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7 - Perbedaan Pendapat Tentang Thalak Tiga
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2393. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Malik bin

Anas, dari Abdutlah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufi,nn

dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais,

bahwa Abu Amr bin Hafsh menceraikannya secara baffih saat ia

berada di Syam. Kemudian ia mengirimkan wakilnya kepada

Fathimah untuk membawa gandum slah, tetapi Fathimah Udak

suka menerimanya. Kemudian wakilnya itu berkata, "Demi Allah,

4Il
o, c
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kamu tidak memiliki hak apapun pada kami." Kemudian Fathimah

datang kepada Nabi S dan menceritakan hal itu kepada beliau.

Nabi s pun bersabda, "Kamu frdak memiliki hak nafkah

padanya.'t

2394. Asy-Syafi'i berkata: hnu Umar r$ menceraikan

istrinya secara battah. Nabi S mengetahui hal itu, lalu beliau

menggugurkan kewajiban nafkah bagi istrinya ifu karena Ibnu

Umar tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Cerai battah yarry

suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya merupakan thalak

tiga. Nabi g$ tidak mencela thalak tiga, dan beliau menghukumi

kewajiban nafkah dan tempat tinggal untuk thalak selainnya.2

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang

menunjukkan bahwa thalak batah merupakan thalak tiga?" Maka

jawabnya adalah seandainya Ibnu Umar Q! fidak menyatakan

thalak tiga seara battah, atau tidak meniatkan thalak battah

sebagai thalak tiga, tentulah ia jatuh sebagai thalak satu dimana

suami berhak rujuk dan ia wajib menanggung nafkah iskinya.

Ulama yang mengklaim bahwa thalak battah jatuh sebagai thalak

tiga tanpa perlu niat dari orang yang menjatuhkan thalak dan

tanpa menyebutkan bilangan tiga, beralasan bahwa Nabi S

1 Sebagian dari hadits ini telah disebutkan pada (no. 23471 dolam bab tentang
larangan seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik dan Muslim.
Hadits yang ada di sini mempakan bagian dari hadits tersebut. akan tetapi, Asy

Syaf i meriwayatkannya secara lengkap dalam bab tentang pertedaan pendapat terkait
nafkah istri (no. 2333\.

2 Sa5ra tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Saya juga udak

menerrrukannya pada Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam Swan Al Kubm dm Ma'rifah
As-Sunan wa Al Atsar. Allah Mahatahu.

o



AlUmm

manakala tidak mencela thalak yang dilatuhkan tiga, maka hal itu

menjadi dalil bahwa thalak itu ada di tangan suami. Apa yang ia

sisakan dari thalak tersebut itu sejatinya ia menyisakan bagi dirinya

sendiri. Sedangkan apa saja yang ia keluarkan dari tangannya itu

berlalu baginya, bukan hamm baginya. Sebagaimana ia tidak

diharamkan untuk memerdekakan budak, dan tidak pula

mengeluarkan sedekah dari hartanya. Akan tetapi, kepadanya

dikatakan, "Seandainya kamu menyisakan harta yang membuatmu

tercukupi sehingga tidak perlu meminta-minta kepada manusia,

maka itu lebih baik bagimu."

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang

menunjukkan bahwa Abu Amr tidak jauh dari kemungkinan bahwa

ia menyebut thalak tiga atau meniatkan thalak battah sebagai

thalak tiga?" Kami menjawab, "Dalilnya adalah dari
Rasulullah $."

o/ c / 9,. !c !62 ) ,. ,A (
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2395. Pamanku Muhammad bin AIi mengabarkan

kepadaku dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib, dari Nafi' bin Ujair bin

Yazid, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menthalak istrinya yang

bemama Suhaimah Al Muzanni5ryah secara battah (pufus).

