalah: Abu Al Qaslm Al l&arqi berkata,,

"Apabila suami menjatuhkan thalak mtu pada istrinSp dan

sebelum rurs6 iddah beratrhh ia menjatuhkan thalak satu lagi

maka ia menenrskan iddah sebelumnla.'

Pendapat ini dikernulokan oleh Abu Hanifah. Ini pendapat Asy-

Syafi'i. Beliau punl,a pendapat kedua, bahwa isbi dalam kasus ini
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memulai iddah yang baru, karena thalak ini teriadi pada hak iski yang

telah digauli. Maka, ia menjalani masa iddahse@ra penuh-

Menurut kami, dalam kasus ini teriadi dua thalak 1nng tidak

disela oleh hubungan intim dan berduaan, rnaka ia han17a merrajibkan

tidak lebih dari safu iddah. Seperti halnya seandainlra suami

menjatuhkan sumpah /a di antara'keduangn, atau seperti kasus ishi

yang iddalnya telah selesai kemudian strami menikahiqn kembali dan

menthalaknya lagi sebelum berhubungan intim denganrrla.

Demikian pula hukum seandainln suami menthalak isfuinya

kemudian mefasakh nikahryn karena suafu aib 5Bng di,sandang salah

seorang dari mereka dimerdekakan di bauah ikatan pernikahan

dengan budak atau lainnya, atau pemikahannya fasakh sebab adanya

ikatan sesusuan, perbedaan agatna, dan lain sebagainya. Sebab, fasakh

semakna dengan thalak.

PasaL Apabila seorang $ami merrthalak istrinln
kemudian merujukn3Ta setelah ifu menthaliaknlra kembali
sebelum berhubungan intim, dalam lcsus ini terrdapat dua riwayat.

Pertama, istri meneruskan r'lnsa iddah yang telah dijalaniriya

pada thalak yang pertama. Pendapat ini dinuldl oleh Al-Maimuni.

Riwayat ini dipilih oleh Abu Bakar, pendapat Atha, Ahrnad, dan salah

satu pendapat Asy-Syafi'i.

Alasannya, kedua thalak ini belum diselingi densan hubungan

intirn. Karena itu, iddah yang dijalani adalah ildah thalak periama

layaknya belum terjadi ruiuk. Sebab, rujuk tidak b€rkaitan dengan

hubungan intim, maka tidak wajib iddah bagi wanita tersebut akitat

thalak, sama halnya seandainya seorcmg pria menikahi wanita kemudian

menthalaknya sebelum berhubun$an intim.
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Kdua, isbi memulai iddah yang baru. Pendapat ini dikutip oleh

hnu Manshur. Pendapat ini lebih shahih. Inilah pendapat Thawus, Abu

Qilabah, Amr bin Dinar, Jabir, Sa'id bin AbCul Aizi, Ishaq, Abu Tsaur,

Abu Ubaid, Ashabur Fla'y, dan hnu Al-Mundzir. Ats-Tsauri menyatakan,
para ahli fikih sepakat soal ini.

Abu Al-Khaththab meriwaptkan dari Malik, apabila suami

menjafuhkan thalak kembali untuk meqnkiti istui maka istoi meneruskan
iddah sebelurnnSn; iilra tidak dernildan, isti memulai iddah baru. Sebab;

Allah Ta'ala menqraiiatkan ruiuk bagi omng yang menghendaki

kebaikan, sesuai firrrEn Alhh:

@"6;yYS tL,AY\ e#{;i|"&{fii
"Dan pm snrni mqeka l&h Mrak kqnbli kepda mqeka

l2l:2281.

Orang Snng b€rrnaksud menyakiti ishi pasti tidak manginginkan
perbaikan dalam hubungan pernikahann5n

Menurut kami, kasus ini berkerraan dengan thalak yang

dlafuhkan pada somng istui gnng telah disetubuhi dalam pemikahan

yang sah. Istri unjib menjalani iddah lnng sempuma, seperti halnya

thalak yang pertama.

Demikian ini karena thalak pertama menceraikan pemikahan

dan rujuk merekatkannya kenrbali dan mernutus tiridakan thalak. Jadi,

thalak kedua terjadi dalam pemikahan yang tidak bercerai dan ishi telah

disehrbuhi, isfui unjib menjalani iddah yrang baru seperti

thalak yang pertama. Sama halnya dengan kasus istri yang murtad
kemudian masuk Islam, setelah ifu suami menthalaknya kembali, maka

ia harus menjalani iddah Snng baru. B€itu pula ketentuan yang berlaku

dalam kasus ini.
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Berbeda dengan thalak sebelum rujuk, karena setelah jafuhnya

thalak kedua terdapat faktor yang mengantarkan pada perceraian.

Apabila suami merujuk istrinya kemudian bersenggama setelah itu

menthalaknya kembali, para atrli ilmu sepakat, bahwa wanita ini

menjalani 
'iddah yang baru. Sebab, senggarna yang dilakukan setelah

rujuk menjadikan suami tak ubahnya pangantin yang baru

bersenggama.I

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya

atau memfasakh nikah kemudian menikahinya kembali pada

masa iddah kemudian menthalak y., rincian hukumnya sebagai

berikut. Jika ia telah bersenggama dengannya, ulama sepakat, istri

menjalani iddah yang baru, karena thalak tersebut terjadi dalam

pemikahan terhadap istri yang telah disetubuhi dan tidak pernah terkena

thalak sebelumnya.

Apabila suami belum menyetubuhi istuinya, ia melan;utkan iddah

pertama, menurut pendapat shahih madzhab. Masih menunrt pendapat

ini, istri memulai iddah yang baru. Ini pendapat Abu Hanifah.

Alasannya, nikah lebih kuat dari rujuk. seandairyn dia menthalak

istrinya setelah rujuk, isfuinya memulai iddah yang baru. Inilah pendapat

yang paling utama.

Menurut hemat kami, kasus ini tergolong thalak dalam

pemikahan yang belum terjadi hubungan intim, jadi ia fidak waiib

menjalani iddah, seperti kasus suami yang menikahi istrin5n setelah

masa iddatnya habis. Lain halnya dengan ruiuk, karena ia

mengembalikan isti pada pemikahan 5nng pertama. Jadi, thalak kedua

terjadi dalam pernikahan yang telah terjadi hubungan intim.
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Pemikahan ini baru terjadi setetah perceraian dart iddahpertama
dan belum terjadi hubungan intim. Ia sama dengan perkawinan setelah
habisngn nasa iddah- Adapun acuan pada iddah pertama, karena
hukum iddah pertama dipufus oleh pemikahan. Dalam kasus ini hukum
pemikahan telah hilang, lalu kembali pada iddahpertama.

seandainya istri masuk Islam kemudian suami memeluk Islam
pada masa iddahtya, atau ia masuk Islam kernudian istri meineluk Islam
pada masa iddah, dan menthalaknya sebelum atau sesudah
berhubungan intim; atau isfui murtad kernudian kembali masuk Islam,
setelah ifu suami menthalaknSra, ularna sepakat, ia wajib mernulai iddah
yang baru- sebab, thalak dalam pernit<atran Sang telah berlangsung
hubungan intim mirip dengan thahk dalam niloh p"rtaina.u

PasaL Ketika suami menggauli istri 3nng terthalak
raj'i, dan kita berpendapat .hubungan badan fidak
menghasilkan rujuk', maka ishi wajib mernulai iddah ylang baru
sebab senggarna, dan masih berhak atas sisa thalak yang dimiliki.
sebab, keduanya iddah dari lelaki yang sarna, sehingga tersubstifusi
(berbaur menjadi safu), seperti kasus suami yang menjafuhkan thalak
safu, lalu sebelum iddah isfuinSnselesai ia kembali menthalaknya, maka
ia boleh merujuknya pada sisa iddah yang pertama, karena ia iddah
thalak.

Apabila sisa iddah pertama telah rev.rat, suami tidak boleh
merujuk istrinyra pada sisa iddahkarena senggarna, karena ifu iddah dan
hubungan intim lnng syrbhat.

Apabila istui hamil sebab hubungan intim tersebut, ia menjalani
ildah karena hubungan intim ifu, dan sisa iddah yang pertama
diakumulasikan dengannla. sebab, kedua iddah ini akibat tindakan safu
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orang. Jadi, kasus ini serupa dengan dn iddah dengan acuan guru'.

Kedua iddah ini berakhir dengan lahimya kandungan, karena ia tidak

mungkin dibagi dua. Suami boleh merujuknya sebelum ia melahirkan,

karena ia sedang menjalani iddah thalak.

Mungkin juga dua iddah ini tidak tersubstitusi, karena keduanya

dari jenis yang berbeda. Mengacu pada pendapat ini, si istri menjadi

wanita yang menjalani iddahthalak secara khusus.

Apakah suami boleh merujuk istrinya saat hamil? Di sini terdapat

dua pendapat berikut argumennya yang telah diulas di depan. Yaitu,

dalam kasus istri yang hamil sebab hubungan intim dengan suami kedua.

Ketika istri telah melahirkan, iddah thalaknya berakhir. Suami

boleh merujuknya pada sisa iddah ini, karena ia berasal dan iddah

thalak.

Seandainya suami merrthalak ishinya !/ang sedang hamil

kemudian berhubungan intim dengannya, kedtra iddalnya berakhir

dengan lahimya kandungan tersebut- Mungkin juga ia memulai iddah

karena hubungan intim setelah melahirkan kandungannya, karena

alasan yang telah kami sebutkan di depan. .Dalam ilusbasi ini dalam

kondisi apa pun suami tidak boleh rujuk setelah istuinlp melahirkan.

Madzhab Aslrsyafi'i dalam rincian hukum yang telah kami paparkan ini

berpendapat sama.

L296. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apabila seorang suami menthalak istrinya kemudian

bersaksi telah ruiuk sekira istrinya fidak tahu, lalu istri

menjalani masa iddah hingga selesai kemudian rnenikah

dengan oftmg
dikembalikan

yang
pada

menggaulinya (suami kedua), maka ia
suami pertama dan tidak boleh
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berhubungan intim sampai iddalnya selesai, menurut satu
dari dua riwayat. Sedang menurut riwayat lain, ia berstatus
sebagai istri kedua.'

Maksudnya, suami dari wanita yang terthalak raj'i ketika rujuk,

sementara iskin5n tidak tahu, maka rujuknSra sah. Sebab, rujuk tidak

memerlukan keridhaan isfui, karena ia tidak membufuhkan

pengetahuannya seperti halryn thalak.

Apabila suami merujuk istoinya dan ia tidak tahu lalu iddatnya

berakhir kemudian menikah lagi, setelah ifu suami pertama datang dan

menggugat bahua ia telah merujuknya sebelum habis masa iddahtya,

disertai bukti gugatannya, maka dipufuskan waniq tersebut masih

berstatus sebagai istoi pengugat dan nikah png kdua rusak. Sebab,

suami kedua telah menikahi istui orang lain. Karena ifu, ia dikembalikan

pada suami pertama, baik suami kedua ifu telah berhubugan intim

dengannya maupun belum berhubungan.

Demikian ini pendapat png shahih, dan madzhab mayoritas ahli

fikih. Di antara mereka pitu Ats-Tsauri, Aql.Syafi'i, Abu Ubaid, dan

Ashabur Ra'y. Ketemngan ini diriwaptkan dari Ali Radhipllahu Anhu.

Diriwayatkan dari Abu AMillah mhimahullah iwayat kedua,

yaifu: apabila suami kedua telah berhubungan intim dengan wanita ini

maka ia berstafus sebagai istrinya dan nikah yang pertama batal.

Ketemngan ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu

Anhu. Ini pendapat Malik.

Keterangan yang sernakna diriwayatkan dari Sa'id bin Al-

Masa5ryab, Abdurrahman bin AI Qasim, dan Nafi'. Sebab, kedua pria ini

telah menjalin akad nikah dengan wanita tersebut. Secara zhahir, wanita

ini memang dalam kondisi 5nng boleh dinikahi kembali oleh suami

pertama. Akan tetapi, jalinan pemikahan dengan suami kedua punya

nilai lebih kerena telah menggaulinyn. Jadi, pria kedua lah yang sah

menjadi suaminln.
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Menurut kami, rujuk dalam kasus ini sah, dan wanita tersebut

menikah kembali dalam stafus sebagai istri dari suami pertama. Jadi,

pemikahannya tidak sah, seperti suami belum menthalaknya'

Jika telah divonis seperti ini. Apabila suami kedua belum

menggaulinya, keduanya harus dipisah, dan wanita ini dikembalikan

pada suami pertama, dan 'suami kedua tidak dikenai sanksi atau

ka,valiban apa pun.

Sebaliknya, jika suami kedtra telah menggaulinya, istri berhak

menerima mahar mitsil, karena ini tergolong hubungan intim yang

syubhat (wathi sytbhati. Istri lalu menjalani iddah dan suami pertama

tidak halal menggaulinya sampai iddalnyaselesai.

Apabila suami pertama mengajukan bukfi (bahwa ia telah

merujuknya) sebelum suami kedua berhubungan dengan si wanita, ia

dikembalikan pada suami pertama. Di sini tidak perbedaan dalam

madzhab. Pendapat ini merupakan salah safu dari riwayat yang

bersumber dari Malik.

Adapun jika pria kedua menikahi wanita tersebut padahal

mereka atau salah seomng dari mereka tahU suami pertama telah

merujuknya, ulama sepakat, pemikahan ini batal. Hubungan intim

dalam pemikahan ini haram bagi siapa yang mer:getahui fakt?

sebenamya (bahwa ia telah diruiuk). Hukumnya seperti orang yang

berzina dalam masalah had dan sebagainya. Sebab, pria kedua telah

menggauli istri orang lain dan ia mengatahui hal itu.

Adapun jika suami yang menggugat rujuk tidak memiliki bukti

dan salah seorang dari mereka (istinya dan suami kedua) membantah

gugatan itu, maka pemyataan suami tidak diterima. Bahkan, jika mereka

berdua menyanggahnya maka pemikahan tersebut sah bagi mereka.
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Apabila mereka mengakui suami pertama telah menyatakan

rujuk maka rujuk tersebut ditetapkan. Hukum dalam kasus ini sama

seperti jika pengakuan tersebut dibarengi bukti yang menguatkan.

Apabila hanya $ami kedua png mengakui rujuk tersebut,

sebenamya dia telah kerusakan nikahnya. Otomatis, ishi

terthalak bain darurya, dan ia dikenai ka,vajiban maskawin,

jika itu terjadi betelah teriadi hubungan intim, atau menyerahkan

setengah maskdwin jika bdum bersenggama. Sebab, pengakuan suami

kedua untuk menggugurkan hak isti dari tidak bisa dibenarkan, dan

wanita tersebut tidak diserahkan pada penggugat (zuami pertama).

Alasannya, pem5ntaan s-uami kedua ynng menrgikan isfui tidak bisa

diterima. Ia hanln berkaruajiban mernenuhi tanggungia'fuabryn-

Jadi, yang dimenangkan - adalah pernyataan isfui. I altr,

pemyataan tersebut harus disertai sumpah atau tidak? Di sini terdapat

dua pendapat. Pendapat shahih menyebutkan, isffi Udak diminta unfuk

bersumpah. Sebab, sandainya isti berikmr, ikmr ini fidak diterima; dan

jika ia menyanggah, sanggatran ird tdak harus disertai sunrpah.

Apabila isfoi tersebut mengakui sedang suami keduarryn

menyanggah maka p€r1galruan ishi terhadap suami pertama tentang

fasakh nikah fidak bisa dit€rirna. Sebab, pem3ntaan istui hanp bisa

diterima bila berkaitan dengan haknp. Apakah ia diminta untuk

bersumpah? PertanSTaan ini merrunculkan dua pendapat.

Pertama, perrryahan ini tdak perlu disertai sumpah. Al Qadhi

memilih pendapat ini, karena ia bagian dari gugatan nikah. Jadi, suami

tidak diminta unhrk , seperti kasus gugatan adanya hubungan

pernikahan dengan seorang wanita lalu ia mengingkarinln.

Kedua, suami diminta untuk bersumpah. Al Qadhi menlatakan,

ini pendapat Al Kharqi sesuai dengan bunyi umum saMa Rasulullah #t,
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"Akan tetapi, sumpah bagi tergugal.'gl5 Alasannya, gugatan tersebut

terkait dengan hak adami, karena itg ia diminta bersumpah, seperti

sengketa harta benda.

Apabila suami bersumpah, sumpahnya berisi pemyataan bahwa

dirinya tidak tahu, karena posisinya sedang menafikan perbuatan pihak

lain.

Apabila pemikahan suami ini hilang karena thalak, fasakh, atau

kematian, istri dikembalikan pada suami pertama tanpa melalui akad

baru. Sebab, larangan mengembalikan wanita ini hanya menjadi hak

suami kedua.

Dengan demikian faktor penghambat telah hilang dan

dipufuskan bahwa wanita tersebut isti dari suami Snng pertama, seperti

hatnya kasus seseorang bersalsi atias kemrerd€loan seorang budak

kemudian ia membelinya maka ia harus melner'dekakannya, dan bagian

suami perhama tidak harus mernbayar mahar mitsil.

Al Qadhi menyatakan, wanita ini waiib menyerahkan

maskawinnya pada suami kedua. Demikian ini pendapat sebagian Ashab

Asy-Syafi'i. Sebab, wanita ini mengakui telah menghalangi suami kedua

dengan sebagian dirinya tanpa alasan yang benar. Jadi, kasus ini mirip

dengan para saksi thalak png menarik kesaksiannya

Menurut hemat kami, dalam kasus ini isti punya we'{/enang

penuh terhadap maskawin. Ia tidak dikembalikan pada suami kedua,

seperti kasus isfui yang murtad, masuk Islam, atau bunuh diri.

Apabila suami pertama meninggal dunia, sedang istrinya dalam

ikatan pemikahan dengan suami kedua, sudah semestinya ia

mev,rarisinya karena pengakuan (semasa kfup) adanya ikatan

pemikahan dengannya, atau pengakuan diriryn soal ifu. Sebaliknya, jika

istri yang meninggal dunia, suami,pertama tidak meunrisinya. Sebab, ia

315 9u61" ini sudah dicantumkan pada lrlm. 14.
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tidak dibenarkan unfuk mernbatalkan waris suami kedua, seperti halnya

ia tidak dibernrkan untuk mernbatalkan pemikahannya. Karena ifu,

suami kedua meuarisinya

Apabila suami kdua meninggal, isffi tidak manrarisinya, karena

tr merryanggah keabsahan nilohnSp. Ini berarti ia juga mengingkari

unrfannya-

***

7297- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,,
"Apabila suami menjafuhkan thalak tiga pada istrinln dan
iddah darinya telah selesai, kemudian si istri menemuinya

dan meryratakan bahwa ia telah menikah dengan pria yang

telah menggaulinlra kemudian menthalaknya atau meninggal
dunia dan iddah darinya telah berakhir, dan pengakuan ini
memungkinkan, maka suami boleh menikahinyra kembali bila
mengetahui keiulran dan kebaikannf- Apabila si istri
menurutnlrur tdak dala'n kordisi tersebut maka ia tidak boleh
menikahinya sampai pemyataannya bisa dibenarkan.'

Malsudnyq ishi 1Bng terthalak tiga apabila setelah thalak

menplani nErsa lang menrunghnkan habisn5n masa dua iddah yalrry

diselingi perrikahan dan hubungan intim, lalu ia menginformasikan hal

tersebut pada rnarrtan suaminya, dan suami punlra dugaan kuat akan

keiujurannlp{nungkin karena ia mengenal sifat dmanahnyra atau

berdasarkan inforrnasi orang lain gnng mengetahui kondisinya-maka ia

boleh menikahinya kernbali.

Pendapat ini menurut rnaSpritas ahli ilmu. Di antara mereka

lraitu AI Hasan, Al Auza'I, Ats-Tsauri, AqrSlnfi'i, Abu Ubaid, dan

Ashabur Ra'y- Dernikian ini kerena diri dan informasi wanita tersebut

bisa dipercaya. Tidak ada cara lain unhrk mengetahui kondisi ini secara
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riil kecuali lar.rat pemyataann5p. Karena ifu, suami wajib mengacu pada

pemyataannya, sama seperti kasus seandainp istri mengabarkan

tentang habisnya masa iddah.

Sementara ifu, jika mantan suami tidak punya dugaan kuat

tentang kejujuran mantan istuinya -?k" ia tidak halal menikahinya

AsySyafi'i menyatakan, lelaki ini boleh menikahi mantan iskinya

seperit telah kami paparkan di aunl. Namun, jauh lebih hati-hati jika ia

tidak menikahinya.

Menurut kami, hukum asal adalah haram; dan suami dalam

kasus ini tidak punya dugaan kuat png dapat mengubah sikapnya. Jadi,

ia tetap haram menikahi nnntan istinSn tersebut, sama seperti jika ia

mendengar informasi dari omng fasik tentang mantan iskinya.

***

Pasal: Apabila istri (57ang: dithatak) mengabarkan bahwa

mantan suaminya telah menggaulinya, lalu ia
membantahnya, maka 5nng dimenangkan pemyataan istri tentang

kehalalannya bagt suami pertama; namun, soal maskawin yang

dimenangkan adalah pemSntaan mantan suami. Ia hanya wajib

membayar setengah maskawin, iika tidak pemah berduaan

dengannyn.

Apabila suami pertama berkata, "Aku tahu suami kedua belum

menggaulinya" maka ia tidak halal menikahinya, karena ia mengakui

dirinya haram bagi mantan istinSn.

Apabila suami pertarna kernbali lalu mendustakan dirinya, ia

berkata, "Aku tahu dia jujur", maka ia menanggung segala akibatnya di

hadapan Nlah Ta'ala. Sebab, halal dan haram bagian dari hak Allah

Ta'ala. Ketika seorang suami mengetahui kehalalan mantan isfuinya
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(untuk dinikahi kembali), ia tidak lantas menjadi haram dengan

kebohongannya. Demikian ini madzhab AqlSyafi'i.

Alasan lainnlra, mantan suami terkadang mengetahui informasi

yang dianggapnya tidak tahu. Seandainya suami berkata, "Aku tidak

tahu dia (suami kedua) telah menggaulirya" maka mantan istrinya tidak

lantas menjadi haram karena pemyataan ini. Sebab, pertimbangan soal

kehalalan mantan istui (untuk dinikahi kembali) bagi suami adalah

informasi yang diduga kuat benar, bukan kabar sebenamya.

Pasal: Apabila suami meniafuhkan' thalak raj'i
terhadap istrinya lalu ia menghilang dan iddahrya beraktiir,
sedang mantan istrin5Ta in$n menikah, kernudian unkil suami

berkata, "Tunggulah; mungkin ia akan merujukmu!" maka istri tidak

wajib mengurungkannya. Sebab, hulilrn asal menyebutkan tidak ada

rujuk dan halaln5ra perrikahan. Jadi, tidak uajib menafikan mantan

suami dengan alasan Sang meragukan

Selain ifu, perryataan tersebut bernrasalah, seandainSra ia wajib

menangguhkan keinginannya dalam kondisi ini tenfu ia perlu menunglu

sebelum pemyataan ihr mengernuka. Mengingat, kemungkinan rujuk

tetap ada, baik si rrnkil suami mengeluarkan perngataan ifu maupun

tidak. Asumsi seperti ini dapat menimbulkan persepsi tentang

nikah bagi setiap wanita mj'i yang suaminga tidak ada unfuk selamanya.

Pasal: Apabila mantan ishi berkata, 'Aku telah
menikah dengan pria 57ang telah menggauliku' kemudian ia
menarik pernyataan ifu sebelum calon suaminlra menjalin
akad nikah dengannyra, maka akad ini tidak diperbolehkan. Sebab,
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kabar yang memubahkan alod telah hilang maka hilang pula

kebolehannya.

Apabila kabar ifu datang setelah mantan istui menjalin akad

nikah dengan pria laqr, pemyataannya tidak diterima, karena itu

pembatalan terhadap akad yang telah ditetapkan oleh penyataan

tersebut. Demikian ini sama dengan kasus suami yang mengklaim ada

ikatan pemikahan dengan seorirng wanita, lalu wanita tersebut

mengakui halitu kernudian ia menarik pengakuannya.
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KITAB IIA

lla sqana bahasa berarfi "zumpah" berasal dari kata alayuli-

ih'an w;a afutan. B€rfuk iamak kata alyah yarfu ala5a, Dalam sebuah

slBir disebutkan:316

Hikitanph dan manjaga kefrka sunph
tqlmbrdari mufuh5a sqpm ia bfukan k&il<an

Referensi hin menyebutkan kab- ila b€msal.dari kata b'alla-

tab'alli. Dahm sebmh hadits tertulis 'Skp 5antg basunph abs rzann

Allah, D*z madusbla ntry."

Adapun pengertian ila sqara slnra' 1p!fu "sumpah fidak akan

nrenggauli istui". Dalilngn lpitu firman Allah Ta'ala

'fugi omrrs1 garg meng-ila' tstintagtz harus mentnggu ernpt
fulan-" (Qs. Al Baqamh l2l: 2261 Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas

mernbaca tqsimun, bukan gt luna!fi

316 Bait q,air ini terrdapat dalam bsn Al-Arab (14/401. hnu Manzhur
nrengatakan, Ibnu Khalawih meriwayatkan syair ini dengan redaksi "galiful ik."

cl Meng:r&'isti, malrsudrya bersumpah fidak akan m€ncampuri isti. Dengan
supah ini seorang isfoi menderita, karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan.

F ,;5 #;i ;sb e :'39-'u,{l
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1298- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
" Muli lnng bersumpah demi Allah & tidak akan menggauli

ishin5Ta lebih dari empat bulan.'

Maksudngp, syrarat ila da 4:

Pe.tbnn,bersumpah d€rni Allah Ta'alaatau salah safu sifat-Np.

Tidak ada perbedaan antara ahli ilmu bahwa bersumpah dengan redaksi

tersebut dinamakan'ila".

Adapun jika seseomng bersumpah fidak akan bersenggama

dengan istinSn tidak menggunakan redaksi ini, misalnya, bersumpah

akan menthalak, mernerrdekakan budak, bersedekah, haji, atau zhihar, di

sini terdapat dua riunSat.

RiwnSat perhnn, oftmg lang m€ngucapkan pemyataan ini

bulon dikategerikan muli. ln pendapat gul qadimAqrSyafi'i.

Riw;a3at kdta, ia dikategorilon mu&. Diriwaptkan dari Ibnu

Abbas bahun dla berkata, 'Setbp sumpah 3nng menghalangi hubungan

intim dengan btui diseh* ;;.r.319 P€ritapat s€nada dikernulokan oleh

Aqrq,ra'bi, An-Nalfia'I, tt{atlq ulama lW, Ats-Tsanri, Abu Hanif'ah,

ularna lrak" Astrq,afi'i, Abu Tsaw, Abu Ubaid, dan hin-lain. S€bab,

perqntaan seeati ini tergglong surnpah trntuk tidak menggauli isti,
atas ih, seperti laBknp besrsurnpah derni Allah Ta'ata.

Sdain ifu, menta'lik thalak dan pernerdekaan budak dengan

s€ngprna dengan isfoi mempakan sumpah. Daliln3n,

seandain!,a seorang suami b€rkata, "K€filo aku bersumpah unfuk

menthahkmu malo kamu terthalak" kenrudian dia b€rkata "jika aku

menggaulimu rnaka kamu tertrahk", saat ifu juga isfuinya terthalak.