Kemudian ia mendatangi Rasulullah $ dan berkata, "Ya

Rasulullah, sesungguhnya aku menthalak ishiku yang bemama

Suhaimah secara battah. Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali

satu saja." Rasulullah S bertanya kepada Rukanah, "Demi Allah,

kamu tidak meniatkan selain safu saja?' Rukanah menjawab,
"Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali safu saja." Rasulullah $
pun mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian ia menthalak

istrinya itu unfuk kedua kalinya di zaman Umar rS,, dan

menthalaknya unhrk ketiga kalinya di zaman Utsman rg.3

3 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhrilnya pada (no. 2350) dalam bab
tentang perpisahan antara suami-isfui dengan jalan thalak dan penghapusan akad.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al Hakim; dan dinilai shahih
oleh hnu Hibban dan Al Hakim.
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2396. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Sahl bin Sa'd bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa

Uwaimir melakukan sumpah li'an bersama ishinya di hadapan

Nabi $, saat beliau bersama banyak orang. Ketika keduanya telah

selesai melakukan sumpah li'an, ia berkata, "Aku sudah

berbohong terhadapnya, gd Rasulullah, seandainya aku

menahannya." Kemudian ia menthalaknya tiga kali sebelum

Rasulullah $ menyuruhnya." Malik berkata, "hnu Syihab berkata,

'lfulah Sunnah yang berlaku unfuk suami-ishi yang saling

mengucapkan sumpah li'an'."A

a Hadits ini telah disebutkan berikut takfuijnya pada (no. 2365) dalam bab
tentang /'arr. Status badits mutbfaq alaih.
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Uwaimir menthalak istrinya tiga kali di hadapan Nabi $.
Seandainya hal itu hukumnya haram, tentulah Nabi,S

melarangnya dan berkata, "Kalaupun thalak ifu berlaku bagimu,

namun kamu telah berbuat maksiat karena menggabungkan tiga

thalak. Jadi, lakukan seperti ini," sebagaimana:

2397. Nabi S memerintahkan Umar ,l& untuk mendesak

Abdullah bin Umar rS ketika ia menthalak istrinya dalam keadaan

haidh agar ia rujuk kepada istinya, kemudian menahan istinp
hingga istrinya suci, kemudian istrinya haidh, kemudian suci lagi.

Sesudah itu, ia bebas memilih antara menthalaknya atau

menahannya.5

Nabi $ tidak mengakui thalak yang tidak boleh dilakukan

oleh seseorang di hadapan beliau, melainkan beliau pasti

melarangnya karena beliau menjadi penanda yang memisahkan

antara yang hak dan yang batil. Tidak te4adi satu kebatilan di

hadapan beliau melainkan beliau pasti mengubahnya.
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5 Hadit ini ins5m Allah al<an disebutkan dengan sanad dan akhrilnya &larrt
bab tentang infl penjelasan terkait cara thalak. stahrs hadib muthfaq alaih, bersumber
dari Malik.
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zgg8.Rabi' mengabarkan kepada kami, ia b'erkatar As!

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku

mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata: Muththalib

bin Hanthab mengabarkan kepadaku, bahwa ia menthalak istrinya

secara battah, kemudian ia datang kepada Umar i{$ dan

menceritakan hal ifu kepadanya. Umar @ bertanya, "Apa yang

mendorongmu unfuk melakukan hal itu?" Ia menjawab, "Aku telah

melakukannya. -Kemudian Umar rg membaca firman Allah,
*Dan sesungguhnya kalau mereka melalsanakan pelaiamn yang

diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik

bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)." (Qs. An-

Nisaa' [4]: 56)- Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal

ifu?" Ia menjawab, "Aku telah melakukannya." Umar l$ pun

berkata, "Tahanlah istimu karena safu thalak itu juga bisa

memufuskan ikatan pemikahan."5

6 Hadits ini telah disebutkan berikut aklvijnva pada (no. 2351) dalam bab
tentang perpisahan anhra suami-istri dengan;alan thalak dan penghapusan akad.
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2399. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, fulr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: lbnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin

Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin
I(haththab l{g berkata kepada Tumah seperti perkataannya

kepada Muththalib.T
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7 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhilnya pada (no. 2352) dalam bab
tentang perpisahan antara suami-isti dengan jalan thalak dan penghapusan akad.
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2400. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami

dari Laits bin Sa'd, Bukair, dari Sulaiman, bahwa seorcng laki-laki

dari Bani Zuraiq menthalak istrinya se@ra batbh, lalu Umar dg

berkata kepadanya, "Apa yang kamu maksudkan?" Ia berkata,

"Apakah menunrtmu aku harus berkutat pada sesuatu yang haram

sedangkan perempuan banyak jumlahnya?" Umar;g lantas

memintanya bersumpah, dan ia pun bersumpah.8

Menurut hemat saya, maksud hadits di atas adalah

Umar ig mengembalikan istui kepada laki{aki dari Bani Zuraiq

tersebut. Khabar dalam hadits tentang laki-laki Bani Zuraiq ini
menunjukkan bahwa pertanyaan Umar bin l(haththab rg kepada