Dengan trumya Ept ini, maka s.tand s€telah ernpa.t bulan harus mernilih antara
kernbali mencamfui ishtrya lad d€ngan kafarat sumpah atau
raccmikan

3r8 Dalcrnukakan oldr AlQurtr$t dahm 7bt&A"n1p lpt0l.
31e I{L Al Baihaqi dalanr z{s,Saaa O/ fen.283l'l.
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Abu . Bakar menyatakan, "Setiap sumpah pengharaman

senggama atau lainnya marajibkan kafarat dan pelakunya disebut rruil.

Sedangkan thalak dan pemerdekaan yang tidak dibarengi sumpah

bukanlah ila, karena ia bertalian dengan hak adami. Segala yang

mewajibkan kafarat pasti berhubungan dengan hak Allah Ta'ala."

Riwayat pertama pendapat yang masyhur, karena rh suami yang

menthalak merupakan sumpah. Oleh-karana ifu, Ubay bin Ka'ab dan

Ibnu Abbas membaca 5mqsimunasebagai ganti kata 5ru'luna.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir kata yu'luna, dia

menyatakan, "mereka bersumpah demi Allah".320 pn ',6apat serupa

dikemukan oleh Imam Ahmad.

Ta'lik thalak dengan sgarat tertenfu bukanlah sumpah, karena

tidak menggunakan huruf qaem dan tidak disertai jawab qasam.

Bahkan, ahli bahasa Arab pun tidak memasukkan redaksi syarat seperti

ini dalam bab qmn. Jadi, ia bukan.r/4 melainkan dinamakan sumpah

secara majaz, karena maknanSn serupa dengan qaem. Yaitu, dorongan

unfuk.melakukan atau melarang pelbuatan tertenfu atau menegaskan

perbuatan baik.

Ketika suatu kalimat diucapkan ia menunjukkan makna

substansinya, sebagaimana disinggung dalam firman Nlah Tabta.

U'3;;;.'S(L1-{6o.
'Kemudian fil<a merel<a ketnbali (kepada istinla), maka sungguh,

Allah Maha Pengampun, Maha Penyajang. "(Qs. Al Baqarah 12\ 2261

Pemberian ampun dari Allah hanya masuk dalam konsep sumpah

atas nama Allah. Indikasi lainnya yaitu sabda Nabi $

320 Asy-Syauloni mengulas riwayat ini dalam tafsimlp ll/Y71.
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"Siapa png bercumryh dengan selain Allah, sunqguh ia telah

syirik.'821 6*, sabda beliau

'gfrrt:ra"r'of rs6hr Lt

'sesunggwhnga Allah melamng kalian bercumpah dangan

bawk-bapk kalian. a22 yu11u1ur*, Alaih.

Jika kita menerirna selain redalsi qafim sebagai sumpah, tetapi

perlu diperhatikan, sumpah secara mutlak hanya diamhkan pada makna

qafrrr1. Redaksi ini dapat ditafsfukan sebagai selain qasam dengan

indikator tertenfu.

Ulama sepakat, sumpah tanpa menyebut n.una Nlah Ta'ala atau

sifat-sifat-Nya, fidak disdbut "ila", karena ia tidak ma*ajibkan kafamt

dan sesuafu gnng mencegah hubungan intim. Walhasil, /a ifu tidak

seperti berita tanpa zumpah.

Apabila kita mengacu pada riwayat kedua, suami tersebut bukan

muli (orang yang sumpah ila), karena dengan hubungan intim ia tidak

dikenai kewajiban apa pun dan tidak pula berstatus penuduh zina akibat

senggama. Sebab, menuduh /lna fidak bisa dikaitkan dengan syarat. Istri

juga tidak lantas berubah statusn5n menjadi pelaku ana sebab

ir ;'-bL a

321 93. At-Tirrnidzi dalam kitab "An-Nudzur rn Al-Atmn" (4/7535) dari hadits
hnu Umar, dengan redaksi 'Siap gng bercunph tidak dangan nana Allah sungguh
ia telah kufur atau syirik."; dan Ahrnad dahm Musnadrya (49041 dengan redaksi
"Siap gng bersumph dagan sannfu selah Allah Taala, suizgguh ia telah syirik."
Riwayat png lain berbrrnyl "maka dk sjtirik"; hnu Hibban dahm Shahibnya seperti
terdapat dalam aLlhsan (6/278/4343) dari hadits hnu Umar dengan redaksi yang

sama; dan,Al Baihaqi dalam,4s-9umn(l0/291. Sanad hadits ini shahih.
322 119. Al-Bukhari dalan, Kibb Al-Adab ILO/6108/ Fath Al-Barll; Muslim dalam

Kitab Al-Aiman (3/7/1266); At-Tirntidzi dahm As-Sunan (4/L5341; An-Nasa'l dalam
Sunatrrya (7/ 3773, 377774, 37751; Ibnu Majah dahm .rmarnf 0/2(fiAl; dan

dahm Musnadrrya (2fl ,11,17 , 20, B, 761 6/621.
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berhubungan intim dengannya, sanna halnya seperti perubahan

stafusnya menjadi pelaku zina saat matahari terbit.

Apabila suami berkata, "Jika aku menyefubuhimu, demi Allah,

aku akan berpuasa pada bulan ini.", ia bukan muli,l<aranaseandainya ia

menyetubuhi istuiq;a setelah memasuki bulan tersebut, ia fidak dikenai

kewajiban apa pun. S€bab, puas€l bulan ini fidak bisa diilustrasikan

setelah masuknga bulan tersebut. Maka, ia tidak dikenai ka,uajiban

karena nadzar, sarur haln5n jika smmi berkata, "Jika aku menggaulimu,

demi Allah, aku wajib berpuasa besok".

Apabila suami b€rkata, "Jika aku menyefubuhimu, derni AIIah aku

harus shalat 20 mkaat" rnaka ia muli. Abu Hanifah menSratakan, ia

bukan muli, l<arana shaht tidak bertalian dengan harta benda, begifu

pula sebaliknSp. I(arena ifu, orang png bersumpah dengan shalat tidak

disebut muli, sqer+a pernyataan "jika aku menyettrbuhimu, derni Allah

aku harus berialan di pasar".

Menurut hernat lorni, shaht menldi u,aiib bila dinadza*an. Jadi,

omng png bersumpah dengan shaht dikategorikan s€bagai mtli, anlr
seperti pr.lisa dan hari. Perdapat png merela kernulokan tidak tepat,

karena shalat jWa merrfosutrkan air (unhrk Uenmdhu) dan paloiart

(untuk menufup aura$.

Adapun rrirzrrr berrahn di posr, menunrt qi!,as madzhab

terhadap riwalat ini, rnalo si'suami dikategpril€n muli. S€bab,

pelanggamn terrhadap nadzar ini marajibkan dua konsekuensi bagi

pelakunya: kafarat atau berlalan di pasar. Pelanggamn terhadap sumpah

mauajibkan suafu kcrsekuensi. Dengan dernikian, seorang suami

berstafus muli l<arqa ffizar mdakukan suafu yang mubah atau

tindakan maksiat- S€bab, menadzarkan findakan rnal$iat maraiibkan

kafarat menurut zhahfo madzlrab.
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Apabila kita menerima alasan ini maka perbedaan antara

keduanya adalah, bahwa perbuatan berjalan tidak lantas menjadi wajib

karena nadzar, lain dengan masalah ini.

Apabila seoftu.rg suami mengecualikan sesuafu dalam sumpahnya,

menurut seluruh ulama, ia bukan muli,l<aruta ia tidak wajib membayar

kafarat bila melanggamya. Pelanggamn sumpah iuga tidak

mengharuskan suatu kamjiban. Dernikian ini iika sumpah tersebut atas

nama Allah i"a'ala atau sumpah Spng mamiibkan kafamt. Sementara

pengecualian sumpah dalam kasus thalak dan pernerdekaan budak tidak

diperhifungkan: adanya seperti tidak ada. Jadi, suami tersebut berstatus

sebagai muli, baikia melakukan pengecualian mElupun fidak.

Pasal: S5prat kedua: suami bersumpah fidak akan

menggauli ishinya lebih dari empat bulan. Ini pendapat Ibnu

Abbas, Thawus, Sa'd bin Jubair, Malik, Al-Auza'I, AsySyafi'i, Abu

Tsaur, dan Abu Ubaid.

Atha, Ats-Tsauri, dan Ashabur Ra'y menyatakan, apabila suami

bersumpah fidak akan mer,ggauli istuinya selama empat bulan atau lebih,

ia berstafus muli. Pendapat senada diriwayatkan dari AI Qadhi dan Abu

Al-Husain dari Ahmad. Sebab, ia menghalangi hubungan intim dengan

sumpah selama 4 bulan. Suami ini dikategc,rikan muli, sama seperti

omng 5nng bersumpah fidak bersenggama unfuk waktu yang lebih lama

dari itu.

An-Nakha'i, Qatadah, Hammad, Ibnu Abu Laila, dan Ishaq

menyatakan, "Siapa yang bersumpah fidak akan bersenggama dengan

istrinya dalam waktu sebentar ataupun lama, dan ia meninggalkannya

selama empat bulan, rnaka ia tergolong muli." Hal ini sejalan dengan

firman Nlah Taala,
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fr ,;5 J:;j eb ,r 'r31,- 'tii
"hg oftng tnng mang:ila istinga harus menungy etnpat

bulan. "(Qs. Al Baqamh 121:2261

. Orang tersebut dikategorikan muli, karuta 'ila' sama dengan

sumpah. Omng ini telah bersumpah

Memrrut hemat kami, suami dalam kasus ini Udak mencegah

dirinya dari hubungan intim melalui sumpah lebih dari empat bulan.

Apabila ia bersumpah unfuk tidak bemsenggama selama empat bulan

atau kurang dari ifu, penantian tersebut fidak b€rar6, karena masa ila

akan berakhir sebelum ifu atau bersamaan dengann3ra.'

Batasan penantian selama empat bulan menunfut penantian

tersebut pada masa diiatuhkanqn ila pnrda sang istri, di samping

funfutan cemi hanya bisa diajukan setelah ernpat bulan. Apabila masa

penantian berakhir dalarn ernpat hrlan, rnaka tunfutan cerai di fuar ila

pada unktu kurang dari ifu, tdak sah.

Abu Hanifah dan ularna !,ang sepaham mendasari

pendapat tersebut pada pandangan mere&a tentang fa'iah (unnita 1nng

kerrbali pada ikatan pernikahan setelah diila), bahwa proses ihr terjadi

dalam r,tnldu ernpat bulan. Namun, zhahir ayat bertentangan dengan

pendapat ini, karena Allah Ta'alaberfirman:

"kgi omng tnng meng,ik istin5a harls mqrungga anpt bulan.

Kemudian jika mud<a kqnbli (kepada istin5a)."(Qs.Al Baqarah [2J:

226'l "Pdrgerrrbalian" disebutkan setdah'Penantian" menggunakan

kata perrghubung 6 [alu). Redalsi ini mengindikasi bahwa

"Pengernbalian" dilakukan setelah "Penantian".

;.6 a$"*d r:'5 3!iiybu:;'fri'u-tv.
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Apabila telah ditetapkan demihan, diriwayatkan dari hnu Abbas

bahwa muti adalah "orang 5nng bersumpah tdak akan berhubungan

intim dengan isfui selamanya atau secara mutlak3z3. sebab, apabila

suami bersumpah kurang dari masa tersebut, ini memungkinkan dia

untuk m€nunggu tanpa melanggar sumpah. Karenh ifu, ia bvl<Nt muli,

sama seperti kasus suami yang bersumpah fidak akan menggauli istrinya

di Madinah saja.

Menurut hernat kami, seomng suami tidak mungkin "selamat":

tidak melanggar sumpah dalam menjalani masa penantian tersebut. Ia

mirip dengan istui yang terthalak. Lain halnya, dengan sumpah tidak

bersenggama dengan istri di Madinah saja, karena'suami masih mungkin

selamat tanpa melanggamya. Selain ifu, ernpat bulan adalah waktu yang

berat bagi seorang isti tanpa berhubung intim'

Apabila seomng suami bersumpah tdak akan menyefubuhi

isfuinya lebih dari u/aktu empat bulan, ia berstatus sebagai muli seperti

suarni yang meng-r/a isfuinya selamanya. Gambaran batin istri terlukis

dalam riwayat berikut. suatu malam umar Radhiyallahu Anhu

berkeliling Madinah. Beliau mendengar seorang wanita bersenandung:

Malam ini temsa paniang dan tepiannin manyimpang; sementara

di sampingku tiada kekasih 5ang menemani

Dqti Altah, sandaingm Altah frdak mencipb pasti tiada sesuatu

selain Dia

Sunggwh, tepian mnjang ini taguniang

I{arena takut pda Tuhanku sdang n malu mencqahku

Aku mulial<an suamiku unfuk memih fuiuannya

Umar pemah bertan5n pada para wanita, "Berapa lama seorang

wanita bisa bersabar tanpa snminSn?" "Dua bulan. Pada bulan ketiga

323 gg. Al Baihaqi dalam.,4.5.5unan (t/3801;Abdur Razzaq dalam Muslmnmfnya

16/47 / 11608); dan Sa'id bin Marstrur dalam .*nanqn (2/26/1880)'
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kesabarannya bednrmng; dan pada bulan keernpat hilang

kesabarannyra," jawab mereka. Urnar lalu menulis sumt unfuk para

panglima perang, agar mereka tidak menugaskan para prajurit jauh dari
istoinp l€bih dari ernpat bulan.

:lat

PasaL Apabita seorang $ami menta'lik ila dengan
ryarat yans mu#hil, misalq;a dengan perrryntaan "D€rni Allah, aku

fidak akan menggaulimu sampai kau naik ke langit atau sampai kau

mengubah bafu ifu meniadi etrnars, atau sampai gagak benrama putih"

maka ia terrrnsuk muli. *hab, pengertian seluruh redaksi ini adalah
'Tidak menggauli isH." Keinginan suami untuk mengubah sesuatu yang

sudah sernestinga dikaitkan dengan hal-hal SBng mustahil.

Nlah Ta'abberftrrnan berkenaan dengan orang-orang kaftr:

FeWUi*'ig(f,ffi$;
t(=$

'Mq&a fr&k akan nnilk sugA &rnt mb naruk ke datam

fubrg jarun..aza 16. Al A'mf 1/1 4Ol Maksudrya, mereka tdak akan
pernah rnasuk suga selaman5p.

Seomng penyair menuturkan,

I{alau gryak bquann putih, aku alan manggauli ishiku; dan bam

api manjili buih ssu

42 Artinlp mereka tidak mungkin masr.rk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta
masuk ke dalam lubarg jarum.
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Apabila suami berkata, "Aku tidak akan menggaulimu sebelum

kau hamil" maka ia muli, karena kehamilan tanpa didahului hubungan

intim itu biasanya mustahil. Sama halnya seperti naik ke langit.

Al Qadhi, Abu Al-Khaththab, dan Ashab AsySyafi'i menuturkan,

"suami ini fidak ila, kecuali jika istinya masih kecil (belum baligh) yang

kemungkinan besar tidak akan hamil dalam jangka waktu empat bulan,

atau memang mandul.

Akan tetapi, iika istri pria t&sebut termasuk isti 5nng haid, maka

ia bukan muli, larerta sangat mungkin harnil. Al Qadhi menyatakan,

apabila isfui masih kecil berumur 9 tahun, maka dengan pemyataan di

atas, suaminya tidak tergolong muli,l<aranasi isfui mungkin hamil.

Menurut kami, hamil tanpa hubungan intim itu biasanya mustahil.

Karena ifu, menta'lik sumpah dengan hal tersebut dikategorikan ila,

seperti penta'likan /a dengan naik'ke langit. Dalil kemustahilan hamil

tanpa hubungan intim adalah pernlntaan Maryam:

t r-. , ./r/ -tl.;t ,* t':
U iii

"Bagaimana mungkin aku mempuntni anak laki-laki, padahal

tidak pemah ada otang (laki-laki) Jnng menyentuhku dan aku bukan

seorang peinal"(Qs. Maryam t19]: 20)

Dan, pemyataan Bani Ism'il,

69ri i:fi') r*:'Vt gi i,K,'uF Ai-
"Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu

bukan seorang 5nng buruk paangai dan ibumu bul<an seonng

pezina."(Qs. Maryam t19]: 28)
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seandainya kemahilan Maryam tersebut bul*n suafu !/ang
mustatdl, pasti mereka menuduhn5la perernpuan pezina, karena punya
anak tanpa ada suami.

Bulfi lainnyn yaifu pernlataan Umar i$,,
dit€rapl<an terhadap otang yang betzina, berstahrs
terbukfi mdakukan zina; atau ia hamil (di lmr nikah),

Perbuatanny6."325

sdain ifu, kelaziman menyebutkan tidak mungkin u/anita harnil
turpa dldahului hubungan intim. Apabira mereka berkata, mungkin saja
ke[nmihnnya karena disetubuhi pria lain atau mernasukkan sperrna ke
mhimnya- Tarrggapan kami, kemungkinan pertarna tidak benar.

s@rdainln s@ftmg suami menlntakan sesuafu secara jelas
dergan kalirnat "Aku fidak akan menggaulimu'sebelum kamu hamil oleh
pria hin; atau selama kamu menikah denganku; atau sebdum kamu
b€tzina', rnaka ia tergolong rnnl: lieandainya perryataan mereka bernr,
terfti iir br.ldI<an mdi-

sernentara kern,ngkinan kedua itu m,stahil dad segi
- Apabila hal t€rs€fut teriadi, itu bagian dari peristiua r..r

biasq dengan alasan Snng tdah lmrni sebuean di depan.

Ahli kedolderan , sperrna 57ang tdah dingin (karena
t€dalu larna b€mda di lmr tesfis) tdak bisa mernbuahi sel telur.
Pernptaan ini mernperlcuat sebagi,an argum€n !,ang telah lomi
kerrukakan dan berlalnrnSn kebiasaan s€suai perrgTataan mereka.

Apabih ta'lik fidak ihr dengan kernatian diri suami,
kernatian isfoi, atau kernatian Zaid, mimlnya, disebut sebagai ila, apalagi

"Flajam wajib

muhshan, dan

atau mengakui

32s rm- Al Bukhari dalam AI H.d,dll2/gD,6g30); M,rsftm dak,m ALrILdud
Pnsfinq; Ahr Dad dalam Suna*n1B t4/Mtgl; At-Tirmidd (4/t43}l; Matikd&n AI Mttathttn'12/8/8231; Ad-Darimi dahm .lmarnya (z/%324i dan AhrrEd
ddam ltcnadnya ll/fi , 551.
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penta'likan tidak senggama dengan ketnmilan istri tanpa

intim.

Apabila suami berkata, "Maksud pemptaanku adalah, 'Aku

tidak akan menggauli sebab kamu hamil, bukan sampai kamu hamil",

penyataan ini diterima dan ia bukan muli. Sebb. ia fidak bersumpah

Unfuk tidak bersenggarna, mdainkan b€rilrnpah ir"t * bernraksud tidak

menghamili Kata Intb &lalrr. batnsa Arab selain bernrakna "sarnpai"

juga berarti 'sebab.'

PasaL Apabila suami menta'lik t*p.ht5l. dengan

sesu.rtu l7ang fidak mtrstahil, kasus ini dapat dibagi lima macam:

Perbma, merfia'lik dengan sesuahr 1nng d[/akini fidak akan

terjadi dalam rentang u,aldu ernpat bulan ke depan, seperti Hari Kiamat.

Sebab, Hari Kiamat punln tanda-tanda png terjadi sebelumnya. Jadi,

tidak mungkin ia akan teriadi dalam rentang wakfu ernpat bulan. Begitu

halnya jika suami berkata, 'sampai Hindun datang" atau kalimat

semisalnya, maka suami ini termasuk muli,l<atqta sumpah unfuk tidak

menggauli isbinya lebih dari empat bulan.

Kdua, menta'lik dengan sesuafu !/ang umumnln fidak akan

terjadi dalam rentang wakfu ernpat bulan ke depan, seperti munculnya

Dajjal, Dabah, dan ta4da-tanda kiamat lainn5n. Atau, suami berkata

"sampai aku mati, atau dia mati, atau anaknya mati, atau Zaid mati,

atau sampai zaid tba di Mekah", serngntara biasanya ia tidak akan

sampai Mekah dalam urakfu ernpat bulan, rnaka pemyataan ini termasuk

ila.

Alasannln, sernua qprat ini umumnya fidak akan terjadi dalam

rentqng wakfu empat bulan. Pernlntaan ini mirip dengan kalimat "Demi

Allah, aku tdak akan menggaulimu dalam pemikahanku ini". B€itu
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halnya seandainya suami menta'lik thalak dengan sakitnya istri atau
sakifuiya seseorang.

Ketiga, menta'lik thalak dengan sesuafu.yang mungkin terjadi
dan mungkin tidak terjadi dalam rentang wakfu empat bulan dalam
perbandingan lrang sarrr.r, seperti. sampainya Zaid dalam perjalanan
dekat atau dari perjalanan yang tidak diketehui jamknSn. semua ini tidak
dinamakan ila. sebab, suami tdak yakin sumpah unfuk tidak menggauli
istri ini lebih dari empat bulan, dan bahkan tidak mernperkirakannya.

Kwnpat, menta'lik dengan sesuatu yang dilnkini atau diduga
bakal te{adi dalam rentang uraktu kumng dari ernpat buran, seperti
fumbuhnya kubis, baju jernuran, funrnya hujan pada
musimnya, dan tibanya iama'ah haji pada wakfun5n. semua ini tidak
disebut ila, karena alasan grang telah disebutkan di depan.

Di samping ifu, dalam kasus di atas, suami tidak bermaksud
menyakiti istri dengan cara tidak menggaulin5n selama lebih dari empat
bulan. Ini mirip dengan kasus seandainSp suami berkata, "Demi Allah,
aku tidak akan menggaulimu selama sebulan."

Kelima, menta'lik dengan perbuatan isfui yang mampu
dilakukannya atau perbuatan oftmg lain. Bagian ini terbagi menjadi
beberapa model kasus, yaifu:

Kasus putama, suami mengganfungkan thalak dengan
perbuatan mubah yang tidak sukar baginya, seperti pemyataan "Demi
Allah, aku tidak akan menggauli sampai kamu masuk rumah, atau
mengenakan baju ini, atau sebelum kamu puasa sunah sehari, atau
sampai aku memberimu pakaian." semua ini bukan ila, karena bisa
diwujudkan dengan mudah oleh ishi. Jadi mirip dengan pemyataan
sebelumnya (poin kelima)

!{dua, mena'lik sumpah dengan sesuafu yang hamm, seperti
ucapan seseorang "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu sampai
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kamu minum khamer, atau berzina, atau menggugurkan janinmu, atau

meninggalkan shalat fardhu, atau sebelum kamu membunuh 7aid, dan

sebagainya." Pemyataan ini termasuk ila, karena suami mengaitkan

sumpahnya tengan perkara Fng dilarang s!ram'. Ia mirip dengan
perkam 5ang dilamng secam indrawi.

Ketiga, suami mena'lik sumpah dengan sesuafu yang menurut
pelakunSn sangat berat, misalqn ia berkata, 'Derni Allah, aku'fidak
akan menggaulimu sebelum kamu mernbebas maskawinku kepadamu,

atau hutangmu, atau sebelum kamu merawat anakku, menrberikan

rumahmu padaku, atau sampai bapakmu menjual rurnahn!,a padaku,

dan sebagainSn" maka ini dinarnakan ila. Sebab, suami yang mengambil

harta ishin5n atau milik orang lain tanpa kerdaan darin5a

haram. Jadi, ini sama dengan minum khamer.

Apabila suarni berkata, "Derni Allah, aku fidak akan
menyefubuhimu sampai kamu mernberiku uang, atau aku
mendandanimu sampai @ntik", ini sernua bukan ila. Sebab, tindakan

suami ini fidak haram dan tidak terlarang. ArtinSn, sama dengan
.pernyataan suami "sampai aku berpua.a sehari."

PasaL Apabila suami berkata, 'Demi Allah, aku fidak
akan menggaulimu kecuali kamu rela," ia bukan frfr, karena

bisa saja ia menggaulinya tanpa melanggar sumpah tersebut. Selain ifu,

ia telah berbuat baik dengan menghanrskan dirinya unfuk menjaga
jangan sampai isfui marah. Melalui analogi kasus di atas, seluruh kondisi
ini memungkinkan suami unhrk menyehrbuhi isbi tanpa melanggar

sumpah. MisalnSa, seperti ucapan suami, 'Derni Allah, aku tidak akan
menggaulimu secam paksa, atau berduka, atau sebagainya", maka ia
bri<an muli.
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Apabila suami berkata, "Derni Allah, aku tidak akan

menggaulimu dalam keadaan sakit", ia termasuk muli. Ian halnya, jika

sakit yang diderita istri tidak ada harapan sembuh atau diderita selama

empat bulan, ia layak disebut muli. Sebab. telah bersumpah tidak akan

bersetubuh dengan istrinSra selama empat bulan.

Apabila suami mengucapkan kalimat di atas ("aku tidak akan

menggaulimu dalam keadaan sakit") kepada istinya padahal ia sehat,

lalu ia sakit sebelum enrpat bulan, rnaka.suami tidak menjadi muli.

Sebaliknya, jika isbiryn kernungkinan senrbuh sebelum itu, si suami

berstafus mnl.

Begitu halrryn jika perSnkit tersebut tidak sernbuh dalam empat

bulan, maka suami bstatus muli, l<er.ena sama posisinln dengan

kondisi tdak ada harapan serhbuh.

Apabila suami berkata, 'Derni Allah, aku fidak akan menggauli

dalam keadaan haid, nifas, muhrim, puasa atau kondisi semacamnya",

ia bukan muli. Sebab. kondisi tersebut haram dan terlamng secara syara'

bagi suami. Ia telah menegaskan lamngan dirinya dari kondisi tersebut

dengan sumpahnya.

Jika suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu

dalam keadaan suci, atau fidak akan menggaulimu dengan cara yang

mubah", maka ia berstafus muli, l<ara'a ia bersumpah untuk tidak
menggauli istrinya yang ditunfut dalam kondisi kembali. Jadi, suami

berstafus muli. Dernikian ini sama dengan pemyataan suami "Demi

Allah, aku tidak akan menggaulimu leruat vagina."

Apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan

$ersenggama dengamu pada waktu malam, atau demi Allah aku tidak

menggauli siang hari," ia tidak berstatus muli. Sebab, hubungan intim

mungkin dilakukan tanpa melanggar sumpah tersebut.
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Apabila suami menyatakan, "Demi Allah, aku tidak akan

menggaulimu di negeri ini, atau di rumah ini, atau tempat tertentu

lainnya", ia tidak berstah.rs muli. Dq'ikian ini pendapat Ats-Tsauri, Al-

Auza'i, Asy-Syaf i, An-Nu'man, dan kedua muridnya.

Ibnu Abu laila dan Ishaq menyatakan, "suami dalam kasus ini

berstafus muli, karena ia telah bersumpah unfuk tidak melekukan

hubungan intim."

Menurut kami, suami masih bisa melakukan hubungan intim

dengan istri tanpa melanggar sumpah tersebut. Jadi, ia bvl<an muli,

seperti halnya jika dia menyebutkan pengecualian dalam sumpahnya.

Pasal: Jika seorang suami bersumpati fidak akan

mencampuri istrinSTa ( ?a ) selama safu tahun, kemudian dia

membayar l<afarat surnpahnlra, maka dia telah terbebas dari

Y/a:nya.

Al Atsram berkata, "sebuah pertanyaan dikemukakan pada

Abi AHillah, bagairnana hukumnyn orang yang meng- '/a'istrinya yang

membayar l<afarat sumpahnln sebelum lerarat empat bulan? Dia

menjawab, 'ita' hilang dari dirinya, dan fidak harus ditangguhkan

hingga melebihi empat bulan (sejak dia bersumpah), '/a' hilang pada

saat sumpah itu hilang, hal ini karena dia tidak pemah dilarang untuk

mencampuri isfuinp akibat sumpahnln tersebut, sehingga kasus png

menimpanya seperti oftmg Sang bersumpah dan mengerualikan'

[.alu, jika pembayamn kaffarat dilakukan sebelum lanat empat

bulan, maka '/a'menjadi hilang pada saat pernba5nmn l<afamt, dan dia

seperti orang yang bersumpah fidak akan mencampuri istuinya kurang

dari empat bulan. Sedang, jika dia membayar kafamt sesudah ]*ru,
empat bulan dan belum menghentikan 'ila'-nrya, maka stafusnya seperti
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arang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya lebih dari empat

bulan, jika masa sumpahnya telah lel,vat dan belum menghentikannya.

Pasal: Jika seseorang (suami) bersumpah, demi Allah aku

tidak akan mencampuri kamu (perempuan) apabila si fulan

menghendaki, dia bukanlah omng yang meng- Y/a' istuinya sampai si

fulan menghendaki, lalu tatkala si fulan telah mengendaki, maka dia

menjadi omng yang meng-'./a' isfuin1n. Demikian Asy-Syafi'i, Abu

Tsaur dan kalangan irasionalis berpendapat, karena dia menjadi orang

yang dilarang mencampuri ishinya sampai si fi.rlan menghendaki.

Para ulama pengilut AslrSlnfi'i mengatakan, jika isfuinya

menghendaki meninggalkan secam segem sebagai jawaban atas

sumpahnya, maka dia menjadi orang gang telah meng- 7a' isbinya,

narnun jika dia menunda keinginan tersebut, maka sumpahnya menjadi

hilang, karena sumpah tersebut adalah pilihan bagi istrinya tersebut,

sehingga jawabannya harus segera, seperti ucapan seseorang, pilihlah

kamu unhrk diceraikan.

Sedang menumt kami, dia mengganfungkan

sumpahnya dengan keinginan orang lain menggunakan awalan huruf
(rn), sehingga sumpah ifu bersilat perlahan-lahan (fidak bersegera) seperti

keinginan selain ishinya.

Lalu, jika muncul pertanyaan, kenapa kalian tidak

mengatakan, bahwasanln suami ifu fidak disebut orang yang meng-'ila'
istrinya, karena dia telah mengganfungkan sumpahnya tersebut dengan

keinginan istrinya, sehingga sumpah tersebut sempa dengan kasus kalau

suami bersumpah, aku tidak akan mencampurimu kecuali kamu re,la?

Menurut kami, ada perbedaan antara kedua kasus sumpah

tersebut, yakni bahwasanya seorang istri jika dia menghendaki, maka

sumpahnya menjadi sah mencegah untuk mencampurinya, sekiranya

sesudah sumpah ifu fidak memungkinkan bagi dirinya untuk

mencampurinya tanpa melanggar sumpah.
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Tatkalasuamibersumpah,demiAllahakutidakakan
mencampurimu kecuali kamu rela, maka dia tidak bersumpah kecuali

tidak akan mencampuri istrinya dalam sebahagian kondisi tertentu, yaitu

dalam kondisi dia marah, sehingga memungkinkan bagi dirinya unh'rk

mencampuri istrinya dalam kondisi yang lain tanpa melanggar sumpah,

dan tatkala istri memintanya kembali unfuk mencampurinya, maka hal

ifu harus atas dasar keridhaannYa.

Kalau seorang suami bersumpah, demi Allah aku tidak ahan

mencampurimu sampai kamu menghendaki, maka sumpah ini seperti

sumpahnya kecuali kamu ridha, dan dia tidak disebut orang yang meng-

'/a' islrinya akibat sumpah tersebut'

Apabilasuamibersumpah,demiAllahakutidakakan
mencampurimu kecuali ayahmu atau si fulan menghendaki, maka dia

tidak disebut oftmg yang meng-'r/a' istinln, karena dia

mengganfungkan sumpahn5ra dengan suahr perbuatan yang muncul dari

ayahnya atau si fulan, yang mana perbuatan ifu bisa saja muncul dalam

jangka wakfu empat bulan, tidak dihammkan dan tidak pula membawa

dampak penderitaan pada isti, sehingga sumpah tersebut serupa

dengan kasus kalau dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan

mencampurimu kectrali kamu masuk rumah'

Jika suami bersumpah, demi Allah aku tdak akan

mencampurimu keqnli kamu menghendaki, maka dia bukanlah orang

yang meng- 
..r/a' istinya, dan sumpahnya tersebut posisinya sama

seperti sumpahnya, keanli kamu rela atau sampai kamu menghendaki'

Abu Al Khaththab berkata, jika istui menghendaki seketika itu juga,

maka dia tidak disebut oftmg lrang meng- '/a' istinya, dun jike fidak

menghendaki, maka dia menjadi orang l,ang meng- '^i/a'istrinya.

Para ulama pengikut AqrSyafi'i berkata, iika isti menghendaki

seketika itu juga, maka dia disebut orang l,ang meng- 'rla' istrinya, dan

jika tidak menghendaki, maka dia fidak meniadi orrng png meng-.116'
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isfuinya, karena kehendak ifu, menurut mereka, harus dilakukan secara

sqJem, dan kehendak itu hilang kesempatannya dengan menunda-

nundanya.

Al Qadhi berkata, sumpahnya menjadi sah, lalu jika istri

menghendaki, maka sumpah ifu hilang dari dirinyra, dan jika tidak maka

sumpah itu tetap sah.

Sedang menurut kami, bahwasan5n suami harus mencegah

dirinya akibat sumpahqla unfuk mencampuri isfuinSn keruali istri

menghendaki, sehingga sumpahnln seperti kasr:s kalau dia berkata,

kecuali kamu rela atau sampai kamu menghendaki, alasan lain karena

dia mengganfungkan sumpahn5ra ifu hingga keinginan unfuk

dicampuri, yang serupa dengan kasus kalau dia mengganfungkan

sumpahnya dengan keinginan selain isfuin1p.

Adapun pemSntaan Al Qadhi, jika Snng dimaksud adalah

munculnya keinginan ifu seketika ifu juga, maka pendapatnya seperti
pendapat mereka, namun jika dia rnaksud adalah munculnya keinginan

itu tidak bersegera, yang membuat sumpah menjadi hilang akibat

keinginan yang ditunda-tunda tersebut, maka hal itu tidak disebut 'ila',
karena penangguhan sumpah dengan munculnya suafu perbuatan yang

mungkin dipastikan terwujud dalam masa empat bulan, bukanlah disebut

sumpah'ila', wallahua'larn.

Pasal: LaIu jika suami bersumpah, demi Allah aku
tidak akan mencampurimu, maka sumpah ini disebut
sumpah 'ila', l<arena sumpah tersebut merupakan kata-kata

lnng mengindikasikan arti selamanya (tidak akan
mencampuri istrinya).

Sedang jika dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan

mencampurimu selama masa tertenfu, atau aku akan cukup lama tidak

meneampurimu, dan dia bemiat meninggalkann5n hirrgga masa tertenfu

5nng'melebihi empat bulan lamanya, maka sumpah tersebut disebut
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sumpah 'ila',\<arerta redaksi sumpah tersebut masih memuat berbagai

kemungkinan, sehingga redaksi sumpah ifu ditegaskan dengan niatnya,

jika dia bemiat meninggalkan mencampurinya dalam masa yang relatif

singkat, maka tidak bisa disebut 'ila' l<arena masa yang singkat

tersebut, dan jika dia tidak bemiat sama sekali, maka sumpah tersebut

tidak bisa disebut 'ik',karena redaksi tersebut bisa jatuh pada hitungan

masa yang singkat dan masa yang lama, karena bisa ditenfukan unfuk

masa yang lama.

Lalu jika suami bersumpah, "Demi Allah aku tidak akan

mencampurimu empat bulan lamanya, lalu tatkala telah ler;.rat empat

bulan, maka aku bersumpah dbmi Allah aku tidak akan mencampurimu

empat bulan lamanya, atau tatkala telah lewat empat bulan, maka demi

Allah aku tidak akan mencampurimu dua bulan lamanya, atau aku tidak

akan mencampurimu dua bulan lamanya, lalu tatkala telah le',r,rat dua

bulan, maka demi Allah aku tidak akan mencampurimu empat bulan

lamanya, maka ada dua pandangan dalam sumpah semacam ini."

Pertama, dia bukanlah omng yang meng- '/a ' istrinya, karena

dia bersumpah dengan model sumpah dengan masa yang kurang dari

masa sumpah 'ila', oleh karena ifu dia tidak bisa disebut orang yang

meng- '/a' iskinya,,seperti kasus kalau dia tidak bemiat meninggalkan

mencampuri istrinya kecuali hingga masa sumpah './a', alasan lain

karena dia masih bisa mencampuri istrinya bila dikaitkan dengan setiap

sumpah sesudah masanya habis tanpa melanggar sumpah, sehingga

sumpah tersebut senrpa dengan kasus kalau dia menyingkat masa

sumpahnya hingga masa tersebut.

Kdua, dia menjadi orang yang meng- '^/a'ishinya, karena dia

telah menahan dirinSra unfuk mencarnpuri ishinSn dengan sumpahnya

tersebut melebihi empat bulan lamanya secara berturut-turut, sehingga

dia disebut omng yang meng- i/a' istin5n, seperti kasus kalau dia

menahan dirinp unfuk mencampuri isfuinya dengan sekali surtpah,
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alasan lain karena dia tidak bisa mencampuri istin5Ta setelah habis

masanla kecuali dengan melanggar sumpahnya, sehingga kasusnya

serupa dengan sumpah kalau dia bersumpah dengan ditangguhkan

hingga masa tersebut dengan sekali sumpah.

Kalau sumpah semacam ini tidak disebut 'ila', maka praktek

sumpah semacarn ini akan mendatangkan dia menolak mencampuri

istrinya selama hidupnya dengan sumpah, karena dia fidak disebut otang

yang meng-'./a' ishinya. Demikian pula setemsn5aa hukum ifu berlaku

dalam setiap sumpah dengan dua masa png berturut-furut, yang jika

dikumpulkan melebihi empat bulan hmanSn, seperti tiga bulan dan tiga

bulan, atau tiga dan dua bulan larnaryla, sesuai dengan kedua alasan

yang telah l€rni s€butkan, wallahua'lam.

Pasal: Jika seorang suami berkata, jika aku telah
mencampurimu, maka demi Allah alrtr fidak akan
mencampurimu, maka dia tidak bisa disebut orang yang
meng-i7a' istrinSTa seketika ifu iuga, karena dia tidak dibebani

kowajiban apa pun akibat mencampuri istinSn, akan tetapi jika dia

mencampuri ishinya, maka dia menjadi orang lrang meng-'r/a'istrinya,

karena stafus sumpah tersebut tetaplah disebut sumpah yang mencegah

mencampuri istringa untuk selamanya.

Pendapat yang shahih-ini diriwa5ntkan dari AsySyafi'i. Sedang

qaul qadim yang diriwayatkan dari Asy$nfi'i menyatakan bahwasanya

dia adalah orang yang meng- '/a'istinya sejak awal bersumpah, karena

tidak bisa bagi dirinya untuk mencampuri istuinya kecuali dia harus

berstafus menjadi orang yang meng-'ila' istrinya, lalu penderitaan

menymsul dirinya akibat mencampuri istringn tersebut. Demikian pula

masih menurut pendapat ini, apabila seoftmg suami berkata, aku telah

mencampuri dirimu, maka derni Allah aku tidak akan masuk rumah, dia

tidak disebut omng lrang meng- 'iha26 istrinya sejak awal, lalu jika dia

326 ndu* sebagian mamskrip terhrlis, dia disebut orang lang meng-'ilaa' istrinya.
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mencampuri istrinya, maka sumpah 'ila'lepas dari dirinya, dan dia

tidak terhalang untuk mencampuri istrinln dengan sumpah tidak pula

dengan selain sumpah, akan tetapi dia masih terhalang mencampuri

istrinya dengan bersumpah unfuk masuk ke dalam rumah.

Menurut kami, bahwasanya sumpahnya tersebut bergantung

dengan wujudnya persyaratan tertentu, jadi dalam kasus sebelum yang

disebutkan terakhir, dia bukanlah orang yang bersumpah, sehingga dia

tidak bisa disebut orang yang meng- 'ik'istrinya, alasan lain karena dia

masih bisa mencampuri istrinya tanpa melanggar sumpah, sama seperti

kasus kalau dia tidak mengucapkan apa pun, dan kedudukan dia

m-enjadi orang yang meng-'r/a' istuinya tidak menetapkan ka,vajiban

apa pun atas dirinya, akan tetapi keurajiban ifu ditetapkan atas dirinya

akibat melanggar sumpah.

Kalau seorang suami bersumpah, derni Allah aku tidak akan

mencampurimu selama safu tahun kecuali satu kali, maka dia tidak

disebut orang yang meng- 7a' istinya seketika ifu juga,.karena dia bisa

mencampuri isfuinya kapanpun dia menghendaki tanpa melanggar

sumpah, jadi dia tidak dilarang mencampuri istrinya sebagai akibat

hukum dari sumpahnya

I-alu tatkala dia mencampuri isfuinya, dan masih ada waktu

lebih dari ernpat bulan dari tahqn tereebut, rnaka dia menjadi orang yang

meng- ../a' istinya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan kalangan

rasionalis. Sedang zhahir madzhab Asfr$nfi'i dalam qaul qadimngra

menyatakan, dia men;adi orang yang meng-'r/a' istinya sejak awal,

sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan dalam kasus

sebelumnya, dan kami telah meniawab persolan tersebut-

Apabila seoftmg suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan

mencampurimu safu tahun lamanya kecuali safu hari, maka hukumnya

seperti yang telah dikemukakan. Dengan pendapat ini pula, Abu

Hanifah mengatakan, karena waktu safu hari tersebut tidak diketahui
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letaknya, sehingga *tu tari tersebut tidak bisa ditenfukan satu hari tidak

dengan hari lainnya

Oleh karena ifu, kalau seseorahg berkata, aku akan berpuasa

selama bulan Ramadhan kecuali safu hari, maka tidak bisa ditenfukan

hari terakhir. Dan kalau seseomng berkata, aku tidak akan berbicara

denganmu safu tahun lamanya kecuali safu hari, maka tidak bisa

ditentukan safu hari tertenfu dari safu tahun tersebut.

Di dalam masalah ini ada pandang:rn yang berbeda, yang

menyatakan bahwa dia menjadi orang yang meng- 'ila' isbinya seketika

itrr juga, yaifu pendapat Zry'rr,l<Nanahari 5ang dikecualikan ifu posisinya

bemda pada rrnsa terakhir, seperti halnf akhir masa tenggang

utarg, dan rnasa khittar.

Berbeda dengan ucapan ses@ftrng, "Aku tidak akan

mencampurinu sdarna safu tahun kecuali safu kali, kata safu kali tidak

memiliki art unlfu tertenfu.

Ulama yang mendukung pendapat yang pertama mernbedakan

antara masa safu hari tersebut dengan akhir masa tenggang pernbayaran

utang dan masa khiyar, ditinjau dari segr bahwa akhir masa tenggang

pembayaran utang dan masa khiyar ifu keduaduanya wajib dilakukan

secara kesinambungan lmuwnlahl, tidak boleh ada jeda satu hari akhir,

masa dan tidak pula khi5nr yang memisah kedua masa tersebut, karena

seandainya boleh bagi dirinya menagih utang di tengah-tengah masa

tenggang pembayaran utang, maka proses penangguhan pembayaran

utang hingga masa tertenfu menjadi hilang secara keseluruhan.

Kalau saja akad harus berkekuatan hukum tetap di tengah-

tengah masa khiyar, maka kepastian akad tidak akan dikembalikan pada

khiyar, sehingga tenfunya harus mernposisikan hari yang dikecualikan

itu adalah hari terakhir dari masa tersebut.
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Berbeda dengan permasalahan yang sedang kami bahas ini,

karena dibolehkannya mencampuri istri baik dari awal tahun atau

pertengahan tahun, tidak menghalangi penetapan hukum sumpah bagi

masa yang tersisa, sehingga sumpah itu tetap berjalan demikian, seperti

ucapan sqseorang, "Aku tidak akan mencampurimu safu tahun lamanya

kecuali safu kali." Wallahu a'lam.

Pasat Apabila ada seseorang berkata, demi Allah
aku tidak akan mencampurimu safu tahun lamanya,
kemudian dia berkata lagr, demi Allah aku fidak akan
mencampurimu satu tahun lamanya, maka sumpah itu
dihitung satu kali zumpah 7a', yang m.rna dia bersumpah
dengan dua kali sumpah, kecuali dia bemiat tahun yang

berbeda selain tahun tersebut.

Apabila seseomng berkata, "Demi Allah aku tidak akan

mencampurimu safu tahun lamanSn, kemudian dia berkata, aku tidak

akan mencampuiimu setengah tahun lamanya, atau dia berkata, aku

tidak akan mencampurimu setengah tahun lamanya, kemudian dia

berkata, aku tidak akan mencampurimu safu tahun lamanya, maka masa

yang lebih pendek masuk ke dalam masa yang lebih lama, karena masa

yang lebih pendek mempakan bagian dari masa 5nng lebih panjang,

tidak boleh mernposisikan salah satunya setelah 5nng lainnya.

Sehingga kasus sumpah serna@m ini sempa dengan kasus

kalau seseorang mengaku merniliki safu dirham, kemudian dia mengakui

menriliki setengah dirham, atau dia mengaku memiliki setengah dirham,

kemudian dia mengaku memiliki satu dirham. ?

Sehingga sumpah tersebut merupakan 'ila'safu kali, yang

keduanya merniliki wakfu lang sama dan safu kali kafamt

Apabila seseoftmg bemiat dengan salah safu dari kedua masa

ifu, maka berbeda safu sama lain dalam kasus ini atau kasus sumpah

sebelumnya, atau dia berkata, "Demi Allah aku fidak akan
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mencampurimu safu tahun lamanya," kemudian "Derni Allah aku tidak

akan mencampurimu satu tahun yang berbeda, atau setengah tahun

yang berbeda."

Atau dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimp

satu tahun lamanya," lalu tatkala tahun tersebut telah habis, maka dia

berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu safu tahun

lamanya," maka kedua sumpah tersebut merupakan dua kali sumpah

'rla'dalam dua masa yang berbeda, lang salah safunya dianggap tidak

masuk ke dalam masa !,ang lainnya, larlg mana salah safunya harus

dipenuhi secata langsung, sedang png lainnya boleh difunda.

Sehingga tatkala salah safu masanya telah le'*rat; maka masih

ada masa yang lain, karena masing-masing dari kedua sumpah itu

dipisahkan dengan lrlasa lrang berbeda dengan masa yang

menyertainya, hingga masing-masing merniliki ketenfuan tersendiri yang

terpisah satu sama lain.

Lalu, apabila seseomng berkata pada bulan Muharram, "Aku

tidak akan mencampurimu selama safu tahun ini," kemudian dia

berkata, "Demi Allah aku fidak akan mencampurimu safu tahun

lamanya sejak dari bulan Rajab hingga genap dua belas bulan," atau dia

berkata pada bulan Rajab, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu

safu tahun lamanya," maka kedua sumpah ifu adalah dua sumpah 'ik'
dalam dua masa yang berbeda, yang sebahagiannya masuk ke dalam

masa yang lainnya.

Jadi, apabila dia kembali mencampuri istrinya pada bulan

Rajab; atau pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut sesudah

bulan Rajab, maka dia telah melanggar kedua sumpah tersebut, namun

cukup membayar satu lcafamf sumpah, dan ketentuan hukum kedua

sumpah 'rla'itu dianggap telah berakhir.

Apabila dia kembali mencampuri istrinya sebelum bulan Rajab,

atau sesudah meleruati tahun pertama, maka dia hanya melanggar safu
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dari kedua sumpah tersebut, tidak sumpah yang lainnya, dan apabila dia

kembali mencampuri istinp pada dm masa tersebut sekaligus, maka

dia telah melanggar kedua sumpah tersebut dan dia wajib membayar

dua leli kakmt

Pasal: Apabila seseokrrg b€rkata pada keempat oftmg

isfuin5n, "Derni Allah aku fidak akan mendeftati kalian.," maka hal

tersebut diamh}an pada ketentuan aslinya, pihr melanggar sumpah

dengan mengerialmn sebahagian obi€k surrlpah pertarna kali.

Jadi, apabila kita mengatakan, dia hendaknp melanggar

sumpah, maka dia berstafus orang lrang meng-'i/a' terhadap seluruh

ishinp seketika ifu juga, lalu apabila.dia menyetubuhi safu orang dari

sekian istrinya, maka dia telah melanggar sumpah, dia telah terlepas dari

sumpahnya, dan 'ila 'terhadap isfoi-istinya yang hin menjadi hilutg.

Sedangkan, kalau dia menceraikan sebahagian mereka, atau

sebahagian meninggal dunia, maka '/a' bagi ishi-isfuinya yang lain

belumlah terlepas.

Apabila kita mengatakan, "Da fidak melanggar sumpah

dengan mengerjakan sebahagian objek sumpah," maka dia tidak

berstafus sebagai omng yang meng: 7a'terhadap mereka seketika itu

juga.

Karena dia masih memungkinkan bagl dirinya unfuk

menyefubuhi masing-masing dari mereka tanpa melhnggar sumpah.

Sehingga sumpahn5a tidak menghalangi dirinya unfuk menyetubuhinya,

karena dia bukanlah omng.!/ang meng- 'ila'nW.

Jadi, kalau dia han5n menyetubuhi tiga omng isbinya, maka

dia menjadi ormg yang meng-'ila' yarg keeqpat, karena fidak

mernungkinkan bagi diringn untuk menyetubuhinlp tanpa melanggar

sumpahnya. Apabila sebahagian mereka dunia atau dia

menceraikannya, maka dia telah terlepas dari sumpahngn, dan 'rila:nya
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menjadi hilang, karena dia fidak melanggar sumpah dengan

menyebufuhi mereka, karena dia dianggap melanggar sumpah dengan

menyefubuhi keernpat ormg istrinya sekaligus.

[-alu, apabila rujuk dengan isfui png telah diceraikannya, atau

mengawininya kembali sesudah terthalak bain, maka hukum sumpahnya

kembali seperti semula. Al Qadhi menufurkan, kami tatkala

mengatakan, dia melanggar sumpah dengan mengerjakan sebahagiin

objek sumpah, maka dia boleh menyetubuhi safu orang istrinya, dan

.r/a' bagi istui-istrinSn yang lain belum terlepas, karena r/a' terhadap

seorang istri tidak akan terlepas dengan menyetubuhi selain dirinya.

Menurut kami, masalah tersebut dianggap sekali

sumpah, yang dia telah melanggamya, sehingga mernastikan sumpah

tersebut terlepas dari dirinlp seperti sumpah-sumpah Snng lain (ketika

dilanggar), alasan lain karena tatkala dia menyetubuhi safu orang, maka

dia telah melanggar sumpah, dan dia wajib membayar l<afamt

Sehingga terlepasn5ra sumpah bagi dirinya itu tidak harus

dengan menyetubuhi isti-isfuin9ra png lain, jadi dia tidak terus-menenrs

dilarang unfuk menyetubuhi mereka sebagai akibat hukum dari

sumpahnln, karena 'iJa' tersebut telah terlepas dari dirinya, seperti

kalau dia telah membayar kafamtsumpah.

Para pengikut AsySyafi'i berbeda. pendapat, sebahagian

mereka mengatakan, dia fidak bukanlah orang yang meng- 'rla'

terhadap merelia, hingga dia menyetubuhi tiga orang istrinya, sehingga

dia menjadi omng yang meng- '/a'terhadap isfui keempat.

Al Muzani menceritakan dari Asy-Syaf i, "bahwasanya dia

adalah orang yang meng-'ila' terhadap mereka seluruhnya, karena
'rla' ifu berganfung pada masing-masing dari mereka, lalu tatkala dia

menyefubuhi sebahagian mereka, maka sebahagian mereka itu keluar

dari lingkup hukum 'ila', dan '/a'masih tetap berlaku bagi orang yang

tersisa, hingga dia kembali merrcampuri atau menceraikannln, dan dia
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dianggap tidak melanggar sumpah hingga dia menyetubuhi keernpat

omng istring/a."

Kalangan rasionalis mengatakan, "dia menjadi orang yang

meng- 'rla' terhadap mereka seluruhnya," karetrla jika dia membiarkan

mereka selama empat bulan, maka mereka semuanya terthalak bain

darinya akibat dari 'ila' tersebut, dan jika dia menyetubuhi sebahagian

mereka, maka i'ib' bagin5n menjadi gugur, dan dia tidak melanggar

sumpah kecuali, dengan menyetubuhi mereka sernuanya.

Menurut kami, bahwa oftIng yang dianggap tidak melanggar

sumpah dengan menyefubuhi istinSra, maka dia bukanlah omng yang

meng- Y/a'terhadap dirinya, seperti seorang perempuan yang mana dia

bersumpah hendak menpkiti dirinrra.

Pasal pabila seseoftrng berkata, demi Allah aku
tidak akan mencampuri mfu orang diantara kalian, dan dia
bemiat safu orang tertenfu, srrmpahnyn hanya berhubungan
dengan safu or.mg lnng telah ditentukan dalam niatnya
tersebut, dan dia haqn menjadi orang yang meng- i/a'
terhadapnSn bukan istriqp gpng lain.

Apabila dia bemiat safu orang isti yang masih belum jelas di

antara mereka, maka dia fidak menjadi oftrng yang meng- '.rila'terhadap

mereka seketika itu juga. lalu tatkala dia menyetubuhi tiga orang

istrinya, maka dia menjadi orang yang meng- 'ila' terhadap yang

keempat. Dan undian adalah jalan keluar dari meng:'.r/a' terhadap

mereka, seperti haL,fra thalak, tatkala dia menjafuhkannya pada istri

ynng absurd namanya dari sehan istinya.

Apabila dia bemiat secam mutlak, maka dia menjadi orang

yang meng-'ila' terhadap mereka seluruhnya seketika ifu juga, karena

dia tidak mungkin menyefubuhi safu orang di antara mereka kecuali

dengan melanggar zumpah. lalu apabila dia menceraikan safu omng di
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antara mereka, atau dia meninggal dunia, maka dia menjadi orang yang

meng-'r'rb' tertndap istri-istnrya lrang lain.

Apabila dia menyetnbuhi saht orang di antara mereka, mal<a

dia telah sumpah, dia terbebas dari sumpahngra, dan hukum

'ih' gugur bagi isti-isto-inp png lain, karena sumpah tersebut

dianggap sekati sumpah. Jadi, tatlola dia melanggar sumpah sekali,

maka dia udak melanggar sumpah unfuk kedua kalinya, dan ketentuan

hukum akibat sumpah tdak lagi berlaku sesudah dia

sumpahnSn tersebut.