Muththalib, "Apa yang kamu maksudkan" adalah: apakah kamu

memaksudkannya sebagai thalak sahr atau tiga? Ketika ia
memberitahu Umar rg bahwa ia tidak memaksudkan lebih dari

bilangan thalak (satu), dan bahwa ia berkata seperti itu tanpa
bemiat menambahkan, maka Umar;g pun memberlakukan

padanya satu thalak, dan itu merupakan thalak yang paling sedikit.

Maksud dari Umar ig membaca firman Allah, 'Dan sesungguhn5n

kalau mereka melaksanakan pelajaran yang dibeikan kepada

mereka... "(Qs. An-Nisaa' I4l:66) adalah seandainya ia menthalak

tanpa menyebut kata battah, karena ifu merupakan kata yang

dimunculkan belakangan, tidak terdapat dalam pokok thalak. Ia

tJr
I

Al llmm

l'Jl,*

8 Hadits ini telah disebutkan berikut bkfuilmsa pada (no. 2353) dalam bab
tentang perpisahan antara suami-istri dengan jalan thalak dan penghapusan akad.
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mengandung kemungkinan makna berupa sifat thalak dan

penambahan bilangan, serta makna-makna lain. Karena ihl
Umar zg melarangnya mengucapkan kalimat yang sulit

dimengerti, tetapi Umar.g tidak melarangnya unfuk menjatuhkan

thalak dan tidak mencelanya. Ia tidak berkata kepada Muththalib:

Seandainya yang kamu maksudkan adalah tiga thalak, maka

hukumnya makruh bagimu. Umar rg juga tidak memintanya

bersumpah mengenai apa yang ia maksudkan. Seandainya ia

memaksudkannya lebih dari satu, tenfulah Umar rS

memberlakukannya bagi Muththalib.
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240L. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf-
seseorang yang paling mengetahui tentang masalah ini; dan dari
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Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abdurrahman menthalak
istrinya secara battah dalam keadaan sakit. Kemudian Utsman rg
memberikan warisan kepada istrinya dari AMurrahman sesudah

iddal>nyaberakhir."9
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g HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Thalaknya Orang Sakit,
2/57L, no.40).

HR. Abdurnzzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab: Thalaknya
Orang Sakit, 7/6L-52, no. 12L91)dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari lbnu Musayyib
bahwa Utsman bin Affan ig, memberikan warisan kepada isti Abdunahman bin Auf
sesudah iddah-nya selesai. AMurrahman menthalaknya dalam keadaan sakit.

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu
Salamah bin Abdun-ahman bahwa Utsman ig, memberikan warisan kepada isti
Abdurmhman bin Auf sesudah iddah-nya berakhir. Abdurrahman menthalaknya dalam
keadaan sakit. (no. L27951

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushatnafnya (pembahasan: Thalak, bab:
Pendapat Ulama tentang Seomng Suami yang Menthalak Ishinya Tiga Kali dalam
Keadaan Sakit, 4/171, no. 19033) dari jalur Sufuan bin Upinah dari Amr dari Shalih
dari Utsman rg bahwa ia mernberikan warisan kepada isti AMurmhman bin Auf
ketika ia menthalak ishinya itu setr,raktu sakit (mernberinya) sesudah idahnya berckhir.