Berbeda dengan kasus tatkala dia menceraikan safu orang atau

dia meninggal dunia, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah, dan

ketenfuan hukum akibat sumpah masih tetap berlaku bagi omng yang

masih hidup diantara mereka. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i-

At Qadhi menutl{<an, "bahwasanya tatkala dia bemiat

sumpah 'ila' sqara mutlak, maka 'rla' itu jafuh pada satu orang

istinya yang tidak ditentr*an.P ini adalah pilihan perrdapat para

pengikut Aqrq/'afi'i, karena redaksinlaa berhubungan dengan safu orang

yang fidak diketahui siapa otangnla, sehingga redaksi itu fidak

menetapkan arti umum scara kesehrnrhan.

Menurut kami, iittr. I*aldrah dalam susurum kalimat negatif ifu

hrnakna urnurn seperti ftrrnar'Nya:

"..., Padahal dk frdak marrpun5ni isfr-.-" (Qs. Al An'aam [6J:

Firrnan Allah:

"br*rt,Kfi

101).

@.,a(brtK{3
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"Dan tidak ada samngpun 5ang setam dengan Dia." (Qs. Al

Ikhlash ILLZI:41.

Dan firrnan Allah:

@ /j ufi'6 (,j' :i,'ifi ,Fri A
"(dan) 5ang tiada did caha5n betuniuk) oldl

Allah fradalah dia manpun5ai caha5a sdikitpun." (Qs. An-Nuur [24]:

40).

Kalau seseorang berkab, 'Derni Allah aku udak akan

meminum air dari kantong kutit," lalu dia sumpah dengan

meminum air dari jenis kantong kulit apapun yang ditemui, sehingga

mesti meletakkan rdaksi tersebut ketka bersifat muflak sesuai dengan

tunfutan redaksi tersebut dalam segi keumumannya.

Apabila seseomng berkata, 'Aku bemriat safu orang tertenfu

atau sattr orang Fng disarnarlon." Maka niatrya bisa diterima, karena

redaksi zumpah tersebut mernrat kerrungkinan 3nng sangat tidak jauh,

ini adalah rnadzhab Aqrqnfi'i, harryn saja dia menyernbunyikan iski

png meniadi obiek sumpahnqn, sehingga dia hanrs menenfukan siapa

Spng dia rnakzudlon dengan ucapannlra tersebut, sernula rnasalah ini

disebutkan dahm panbatEsan thalak.

Pasa} Apabila seseoriang berkata, 'Demi Allah aku
fidak akan mencampuri setiap orang dari kalian.,' rnaka dia
menjadi orang yang meng- 'tih' terhadap mereka seluruhnya,
dan ucapannla, 'al(u tdak bemiat satu orang tertenfu di
antara mereka, fidak pula satrr orang lnng disamarkan-"
fidak bisa diterima

Karena kata setiap UflrA menghilangkan
kernungkinan bermakna khusrs, pada saat dia melanggar
dengan mencampuri sebahagtan, malra 'ila' terbebas bagi
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seluruhnya seperti masalah sebelumnya. Al Qadhi dan

sebahagian pengikut AsySyafi'i mengatakan, sumpah 'ila' tidak

terbebas bagi istri-istrin3n yang lain.

Menurut kami, sumpah tersebut dianggap sekali sumpah, yang

pada saat dia melanggamya, maka ketenfuan hukum akibat sumpah

tersebut menjadi gugur, seperti kasus kalau dia bersumpah yang

ditulukan pada safu orang istri, alasan lain karena sumpah safu kali

tatkala dia melanggamya sekali, maka dia tidak akan te4adi pelanggaran

sumpah unfuk kesekian kulir,la, sehinga dia tidak terus-menerus dilarang

untuk menyetubuhi ishi-istingp yang lain sebagai akibat hukum dari
sumpah tersebut, sehingga sumpah '^/a' fidak berlangsung tenrs-

menerus, s.una seperti sumpah-sumpah lainqp yang dia telah

melar.rggamya

Di dalam be6agai pernbahasan SEng telah kami sampui$r,
yang menq3askan bahun dia bershtus ortmg yang meng-'r/a'terhadap
mereka seluruhnya, tatkala mereka merninta dia kembali

mencampurinSa, maka dia menghentikan '/a'bagi mereka seluruhnya,

namun apabila mereka memintanya kembali mencarnpurinya dalam

waktu yang berbeda-beda, maka ada dua riwa5nt pendapat:

Perbma,. 'ila' dihentikan bagi seluruhnla pada saat orang
pertama dari mereka memintanya kembali mencampurinya. Al Qadhi
berkata, ini zhahir pemSataan Ahmad.

Kdua, 7a' dihentikan bagi setiap oftmg di antara mereka,

ketika masing-masing dari mereka memintanya unfuk kembali

mencampurinya, Abu Bakar mernilih pendapat ini, ini adalah pendapat

madzhab AqrSyafi'i.

Jadi, tatkala dia mengakhiri 'i'lla' unfuk orang yang pertama,

dan menceraikannya, maka dia mengakhiri 'ila 'unfuk orang kedua, lalu

apabila dia menceraikannln, maka dia mengakhiri iita' unfuk yang

@I - AI Mughni

I
i



ketiga, Ialu apabila dia menceraikannya, maka dia mengakhiri '/a'
untuk istri yang keempat.

Demikian juga kalau ada orang di antara mereka yang

meninggal dunia, maka dia tidak dilamng mengakhirinya unfuk istrinya

yang lain, karena sumpahnya belum terlepas, dan 'ila'-nya masih tetap

berlangsung, karena tidak ada pelanggaran '/a'bagi mereka.

Apabila dia mencampuri salah safu di antara mereka pada saat

dia mengakhiri '/a'baginya atau sebelum dia mengakhirinya, maka dia

terbebas dari sumpahnya, dan akibat hukum dari '/a'tersebut gugur

bagi istri-isfuinya png lain, sesuai dengan alasan yang tetah kami

kemukakan, dan sesuai dengan pendapat Al Qadhi sata orang-orang

yang sepakat dengan pendapatrya, 'ila'diakhfui bagi iski-istrinya yang

lain,'seperti kasus kalau dia menceraikan isfui 3nng mana dia telah

mengakhiri'.r/a' terhadap dirinf.

Pasal: Apabila seseoftmg berkata: Ketika aku
mencampuri safu or.rng di antara kalian, maka ke semua
istri yang dimadu bersamanya terthalak, maka apabila kita

mengatakan bahwa ucapan ini bukanlah '.r/a', maka tidak ada komentar

apa pun, namun jika kita mengatakan bahwa ucapan ini adalah 'ila',

maka dia adalah omng yang telah meng- 7a'terhadap mereka semua,

karena baginya fidaklah mungkin menyetubuhi satu omng di antara

mereka kecuali dengan cam menceraikan sernua isfui yang dimadu

$ersamanya, sehingga "/a' berganfung pada mereka.

Jadi, apabila dia kembali mencampuri safu omng istringn,

mhka dia harus menceraikan sernua isfui yang dimadu bersamanya, lalu

apabila thalak tersebut berupa thalak bain, maka 'ik' menjadi lepas,

karena dia tidak teru-s-menerus dilamng unfuk menyefubuhinya, sebagai

akibat hukum dari sumpahnya

Dan apabila thalak itu benrpa thalak mj'i, lalu dia melakukan

rujuk dengan mereka, maka '/a'rnasih tetap berlangsung bagi mereka,
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karena baginya tidaklah mungkin menyefubuhi safu orang dengan

mencemikan kesemua isfui png dimadu bersamanln, demikian juga

apabila dia merujuk sebagaian mereka karena alasan tersebut, hanya

saja masa 7a'dimulai kernbali sejak dia rujuk.

Kalau thalak itu berupa thalak bain, Ialu dia kernbali, lantas dia

mengawini mereka, atau mengawini sebahagian mereka, maka hukum
'ila' kernbali dan masa 'rla' dirnulai kernbali seiak masa pemikahan,

baik dia mengawini mereka pada masa iddah atau sesudah meleurati

masa iddah, atau setelah dikawin oleh omng lain dan telah melakukan

persefubuhan, sesuai dengan alasan yrang akan kami utarakan sesudah

pembahasan ini.

Apabila dia berkata, aku bemiat sumpah 'ila' tahadap satu

oftmg tertenfu, maka ucapannlra bisa diterima, dan sumpahnya hanya

berhubungan dengan isti 5nng telah ditenfukan dalam niahrya, lalu

tatkala dia menyefubuhin5n, maka sernua pfui yang dimadu bersamanya

terthalak, narnun jika dia menyetubuhi selain dirinya, maka tidak ada

seorang yang terthalak dari mereka sernua, dan dia berstafus orang yang

meng- '.r/a 'terhadap isfoinya yang telah ditentukan dalam niatrya, bukan

isfuirya yang lain, karena dialah isti yang mana dengan menyefubuhinya

dia terkena kalajiban menceraikan iski-istoinya yang lain, bukan dengan

menyefubuhi selain dirinya.

Pasal: Percymratan sumpah 'ila' yang ketiga,
seseoreulg bersumpah fidak akan menyetubuhi kemaluan {farj). I\alav
seseorang berkata, demi Allah aku fidak akan menyetubuhimu dalam

lubang anus, maka dia tidak disebut oftmg yang meng-'r/a' istinya,
karena dia tidak menyetubuhi png wajib atas dirinln, dan isti tidak

menderita akibat tidak menyetubuhi lubang anus tersebut, akan tetapi

pasetubuhan dalam lubar,s anus ifu mertrpakan persetubuhan yang

dihammkan, dan dia bemsaha menegaskan pdarangan dirinln unfuk

melakukan persetubuhan tersebut dengan sumpah.
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Apabila seseomng berkah, aku tidak akan menyetubuhimu

selain kemaluan, maka dia bukanlah orang lpng meng- 'rla' istrinya,

karena dia tidak bersumpah dengan persefubuhan yang mana dia

dituntut untuk kembali menyetubuhinln, dan ishi tidak menderita dalam

hal meninggalkan persefubuhan selain kemaluan.

Apabila seseorang berkata, demi Allah aku tidak akan

menyefubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang buruk, maka harus

diklarifikasi apa maksudnln, lalu apabila dia menjawab, maksudku

adalah persefubuhan dalam lubang anus, maka dia adalah orang yang

meng- '.i/a' istinya, karena dia bersumpah fidak menyefubuhi

kemaluannya, demikian pula apabila dia menjawab, maksudku adalah

aku tidak akan menyetubuhinya kecuali selain kemaluan.

Sedang apabila dia menjawab, maksudku adalah persefubuhan

yang lemah, lnng tidak lebih dari pertemuan kedua kemaluan yang

dikhitan, maka dia bukanlah orang lnng meng- '/a' ishinya, karena dia

masih bisa melakukan persetubuhan kemballi png wajib atas dirinya

tanpa melanggar sumpah.

Apabila dia menjawab, maksudku adalah persefubuhan yang

tidak melampaui pertemuan kedua kemaluan yang dikhitan, maka dia

adalah orang yang meng-'r/a'istinya, karena dia tidak bisa melakukan

persefubuhan kembali yang wajib atas dirinya tanpa melanggar sumpah.

Apabila dia tidak mernpunyai niat sama sekali, maka dia

bukanlah omng yang meng-'i/a' isfuiryla, karena masih menyimpan

berbagai kemungkinan, sehingga sumpah tersebut belum tenfu

mengakibatkannya menjadi otang yang meng- './a'istrinya

Apabila seseorElng berkata, demi Allah aku tidak akan

menyetubuhimu dengan persetubuhan yang buruk, maka dia bukanlah

orang yang meng- '^/a' isfuinya dengan kondisi apa pun, karpna dia

tidak bersumpah meninggalkan pereetubuhan, dia hanya bersumpah

meninggalkan model persetubuhan 57ang dimakruhkan-
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Pasal: Persymtan Wng keempat, perempuan !,rang

menjadi objek $mpahrya adalah iskin5n, sesuai dengan firman Allah

Tabla

"Kffi @rypmry 5ang mang-ilaa'istingn diW bnguh
qnryt bulan (brrrutd.-." (Qs. Al Baqamh !2lz 2261.

Alasan hiru karena p€rempuan yang bukan bershtus iskinla,

dia tidak mernprrrryai hak untuk disetubuhin5n, sehingga dia fidak

berstafus omryJ lgg rrrcng 'ila' telrllrrdap dirin5n, seperti perempuan

lainnya, jadi lralau dia b€r$rnpah fidak akan menyetubuhi hxdak

perempuannlra, maka dh bukanlah oftmg yang meng- 'ah' tertadap

dirinln, sesuai dengill ahsan Spng tdah kami kernuakakan.

Apabih da b€rsurnpah fidak al<an menyetubuhi perernpuan

pn$ bukan isfoirryE, lmtas dia menikahinya, rnaka dia bukanlah orang

yang meng-'rb'dtotorya, pendapat tdah dikernulokan oleh AqrSlafi'i,
Ishaq bin Rahau,aih Abu Tsaur dan hnu Al Mundzir.

Imam lvlaftk nrengatakan, dia meniadi orang png meng'ilb'
dirinp tatkalah rrEszr sunpahnya rnasih tersisa lebih dari ernpat bulan

larnanyia, karena da tercegah menyetubuhi isfoinSp sebagai akibat

hukum dari srnpa[rn5p pada nrasa sumpah 'h',
sepati losus kalau da b€r$mpah bagi ishinlp.

Dceritalan dai kalagnn rasionalis, apabih ada

seorang perernpuan berternu denganrSl4 lalu dia bersurnpah fidak akan

mendekatinSra, kerrndfur dftr menikahiryn, rnaka dia bukanlah otang

!,ang meng"ila' dtufr:nF. Sedang apabila dia Hata, apabila aku

menikghi seonng p€rernpuan, maka derni Allah aku fidak akan

mendekatinya, rnaka dEir menfrili orang !/ang meng: 'ifla'istinlp, karena

dia menyandarkan surnpah tersebtrt pada kondisi dimana dia

;6 r;5 F.iebusb:;e;v.
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menlnndang stafus sebagai isfui, sehingga kasus tersebut sempa dengan

kasus kalau dia bersumpah sesudah menikahinya.

Menurut kami, firman Allah Ta'ata.

"Kepada omngoftng 5ang mang-ilaa'istin5n diberi tangguh

empt bulan (aman5n)..." (Qs. Al Baqarah I2l:2261, sedang perempuan

tersebut bukanlah terrnasuk isbinya, alasan lain karena 'ita' ihl
merupakah suafu afumn dari berbagai afuran pernikahan, sehingga tidak

bisa mendahului pemikahan seperti thalak, dan menggilir istrinya, dan

alasan mengapa diberi tangguh ernpat bulan, karena

mempertimbangkan fujuan suami Snng hendak membuat penderitaan

terhadap istrinp dengan cara sumpah tersebut.

Tatkala sumpah tersebut sebelum terjadinya ikatan
perkawinan, maka dia tidak bisa disebut ortmg yang hendak membtrat
penderitaan, sehingga dia serupa dengan orang yang menolail<

persefubuhan tanpa melalui sumpah.

Syarif Abu Ja'far mengatakan, Ahmad berkata, sumpah zhihar
sebelum terjadiqn ikatan perkawinan hukumnya sah, karena zhihar
adalah jenis sumpah, sehingga berdasarkan alasan ini, ./a' hukumnya

sah sebelum terjadinya ikatan perkawinan, narnun yang dinash adalah

tidak sah, sesuai dengan alasan yang telah kami kernukakan

Pasal: pabila seseoftrng meng- i/a' istrinya yang
telah dithalak raj'i, maka Y/a:nya sah. Ini adalah pendapat Imam
Malik, Asy-Syafi'i, dan kalangan msionalis. Ibnu Hamid menufurkan, ada

riwayat lain mengenai masalah ini, yaifu bahwa 'ila'-nya tidak sah,

karena thalak menghentikan masa i/a', tatkala thalak itu benar-benar

terjadi, sehingga tercegahnln sahryn 'ila'sqak awal kali memulai lebih

;6 r;5 F. i e# u:;'3:i'u,iv,
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Menurut kami, perempuan yang dithalak mj'i masih berstatus

istri, suami bisa saja .melanjutkan menjafuhkan thalak terhadapnya,

sehingga 'ila'-nya terhadap dirinya sah, seperti pada selain

istri yang dithalak. Tatkala dia benar-benar meng- .r/a' istuinya yang

telah dithalak raj'i, penghitungan masa '/a' dimulai sejak dia meng-

'ila'-nya, sekalian dia berada dalam masa iddah.

Ibnu Hamid telah menuturkannya, Vafu pendapat Abu

Hanifah, sedangkan menurut pendapat Al l(harqi bahwasanya masa
'rla'tidak dihitung kecuali sejak saat dia melakukan rujuk dengannya,

karena zhahir pemyataannya adalah, bahwa perexnpuan yang dithalak

raj'i haram disefubuhi.

Ini adalah madzhab AsySyafi'i, karena dia adalah perempuan

yang sedang melakukan iddah darin5n, sehingga dia menyerupai

perempuan yang dithalak bain, alasan lain karena thalak tatkala benar-

benar datang secara tiba-tiba, maka menghentikan masa 'ila',

kemudian dia tidak lagi menghifung berapa pun masa 'rila', sehingga

dia menyerupai perempuan yang dithalak bain, alasan lain karena thalak

tatkala benar-benar datang secara tiba-tiba, maka menghentikan masa

'ila', kemudian dia tidak lagi menghifung masa 7a' sebelum dia

melakukan rujuk dengannya, sehingga lebih tepat iika fidak memulai

menghitung masa 7a' sejak iddahdimulai.

Pandangan pertama, bahwasanya apabila seseorang'ila'-nya

sah, maka dia harus mulai menghitung 'ila' sejak dia

melayangkan sumpah 'ila', sepei:fi, kasus kalau dia bukan perempuan

yang dithalak, alasan lain karena dia adalah perempuan yang mubah

disetubuhi, sehingga dia harus menghifung masa 'ila\nya bagi dirinya,

seperti kasr-rs kalau dia tidak mencerailnnnya, kasus tersebut berbeda

dengan kasus thalak bain, karena perernpuan yang sudah dithalak bain

statusnya bukan lagi sebagai isfui, sehingga sumpah '/a' terhadap
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dirinya tidak sah dengan kondisi apapun, karern dia sama seperti

perempuan lain yang bukan istrinya.

Pasal: i/a' hukumnla sah apabila difuiukan pada

siapapun yang berstatus istri, muslimah ataupun kafir
dzimmi, merdeka atau budak, sessai dengan keumuman firman-

Nya:

#'r:'SFiebu:;'3:io-iv,
"Kepda oftngoftng 5ang meng-ilaa'istin5a dibqi tanggah

empat bulan fiamaryn)..." (Qs. Al Baqarah 121:226l..

Alasan lain, karena masing-masing dari mereka, men5randang

status sebagai ishi, oleh karena ifu meng-'ila' terhadap dirinya

hukumnya sah, seperti perempuan merdeka yang muslimah.

^r/a'hukumnya sah baik sebelum maupun sesudah melakukan

senggama, dengan pendapat ini pula An-Nukha'i, Malik, Al Auza'i, dan

Asy-$yafi'i mengatakan, sedangkan Atha', Azzuhrt dan Ats-Tsauri

mengatakan, 'ik'hanya sah apabila dilakukan sesudah senggama.

Menurut kami, hal itu sudah sesuai dengan redaksi aSnt yang

bermakna urnum dan maksud 5nng dikandungnya, karena dia menolak

menyefubuhi istinyia, sehingga 'ila' sebelum melakukan senggama itu

serupa dengan'.r/a' sesudah melakukan senggarna.

'ila' terhadap istui yang gita dan yang masih kanak-kanak

hukumnya sah. HanSn saja dia tidak difuntut untuk kembali mencampuri

dalam kondisi masih kanak-kanak dan gila, karena mereka berdua bukan

orang gnng cakap menunfut.

Sedangkan istri yang vaginanya tersumbat daging dan yang

vaginanya tersumbat trl*g, 'ila'terladap keduanya hukumnya tiddk

sah, karena persefubuhan sulit diwujudkan selamanla, sehingga sumpah
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tidak akan menyetubuhinya menjadi tidak sah, seperti kasus kalau dia

bersumpah tidak akan naik ke atas langit.

Ada kemungkinan 'ila' tercebut hukumnya sah, dan masa
'/a' mulai dihifung bagi dirin5n, karena penolakan ditimbulkan oleh

suatu sebab dari arah dirinya, karena dia seperti perempuan yang sakit.

Sehingga berdasarkan alasan id, maka semestinya dia kembali

mencampurinya seperti kembalinya orang tertimpa kesulitan, karena

kembali menyetubuhi yang menjadi haknya sulit tenuujud, sehingga tidak

mungkin memintanya kernbali menyetubuhi sebab kesulitan bersetubuh

tersebut, sehingga dia mirip onu-rg terpotong kemaluannya.

Pasal: 'ila' hukumn5Ta sah apabila berawal dari
setiap orang yang berstatus su.rmi, mukallaf, dan bisa
bersefubuh. Sedangkan suami yang masih kanak-kanak dan yang gila,
'ila' mereka berdua hukumnya tidak sah, karena tanggung jawab untuk

melaksanakan kewajiban hukum dihapus dari diri mereka berdua, alasan

lain karena '/a'itu harus bempa ucapan yang apabila dia melakukan

hal yang bertentangan dengan ucapannln, maka dia dikenai kewajiban

membayar kafant atau hak tertenfu (menceraikannya), sehingga 'ik'
mereka berdua hukumnya tidak sah, seperti halnya nadzar.

Sementam ifu orang yang tidak bisa bersefubuh, apabila ifu

berawal dari faktor yang baru datang 5nng dihampkan bisa hilang

kelemahan tersebut, maka seperti kasus terpufusnya kemaluan dan

kelumpuhan, 'ila'-nya tidak sah, karena Ya'merupakan jenis sumpah

meninggalkan sesuafu yang mustahil terr,,r,rujud, sehingga r/a:nya tidak

sah, seperti kasus kalau seseorang bersumpah fidak akan merubah batu

menjadi emas, alasan lain karena 'ila' itu merupakan sumpah

meninggalkan bersetubuh, sedangkan oftmg seperti ini sumpahnya tidak

mencegah dirin5ra unfuk melakukan persefubuhan, karena dia orang

yang menderita kesulitan unfuk melakukannya, dan sumpah tersebut

tidak membuat isfui menderita apa pun.
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Abu Al Khaththab , ada kemungkinan :ila'-nya

sah, diqiaskan dengan kelemahan bersetubuh akibat sakit atau dipenjam.

Imam Asy-Syafi'i dalam kasus tersebut memiliki dua pendapat,

pendapat pertama png lebih tepat sesuai dengan apa yang telah kami

kemukakan.

Sedangkan orang yang kebiri, gmg kedua buah dzakamgn

Iepas atau hancur, dia masih bisa bersehrbuh, dan mengeluarkan sperma

yang encer, sehingga 'ilarnp sah. Dernikian pula orang yang terpufus

batang kemaluannya, !,ang dzakamp masih tersisa, yang bisa

disunakan bersetubuh.

'ila' dari suami 5nng kalir dzimmi- sah, dan dia

dikenai kamjiban seperti kevrajiban seomng muslim, jika mereka

meminta pertimbangan hukum kepada kita. Demikian Abu Hanifah,

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat, dan jika dia memeluk Islam,

maka 'ila'-nya belum berakhir.

Imam Malik mengatakan, apabila dia memeluk Islam, hukum
sumpahnyn gugur. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, apabila

orang kafir dzimmi bersumpah, maka dia tidak menjadi orang yang

meng-'ila' ishin5ra akibat sumpah demi Allah, karena dia tidak

melanggar sumpah ketika bersefubuh, karena dia bukan orang mukallaf.

Sedang apabila sumpahnya mengenai tfnhk atau memerdekakan, maka

dia disebut orang lnng meng- r/a' istinp karena memerdekakan dan

thalaknya tidak sah.

Menurut kami, sudah sesuai dengan firman Nlah Ta'ala:

F r;5 gi#u';'}:;:u)y
"Kepda omng-orang 5nng mazg-flaa' isbinjn diberi tanggah

unpat bulan (aman5a)..." (Qs. Al Baqarah l2l:2261.
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Alasan lain, karena dia melarang dirinya unfuk

menyefubuhinya dengan sumpah tersebut, sehingga dia disebut orang

yang meng- i/a' istrinya seperti omng muslim, alasan lain siapa yang

sah menceraikan istrinya, maka 'ila\nya pun hukumnya sah, seperti

halnya orang muslim, siapa yang sah sumpahnya di hadapan hakim,

maka 'ila'-nyajuga sah seperti orang mtrslim.

Pasal: Di dalam sumpah 'ila'tidak dislraratkan harus
dilatarbekangi kemarahan fidak pula niat unfuk membuat
istri menderita.

Hal tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Masud. Demikian

Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, ulama Imq, dan hnu Al Mundzir berpendapat.

Diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu, "Di dalam kondisi rukun, tidak

mungkin terjadi sumpah 'ila'."

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata, "Sumpah 'ila'

hanya terjadi dalam kondisi mamh," dan riwa5nt serupa diceritakan dari

Al Hasan, An-Ni{ha'i dan Qatadah.

Malik, Al Auza'i dan Abu Ubaid mengatakan, apabila

seseorang bersumpah tdak akan menyetubuhi isfuinya sampai dia selesai

menyapih anaknya, maka bukan disebut 'ila', yl<a dia hendak berbuat

kebaikan pada anaknya.

Menurut kami, redaksi alnt yang bersifat urnutn, alasan lain

karena dia menolak dirinla unfuk menyetubuhi istinya dengan

sumpahnya, oleh karena ifu dia disebut orang yang m€ng"ila'ishinya,
sama seperti dalam kondisi mamh, dengan mengabaikan kewajibannya,

bahwa hukum 'ih'berlaku bagi hak isti, sehingga hak tersebut harus

tetap berlaku, baik dia bertr.rjtnn menrbuat dia menderita atau tidak

berhrjmn sernacam ifu, seperti melunasi seluruh utang-utangnla dan

mensak harta benda miliknln.
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Karena thalak, zhihar dan seluruh sumpah lainnya

sama dalam kondisi marah maupun suka, maka demikian pula dengan

'rla', alasan lain hukum sumpah dalam masalah kafamt dan lainnya

adalah sama baik dalam kondisi marah maupun suka, maka demikian

pula dalam '^r/a'.

Sedangkan tatkala dia bersumpah tidak akan menyetubuhinya

hingga dia menyapih anaknya, lalu apabila 5nng dia maksud adalah

masa penyapihan anak, dan masanya melebihi empat bulan, maka dia

disebut oftmg yang meng- '.r/a'istinya. Sedang apabila yang dia rnaksud

adalah perbuatan menlnpih, maka dia tidak disebut orang yang meng-

'/a' istinya, karena perbuatan menyapih bisa jadi selesai sebelum

empat bulan, dan hal ifu fidak dihammkan, dan di dalam menyapih

kurang dari empat bulan tidak menghilangkan hak istri, sehingga dia

tidak bisa disebut oftmg lrang meng: '/a'istrinp, seperti kasus kalau dia

bersumpah tidak akan menyetubuhinya hingga dia masuk rumah.

Pasal: Redaksi sumpah ]lang mengakibatkan
seseor.rng menlnndang stafus ofttng lnng meng- i/a'
istrinya. Ada tiga jenis redaksi sumpah .r/a'yaifu ucapan seseorang,

"Demi Allah aku tidak akan mencampurimu (aatiikl, aku tidak akan

memasukkan (adkhulu), menrbenamkan dan tidak akan memasukkan

(ulijd kenaluanku ke dalam lubang kernaluan, dan aku tidak akan

membedah keperawananmu, lnng terakhir ini khusus difujukan pada

omng yang masih gadi9," seluruh redaksi ini disebut redaksi gnng tegas

dan konkret (sharih), dan dia tidak bermain-main di dalamnya, karena

redaksi tersebut tidak mernuat kernungkinan selain 'ila '.

Jenis kduqtegas dalam hukumnya, namun dia bermain-main

dalam persoalan antara dia dengan Nlah Ta'ala, yaifu ada sepuluh kata,

aku tidak akan menggaluimu {watha'tuklt, alr.) tidak akan bersetubuh

denganmu (iaama'fuk), aku fidak menempelkan diriku denganmu

(ashabtulol, aku tidak akan menggaulimu (baaryartukl, aku tidak akan
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menyentuhmv (masasfukll, aku tidak akan mendekatimu (qarrabfuk),

aku tidak akan mencampurimu (ataifulS, aku tidak akan menggaulimu

(badha'tuk), aku tidak akan mengairimu (baa alfuldt, aku tidak akan

mandi besar denganmu {ight*alfu mink), kesemua ini adalah redaksi

yang tegas dalam hukumnya, karena umumnya berlaku dalam hal

bersetubuh.

Al Qur'an telah menyampaikan sebagian ,"aioi tersebut,

Allah & berfirman,

(j3,U'oi6, WZ;18 &'$ ii { 5
"...dan janganlah kanu mendeJratt mereka, sebelwn mereka

suci. apabila merel<a Telah suci, Maka cantpuritah mqel<a iht..." (Qs. Al
Baqarah 121: 2221. Allah berfirman,

"DAl o i,j,sc ;1,$ 6ir$3t {3
"... (tebpi) kanu annpuri mqel<a ifu, sdang l<amu

beri'tikaf dalarn majid,..." (Qs. Al Baqaah l2lt L871. Allah berfirman,

':i;3Sgn'$,r5tlt'l-S

"Jil<a l<amu mencqaikan Isti-istimu sebelun l<atnu

dengan merel<a..." (Qs. Al Baqamh l2lt 2371.

Sedangkan kata bersetubuh dan menggauli (iima' on al unth'l)
keduanya adalah kata Snng terpopuler digunakan. Jadi, kalau ada

seseorang berkata, 11ang kumaksud dengan menggauli adalah menginjak

dengan telapak kaki, yang kurnaksud bersetubuh adalah berhimpitan

tubuh, dan yang kumaksud dengan bersentuhan (ishabah) adalah

menyentuh dengan tangan, dia telah bermain-main dalam masalah yang

berhubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala, dan perkataannya
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tidak bisa diterima daram menetapkan hukum tersebut, karena
bertentangan dengan makna zhahir dan kebiasaan 1nng berJaku.

Pendapat Asgr'spfi'i bermacam-macam daram menjawab
masalah redaksi sumpah r/a'selain redaksi bersefubuh dan menggauli
ffima' wa al wath'). Dalam suafu pernbahasan dia mengatakan, redaksi
yang tidak tegas secara hukum, karena kata tersebut mengandung arti
yang sebenamya bagi selain bereetubuh. Dalam menanggapi kata /aa
badha'fuki dia mengatakan, redaksi tersebut tidak tegas, karena merntrat
kemungkinan perternuan dua potongan fubuh, yakni potongan tubuh
dengan sebagian potongan fubuh yang rain, karena Nabi $ pemah
bersaMa, "Fathimah adatah sebgian potongan fubuhku.,,

Menurut kami, redaksi tersebut sudah umum digunakan unfuk
istilerh bersefubuh- Al eur'an dan As-sunnah telah menyampaikan
redaksi ini, sehingga redaksi tegas bermakna bersefubuh, seperti haln5n
kata bersetubuh dan menggauri (at vnth'i wa ar 17ma), sedangkan
redaksi tersebut bernnkna haldki bagi selain menggauli istri, tertolak
dengan rdaksi bersefubuh dan menggauli (iima, wa al wath.).

Demikian pula dengan ucapan seseorang, aku akan berpisah
denganmu, aku akan melepaskanmu, yang menjadi redaksi tharak,
mereka mengatakan, redaksi tersebut tegas bermakna tharak, sekaripun
bermakna hakiki untuk selain thalak

sedangkan ucapan ses@rang baadha,fuki, dicetak dari kata
dasar al budhu', redaksi ini fidak umum digunakan unfuk serain
bersetubuh, sehingga lebih tepat kalau redaksi tersebut disebut redaksi
yang tegas dan konkret (sharih) daripada sekian redaksi lainnya, karena
redaksi-redaksi tersebut umum digunakan unturk serain bersetubuh, .
dengan ini pula Abu Hanifah berpendapat.

Jenis kebla, redaksi },ng udak bermakna ,ila. 
kecuali disertai

niat, yaifu selain rdaksi Snng telah disebutkan, yakni redaksi yang
memuat kernungkinan bomarma bersetubuh, seperti ucapan ses@rang,
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derni Allah aku tidak 
"k"" ;;. sesuatu yang mengumpulkan rambutku

pada rambuknu, kepalaku tidak akan menufupi kepalamu, sungguh aku
akan berbuat buruk kepadamu, sungguh aku benci kamu, sungguh aku
akan pergi lama meninggalkanmu, kuritku fidak akan bersentuhan
dengan kulitmu, aku tidak akan mendekati ternpat tidurmu, aku tidak
akan tidur bersamamu, aku fidak akan tidur di sisimu.

Kesernua redaksi ini apabila lrang dia rnaksud adahh
b€rs€tubuh, dan dia menrberikan pengakuan al<an hal tersebut, rnaka dia
adalah oftmg lpng meng' r/a' iskin3n, jika maksudnp bul*n
bersetubuh, maka dia bukan orang !/ang meng. .rib. isfoinya, karena
redaksi tersebut tidak tegas berrnakna bersefubuh, seperti ketegasan
yang diperlihatkan oleh redaksi sebelumnp.

Dalil nash tidak pernah menyampaikan penggunaan redaksi
tersebut untuk mengartikan pereefubuhan, hanya saja kesemua rdaksi
tersebut terbagi ke dalam katagori redaksi lang memerlukan niat
bersetubuh dan rnasa sekaligus, pifu rrcapan ses@rang, "sungguh aku
akan berbuat buruk kepadamu, sungguh aku benci kamu, sungguh aku
akan pergi lama meninggalkanmu," dia fidak akan berstafus orang lnng
meng-'/a' ishinya kectnli dia bemiat tidak menyetubuhinya dalam
nura yang melebihi empat bulan lamanya, karena kebencian pada
ishiryra diwujudkan dengan tidak menyetubuhinSra bagi selain redaksi
tersebut.

sedangkan unfuk redaksi lainngra, dia menSnndang stat,s
orang lnng meng- 7a'isfoinp, cukup dengan niat b€rsetubuh.

Apabila seseoraRg berkata, "Derni Allah aku fidak alon
menyehrbuhimu, menggaulimu atau menyenfuhmu dalam wakfu png
sangat lama," ucapan ini tegas mengandung arfi tdak akan menyetubuhi
ishinya, dan yang menjadi bahan pertimbangan adarah masanya b"rapa
lama dia fidak akan menyetubuhinya, bulon niat menyetubuhingn,
karena ucapan tersebut tegas berrnakna fidak akan menyetubuhinya.

@I - AI Mughni



Apabila seseorang berkata, "Demi A[ah aku tidak akan
meyefubuhimu kecuali dengan persfubuhan yang lemah,,, maka dia
bukanlah orang yang meng-'r/a'istrinya kecuari, dia bemiat bersefubuh
yang tidak melebihi pertemuan kedua kemaluan.

Apabrla seseorang berkata, "Demi Anah aku tidak akan
memasukkan semua batang kemaruanku ke daram vaginamu,,, maka dia
bukanlah orang lrang meng: 'ih' isfuin1a, persetubuhan yang terjadi
tanpa memasukan sernua batang kemaruannya. Apabila seseorang
berkata, "Demi Allah aku fidak akan membenamkan pucuk zakarku ke
dalam vaginamu," maka dia orang yang meng- r/a' istrinya, karena
pada saat kernbali mencampurinya fidak akan terwujud tanpa
melakukan hal tersebut.

Pasal: Apabila seseorang berkata pada salahseorang istrinya, .Demi Allah aku tidak akan
menyetubuhimu, kemudian dia berkata pada istrinya yang
lain, 'aku mengikutsertat*n dirimu bersamanya,- maka diatidak menjadi orang yang meng-'i/a'istrinya yang kedua,
karena sumpah udak sah kecuari dengan redaksi yang tegas dan konkret
(sharih),.dengan menyebutkan narna atau sifat. pengikutsenu* ur,*.
keduanya termasuk kata yrang tidak tegas (rdrawh), sehingga sumpah
menggunakan redaksi tersebut fidaklah sah.

Al Qadhi berkata, "Diia adalah omng yang meng_ .r/a.
terhadap keduanya." Apabira seseorcmg berkata, ,,Apabira 

aku
menyefubuhimu, maka kamu tertharak, kemudian dia berkata pada
istrinya yang lain, ,aku 

mengikutsertakanmu bersamanya,,, dan dia
bemiat menceraikannya, maka tharak kedua bergantung pada
menyefubuhinya juga, karena tharak hukumnya sah menggunakan kata
kinaph.

Apabila kita mengatat<an, 'ungkapan tersebut adarah ,ira.
bagi istri yrang pertama" maka ungkapan tersebut juga merupakan .ila.
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bagi isfui yang kedua, karena isti kedua statusnya sama dengan yiang

pertama, jika tidak demihan, maka tersebut bukanlah 'ila'
bagi setiap orang dari mereka, demikian juga kalau ses@rang yang

meng- i/6: isfuinya, lalu orang lain berkata pada isfuinga, "kamu

stafusngn seperti si fulanah" rnaka dia bulonlah orang Snng meng- 7a'
isfuin1;a.

Kalangan rasionalis , 'dia adalah omng lang
meng- 'rla'ishin3a."

Pas:a} 'iitra' lrulnrmn5;a sah dengan menggunakan
bahasa apapun, bahasa non arab dan lainn57a, lrakni bagi
orang yang pandai baham Arab maupun !,ang fidak, karena
sumpah sah menggunakan bahasa selain Arab, dan wajib
membayar l<afaratakibat s.rmpah tersebut.

Orang yang mdakukan sumpah 7a'adalah orang bersumpah

derni Allah tdak alon menyetubuhi isfoinya, png menolak unfuk
melakukan hal tersebut dengan zumpahryp. Jadi, kalau sesomng gang

tidak pandai berkomunikasi dengan bahasa selain Amb melakukan

sumpah 'ih' menggunakan bahasa tersebut, dan dia tidak mengerti

maksudnya, maka dia bukan orang yang meng'':/a' isfoiqn, sekalipun

dia bemiat manastikannln di sisi ahlin5ra.

': ' Demikian pula hukum tersebut berlaku tatkala seseormg yang

tidak pandai bahasa Arab mdakukan zumpah '/a' menggurnkan

bahasa Arab, karena fidak sah bagi dirinya keinginan melakukan

sumpah /a 'dengan batnsa SBng dia frdak mengerti maksudnya.

[alu, tatkala sepasang stnmi iski berbeda pendapat dalam hal

mengerti atau tidaknln bahasa tersebut, rnaka pernSptaan yang

dibenarkan adalah pernlntaan suami, iika mernang dia bisa

berkomunikasi dengan sdain sendiri, karena pada dasamya

dia tidak mengerti batnsa temsebtrt.
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Se/dangkan jika orang Arab melakukan sumpah 'ila'

menggunakan bahasa Arab, kemudian dia berkata, "Hal itu sudah biasa

terjadi dalam bahasaku tanpa harus mengerti maksudnya," atau orang

non Arab berkata dalam sumpah 'ila \nya menggunakan bahasa non

fuab, maka secara hukum tidak bisa diterima, karena bertentangan

dengan kenyataannya.

Pasal: Masa tangguh sumpah 'ila' bagi orang
merdeka, budak, muslim maupun kafir dzimmi, srna, tidak
ada perbedaan antara perempuan merdeka, budak,

muslimah, perempuan kafir dzimmi, kanak-kanak, maupun
perempuan dewasa, menurut zhahir madzhab ini, yaitu

pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Sedang dari Imam Ahmad ada riwayat yang berbeda, yaitu

masa tangguh sumpah '/a' bagi budak adalah dua bulan, yaifu

pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar, pendapat Atha' , Az-Zuhi, Malik

dan Ishaq, karena mereka hanya memiliki hak separuh dalam masalah

thalak dan jumlah istri yang boleh dinikahi, maka demikian pula dalam

masa tangguh sumpah 'ila'.

Al Hasan dan Asy-Syi'bi berkata, " 'ila'-nya seseorang

terhadap budak perempuan ditangguhkan hingga dua bulan lamanya,

sedang terhadap perempuan merdeka empat bulan lamanya." Asy-Syi'bi

berkata, " 'ila'budak perernpuan masa tangguhnya separuh dari masa

tangguh 'ila' terhadap perempuan merdeka," ini pendapat Abu

Hanifah, karena masa tangguh tersebut berhubungan dengan terthalak

bain menjadi istrinya, dan masa tangguh itu dibedakan dengan sifat

budak dan merdeka, seperti halnya thalak, karena masa tangguh ifu

merupakan masa yang mana mulainya ditetapkan melalui ucapan suami,

sehingga harus dibedakan dengan sifat istui yang berstatus budak dan

istri yang merdeka, seperti halnya masa iddah.
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Menurut kami, hal tersebut sesuai dengan redaksi ayat yang

bersifat umum, alasan lain masa ta.,gguh tersebut diberlakukan unfuk

kembali menyetubuhi istri, sehingga stafus budak dan merdeka dalam

masa tangguh sumpah '/a'harus sama, seperti masa lemah zakamya .

Kami tidak bisa menerima kalau terthalak bainnya iski ifu berhubungan

dengan masa tangguh tersebut, kemudian hal tersebut batal dengan

masa lemah zakamya .

Masa iddah adalah hal yang berbeda, karena iddah diletakkan

di atas landasan yang sernpuma, dengan bukti bahwa kebersihan rahim

(isfibra ) bisa terwujud dengan sekali suci. Sedangkan masa tangguh
'ila', karena bersenang-senang dengan isti gnng merdeka ifu lebih

banynk, maka sudah sernestinya mendahulukan permintaan iski yang

merdeka sama dengan perimintaan ishi yang berstafus budak, kauajiban

atas suami gnng merdeka dalam hal bersenang-senang dengan istri lebih

banyak dibandingl€n suami yang berstatus budak, sehingga tidak boleh

ada penambahan melebihi suami yang merdeka, dalam menunfut

seorang budak untuk kernbali menyetubuhi iskinya.

1,2gg. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Lalu tatkala telah lewat mas.r empat bulan, dan seorang
istri telah melaporkanrgra (pada hakim), maka dia
diperintahkan unfuk kembali mencampuri istmya, kembali
dengan menyefubuhinSn.'

Maksud pemyataan tersebut secara garis besar adalah, bahwa

orang yang meng- '.r/a' istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya,

seperti Allah perintahkan. Dalam kurun waktu empat bulan ini dia tidak

diperintahkan unfuk kembali menyefubuhi istrinya, namun jika telah

lewat masa empat bulan, dan isfoinya telah melaporkannya kepada

hakim, maka hakim harus menghentikannya dan memerintahkannya

untuk kembali menyetubuhinya. Lalu, jika dia menolak, maka hakim
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memerintahkannya unfuk menceraikan istrinya, dan istrinya tidak bisa

terthalak hanya dengan telah lewatnya masa empat bulan tersebut.

Ahmad berkata dalam masalah 'ila', "Keterangan lnng
menunjukkan hal tersebut telah ditelusuri dari sejumlah tokoh sahabat

Nabi $, dari Umar, dari Utsman dan Ali, dan dia menetapkan hadits

Ali, dan dengan hadits ini pula hnu Umar dan Aisyah berpendapat,

keterangan tersebut diriwayatkan dari Abu Ad-Darda'."

Sulaiman bin Yasar berkata, "Sembilan belas orang sahabat

Muhammad $ menghentikan 'ila'." Suhail bin Abi Shalih berkata,

"Aku pemah bertanya kepada sepuluh orang sahabat Nabi &,
seluruhnya menjawab', 'tidak ada keuiajiban apapun hingga leurat masa

empat bulan, lalu '/a 'dihentikan, lalu jika dia kembali menyetubuhinya,

maka jawabannya jelas, jika tidak, maka dia harus menceraikannya."

Dengan pendapat ini pula, Sa'id bin Al Musa547ab, Ururah,

Mujahid, Thawus, Malik, Aqr-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan

Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Atha', Al

Hasan, Masruq, Qabishah, An-Nukha'i, Al Auza'i, hnu Abi laila, dan

kalangan rasionalis berkata, "Tatkala empat bulan telah ler,vat, maka

istrinya terthalak bain." Hal tersebut pemah diriwayatkan dari Utsman,

Ali, Zaid dan Ibnu Umar.

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman, Makhul

dan Az-Zuhri, "Dia terthalak mj'i." Dan diceritakan dari Ibnu Mas'ud,

bahwasanya dia selalu membaca ayat:

'3;b 'S( L'9 -dG o$ # '*;5 3:;j gb u'bj:;'u-)$,

@j+
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."Kemudian jika mereka kernbali (kepada bbinW) @alam masa

empat bulan), Maki Sesungguhn5n Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang." (Qs. Al Baqarah l2l 2261, alasan lain masa tangguh ini

adalah masa yang diberlakukan unfuk meminta dia kembali melakukan

perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan pada masa

tangguh tersebut, seperti masa lemah zakamya .

Sedang menurut kami, firman Allah:

'3;b'6(Lg fr o9fr t;5 3:;j

@i+
"Kryda oftng-orzng 3ang meng,ilaa' istin5n diben bngguh

empt bulan QamanW). Ka nudian jil,ra merel<a kembali (kepada istrin5m),

Maka Saungwhrya Allah Maha Pangampun lagi Maha Pen5n5nng."

(Qs. ru Baqarah lzlt 2261.

Secara literal ayat tersebut menunjukkan bahwa kembali

kepada istrinla setelah empat bulan, Allah manyeb setJah kata

empat bulan dengan menggunakan huruf 'athaf faa' yarg menunjukkan

am At-ta qib(datang sesudahnya). Kemudian Allah berftrman:

ryU6i'tVlt*hi6'uE
"Dan jika merel<a berbzam ftertetap hati untuk) tlialak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al

Baqarah 121 227).

Kalau thalak itu langsung jafuh dengan lewatnya masa tangguh

sumpah 'rla', maka tidak lagi memerlukan ber'azam (berketatapan hati

untuk)thalak. Redaksi,

;#u';'l:i'u-{i

@I - At Mughni



1
I

@ry .g*:ai'"og
' "Maka saungguhnya Arah Maha mendengar ragi Maha

Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [zl: 222), mengindikasikan bahwa tharak
harus terdengar, dan tidak ada sesuafu yang bisa terdengar kecuali harus
berupa ungkapan kata-kata, arasan lain masa tersebut adarah masa
tangguh bagi dirinya untuk memilih, sehingga dia tidak harus memenuhi
perintah kembali kepada istrinya tersebut dalam masa empat bulan
tersebut, seperti masa tangguh lainnya.

Alasan lain penjafuhan thalak tidak bisa mendahului masa
tangguh sumpah 'iila 'tersebut, sehingga jatuhnya thalak juga tidak bisa
mendahului masa tangguh sumpah 'ila' terseb,t, seperti masa lemah
zakamya.

Masa lemah zakamya adarah randasan hukum bagi kami,
karena thalak tidak bisa jafuh kecuali dengan lanuatuiya masa tangguh'ila' tersebr.rt. Alasan lain masa lemah zakamya diberlakukan bagi
dirinya, unfuk menguji kekuatan dirinya pada masa remah zakamya
tersebut, dan dia mengetahui keremahannya melakukan bersetubuh
dengan tidak bersefubuh pada masa lemah zakamya tersebut, sedang
masa 'ila' ini diberlakukan bagi dirinya hanya sekedar menunda dan
menangguhkan dirinya untuk bersefubuh, dan dia tidak wajib
melaksanakan perintah kembali kepada isbinya kecuari sesudah
laruakrya masa tangguh, seperti halnya utang.

Pasal: Masa tangguh sumpah i/a'terhifung sejak
sumpah dilakukan, masa tangguh sumpah za. tidak perlu
penetapan dari hakim, karena masa tangguh 'ila. telah ditetapkan
dengan tegas oleh nash Ar eur'an dan ijma' ulama. sehingga tidak
perlu penetapan hakim, seperti masa remah zakamya . Dan pada masa
tangguh sumpah 'ila' tersebut dia fidak dituntut untuk kembali
menyefubuhi isbinya, seperti arasan yang telah kami kemukakan
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Jadi, kalau dia menyetubuhi isfuinya pada masa tangguh

sumpah 'ilarnya, maka dia bersegem menunaikan ko*lajibannya

sebelum habis masa tangguhnya, seperti orang yang melunasi

ko,,vajibannya sebelum masa tangguh habis.

Dan seterusnya, jika dia kembali bersetubuh sesudah habis

masa tangguhnya, baik sebelum atau sesudah dia diperintahkan hakim

untuk kembali menyefubuhi istrinya, dia sudah keluar dari r/a', baik

saat dia menyefubuhi iskinya, sedang istuinya dalam kondisi berakal,

grla, terjaga atau sedang tidur, karena dia mengeriakah sesuatu yang

menjadi objek sumpah Snng r,vajib ditinggalkannya.

Namun, jika dia menyetubuhi istin5n, sementara dia dalam

kondisi gila, maka dia tidak melanggar sumpah, Abu Hamid telah

menufurkannya, dan ini adalah pendapat Asy-Sya'bi.

Abu Bakar berkata, "Da melanggar sumpah, dan dia wajib

mernbayar kafant, karern dia telah mengerjakan objek sumpah yang

wajib ditinggalkannya. "

Namun yang ashah pendapat yang pertama, karena dia bukan

orang yang mukallaf, tanggung jawab melaksanakan hukum dihapus dari

dirinya, dan dia keluar dari sumpah '/a' akibat dia menyetubuhi

istrinya, karena dia telah memenuhi hak istin5a, dan dia telah

mewujudkan sesuatu yang meniadi hak istuinya seperti sesuafu yang

diwujudkan oleh orang yang berakal, sementara kafarat digugurkan dari

dirinya karena tanggungjawab melaksanakan hukum dihapuskan dari

dirinya.

Abu Hamid telah menufurkannya, ini adalah salah safu dari

dua pandangan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i. namun, Al Qadhi

menufurkan keterangan yang mengindikasikan bahwa dia masih

berstafus orang yang meng- '.i/a' istinya, karena dia berkata, "Jika dia

menyetubuhi istinln dalam sesudah dia sernbuh, maka dia wajib

membayar l<afamt, karena persetubuhan yang pertama tidak melanggar
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sumpah, dan jika sumpahnya masih berlaku, maka 'rla' masih tetap

berlaku, seperti kalau dia belum pemah menyefubuhinya," ini adalah

pendapat Al Muzani.

Dan dia harus memulai masa 'ila'-nya seiak dia kernbali

bersetubuh, karena dia tidak patut diperintahkan untuk kembali

menyetubuhi istrinya, padahal dia telah merrrujudkannya, dun tidak bisa

dikatakan kepadanya, "dia belum kembali menyefubuhinya" padahal

persetubuhan itu telah benar-benar terwujud, akan tetapi masa ifu

ditetapkan bagi dirinya karena hukum sumpah 'rla 'masih berlaku.

Menurut sebuah pendapat, "Masa tangguh 'ila' ditetapkan

bagi dirinya tatkala akalnya sudah pulih kernbali, karena dalam kondisi

semacam ini, dia menolak dirinya untuk kembali menyetubuhi iskinya,

sebagai akibat hukum dari sumpahnya."

Ulama yang mendukung pendapat yang pertama berkata, "dia

telah memenuhi hak istrin5n, sehingga '/a' sudah tidak berlaku lagi,

seperti kasus kalau dia melanggar sumpah, namun menolak meniadakan

'/a' sekaligus sumpahnya, sama seperti kasus kalau dia bersumpah

tidak akan menyetubuhi perempuan lain yang bukan istrinya, lalu dia

rnenikahinya."

Pasal: Apabila orang berakal yang lupa pada

sumpahnya kembali bersefubuh, apakah dia dianggap

melanggar sumpah? Ada dua riwayat, jika kita mengatakan "dia

melanggar sumpah, 'ila'-nya selesai, dan sumpahnya hilang," jika kita

mengatakan, "Dia tidak melanggar sumpah, apakah '/a:nya telah

selesai? Ada dua pandangan, diqiaskan dengan orang gila-"

Demikian pula dia keluar da.1- 'ila:nya dalam kasus tatkala dia

meng- 'ila' salah seoftmg dari kedua istrinya, kemudian dia

menjumpainya ada di atas tempat tidumya, dia menduga dia istrinya

yang lain, lalu dia menyefubuhinya, karena dia tidak mengetahuinya,
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orang yang tidak mengetahui sama seperti orang yang lupa dalam

persoalan melanggar sumpah.

Demikian juga, apabila dia menduga istrinya adalah

perempuan lain yang bukan istrinya, lalu temyata dia istrinya.

Apabila istrinya berusaha mernasukkan zakamya, saat dia

sedang tidur, maka dia tidak melanggar sumpah, karena dia tidak

mengerjakan objek sumpah yang harus dia tinggalkan, alasan lain

tanggung jawab melaksanakan hukum dihapus dari dirinya.

Apakah dia keluar dari akibat hukum 'ita 2 Ada dua

pandangan. Perbma, dia keluar dari 'ila'-nya, karena istrinya telah

mendapatkan haknya, sehingga kasus ini mirip dengan kasus kalau dia

kembali menyetubuhin5n. Kdua, tidak ada ruang unfuk keluar dari

akibat hukum 'ila',|<arena dia belum mernenuhi haknya, dia tetap pada

sikapnya Sang menolak menyefubuhi istrinya sebagai akibat hukum dari

sumpahnya, sehingga dia tetap orcutg lnng meng-'ila' istrinya, sama

seperti kasus kalau dia fidak pernah melakukan hal tersebut, dan hukum

dalam kasus tatkala dia bersetubuh, sementara dia dalam kondisi tidur,
juga demikian, karena dia dianggap tidak melanggar sumpah akibat

persefubuhan dalam kondisi semacam ini.

Pasal: Apabila seseorang menyefubuhi iskinya
dengan persefubuhan 5png diharamkan, seperti iika dia
menyefubuhinya saat dia sedang haid, nifas, ihram atau
berpuasa fardhu, atau dia sedang ihram, berpuasa atau
orang yang melakukan zhihar pada istrinya, maka dia telah
melanggar sumpah dan keluar dari.i/a'. Ini adalah pendapat

madzhab As5r-Syafi'i.