Juga dari jalur Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari hnu Abi Mulaikah, ia berkata:
Aku bertanya kepada hnu Zubair tentang seorang laki{aki yang menthalak istriqn
dalam keadaan sakit kernudian ia mati. Ibnu Zubair berkata, "Utsman g memberikan
warisan kepada Bint Ashbah Al Kulaibi!4iah. Adapun menurut saya, perernpuan !,ang
dithalak selcara batbhtidak mendapat warisan." (no. 19035)

11
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2402. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari

ASryub, dari Ibnu Sirin, bahwa istri Abdurrahman meminta kepada

Abdurrahman unhrk menthalaknya. Kemudian Abdurrahman

berkata, "Jika kamu sudah haidh kemudian kamu suci lagi, maka

beritahu aku." Kemudian perempuan itu mengalami masa suci

dalam keadaan Abdurrahman sedang sakit. Ia pun memberitahu

Abdurrahman, lalu AMurrahman menthalaknya tiga kali.lo

Kata batbh dalam hadits Malik dijelaskan dalam hadits ini

bahwa maksudnya adalah thalak tiga, sesuai alasan yang kami

sampaikan bahwa ia berkata, "Orang yang menthalak battah

dengan meniatkan tiga kali..." Hal itu dijelaskan oleh lbnu Sirin,

sehingga hnu Sirin telah memutus keraguan dalam perkara ini.

1o HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Thalaknya Orang Sakit,

2/572) dari jalur Rabfah bin Abu Abdurrahman, ia berkata: Saya menerima kabar

bahwa istri Affiurrahman bin Auf meminta AMurrahman unhrk menthalaknya. lalu
Abdurrahman berkata, "Jika kamu sudah haidh kernudian kamu suci dari haidh, maka

beritahu aku!' Namun iskinya itu tidak mengalami haidh hingga Abdurrahman bin Auf
sakit. Ketika ia telah mengalami masa suci, ia pun memberitahu Abdurrahman, lalu

Abdurrahman menthalaknya seczrm battah, atau satu kali thalak dimana tidak tersisa

lagi bagin!,a thalak selain itu terhadap ishinya. Abdurrahman bin Auf pada hari itu

sedang sakit, sehingga Utsman bin Affan rS, mernbedkan warisan kepada isbinya

sesudah iddah-nya berakhir. "
I{habar ini berbeda dat', khabar yang ada pada kami, dimana periwayat

mengabkan: AMurrahman menthalaknya seara batbh, atau satu kali thalak.

Imam Aq,rSyafi'i menafsirkan l<ata bamh bahwa Abdurrahman menthalaknya

tiga kali sebagaimana yang d$elaskan dalam haditsnyra; dan bahwa riwayat lbnu Sirin

menjelaskan hal itu. Ia mernotong letak keraguan dalam perkataan "atau satu kali

thalak".
Imam AqlSyaf i sesudah hadits ini berkomentar, "l<ab batbh dalam hadits

Malik dijelaskan dalam hadits ini bahwa maksudnya adalah thalak [ga, sesuai alasan

yang kami sampaikan bahwa ia berkata, "Orang yang menthalak batbh dergan
meniatkan tiga kali..." Hal itu dijelaskan oleh lbnu Sirin, sehingga hnu Sirin telah

mernufus kemguan dalam perkara ini."
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2403. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Asln

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman
bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas bin Bukair, ia berkata,

"Seorang laki-laki menthalak istinya tiga kali sebelum

menggaulinya. Kemudian ia berpikir untuk menikahinya lagi. Ia
pun datang untuk meminta fatwa, lalu aku pergi bersamanya unfuk

13



AlUmm

bertanya baginya. Ia lantas bertanya kepada Abu Hurairah dan

Abdullah bin Abbas @ tentang perkara tersebut. Keduanya

menjawab, "Menurut kami, kamu tidak boleh menikahinya hingga

ia menikah dengan suami yang lain." Laki-laki itu berkata,

"Thalakku kepadanya hanya safu." Ibnu Abbas & menjawab,

"sesungguhnya kamu telah melepaskan dari tanganmu karunia

yang telah kamu miliki."ll

hnu Abbas;g atau pun Abu Hurairah i& fidak mencela

thalak yang ia jatuhkan tiga kali. Seandainya thalak tiga kali

merupakan sesuafu yang tercela, tentulah keduanya berkata

kepada laki-laki tersebut, "Thalakmu itu berlaku bagimu, dan

sungguh buruk perbuatanmu itu." Kemudian ia menyebutkan

bilangan thalak ketika hnu Abbas menyelidikinya. Namun hnu
Abbas tidak berkata lebih dari sekedar perkataan yang harus ia

sampaikan kepadanya, "sesungguhnya kamu telah melepaskan

dari tanganmu keutamaan yang telah kamu miliki." Ibnu Abbas

tidak mengatakan: Alangkah buruknya perbuatanmu. hnu Abbas

juga tidak menganggap perbuatannya melepaskan karunia tersebut

sebagai suatu dosa.