Abu Bakar berkata, "Qiyas madzhab ini adalah dia tidak keluar

dari 'ila:,|<arena persetubuhan tersebut merupakan persefubuhan yang

mana dia tidak diperintahkan kembali melakukannya. Sehingga akibat

persetubuhan ini dia tidak akan keluar dari 'iJa' seperti kasus
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menyetubuhi lubang anlls," pendapat ini fidak benar karena sumpahnya

telah lepas, dan dia tidak menolak unfuk bersetubuh sebagai akibat

hukum sumpah tersebut, sehingga '/a'pun sudah tidak berlaku, seperti

kasus kalaU dia telah mernbayar l<afamf sumpahnya, atau seperti kasus

kalau dia menyetubuhi istrinya dalam kondisi sakit.

. Imam Ahmad telah menjelaskan kasus seseorang yang

bersumpah, kemudian dia mernbayar l<afamt sumpahnya, bahwasanya

dia tidak lagi berstafus orang yang meng- r/a' istrinya, karena tidak

adanya akibat hukum sumpah, sekalipun dia belum memenuhi hak

istrinSn, sehingga hilangnya 'rla' akibat hilangnr sumpah dengan cara

melanggamya lebih tepat.

Al Qadhi telah menufurkan kasus oftmg yang ihram dan yang

melakukan zhihar, bahwa kedtnqn tatkala telah bersefubuh, maka

keduanya telah mernenuhi hak isfuiryn, kasus tersebut berbeda dengan

menyetubuhi lubang anus, karena dia fidak melanggar sumpah dengan

bersefubuh model ini, karena anus bukanlah tempat bersetubuh,

$erbeda dengan masalah kita ini.

Pasal: Tatkala seseoriang meng-'i/a' istrinya, dan
kemudian dia mengemukakan alasan lnng mencegahnya

melakukan persefubuhan dari arah suami, seperti sakit,
dipenjara, menunailan ihram, atau berpuasa, masa tangguh
i7a'atas dirinya dihitung seiak dia melakukan sumpah I/a',
karena penolakan tersebut beraunl dari pihak su€uni, padahal dia telah

mendapatkan kesempatan unfuk menyetubuhinya.

Oleh karena ifu, kalau isbinSn telah mernberikan kesempatan

dirinya unfuk disetubuhi, sementara dia menolak karena alasan tertenfu,

maka dia berhak mendapatkan nafkah. Apabila satu dari sekian batyak

uzur ifu datang secam tiba-tiba setelah 'rla', atau dia mendadak g,lu,

masa tangguh '/a' belum berakhir, sesuai dengan malaud png telah

kami kernukakan.
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Apabila penolakan bersetubuh itu berawal dari pihak istri,
maka kita perlu melihat secam mendalam, apabila dia haid, maka tidak
dilarang unfuk menetapkan masa tangguh, karena kalaupun dia
menolak bersetubuh, maka tidak mungkin menetapkan masa tangguh
'ila', karena haid pada umumnp hampir tidak pemah absen setiap

bulannya, sehingga hal tersebut mendatangkan peniadaan hukum 'ila'.

Apabila haid datang secara tiba-tiba, rnaka masa tangguh 'rla'
belum berakhir, sesuai dengan alasan png telah kami kemuk+an

Sedangkan dalam kasus nifas ada dua pandangan. Pertama,

nifas sama seperti haid, karena segala ketenfuan hukum yang berlaku
dalam nifas sama seperti ketenfuan hukum yang berlaku dalam haid.

Kdua, nifas seperti uzur lainnya 5nng berawal dari pihak istri, karena
nifas jarang terjadi tidak menjadi adat, sehingga serupa dengan uzur
lainnya.

Sedangkan uzur lainnya yang berawal dari pihak istri, seperti
statusnya masih kanak-kanak, sakit, dipenjara, menunaikan ihram,
berpuasa, i'tikaf yang keduanya fardhu, nust/uz (menolak berhubungan
badan), dan pergi jauh, maka tatkala dia menemukan safu dari sekian

uzur tersebut pada saat dia meng-'^r/a' istrinya, maka masa tangguh

)/a 'tidak boleh ditetapkan hinggu uzur tersebut hilang,

Karena masa '/a'ifu segera ditetapkan karena penolakanrrya

unfuk menyefubuhi istinya, sementara penolakan dalam kasus ini
berawal dari pihak istri. Jika dia menemukan satu dari sekian faktor ini,

maka masa tangguh '/a' dimulai dari awal, tidak meneruskan masa
yang sudah berlalu, karena firman Allah &

;6#53:;i
"...diberi tangguh ernpat bulan (lanarya),..." (Qs. AI Baqarah

l2l:226), menetapkan masa '/a'harus bersifat kontinyr (muunlah).
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Jadi, tatkala istri memufus masa '.lila', maka masa 'rla'wajib
dimulai dari awal, sama seperti masa dua bulan dalarn puasa kafarat
Apabila istri melanggar, dan dia melarikan diri dari kekuasaannya, maka

masa tangguh '/a' bqakhir. Sedang apabila istri masih berada dalam
genggaman tangannyra, dan dia mempunyai kesempatan unfuk
menyetubuhinya, maka segera masa tangguh .r/a'dihifung bagi dirinya.

Apabila muncul pertanyaan, "Kesemua.faktor ini di antaranya

ada yang sama sekali dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak
semestinya masa tangguh 7a' berakhir seperti haid," kami dapat

menjawab, "Tatkala penolakan bersehrbuh tersebut unfuk maksud

tertentu bagi dirinya, maka tidak ada perbedaan antam apakah faktor itu
dibuatrya sendiri atau hasil pertuatan omng lain, seperti kasus kalau

ada seorang penjual tatkala kesulitan menyerahkan barang, maka dia

tidak difuntut unfuk mengembalikan nilai uang seharga barang tersebut,

baik itu karena ada uzur atau tidak ada uzur."

[alu, kalau dia meng-'ri/a' istuinya dalam kondisi muriad,
maka masa tangguh 'rla' fidak boleh ditetapkan bagi dirinya kecuali

sejak orang murtad dari mereka berdua kembali memeluk Islam.

Apabila kemurtadan ifu datang secara tiba-tiba di tengah-

tengah masa tangguh 'rla ', maka masa tangguh 'ila' menjadi berakhir,

karena ikatan pemikahan tersebut telah tercerai-berai, dan haram
melakukan persefubuhan. [alu, jika dia kernbali memeluk Islam, maka
masa tangguh '/a'dimulai dari awal, baik kemurtadan ifu berawal dari
kedua pihak atau dari salah satu pihak. Demikian juga, apabila salah

satu dari sepasang suami isfui yang keduaduanya kafir memeluk Islam,

atau mencemikannya, kemudian dia menikahinya kembali. Watlahu

aIam.

Pasal: Tatkala m.rsa tangguh 'ila'telah habis, maka
istri berhak menuntutnlra kembali menyetubuhinya, jika fidak
ada uzur yang menghalangi. Namun, iika istrinya tetap
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menunfutnlra, maka dia meminta unfuk menundanya
(sampai uzur ifu hlurg). Jadi, apabila fidak ada uzur, maka
dia tidak boleh menunda permintaannya, karena bersetubuh

merupakah hak Snng wajid dia tunaikan, dalam kondisi dia tidak ada

uzur unfuk melakukann5n, sehingga dia tidak boleh menunda unfuk

kembali menyefubuhinya, sama seperti utang png sudah jafuh tempo.

Alasan lain, Allah & menetapkan masa tangguh 'ila' iht

selama empat bulan, sehingga tidak boleh menambahinya tanpa ada

uzur, dia boleh menunda tetapi masih dalam kadar waktu png mana dia

bisa melakukan hubungan badan sesuai dengan ketenfuan adat png
berlaku, karena dia fidak wajib melakukan persetubuhan di tempat

Lalu, apabila suami berkata, 'Tangguhkanlah aku hingga aku

makan, karena alm lapar, rnakanan furun, karena aku penuh dengan

makanan hingga susah bemafas, aku mengerjakan shalat fardhu, atau

hirggu aku berbuka puasa,' maka dia boleh difunda sekedar untuk

memenuhi hal tersebut. Karena dia dianggap telah kernbali pada kondisi

yang memungkinkan dia bisa menyefubuhinln sesuai dengan ketenfuan

adat yang berlaku.

Dernikian juga, dia boleh ditangguhkan untuk kembali pada

ishinya, hi.ggu dia kernbali pulang ke rumahnya, karena sesuai adat

png berlaku persefubuhan itu dilakukan di rumahnya.

Apabila isfui mempunyai uzur, yang menghalangi unfuk

menyefubuhinya, maka isffi fidak berhak menunfutnya unfuk sq;era

kembali menyefubuhinya, karena persfubuhan itu tercegah dari pihak

dirinya, sehingga dia tidak berhak menunfuhyra melakukan sesuafu yang

mana dia tercegah unfuk meurujudkannya.

Alasan lain, permintaan kembali menyefubuhi ifu disertai

dengan pemenuhan hak, sedangkan dia dalam kondisi semacam ini

tidak patut mendapatkan hak untuk disetubuhi, dan dia tidak berhak
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nteminta cerai, karena dia berhak menuntut cemi ketika suami menolak

untuk kembali menyetubuhinya yang wajib dia penuhi, padahal (dalam

kondisi semacam ifu) dia fidak wajib melakukan apapun, tetapi

permintaan unfuk kembali menyefubuhi ifu ditunda hingga saat uzur itu

telah hilang, jika ua.r ifu tidak memutus masa tangguh 'ila' seperh

haid, atau uzur yang muncul sesudah habisnya masa tangguh '/a'.

Pasal: Apabila dia tidak menuntutnya untuk kembali

menyefubuhinya, setelah dia berkewajiban menunfutnya,

sebahagian pengikut madzhab kami (madzhab Hambali)

berkata, 'Haknyra menunfutnya untuk kembali

menyefubuhinya [lugur, dan dia tidak lagi mempunyai hak

menunfut kembali setelah dia memaafkan."

Al Qadhi berkata, "lni adalah qiyas madzhab ini, karena dia

rela menggugurkan haknya daripada memsak pemikahan karena tidak

bersetubuh, sehingga dia gugur mendapatkan haknya dari suaminya,

sama seperti isfui dari suami 5nng lemah zakamya , tatkala dia rela

dengan kondisi suaminya yang lernah zakamya ."

Ada kemungkinan haknya tidak gugur, dan dia berhak

menunfufurya kembali menyetubuhinya kapanpun dia menghendaki, ini

adalah madzhab AsySlnfi'i, karena hak menunfut kembali

menyetubuhinya ifu ditetapkan untuk menghilangkan penderitaan akibat

tidak menunaikan hak yang fimbul dengan disertai berbagai kondisi.

Sehingga dia masih bqhak menuntuhya kembali, seperti kasus kalau

suami kesulitan memberi nafkah, lalu isti tidak menunfut unfuk merusak

ikatan perkawinan, kemudian dia mernintanya.

Kasus tersebut berbeda dengan kasus pembatalan akad nikah

karena lemah zakamya , karena pembatalan akad nikah karena lemah

zakamya merupakan pembatalan karena kecacatan/ kekurangan

suami, sehingga tatkala dia rela dengan kecacatan tersebut, maka gugur
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haknya, seperti kasus kalau perrbeli mengampuni kecacatan bamng

yang dijual.

Apabila istri diam dari penunfutan, kemudian sesudah itu baru

dia melakukan penunfutan, maka dia masih merniliki hak menunfut

tersebut, karena dia tidak difuntut sqlera mendapatkan haknya,

sehingga h'aknya tdak gugur akibat penundaan penunfutan hak

teisebut, seperti hak mendapatkan nafl<ah.

Pasal: Budak perempuan sama seperti istri yang

merdeka dalam kepemilikan hak menunfut, baik
majikan/pemilikqTa mengampuni atau tidak mengampuni
hak penuntutan tersebut, karena hak tersebut tetap menjadi

miliknya, selama bersenang-senang ifu masih dia dapatkan. Apabila

budak perempuan ifu Udak melakukan penunfutan, maka pemiliknya

tidak memiliki hak menuntut, karena dia tdak memiliki hak menuntut,

[-alu, apabila mr.rncul pertarrynan, 'Da mempunlrai hak dalam

diri anak png dilahirkanrqTa, karena ihr dia tidak boleh menjauhinya

kecuali seizin darinya," kami menjawab, "suami tidak berka,r,rajiban

menuntut isfuinya melahirkan, kalau dia bersumpah sungguh dia akan

menjauhinya, atau dia tidak akan menuntut dia mempunyai anak, maka

dia bukan orang yang meng- 'ila'-nya. Kalau oftmg yang meng- '/a ' ifu
telah bersetubuh sekiranya ada pertemuan kedua kemaluan, maka

fai'ah (persetubuhan) telah terwujud, hak menuntut hilang dari

majikannya, sekalipun tidak sampai mengeluarkan spelma, akan tetapi

pemilik budak dimintai izin dalam hal menjauhi budak perempuan

tersebut, karena hal itu dinilai akan rnerugikan budak perempuan

tersebut, bahkan kadang mengura-rgi harga budak tersebut."

Pasal: Kalau ishi masih kanak-kanak atau gila, maka

dia fidak memiliki hak menuntutnya untuk kembali
menyefubuhingn, karena pemyataan mereka tidak dapat dibenarkan,

dan bagi wali keduanln tidak berhak melakukan panuntutan untuk
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mereka, karena hak ini.merupakan cam pemenuhan syahwat, sehingga

selain mereka berdtra fidak dapat menggantikan posisinya dalam

pemenuhan hak tersebut.

Jadi, apabila keduaqn termasuk omng yang tidak mungkin

bisa melakukan persetubuhan, maka masa tangguh '/a'tidak langsung

dimulai atas dirinya, karena kefidak mampuan bersefubuh berawal dari

pihak keduanya.

Apabila menyetubuhi mereka berdua bisa terwujud, lalu

apabila istoi yang gila ifu sudah sernbuh, atau isfoi yang rnasih kqnak-

kanak sudah baligh, sebelum habisnya masa tangguh 'rla', masa

tangguh 'rb' dilanjutkan hitggu selesai, yang mana dia memiliki hak

menunfut unfuk menyetubuhingra.

Apabila hal tersebut tedadi sesudah habisnya masa tangguh

'ila', maka memiliki hak menunfut unfuk kembali

menyefubuhinya saat ifu juga, karena hak keduanya masih tetap ada

(belum hilang), hanlra saja pernenuhan hak tersebut tertunda karena

tidak bisa menunfut hak tersebul

Asy-Syafi'i berkata, 'Masa tangguh 'ila' tidak boleh

ditetapkan hingga dia mencapai usia baligh." Abu Hanifah berkata,

"Masa tangguh '/a' bisa ditaapkan, baik bisa bersetubuh atau tidak,

lalu jika dia tidak bisa bersetubuh, maka dia kernbali dengan ucapannya

sendiri, jika tidak maka dia terthalak bain. dengan habisnya masa

tangguh 'ila'."

Demikian pula menurut Abu Hanifah, hukum tersebut berlaku

bagi isfui nuslntz, 5nng raginaryp tersumbat dagrng, yang \Eginanya

tersumbat d*g, dan isti png bepergian pada masa tangguh sumpah

'ila'. llarena ini adalah i/a'yang sah, sehingga wajib diikuti dangan

masa tangguh 'ila', sepaan isfui yang tidak mungkin bagi dirinSn unfuk

menyetubuhinya.
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Sedang menunrt kami, haknya untuk disetubuhi kembali
gugur, karena kesulitan menyetubuhinya, sehingga masa tangguh yang

ditetapkan harus digugurkan bagi dirinya, seperti kasus kalau dia
meniadakan jafuh temponya utang dengan cara meniadakannya.

Sedangkan isfui yang memungkinkan bug, dia unfuk
menyetubuhinya, maka masa tangguh ./a' langsung ditetapkan pada

dirinya unfuk mewujudkan haknya, karena sumpah tersebut adalah 'ila'
yang sah dari orang yang memungkinkan baginya untuk
menyefubuhinya, maka masa tangguh 'ila' sqera ditetapkan pada

diringn, seperti isbi yang sudah mencapai usia baligh.

Sumpah lnng bertuluan unfuk merrbuat istri menderita
dengan tidak menyetubuhiryra adalah perbuatan dosa, sehingga sunah
unfuk menasehatinya, "Tahrtlah kepada Allah, kamu harus memilih
antam kernbali menyehrbuhinSp dan atau menceraikannya, karena Allah
Ta'ala berfirman,

ii.1f{u,!:^hY,
"...dan pergaulilah mereka dengan sffin pafut...,' (es. en-

Nisaa' [4]: 19), dan Allah Ta'alaberfirman,

,*u'U*fo,'v,"tc'P
"...setelah ru boleh rujuk lagi dengan cam Wng ma,ruf atau

mencemikan dengan am tnng baik..." (Qs. Al Baqarah l2l: 229).,, Dan
membuat isfui menderita bukanlah termasuk cara bergaul secara pafut.

1300. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"AI fai'ah (datam ayat surah Al Baqarah) maksudnya adalah
bersetubuh-'
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Segala puji bagi Allah dahm masalah ini tidak ada perbedaan

pendapat. Ibnu Al Mundzir berkata, "setiap orang dari kalangan ulama

yang kami pemah pendapahya telah sepakat bahwa

kembali (kepada isbi) itu maksudnya adalah 6"o.1611r.'1327-

Demikian pula Ibnu Abbas berpendapat. Penjelasan tersebut

juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Dengan riwayat ini pula,

Masruq, Atha', Asy-Syi'bi, An-Nukha'i, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Al

Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis mengemukakan

pendapat, jika tidak ada uzur.

N fai 'semula bermakna ar-ruju' (kembali kepada), karena itu

bayangan sesudah tergelincimya matahari disebut fai' A<errrbali seperti

semula saat terbit), karena bayangan ifu kembali dari barat ke timur,

sehingga bersetubuh ifu disebut fai'ah, karena dia kembali melakukan

apa yang telah dia tinggalkan, rninimal disebut bersetubuh adalah

memasukkan ujung kemaluan ke dalam vagina, karena segala ketenfuan

bersetubuh berhubungan dengan rragina.

Kalau dia bersetubuh di luar vagina atau di lubang anus, maka

tidak disebut fai'ah, karena bukan objek sumpah yang wajib dia

tinggalkan, dan penderitaan tidak hilang akibat melakukan persetubuhan

di luar vagina.

Pasal: Jika dia telah kembali bersetubuh, maka dia
wajib membayar l<afarat menurut pendapat para ulama.
Keterangan ini telah diriwalntkan dari 7aid, dan hnu Abbas, dengan

keterangan ini pula, Ibntr Sirin, An-Nukha'i, Ats-Tsauri, Malik, ulama

Madinah, Abu Ubaid, kalangan msionalis dan Ibnu Al Mundzir

mengemukakan pendapat.

Ini adalah zhahir ma&hab AsySSnfi'i. Da memiliki pendapat

lain yang berbeda, "fidak wajib mernbayar kahmt " ini adalah pandapat

327 65u1 N tlna' kaqa lbnu Al Mu'dzir (hlm 91l 4251 di dalam kitab ini ada

penambahan, "Jika dia [dak mqniliki uar."
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Al Hasan. An-Nukha'i mangatakan, "Metreka mengatakan semacam itu,

karena Nlah Ta alaberftrman,

"...Kernudian jika merel<a kenzbali (kepada istriryn), Maka

Saunggwhnya Allah Maha Pangampun lagi Maha Pen5n5nng." (Qs. Al
Baqarah [2]: 2261." Qatadah berkata, "ini (maksudnya pendapat Al
Hasan) bertentangan dengan pendapat sejumlah ulama."

Menurut kami, hal ifu sesuai ftrman Nlah Ta'ala,

'.-.tetapi dia manghukum katnu disebabkan sumpah-sumpah

5nng lamu sengaj,a, Maka kaffant (melanggar) sumph ifu, ialah
memberi makan sepuluh orzng misldn, ..." hingga firman-Nya, "Wng

dernikian rfu adalah kaffamt sumph-sumphmu bila kamu bersumpah
(dan l<amu langgar)." (Qs. ru Maa'idah [5]: 89), dan Allah berfirman,
"seatnggwhnjn Allah Telah mannjibl<an kepadamu sekalian

membebaskan diri dari sunpahmu...," (Qs. At-Tahriim 16612 2).

Nabi $ bersabda, " Tatl<ala kantu bersumpah dengan sumpah

tertenfu, lalu kamu melihat selain sunpah itu lebih baik dibanding
sumpah, maka lal<sanakanlah sesuafu Snng terbaik dan bagnrlah kafamt
sunpahmu."328 (HR. Muttafaq Alaih).

Alasan lain, dia adalah orang yang bersumpah, yang

melanggar sumpahnya, sehingga dia wajib membayar kafarad seperti

kasus kalau dia bersumpah tidak akan mengerjakan ibadah fardhu,

kemudian dia mengerjakannya, dan pengampunan tidak meniadakan

kar.rajiban membayar l<afamt, karena Allah Ta'ala mengampuni

328 63. Al Bukhari dalam (At Aiman qa An-Nudzul (6/ no. 6622/ Fathul Bari)
Muslim (3/ Aiman/ 19/ 1237), Abu Daud daJam As-sunan (3/ 32zzl, At-Tirmidzi
dalam As-sunan (4/ 7529), An-Nasa'i dalan As-sumn (7/ 3293]'Ibnu Majah dalam
As-Sunan (L/ 2lO8), Ad-Darimi 12/ 23461, Ahmad dalam Al Musnad (2/ 785, 204;
27L, 2t2,3611(3/ 761(4/ 256,257,259115/ 63l,.
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Rasulullah $, dosa yang telah lalu dan png akan datang kemudian, dan

Rasulullah pemah bersada, "Saungguhngn aku demi Allah fidak al<an

dengan sumph tertenfu, latu aku melihat selan sumpah ifu
lebih baik dibndins sumpah tercebut, kecuali aku akan melakul<an

sesuafu Snng terbaik, dan aku al<an keluar dari sumph 7no"$u7."329

(HR. Muttafaq Alaih).

Pasal: Apabila 'ila' ter*but digantungkan dengan

memerdekakan budak atau thalak, maka ifu langsung teriadi
hanya dengan melakukan bersefubuh, karena'i/a' ditangguhkan

dengan sifat tertenfu, dan isti telah menernukan sifat tersebut.

Apabila 'ila' tersebut berganfung pada nadzar,

memerdekakan budak, berpuasa, shalat, sedekah, haji atau lainnya,

yakni berbagai bentuk ibadah atau hal yang mubah, maka dia diberikan

kebebasan memilih antara memanuhi sumpahngn atau membayar

kafamt sumpahnya, karena ifu merupakan nadzar laiaj (petnal<saan) dan

ghadhab (kernarahan), jadi semacam inilah hukumnya.

Apabila dia menggantungkan ttnlak tiga dengan

menyetubuhinya, maka dia tdak diperintahkan untuk kembali

menyetubuhinya, neunun langsung diperintahkan mencemikannya,

karena bersetubuh tdak mungkin dilakukan, karena dia menjadi

terthalak bain dari suami tersebut dengan membenamkan ujung

kemaluannya, sehingga dia bersenang-senang dengan perempuan lain.

Ini adalah pendapat sebahagian pengikut Asy-Syafi'i, sedang

mayoritas mereka mengatakan, "Boleh bersetubuh kembali, karena

mencabut zal<ar tidak menyefubuhi, tidak menyefubuhi berbeda dengan

menyetubuhi."

Al Qadhi telah menufurkan, bahwasanya pemyataan Ahmad

menetapkan' kedua riwayat pendapat seperti kedua pandangan ini,

329 Al Bukhari telah rnempublikasikannya dalam bagian Fardhu lGnms (6/ no.
3133/ Fathul Bari), Muslim dalam N Aiman (3/ 9/ 1270)
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namun yang pafut dengan madzhab Ahmad adalah diharamkannya
mencabut zakar, karena tiga alasan:

Pertama, Akhir dari persetubuhan itu terjadi pada diri
perempuan lain, seperti telah kami kemukakan, karena dengan
mencabut zakar dia juga merasakan kenikmatan, sama halnya dengan
kenikmatan saat dia membenamkan zakamya, sehingga mencabut zal<ar

dianggap bersefubuh

Karena ifu kami berperrdapat, "Bagi orang yang pada saat
fajar terbit, dia dalam kondisi bersetubuh, lalu dia mencabut zakamya,
dia batal puasanya," sedangkan kehamman di dalam masalah ini lebih
tepat karena batal puasa dengan bersetubuh. Ada kernungkinan
penolakan mencabut za.lar disebut berseturbuh, narnun yang diharamkan
di sini adalah bersenang-senang, .rnencabut zakar adalah bersenang-
senang, sehingga diharamkan, karena menyenfuhnya dengan fujuan
merasakan bilahi dangan perernptran tersebut dihammkan, sehinga
persinggungan kernaluan dengan kerraltran lebih tepat unfuk
dihammkan.

Kami berpendapat, 'Jadi, tatkala bersefubuh ifu fidak mungkin
dilakukan kecuali dengan melakukan perbuatan yang diharamkan, maka
bersetubuh ifu hukumnya haram karena hanrs meninggalkan yang
hamm, seperti kasus kalau seseomng membaurkan da$ns babi dengan
daging yang mubah, yang tidak mungkin mengkonsumsinya kecuari

dengan disertai mengkonsumsi dagrng babi, maka memakan daging
yang mubah itu menjadi haram. Kalau bangkai senrpa dengan hevvan

sembelihan, atau isfuinln sempa dengan perempuan lain yang bukan
istrinya, maka seluruhnya haram."

Pandangan kdua, dia dengan melakukan bersefubuh, rnaka
jafuh thalak, sesudah dia selesai bersetubuh, 9afu thalak bid'ah, seperti
halnSa dihammkan menjatuhkan fialak bid'ah langsung dengan
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ucapannya sendiri, maka haram puL marrujudkan faktor yang

menimbulkan jatuhnya thalak bid'ah.

Pandangan ketiga, thalak bid'ah bisa jahrh akibat terjadinya

persefubuhan tersebut ditinjau dari sisi lain, yaifu menggabungkan tiga

thalak sekaligus. Jadi, apabila dia telah bersetubuh, maka dia wajib

mencabut zakamya pada saat dia mernbenamkan ujung zakamya, tidak

Iebih dari ifu, tidak mendiamkannya, dan tidak menggerakg

ketika mencabut zakamya, karena dia adalah perempuan lain yang

bukan istrirya. Jadi, tatkala dia melakukan tatacam tersebut, maka tidak

had (tuntutan hukuman) apapun, dan tidak pula diharuskan membayar

mahar, karena dia tidak bersefubuh.

Apabila dia mendiamkan ?akamya, dan membenamkan

zakamya s@ara sernpurna, maka tidak ada hukuman atas. dirinya,

karena bisa shja kesamaran hukum muncul dari dirinya, karena dia

bersetubuh 5nng sebahagian diriqn masih menjadi hak istuinya, sedang

dalam persoalan mahar, ada dua pandangan:

Palarna, dia wajib mahar, karena dia telah berhasil

melakukan persetubuhan lpng dihammlen di area yang bukan miliknya,

sehingga hal tersebut menjadi faktor Snng menetapkan mahar, seperti

kasus kalau dia membenamkan zakam5n sesudah mencabutnln

Kdua, tidak unjib mahar. Karena hal tersebut

menyertai perbuatan mernbenamkan zal<ar di area yang masih menjadi

miliknya, sehingga perbuatan tersebut mengikutinya dalam hal gugumya

membayar mahar.

Apabila dia mencabut ?akamya, kemudian dia

membenamkannya kernbali, dan mereka tidak mengerti bahwa hal itu

ilihammkan, maka mereka tidak dikenai hukuman apapun, hanya saja

bagi pihak laki-laki unjib mernbaSnr mahar padanya, dan nasab (kalau

mempungni anak) diperternukan dengannp.
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SebaliknSn, apabila mereka mengerti bahwa perbuatan itu

diharamkan, maka mereka wajib dikenai hukuman, karena hal ifu adalah

benfuk perbuatan membenamkan zakar pada diri perempuan lain yang

bukan istrinya, karena serupa dengan kasus kalau dia menjafuhkan

thalak tiga sekaligus pada dirinya, kemudian dia menyetubuhinya, tidak

ada mahar bagi dirinya, karena dia menyukai perbuatan zina, dan nasab

tidak dipertemukan dengannya, karena lahir dari perbuatan zina, tanpa

disertai kesamamn sedikit pun di dalamnya.

Al Qadhi menufurkan pandangan lain yang berbda, "Mereka

tidak wajib dikenai hukuman apapun, karena perbuatan ini termasuk

perbuatan png absurd bagi kebanynkan omng."

Ini adalah tain mitit< para pengikut Asy-Sya{i'i.

Namun,.lnng shahih pendapat yang pertarna, karena pembahasan ini

berbicara dalam kasus orcmg yang mengerti hukum, dan hal tersebut

bukan dalam lingkup rnasalah yang diduga absurd, karena mayoritas

kaum muslimin mengetahui bahwa thalak tiga ifu mengharamkan

perempuan unhrk disefubuhi.

Apabila salah seomng di antam mereka mengerti hukum,

sedang yang lainnya tidak mengerti hukum, maka harus dianalisa s@ara

mendalam, lalu apabila suami orang yang mengerti hukum, maka dia

wajib dikenai hukuman, dan ishiberhak mendapatkan mahar, dan nasab

tidak dipertemukan dengannya, karena dia adalah laki-laki yang berbuat

zina yang wajib dikenai hukuman (had zina). Sedang apabila istri orang

yang mengetahui hukum, bukan suaminya, maka istui wajib dikenai

hukuman dan tidak berhak mendapatkan mahar, dan nasab

dipertemukan dengan suami, karena persefubuhannya adalah

persefubuhan yang bersifat absurd.

PasaL Apabila seseorang berkata, *Jika aku

menyetubuhimu, maka kamu haram bagiku seperti
punggung ibuku,' Ahmad berkata, 'Dia fidak boleh
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mendekatinya (menyetubuhinya) hingga dia membayar

kafarat," ini adalah keterangan yang menegaskan haramnya

menyetubuhi istri sebelum membagrar lafarat Dan hal ini menjadi bukti

atas keharaman bersetubuh dalam masalah sebelumnya dengan cara

mengingatkan. Karena, perernpuan yang terthalak tiga tingkat

keharamannya lebih berat daripada orang yang men-zhihar ishinya.

Tatkala dia menyetubuhi istinya, maka dia otomatis menjadi orang lnng
men-zhiharistrinya, dan hukum i/a' menjadi hilang.

Pemyataan Ahmad memuat kemungkinan, bahwa yang dia

maksud adalah, tatkala dia menyetubuhinya sekali, maka dia tidak boleh

menyetubuhinya kembali hingga dia membayar kafamt, karena secara

otomatis dengan adanya persefubuhan tersebut dia menjadi orang yang

meryzhihar istrinya, sebab tdak sah mendahulukan membayar kafamt

sebelum zhihar itu ada, karena zlzihar adalah faktor yang mewajibkan

membayar kafamt, sehingga tidak boleh mendahulukan hukum dengan

mengqsampingkan faktomya.

Kalau dia memba5nr l<afamt sebelum zlzihar ifu terjadi, maka

hal itu belurnlah mencukupi. Ishaq telah merir*rayatkan, dia berkata,

"Aku pemah bertanya pada Ahmad mengenai kasus seseorang yang

berkata pada istrinya', 'kamu hamm bagiku seperti punggung ibuku, jika

aku mendekatimu hingga safu tahun?', dia menjawab, 'jika dia datang

sambil menuntutnya kembali (menyetubuhinya), maka bagi dia tidak

boleh menahannya setelah empat bulan, sampaikan padanya, kembali

menyetubuhinya atau menceraikannya, lalu apabila dia memilih

menyetubuhinya, maka dia wajib membayar l<afamt, dan jika dia

menolak (menyefubuhinla), maka hakim menceraikannya me',ryakili

dirinya."

Riwayat pertama memuat kemungkinan bahwa pelarangan

bersefubuh ifu sesudah terjadi persetubuhan yang merrbuat dia menjadi
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orang yang men-zhihar istrinya, sesuai dengan alasan yang telah kami

kemukakan, sehingga kedua riwayat tersebut memiliki kesamaan.

1301. Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,
"Atau dia mempunlni uzur seperti saldt, ihram atau uzur
apapun yang membuat dia tidak bisa bersetubuh dalam
kondisi ada uzur tersebut, maka dia berkata,'tatkala aku
bisa, maka aku pasti menyefubuhimu', hd ifu merupakan
bentuk fai'ah (kembali bersetubuh) lrang keluar dari
ucapannya karena uzur.'

Maksud pemyataan tersebut s@ara garis besar adalah, tatkala

masa tangguh '/a' sudah leurat (habis), sementara orang yang meng-
'/a ' ishinya memiliki t zur lrang menghalanginya unfuk menyefubuhi

isfuinya seperti sakit, dipenjara tanpa alasan yang benar, atau uzur

lainnya, maka dia tetap harus menyatakan kernbali akan

menyefubuhinya dengan ucapannla secam langsung.

Jadi, dia mesti berkata, "tatkala aku bisa, maka aku pasti

menyefubuhimu" dan ucapan senada lainnya. Di antara ulama yang

mengemukakan pendapat, bahwa dia harus menyatakan keinginannya

untuk kembali menyefubuhinya dengan ucapannya secam langsung jika

dia memiliki uzur, adalah hnu Mas'ud, Jabir bin Zaid, An-Nukha'i, Al

Hasan, Az-A)hi, Ats-Tsauri, Al Awa'i, Ikrimah, Abu Ubaid dan

kalangan rasionalis.

Sa'id bin Jubair mengatakan, 'Tiaak bisa dinyatakan kembali

pada istui kecuali dangan bersetubuh, dalam kondisi uzur maupun tidak

ada uzur." Abu Tsaur mengatakan, "Tatkala dia tidak bisa bersefubuh,

maka dia behrm berakhir, hingga dia setnt kembali atau tiba jika dia

orang yang bepergian, dan perbuatan kembali menyetubuhi ifu tidak

berkekuatan hukum tetap hanya dengan ,*putttyu semata, karena
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penderitaan akibat tidak menyetubuhinya tidak hilang hanya dengan
kata-kata."

Sebahagian pengikut madzhab Aql.Spfi'i mengatakan,,,Dia
perlu menptakan,'aku menyesal atas apa lrang telah kuperbuat, dan
apabila aku mampu, maka aku pasti menyefubuhi (kamu).,1

Menurut pendapat kami, fujuan kembali pada istri
(menyetubuhinya) adalah meninggalkan apa lang menjadi keinginannya,
pkni mernbuat isfui menderita, dan dia telah meninggarkan apa lrang
menjadi , .dengan meqnmpaikan alasan adanya uzur,
ungkapan kata-kata Snng disertai dengan uzur, dapat mengganti posisi
perbuatan dari orang !,ang nrampu berbuat, dengan bukti bahwa
pemyataan kesaksian orang yang mengadakan akad syuf'ah tentang
keinginannya menunfut haknya melalui akan syuf'ah, ketika dia tidak
mampu menunfutnya, bisa mengganti posisi permohonannya pada saat

dia hadir langsung unfuk menetapkan s5nrf'ah; tidak perlu menyatakan
bahwa "aku telah menyesali perbuatanku."

Karena fujuannya adalah menegaskan sikapn3aa untuk kembali
dari posisi semula dengan mengesampingkan sumpahnya, dan hal
tersebut telah berhasil diketahui dengan penqgasan tekadnyq u$tulF
kembali pada istuinya (menyetubuhinp).

Abu Al Khaththab menceritakan dad

'1a''i3'1u=1t- 1'

Al Qf;ant', bahwa
kembalinya suami yang memiliki. uzur pada ls,tringp cukup dengan
mengatakan, "Aku kembali padamu (akan mergptubuhimu)." Ini adalah
pendapat Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan kahngan rasionalis.

Sedang pendapat yang tdah dikemukakan sendiri oteh Al
Qadhi seperti pendapat png dikemukakan oleh Al Kharqi, rni adalah
pendapat png terbaik Karena janji yang dikemukakan oleh oragggrg
meng-'i/a' istinf, janji hendak menyetubuhinya kernbah,jika; dia
matnpu, menjadi bukti bahun dia telah merdnggalkan,Jrpfingirnannf

membuat ishi menderita, karena di dalam jar.fi ters&*.r te,rsimpan

I
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sejenis alasan karena uzur dan informasi tentang penghilangan

penderitaan ketika dia mampu, dan satu dari muatan janji tersebut tidak

akan terwujud hanya dengan mengatakan, "Aku akan kembali padamu."

Sedangkan oftmg yang lel,;mh/ tidak mampu bersetubuh

karena terputus zakamSn atau lemah zakamya , maka sebagai sikap

kembalinya dia pada isfuinya dengan mengatakan, "Kalau aku mampu,

maka pasti aku menyetubuhinya," karena pemyataan sikap tersebut

dapat menghilangkan akibat hukum yang wajib dia penuhi akibat '/a'.

Pasal: Ihram seperti halnfn sakit menurut pendapat
Al Kharqi secara zahir. Para pengikut ma&hab kami menuturkan,

orang yang men-zhihar istrinp tidak boleh diberikan masa tangguh,

tetapi langsung diperintah menceraikannya, berawal dari ini semua

dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap uzur yang berawal dari
perbuatannya, yang nrma dia terhalang unfuk menyefubuhi istrinya,

tidak boleh diberi masa tangguh karena melihat perbuatannya tersebut.

Ini adalah pendapat AsyS5nf i, karena kesulitan bersefubuh

itu disebabkan oleh perbuatan dirinln, sehingga tidak menggugurkan

hukum wajib yang ditetapkan atas diringn, berdasarkan pertimbangan

ini, maka dia tidak diperintah kembali menyetubuhi, karena bersefubuh

diharamkan bagi dirinya, akan tetapi dia langsung diperintahkan

menceraikannya

Alasan pendapat pertama adalah, dia lernah untuk melakukan

persetubuhan akibat suafu persoalan yang tidak mungkin dia bisa keluar

melepaskan diri dari hal tersebut, karena ifu dia sempa dengan orang

yang sakit.

Sedangkan orang lrang mqt-zlzihar istinya, hendaknya

disampaikan kepadanya, "apakah kamu memilih membayar kafamt dan

kernbali pada istrinya (menyetubuhingn), atau menceraikannya." Lalu

apabila dia memohon dengan berkata, "Tdngguhkanlah aku hingga aku

mencari budak atau aku sedekah makanan," maka apabila diketahui
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bahwa dia orang yang mampu membayar kafamtseketika ifu juga, akan

tetapi dia berkejnginan melakukan penolakan atas permohonan tersebut

atau menunda-nunda, maka dia tidak boleh diberi masa tangguh, karena

hak tersebut sudah sudah jatuh tempo bagi dirinya.

Apabila tidak diketahui bahwa dia mampu membayar kafamt,

maka dia diberikan masa tangguh selama tiga hari, karena tiga hari

adalah masa yang relatif sebentar, dan tidak boleh melebihi tiga hari. -

Apabila dia memilih berpuasa, lalu dia meminta penangguhan,

karena dia hendak berpuasa selama dua bulan berturut-furut, maka dia

tidak boleh diberi masa tangguh, karena puasa banyak makan waktu,

dan dia bisa melepaskan diri dari 'ila 'tersebut dengan cara menyatakan

sikap hendak kembali pada istrinya (menyefubuhinya) secara lisan,

seperti sikap kembalinya omng yang memiliki uzur, dan ditangguhkan

hingga dia berpuasa, seperti pendapat kami dalam kasus orang yang

ihram. Apabila dia menyefubuhinya, maka dia telah berbuat maksiat,

dan dia terbebas dari 'ila'-nya, natnun isfui berhak menolaknya untuk

menyefubuhinya, karena persefubuhan ini diharamkan bagi mereka

berdua.

Al Qadhi berkata, "ishi harus diberikan kesempatan memilih,

jika dia menolak, maka gugurlah haknya, karena haknya berada di

dalam persefubuhan tersebut, dan suami telah memberikan hak tersebut

padanya. Dan tatkala dia menyefubuhinya, maka dia telah menunaikan

hak iski, sedang larangan haram itu hanya berlaku bagi dirinya, bukan

pada istrinya."

Menurut kami, persetubuhan tersebut merupakan

persefubuhan haram, sehingga suami tidak boleh dibiarkan

melakukannya, seperti bersetubuh pada saat haid dan nifas. Ini

membatalkan landasan hukum mereka, dan kami tidak bisa menerima

kalau kedudukan larangan haram ifu hanya berlaku bagi suami, tidak

berlaku bagi istri, karena perbuatan bersefubuh kalau diharamkan'.bagi
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salah seorang pasangan suami isfoi, maka perbuatan bersetubuh ifupun

diharamkan bagi yang lainnya, karena perbuatan bercetubuh itu safu

paket perbuatan.

Kalau hukum larangan haram ifu boleh ditetapkan secara

khusus hanya berlaku bagi salah seonrng dari sepasang suami istri, maka

pasti hanya istri yang dilamng bersefubuh pada saat haid dan nifas, pada

saat dia ihram dan berpuasa, karena larangan haram tersebut berlaku

khusus bagi dirinya, sebab adanya hal tersebut.

PasaL Apabila nrxia hngguh 'ila' telah habis, dan
dia dalam kondisi dipenjara sebab hak tertentu yang bisa dia
lakukan, maka dituntut unfuk kembali pada istriqla
(menyefubuhiryra), kareqa dia bisa melakukan hal tersebut, dengan

menunaikan apa lnng menj,adi ker,rnjibannSa. Apabila dia fidak
melakukan perbuatan apa pun, rnaka dia diperintah unfuk

menceraikanntrn. Apabila &a tidak bisa/ lernah unfuk menunaikan hak

tersebut, atau dia dipenjara karena dizhalimi, maka dia diperintah
kembali pada istinya laSlaknya oftmg 3nng merniliki uzur.

Apabila masa tangguh "i/a'telah habis, sementara dia sedang

bepergian jauh, dan jalan dalam kondisi cunan, maka iski boleh

merarakilkan kepada seseorang Srang memintanya unfuk kembali pulang

pada dirinya, atau dia membav,ranya unfuk menemui suaminya, lalu

apabila dia fidak melakukan apa-apa, malq dia dituntut

menceraikannya. Kalau kondisi jalan sangat menghawatirkan, atau dia

memiliki uzur yang menghalanginya, maka dia kembali pada istrinya

layaknya orang gnng merniliki uzur.

PasaL Apabila suami hilang akaln3Ta sebab gila atau
jatuh pingsan, mala dia tidak bisa dituntut untuk kembali
pada istrinSn, karena dia tidak sah menerima perintah tersebut, dan
jawaban dia sampaikan juga hukumnya fidak sah, narnun penunfutan

untuk kernbali pada istoi itu ditunda hingga dalam kondisi mampu dan
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uzumln hilang, kemudian baru dilakukan penunfutan pada saat dia
mampu dan uzumya hilang. Apabila dia arang grla, dan kita
mengatakan, "'ila 'orang gila hukumnya sah," maka dia harus kembali
pada isfuinya (menyefubuhingra) seperti layaknya omng yang memiliki
uzur, sehingga dia harus mengucapkan s@ara lisan, "Kalau aku mampu,
pasti aku akan menyefubuhinya."

Pasal: Tatkala masa tangguh 'ila' telah habis, lalu dia
mengaku bahwa dia orang }nng tidak mampu bersefubuh, lantas dia
pemah menyefubuhin5,a sekali, maka klaim dirinya impotent tidak bisa

diterima, seperti tidak diterimaryn klaim istri atas suaminya. Bahkan dia
segera difunfut mengambil kembali pada istrinya atau
menceraikannya, seperti selain dirinya.

Apabila dia belum pemah menyefubuhinya, dan kondisi dia
ynng sebenamya tidak pemah diketahui, maka AI eadhi mengatakan,
"Pengakuannya dapat didengar, dan pernyataannya bisa diterima,
karena lsnah zakamya adalah sebahagian kecacatan png tidak bisa
diketahui oleh selain dirin5n.," ini adalah pandangan ketemngan Asy
syafi'i, dan istui memiliki hak untuk bertaqn pada hakim, lalu hakim
memufuskan masa lernah zal<arnya bagl dirinya, sesudah dia
menyatakan kembali pada ishinSTa seperti layaknln orang yang memiliki
\rzur.

Di dalam kasus ini ada pandangan lain yapg berbeda yaifu,
pemyataann5ra tidak bisa diterima, karena dia dicurigai melakukan
kebohongan dalam pengaknnnlra, gmg bertuluan menggugurkan hak
dari dirinya, yang mana dia wajib menunaikan hak tersebut. Namun,
pada dasamya dia bersih dari kecurigaan tersebut.

Apabila si isfui mernberikan pengakuan bahwa dia pemah
menyetubuhinya sekali, narnun si suami menolak pengakuannya. 

.

tersebut, maka si isfui tidak berhak menunfut unfuk segeramenetap!1ryL;n.
masa lemah zakamya, karena dia mengakui suaminya fidak lernah
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zakamya, dan pemyataan Snng diterima adalah pemyataan suaminya

dalam masalah tidak pernah menyetubuhinSn.

1302- Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
"Jadi, tatkala dia mampu kembali pada iskinya
(menyetubuhinya), namun dia tidak pemah melakukannya,
maka dia diperintahkan untuk menceraikannya.'

Gambaran masalah di atas secara garis besar adalah, bahwa
orang yang meng- 'ik' isbinya, tatkala masa 'ila'-nya telah berakhir
dan dia diminta untuk kernbali pada istrinya (menyetubuhinya), dan dia

mampu melakukannya, namun dia tidak pemah melakukannya, maka

dia diperintahkan untuk menceraikannya. Ini adalah pendapat setiap

orang yang mengatakan, orang yang meng-'r/a' istrinya harus segera

dihentikan, karena Nlah Ta'alaberfirman,

*V:b;fo,'V,'!c,Y
"...setelah ifu boleh rujuk lagi dengah cara yang ma'ruf atau

menceraikan dengan cara tnng baik, ...'(Qs. At Baqarah I2l:229).

Jadi, tatkala dia menolak untut< menunaikan ker,r,rajibannya,

maka dia telah menolak unfuk rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf,

sehingga dia diperintahkan unfuk menceraikan dengan cara yang baik.

. Apabila dia omng yang memiliki uzur, lalu dia berjanji hendak

kembali pada istrinya secara lisan, kernudian dia mampu bersefubuh,

maka dia diperintahkan untuk melakukannya, lalu apabila dia lelah
melakukannya, maka jawabannya sudah jelas, jika tidak demikian, maka

dia diperintahkan unfuk mencemikannya. Demikian. Asy-Syafi'i

berpendapat.

Abu Bakar berkata, "Tatkala dia berjanji hendak kembali pada

istrinya secara lisan, maka dia tidak boleh dituntut untuk kembali pada
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istoinya (menyefubuhinya) untuk kesekian l<alin5n, dan dia telah keluar

dan 'ila '." Ini adalah pendapat Al Hasan, Ikrimah dan Al Auza'i, karena

dia telah berjqnji hendak kenrbali pada istuinya sebanyak satu kali,

sehingga dia telah keluar dari 'ila', dan dia tidak harus kembali pada

istrinya untuk kedua kalinya, seperti kasus kalau dia telah kembali pada

istrinya dengan menyefubuhinya.

Abu Hanifah berkata, "masa tangguh 'ila'-nya harus dimulai

dari awal, karena dia telah memenuhi hak isbinya padanya sesuai

dengan kemampuannSn unfuk kernbali pada istrinya, sehingga dia tidak

dituntut untuk kernbali pada istinya kecuali setelah memulai kernbali

masa tangguh 'ila' dari awal, seperti kasus kalau dia menceraikannya."

Menurut kami, bahwasanya dia telah menunda hak ishinya

karena dia tidak mampu melakukannSTa, niunun tatkala dia telah

mampu, maka dia trnjib mernenuhi hak istinga, seperti utang yang

menjadi ker,vajiban orang bangkrut, tatkala dia rnampu membayamya.

Komentar yang telah mereka kernukakan, dia belum memenuhi haknln,
dan penderitaan belum hilang dari diriryn, dia hanSp berjanji pada

istrinya hendak kembali (menyetubuhinya), dan dia harus bersabar

menghadapinya, dan pengingkarannya satna seperti orang yang

berutang yang bangkrut

Pasal: Tidak wajib bagi orang yang telah berjanji secam lisan

hendak kernbali pada ishinya unfuk membayar t<ahmt, tidak harus pula

melanggar sumpah, karena dia tidak melakukan objek sumpah yang

wajib dia tinggalkan, dia hanya berjanji hendak kembali melakukannya,

jadi dia seperti orcmg lang mempunyai kamjiban membayar utang,
yang bersumpah fidak akan melunasinya, kemudian dia kesulitan

memba5nmya, lantas dia berkata (berjanjil, 'Tatkala aku mampu, maka

aku akan melunasinya."
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1303. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Lalu, apabila dia enggan menceraikan (ishin5n), maka
hakim mengambil tindakan menceraikannya baginya."

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, tatkala

orang yang meng-'ila' istrinya menolak kembali pada istrinya

(menyetubuhinya) sesudah ditangguhkan (empat bulan lamanya), atau

orang yang memiliki uzur menolak kembali dengan berjanji secara lisan,

atau dia menolak bersefubuh dengannya setelah uzumya hilang, maka

dia diperintahkan mencemikan istrin5n.

Apabila thalak yang dia jatuhkan telah terjadi, baik sekali atau

lebih, dan hakim tidak boleh memaksanya lebih dari sekali thalak,

karena dia telah memenuhi hak istrirya dengan sekali thalak tersebut,

maka thalak tersebut dapat membawa istui terthalak bain, dan terbebas

dari penderitaannya.

Apabila dia menolak menceraikannya, maka hakim mengambil

tindakan menceraikannya dengan mengatasnamakan dirinya. Demikian

Malik berpendapat.

Dari Ahmad ada riwayat lain yang berbeda, "Hakim tidak

berhak mengambil findakan menceraikannya dengan mengatasnamakan

dirinya. Karena, perkam yang mana suami diberikan kebebasan memilih

antara dua perkara, hakim tidak bisa menggantikan posisinya dalam

memilih satu dari dua perkara tersebut. Contohnya, memilih sebagian

istri bagi orang (suami) yang masuk Islam, dan dia mempunyai istri lebih

dari empat atau dua orcmg perempuan saudam kandung.

Berdasarkan alasan ini, hakim harus memenjarakannya dan

mempersempit ruang baginya hingga dia kembali pada istrinya atau

menceraikannya."

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti kedua riwayat

tersebut di atas.
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Menurut kami, bahwa suafu perkam yang dapat diwakilkan,

dan harus dilakukan sendiri oleh orang yang berhak melakukannya,

namun orang yang memiliki ka,rnjiban tersebut menolak melakukannya,

maka hakim menggantikan posisinya dalam merealisasikannya, seperti

membayar utang, berbeda dengan kaarenangan memilih, karena

kewenangan memilih adalah suafu perkam yang harus dilakukan sendiri

oleh orang 5nng berhak melakukannya. Ini adalah pendapat yarg ashah

dalam madzhab ini.

Hakim tidak berhak manyrruh menceraikannya, dan dia tidak

boleh menjafuhkan thalak kecuali, istui memohon unfuk melakukan hal

tersebut. Karena thalak adalah hak istri, sedang hakim hanyalah

merealisasikan haknya, sehingga dia tidak berhak menceraikannya

kecuali ketika ada permohonan dari pihak istui.

Pasal: Thalak yans wajib bagi orang yang meng-'i/a'
istrinya adalah thalak raj'i, baik dia menjafuhkan thalak
sendiri atau hakim meniafuhkan thalak atas nama dirinya..

Demikian AqrSyafi'i berpendapat.

Al Atsram berkata, "Aku bertanya pada Abu Abdullah

mengenai kasus orang yang meng- '^r/a'isfuinya, kalau dia menceraikan

istrinya', dia menjawab', jafuh thalak safu, dan dia lebih berhak

mer{afuhkannya."

Dari Ahmad ada riwapt lain ynng berbeda, "Perceraian yang

dijafuhkan oleh hakim, menjadikan istui terthalak bain."

Abu Bakar telah menufurkan kedua riwayat tersebut secam

bersamaan. Al Qadhi berkata, "Keterangan yang telah ditenfukan dari

Ahmad mengenai perceraian oleh hakim ialah, istui menjadi terthalak

bain.," karena di dalam riwayat Al Atsram, dan dia pemah bertanya,

"Tatkala penguasa menjafuhkan thalak mewakili dirinya, apakah itu

jafuh thalak satu?', Ahmad berkata, ltatkala dia menjatuhkan thalak

sendiri, maka jatuh thalak safu, dan dia lebih berhak menjatuhkan thalak
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satu, namun apabila perceraian ifu dilakukan oleh penguasa, maka di

dalamnya tidak ada pduang untuk rujuk lagi."

Abu Tsaur berkata, "Thalak Snng dijafuhkan oleh orang yang

meng-'.r/a' istrinya adalah thalak bain, baik dia menjatuhkan thalak

sendiri atau hakim yang menjafuhkan thalak tersebut mewakili dirinya,

karena thalak tersebut adalah perceraian untuk menghilangkan

penderitaan, sehingga thalak tersebut adalah thalak bain, seperti

perceraian akibat lernah zakamya. Alasan lain kalag dia terthalak rai'i,

maka penderitaan belum hilang, karena dia hendak rujuk lagi

dengannya, sehingga penderitaan masih tetap terjadi."

Abu Hanifah berkata, "Thalak bain jafuh berbarengan dengan

habisnya masa iddah."

Alasan perrdapat yang pertama (thalak mj'i) adalah, thalak

tersebut adalah thalak yang secara kebetrrlan berhubungan dengan objek

yang disetubuhi, tanpa ada pengganti dan tidak menuntut jumlah,

sehingga thalak tersebut adalah thalak raj'i, seperti thalak di luar 'ila',

berbeda dengan thalak karena lemah zakamya, karena perceraian

karena lemah zal<ar merupakan pembatalan ikatan perkawinan Vaskh)

karena cacat, sedangkan thalak karena '/a'disebut thalak, alasan lain

kalau orang yang lemah zakamya diboletrkan rujuk lagr dengan istrinya,

itu tidak dapat menghilangkan penderitaan, sedangkan thalak raj'i dapat

menghilangkan penderitaan dirinSn, karena tatkala dia hendak rujuk

kembali dengan istinya, maka masa tangguh '/a' ditetapkan'kembali

bagi dirinya, alasan lain orang yang lernah zakamya kadang pufus asa

untuk melakukan bersefubuh, sehingga fidak ada gunanya dalam

melakukan rujuk, sedangkan orang l|ang meng- 'rla' istrinya bukan

orang yang lemah zakamya, rujuk yang dilakukannya menjadi pertanda

bahwa dia masih menyukai dan ingin mencabut penderitaan yang

menimpa istrinya, jadi kedua kasus tersebut hal yang berbeda.

Wallahua'lam.
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1304. Masalah: Abu At Qasim Al Kharqr berkata,
"Lalu, apabila hakim menjafuhkan thalak tiga untuk dirinya,
maka thalak jatuh sebanpk tiga kali.'

Secara garis besar persoalan tersebut maksudnya adalah,

tatkala orang yang meng- './a' istrinya menolak unfuk kembali pada

istrinya (menyefubuhingn) dan menceraikannya sekaligus, dan hakim
menggantikan posisinya, maka hakim memiliki hak untuk
menceraikannya seperti hak thalak yang dimiliki oleh orang yang meng-
'ila' istrinya. Dia diberikan kau.renangan untuk memilih dalam

menjafuhkan thalak tersebut. Jika dia menghendaki, maka bisa

menjatuhkan. satu thalak, jika dia mengendaki maka dia bisa

menjahrhkan dua thalak, iika dia menghendaki maka dia bisa

menjatuhkan tiga thalak sekaligus, dan jika dia menghendaki maka dia
bisa langsung membatalkan ikatan perkawinan.

Al Qadhi berkata, "lni zhahir pemyataan Ahmad.,, Asy-Syafi'i
berpendapat, "Dia tidak berhak kecuali menjafuhkan safu thalak, karena
pemenuhan hak telah terwujud dengan adanya safu thalak, sehingga dia
tidak memiliki keru.renangan lebih dibanding keduanya, seperti dia tidak
memiliki keruenangan melebihi membayar utang bagi orang yang
menolak membaynr utang. "

' Menurut kami, hakim tersebut menggantikan posisinya,
sehingga dia memiliki kauuenangan menjafuhkan thalak seperti dia
memilikinya, seperti kasus kalau dia mewakilkan kepadanya unfuk
melakukan hal tersebut, hal ini bukanrah disebut melebihi haknya,
karena hak istri adalah percemian, hanya saja perceraian itu caranya
bermacam-macarn. Kadang hakim berpendapat ada kemaslahatan
dalam memufuskan larangan hamm bagi suami unfuk menyefubuhinya,
dan menolak unfuk rujuk lagi dengan is&inya, karena dia mengetahui
keburukan niatnya, dan adanp kemaslahatan setelahnya.
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Abu Abdullah berkata, "Tatkala hakim berkata, aku putuskan

untuk menceraikan kalian berdua', maka ini adalah pufusan pembatalan

ikatan perkawinan', jika dia berkata', aku pufuskan unhrk menjafuhkan

thalak satu, maka jatuh thalak safu', apabila dia berkata,'thalak tiga,

maka jatuh thalak tiga."

1305. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila dia menjatuhkan thalak stu, dan dia ruiuk lagi
(dengan istrinya), dan masa 'ila'masih ada lebih dari empat
bulan, maka hukum tersebut seperti hukum yang telah kami
terangkan di awal.'

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, tatkala

orang yang meng- Y/a' isfuinya menjafuhkan thalak, atau hakim

menjatuhkan thalak atas nama dirinya kurang dari tiga, maka dia berhak

untuk rujuk lagi dengan istuinya.

Diriwayatkan dari Abu AMullah Rahirnahullah riwayat lain

yang berbeda, "Perceraian yang dipufuskan oleh hakim, tidak ada hak

untuk rujuk lagi (dengan istrinya)," karena dia berkata, "Adapun

perceraian yang diputuskan oleh hakim tidak ada hak untuk rujuk lagi

(dengan istrinya), baik pada masa iddah, tidak pula sesudah habis masa

iddah."

Berdasarkan riwayat tersebut, thalak yang diputuskan hakim

adalah thalak bain, jadi tidak ada rujuk lagi di dalamnya. Abu Bakar

berkata, "Setiap perceraian yang dipufuskan oleh hakim memiliki dua

riwayat pendapat, baik perceraian karena li'an atau bukari."

Riwayat pertama, istri diharamkan unfuk selamanya, dan

hakim mernilih riwayat rni. Kdua, dia boleh rujuk lagi dengan istrinya

pada masa iddah dengan akaci y'arrg baru, pendapat terakhir ini yang

shahih.
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Di dalam pendapat Ahmad fidak ada pernyataan lnng

menetapkan istri diharamkan bagi dirinlra unfuk selamanya- Sedang

pemyataan Ahmad, "fidak ada hak unfuk rujuk lagl (dengan istuinSn),

baik pada nasa iddah, tidak pula sesudah habis rnasa iddah-," mernuat

kemungkinan malrsudnla adatah, dia tidak boleh rujuk lagi dengan

istrinya tanpa akad nikah yang baru. Karena dia telah menptakan

secara tegas dalam sejumlah riwaSnt yang lain mengenai hal ini. .

Alasan lain, tidak ditemukannSn faktor png mengakibatkan

istri diharamkan bagi dirinlp unfuk selamanla, sdangkan perceraian

yang dipufuskan oleh hakim tidak menunfut kecuali pernisahan antara

keduanya dalam pernikahan ini, karena ifu kalau hakim memisahkan

antara kedtnnya karena lemah zakamya, isffi tidak diharamkan baginya.

Sedangkan perceraian akibat li'an, bisa terlaksana tanpa

perceraian png diputuskan hakim, sekalipun perceraian akibat li'an it.)

bisa terlaksana dengan perceraian 37ang diptrtuskan hakim, hangra saja

faktor yang menunfut perceraian dan lamngan haram ifu adalah /i'an

dengan bukti mereka berdua tdak boleh mernberikan pengakuan atas

perkawinan tersebut, sekalipun mereka berdua saling menerima

pemikahan tersebut, berbeda dengan masalah kami ini.

Sedangkan pemgntaan Al Kharqi yang menqlaskan bahwa

thalak tatkala kumng dari tiga, rnaka disebut thalak rai'i, baik itu

d[atuhkan oleh omng !/ang meng-'/a' ishinya atau oleh hakim. Ini

adalah madzhab Assrssrafi. Karena, hakim adalah orang yang

menggantikan posisin5n, sehingga thalak yang dijatuhkannya tidak

berarti apa-apa, sama seperti tidak bergunanya thalak yang dijatuhkan

orang yang meng-'r/a' istinya seperti wakil. Jadi, kalau dia enggan

rujuk lagr dengan istuin5ra, hingga habis masa iddalnya. maka istri

terthalak bain, dan tdak harus menunggu datangnln thalak yang kedua.

Ini adalah madzhab AqrSsnfi'i.
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Diriwayatkan dari Ali, "Tatkala batas masa 'ila' telah melewati

batas thalak, maka jatuh dua kali thalak, apabila batas masa thalak

mele',,rrati batas masa 'rla', maka jafuh safu ttralak.," madzhab Az-Zvhn

menetapkan demikian.

Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan bahwa thalak jatuh

berbarengan dengan habisnya masa tangguh 'ila', tidak perlu ada

pemyataan manjafuhkan thalak, tersebut telah dikemukakan.

Sedangkan apabila hakim memufuskan membatalkan ikatan

pemikahan (mereka), maka bagi orang yang meng-'i/a' isfuinya tidak

boleh kembali pada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru, baik

itu dilangsungkan pada rnasa iddah atau sesudah habis masa iddah. Dan
jumlah thalaknya fidak berkurang akibat pembatalan pemikahan

tersebut, karena puhrsan hakim tersebut bukanlah thalak. Sehingga

pembatalan pemikahan tersebut serupa dengan pembatalan pemikahan

karerra suami merniliki cacat atau lemah zakamya.

Apabila orang yang meng- '^/a' istinya menjafuhkan thalak,

atau hakim (menjatuhkan thalak) atas nama dirinya tiga thalak sekaligus,

maka dia tidak halal baginya kecuali, sesudah diceraikan suami kedua,

disetubuhi, dan akad nikah yang baru.

Tatkala ketenfuan huhm tersebut berlaku tetap, maka tatkala

dia menjatuhkan thalak kumng dari tiga, lalu dia rujuk lagi dengan

istrinya pada masa iddah, maka masa tangguh 'ila' berakhir

berbarengan dengan jafuhnya thalak tasebut. Dan masa tangguh

sebelum rujuk lagi dengan istinya tidak lagi dihitung bagi dirinya, karena

istri benrbah posisi menjadi orang 5nng tercegah unfuk disetubuhin5n

tanpa melalui sumpah, sehingga masa tangguh i/a' menjadi berakhir,

seperti kasus kalau thalak tersebut berupa thalak bain.

Lalu, apabila dia ruiuk lagr dengan istuinya, maka masa

tangguh 'rb'dimulai kernbali sejak dia rujuk lagi, kalau masa tangguh

lnng tersisa itu kurang dari .ernpat bulan, maka 'ila'-nya gugur, dan
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apabila lebih dari empat bulan, maka dia ditangguhkan hingga empat

bulan, kemudian kita menghentikannya agar dia memilih kernbali pada

iskinya (menyetubuhinld atau menc , kernudian ketenfuan

hukum di sini sama seperti ketenfuan hukum saat dia dihentikan trnfuk

pertama kali.

[-alu, apabila dia mernilih menjatuhkan thalak, atau hakim

menjafuhkan thalak safu atas narra dirinya, kemudian dia rujuk lagi

dengan istrinya, sedang rnasa tangguh 'ifa' rnasih tersisa lebih dari

empat bulan, kta harus menunggunya hi.ggu empat bulan, kemudian

dia diminta untuk kernbali pada istrin5a (menyetubuhinya) atau

menjatuhkan thalak, lalu apabila dia memilih menptuhkan thalak, maka

menjadi genap thalak tiga, dan dia dihammkan baginya. Ini adalah

madzhab AsySyafi'i.

Madzhab Abu Abdullah bin Harnid menetapkan, tatkala dia

menjafuhkan thalak, maka masa tangguh .ii/a' 1;ang lain dimulai

kembali, sejak dia menjatuhkan thalak. lalu kalau masa tangguh

tersebut telah genap empat bulan, sebelum habisnSn masa iddah, maka

masa tangguh ,ta' dihentikan uttui. kedua kalinya, jika dia memilih

kembali pada istuinya, maka pwabannya jelas, jika tidak maka dia

diperintahkan unfuk menjafuhkan thalak. Ketenfuan selnacann ini juga

menjadi madzhab Malik dan Abu Ubaid.

Apabila masa iddah habis sebelum masa tangguh 'ila', mal<a

dia terthalak bain, dan :/a'berakhir. Lalu, apabila dia rujuk lagi dengan

istrinya pada masa iddah sebelum masa tangguh '^r/a ' habis, maka dia

ditangguhkan hirggu genap enrpat bulan sejak dia menjatuhkan thalak.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Atha', Al Hasan, An-Nukha'i,

Qatad'ah dan Al Auza'i, "Bahwasanya thalak menghilangkan 'ila',"

keterangan ini memuat kemungkinan adalah, thalak

menghentikan masa tangguh 'rla', sehingga masa tangguh 'ila' fidak
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lagi dihitung sebelum rujuk lagi dengan istuinya, sehingga pendapat Al

Kharqi sama seperti pemyataan tersebut.

Dan memuat kemungkinan lain yang maknanya adalah, bahwa

thalak menghilangkan hukum yang berhubungan dengan 'ila' secara

keseluruhan, karena si suami telah memenuhi haknya dengan cara

menjatuhkan thalak, sehingga hukum 'ila'mutjadi gugur, seperti kasus

kalau dia memilih menyetubuhinya.

Jawaban dari persoalan ifu semua adalah, hukum sumpah

masih tetap berlaku dalam hal menolak untuk bersetubuh kembali,

sehingga )/a' masih tetap berlaku, sarn r seperti kalau dia sama sekali

tidak menjatuhkan thalak.

Bertda dengan kasus kalau dia memilih kembali pada

istuin1n, karena kembali pada istrinya menghilangkan sumpah tersebut

karena terjadi pelarggaran sumpah tersebut.

1306- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila kita menghentikann5p, sesudah masa empat bulan
lamanya, lalu dia berkata, aku telah menyefubuhinya, maka

apabila si istri ifu adalah sudah fidak perawan, maka
pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan si suami

dengan disertai sumpah.'

Ini adalah pendapat fuy-Syafi'i. Karena pada dasamya ikatan

pemikahan itu masih tetap ada, sedangkan si istri mengakui sesuafu

yang menetapkan hilangn5n ikatan pernikahan tersebut, sementara si

suami mengaku sesuatu yang sesuai dengan hukum aslinya, dan

menetapkannya, sehingga pemyataan yang dibenarkan adalah

pemyataan suami, seperti kasus kalau dia mengaku telah kuat

bersefubuh dalam kasus lernah zakamSn.
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Alasan lain, ini adalah persoalan yang absurd, ymg hanya bisa

diketahui oleh pihak suami, sehingga dalam kasus ini pem5rataan yang

diterima adalah pemyataannya, sama seperti si istri dalam kasus haid,

dan suami wajib bersumpah, karena pengakuan si istri tersebut masih

memuat kemungkinan lain, sehingga dia wajib meniadakan

pengakuannya tersebut dengan cara bersumpah'

Ahmad dalam riwayat Al Atsram telah menetapkan, "Dia h:dak

wajib bersumpah, karena sumpah tidak bisa meminta dirinya menarik

pengakuannya,"iniadalahpendapatyangdipiliholehAbuBakar'

Apabila istrinya masih perawan, dan mereka berdua berselisih

pendapat dalam masalah bersetubuh, kaum perempuan yang tepercaya

dimintai pendapakrya, lalu jika mereka memberikan kesaksian bahwa si

istri sudah tidak perawan, maka pemyataan yang diterima adalah

pemyataan suami, sedang apabila mereka bersaksi bahwa si istri masih

perawan, maka pem5ntaan 5rang bisa diterima adalah pernyataan isti,

karena kalau dia menyetubuhinya, maka hilanglah keperawanannya.

Zhahir pendapat Al Kharqi ialah, "Tidak ada penerapan

sumpah dalam kasus ini," sesuai dengan pemyataannya dalam bab

orang yang Iemah zakamya, I'Lalu jika mereka bersaksi sesuai dengan

pengakuannya, maka dia ditangguhkan selama safu tahun, dan dia tidak

pemah menyinggung sumpahnya," ini adalah pendapat Abu Bakar,

karena saksi bersaltsi mendukung dirinlp, sehingga sumpah tidak wajib

dilakukan bersamaan derrgan adan5ra salrsi'

Pasal: Kalau istuinlp ini adalah orang yang belum pemah

disetubuhi, lalu si suami mengaku bahwa dia pemah menyetubuhinya,

lalu si istri tersebut menyangkalnya, kernudian dia menjafuhkan thalak

kepadanya, dan dia berkeinginan ruiuk lagi dengannln' maka

pemyataan yang diterima adalah pemSataan isfoinya, karena kami han}n

menerima pemyataan suami dalam hal bersefubuh dalam kasus 'ila',

dan kami tidak menerima pemyataann3a dalam menetapkan rujuk bagi
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dirinya, sedang alasan tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan

rujuk.

1307. Masalah; Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,
"Kalau seseorang meng-li/a'istrinyra, lalu dia enggan
menyetubuhinya, hingga dia menjafuhkan thalak padanya,
dan iddahtya dari thalak tersebut sudah habis, kemudian dia
menikahinya kembali, dan masa tangguh )7a:nya masih
tersisa lebih dari empat bulan, maka dia harus dihentikan
untuk memenuhi hak istrinya, seperti telah saya terangkan.'

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, orang

yang meng-'^/a'istrinSn tatkala menjatuhkan thalak bain pada ishinya,

maka masa tangguh 'ila'berakhir, yang sepengetahuan kami.tidak ada

perbedaan pendapat. Baik dia terthalak bain akibat pernbatalan akad

pemikahan, thalak tiga sekaligus, kh,Lilu', atau habisnya masa iddah sqak
dia terthalak raj'i, karena telah menjadi orang lain, dan tidak segala

ketentuan hukur.n akibat pemikahan fidak lagi berlaku.

I alu, apabila dia kembali, lalu menikahinya, maka hukum 'ila'
berlaku kembali sejak dia menikahinya, dan masa tangguh 'ila'dimulai

kembali saat dia menikahinya. lalu apabila masa tangguh sumpahnya

yang tersisa adalah empat bulan, maka jawabannya sudah jelas, lalu

kalau kurang dari empat bulan, maka hukum 'rA' tidak lagi berlaku,

karena masa tangguh '/a'adalah empat bulan lamanln.

Apabila masa yang tersisa lebih dari ernpat bulan, maka dia

tangguhkan hingga empat bulan lamanya, kemudian dia dihentikan

untuk memenuhi hak istinya, kembali pada istrinya (menyetubuhinya)

atau menceraikannya, apabila dia enggan menceraikannya sendiri, maka

hakim menjatuhkan thalak atas nama dirinya. Ini adalah pendapat Malik.
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Abu Hanifah berkata, "Apabila thalak yang dijatuhkannya

kurang dari tiga, kemudian dia meninggalkannya hingga masa iddalnya

habis, kemudian dia menikahinya kernbali, maka '.r/a'berlaku kembali.

Apabila dia telah menghabiskan seluruh jurnlah thalak, maka '/a'tidak

berlaku kembali, karena ketentuan hukum nikah yang pertama hilang

secara keseluruhan, karena ifu dia kembali memiliki hak thalak tiga,

sehingga 'ila\nya dalam pemikahan pertama seperti 'ila' pada

perempuan lain yang bukan istrin5n."

Para pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, "dari berbagai

pendapat AsySyafi dapat disimpulkan ada tiga pendapat, dua

pendapat seperti kedua madztnb tersebut, sedang pendapat ketiga

mengatakan, 'Hukum 7a' tidak berlaku kernbali dengan kondisi

apapun." Ini adalah pendapat hnu Al Mun&ir, karena dia menjadi

(orang lain), kalau dia mqlg-'ila'-nya maka 'ilarnya tidak sd,

sehingga hukum '.i/a' terhadapnya menjadi batal, seperti perempuan

5nng terthalak tiga.

Menurut kami, dia adalah omng yang menolak menyefubuhi

istrinya dengan cam bersumpah pada saat dia masih terikat perkawinan

dengannya, sehingga hukum Ya' masih tetap berlaku bagi dirinya,

seperti kasus kalau dia tidak menjatuhkan thalak, hal ini berbeda dengan

'.r/a' terhadap perernpuan lain ynng bukan ishinya, karena dia tidak

mempungrai keinginan menrbuat dia menderita dengan sumpahnya

tersebut, berbeda dengan masalah kami.

Pas,aL Kalau seseomng meng-'./a' istrinya yang berstatus

budak, kemudian dia menrbelinS;a, kemudian dia memerdekakannya,

dan menikahinya, maka 'ila'tesebut kernbali berlaku. Kalau orang

yang meng- 'ila'ihtberstafus budak, lalu istrinya membelinya, kemudian

dia memerdekakannSn, dan dia menikah dengann5n, maka 'ila'

tersebut kembali Maku.
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Kalau seorang istri terthalak bain akibat murtad, atau akibat

memeluk islamnya salah seorang dari mereka berdua atau yang lainnya,

kemudian dia menikahinf kembali dengan pemikahan yang baru, maka
'rla'tersebut kembali berlaku, dan masa tanggtrh '/a'dimulai kembali

dari awal dalam sernua kasus tersebut, baik si istui kembali pada

suaminya sesudah menikah dengan suami kedua atau sebelumnya,

karena sumpah tersebut dia lakulon saat masih dalam ikatan

perkawinan, maka hukumnya masih tetap berlaku selama ikatan

perkawinan tersebut masih tetap ada.

Demikian pula, kalau seseorcmg berkata pada isfuinya, "Jika

kamu masuk rumah, maka demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu,"

kemudian dia menceraikann5n, kemudian si isfui menikah dengan orang

lain, kemudian suami pertama menikahinya kembali, maka hukum i2'
kembali berlaku, karena sifat yang mengikat pada saat masih adan5n

hubungin suami isbi, fidak menghilang akibat hilangnya ikatan

perkawinan.

Jadi, apabila istinya masuk ke dalam rumah dalam kondisi

terthalak bain, kemudian dia kembali, lalu menikahinSn, maka hukum

'ila ' tidak lagi berlaku baginlp, karena sifat 'ila' ada pada status dia

sudah bukan ishinya, dan ya'fidak sah dengan cara bersumpah yang

difuiukan pada omng lain yang bukan istinya, berbeda dengan kasus

tatkala dia masuk rumah dan dia berstatus isbinf.

1308. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Kalau seseorang meng- i/a' iskiqra, dan keduanp berbeda

pendapat mengenai telah leuratn5Ta mas.r tangguh empat

bulan, maka pernlptaan yang diterima adalah pemyataan

suami dalam hal masa tangguh empat bulan belum lewat,

dengan disertai sumpah."
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Mengapa demikian, karena perbedaan pendapat dalam hal

telah le,watnya masa tangguh ifu didasari oleh perbedaan waktu dia

melakukan sumpah, karena kalau mereka telah sepakat tentang adanya

sumpah tersebut, maka sumpah ifu terhifung mulai dari waktu sumpah

tersebut, baru kemudian dapat diketahui apakah masa tangguh 'ila'

telah habis atau belum, dan perbedaan pendapatpun menjadi hilang.

Sedangkan tatkala kduanSn berbeda pendapat dalam soal

waktu sumpah, lalu si suami berkata, "akg bersumpah pada awal

Ramadhan,, dan istinln berkata, "kamu bahkan bersumpah pada awal

Sya'ban,"makapemyataanpngbisaditerimaadalahpemyataan
suami, karena sumpah ifu berawal dari pihak dirinya, dan dia lebih

mengetahui sumpahnya, sehingga dalam persoalan waktu sumpah ini,

pemyataan yang diterima adalah pemyataannya'

Seperti kasus kalau keduanya berbeda pendapat dalam

persoalan pokok 'ila'.. Alasan lain, pada dasamya tidak ada sumpah

pada awal S1n'ban, sehingga pemlntaannya yang meniadakan sumpah

tersebut sesuai derrgan ketentuan semula. Al l(harqi berkata, "bisa

diterimanya penyataannya tersebut kalau disertai dengan sumpah," ini

adalah madzhab AsYSYafi'i.

Abu Bakar berpendapat, "Dia tidak wajib bersumpah," Al

Qadhi berkata, "pendapat terakhir ini Snng ashah, karena perbedaan

tersebut terjadi dalam berbagai ketenfuan hukum akibat perkawinan,

sehingga sumpah tidak diberlakukan dalam persoalan ini, seperti kasus

kalau dia mengaku merniliki hubmgan perkawinan dengan seorang

perempuan, lalu perempuan tersebut menyangkal pengakuannya'"

Sebab munculnya pendapat Al Kharqi adalah saMa Nabi $,
,,Sumpah ifu diperunfukt<an b7i pilnk te4agat."Alasan lain sumpah itu

adalah hak setiap omng, 5nng boleh dilakukan dengan adanya kasus

tersebut, sehingga dia boleh melakukan sumpah dalam kasus tersebut,

seperti dalam kasus utangpiutang.
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Pasal: Apabila seseorang meninggalkan bersefubuh
tanpa diawali sumpah, maka dia bukan orang lrang meng-
'ila' istrinya, karena 7a ' adalah sumpah. Namun, apabira dia

meninggalkan bqsefubuh tersebut karena uzur seperti sakit atau
bepergian jauh, dan sejenis uzur lainnp, maka rx$a uzur tersebut tidak
boleh dibatasi bagi diriqp.

Apabila dia meninggalkannya gnng mernbuat isti menderita,
apakah masa uzur tersebut harus dibatasi bagi dirinya? Ada dua riwayat.
Pertama, dia dibatasi hir,gga empat bulan lamangra, lalu apabila dia telah
menyetubuhinya, maka jawabannya jelas, jika enggan menyefubuhinya,
maka dia diminta s€era menyefubuhinp sesudah lauuat empat bulan.
lalu kalau dia tetap menolak unfuk menyetubuhinya, maka dia.

diperintahkan untuk menpfuhkan thalak, sama seperti png dia lakukan
dalam kasus sumpah 'ila'. llar.q:n dia telah mernbuat isfui menderita
akibat fidak menyetubuhirya pada masa tangguh 'ila', sehingga

sama seperti kalau dia bersumpah.

Alasan lain, sesuatu yang wajib dilaksanakan tatkala dia
bersumpah meninggalkannSn, maka wajib pula melaksanakannya tatkala
dia tidak bersumpah melaksanakannya, seperti memberi nafkah dan
seluruh kev,rajiban lainnSn, sekatigus menrberikan penegasan pada

dirinya bahwa sumpah itu fidak menrbah sesuatrr yang tidak wajib
menjadi wajib, tatkala dia bersumpah meninggalkannya, karena
karuajiban melaksanakannya berbarengan dengan sumpah ifu sebagai
pengganti keulajiban melalrsanakannya sebelum sumpah, karena
kalajiban mdaksanakannya dalam kasus 'rla' ifu bertujuan unfuk
memberikan kebufuhan ishi, dan menghilangkan penderitaan dari
dirinya, sedangkan penderitaan png dialamin5a tidak ada perbedaan

baik akibat 'rla' atau tidak, sehingga kanajiban tersebut tidak ada
perbedaan.

@I - AI Mughni



Apabila muncul pertanyaan, " 'ila 'tidak menyisakan pengaruh

apapun, mengapa kalian membuat bab tersendiri terpisah dari yang

lainnya?,,, kami bisa menjawab, "'ila' bahkan memiliki pengaruh,

karena keberadaan 'ik'membuktikan adanya keinginan unfuk

membuat orang lain menderita, sehingga hukum tersebut masih ada

kaitannya dengan'ila'."

Apabila keinginan unfuk membuat orang lain menderita

tersebut tidak konkrit, maka cukup dengan melihat indikatomya' Tatkala

tidak ada sumpah, maka kami perlu bukti lain yang membuktikan

adanya penderitaan tersebut, sehingga'ila' tetsebut dianggap sebagai

indikator yang menunjukkan faktor adanya penderitaan tersebut, bukan

karena hanya melihat '^/a:nya saja.

Kdua, tidak dibatasi masanya. Ini adalah madzhab Abu

Hanifah dan Asy-Syafi'i. Karena, dia bukan orang yang meng-'ila'

iskinya, seperti kasus kalau dia tidak mempunpi keinginan membuat

istri menderita. Alasan lain, penangguhan hukum akibat 'ila'

menunjukkan ketiadaan hukum tersebut ketika tidak ada '.r/a', sebab

kalau hukum tersebut tetap berlaku tanpa ada 'ila 

" 
maka '/a' tidak

memiliki pengaruh hukum apapun, wallahua'lam.

Al Mughni - mil

,F---