t
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11 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalak terhadap Gadis,

2/570, no.37).
Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi pada no.24OS dengan disertai tambahan

bktuij.
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2404. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatat Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin Said, dari Bukair, dari Nu'man bin

Abu Alryasy Al Anshari, dari Atha' bin Yasar, ia berkata,

"seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Amr unfuk

bertanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga

kali padahal dia belum pemah menyetubuhinya." Atha' berkata,

"Lalu aku berkata, 'Thalak untuk gadis hanya jattrh satu kali'."

Abdullah bin Umar bin Ash kemudian berkata kepadaku, "Kamu

ini tukang dongeng! Thalak satu kali membuat,ya terthalak ba'in
(terpiah), dan tiga kali menjadikannya haram hingga ia menikah

dengan laki-laki lain. "12

12 HR. Ath-Thabrani (pembahasan, Thalak, bab: Thalak terhadap Gadis,

2/570, no.38).
HR. Said bin Manshur dalam Stlrlanrya (pembahman: Thalak, bab: Pelanggaran

dalam Thalak, t/268, no. 1095) dari jalur Hus5raim dari Yahya bin Said dengan sanad

ini dengan redaksi lang serupa. Di dalamnya disebutkan perkataan Atha', "Thalak tiga
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Abdullah tidak berkata kepadanya, "Alangkah buruknya

perbuatanmu ketika kamu menthalak tiga kali."
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dan satu bagi gadis ifu hukumnyra sama." Juga perkataan Abdullah, "Kamu ini hanp
h:kang cerita, bukan seorang mufti."

HR. Ibnu Abi Syaibah dahm Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab:
Seseorang yang Menikahi Seorang Perempuan Kernudian Menthalaknp, 4/65-671
dari jalur AMah bin Sulaiman dari Yahya bin Said dari Bukair bin Abdullah bin Asyraj
dari Atha' bin Yasar, ia berkata, "Aku duduk bersama AMullah bin Amru, lalu ada
seseorang yang bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya
dalam keadaan masih gadis sebanyak tiga kali. Atha' berkata: Aku menjawab, "Thalak
tiga terhadap gadis itu sama dengan satu." Abdullah bin Amr lantas berkata, "Dari
mana kamu tahu? Kamu ini han5n seorang qadhi, bukan seorang mufti. Thalak safu itu
telah memutuskan ikatan denganngn, sedangkan thalak tiga ifu mengharamkannyra
hingga ia menikah dengan suami yrang lain."

Barangkali perbedaan antara riwayat ini dan riwayat lain adalah kesalahan fulis
pada kata qashi (tukang cerib), dimarln dalam riwayat di atas tertulis qadhi. Allah
Mahatahu.
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2405. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa Bukair mengabarkan

kepadanya dari Nu'man bin Abu Aryasy bahwa ia pemah duduk
bersama AMullah bin Zubair dan Ashim bin Umar. Kemudian

keduanya didatangi oleh Muhammad bin Iyas bin.Bukair, dan ia
bertanya, "Ada seorang lelaki badui yang menceraikan istrinya tiga

kali, padahal dia belum pemah menyetubuhinya. Bagaimana

pendapat kalian berdua?" hnu Zubair menjawbb, "Dalam masalah

ini, kami tidak mempunyai pendapat. Temuilah hnu Abbas dan

Abu Hurairah. Aku telah meninggalkan mereka berdua di tempat

Aisyah. Bertanyalah kalian berdua kepada kepada mereka, setelah

itu kembalilah dan kabarkan kepada kami!" Mereka pun berdua

pergr unfuk menanyakan hal itu. hnu Abbas berkata kepada Abu

I o.

i/lh JG)
t
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Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, berilah fatwa kepadanya. Ia telah

datang kepadamu dengan membawa suafu persoalan yang mmit."
Abu Hurairah ;ga rnenjawab, "Thalak sekali bagi ishi yang masih

gadis berarti thalak ba'in, dan thalak tiga kali mengharamkannya
untuk dinikahi sampai dia menikah dengan laki-laki lain." Ibnu
Abbas juga mengatakan seperti ifu." Keduanya tidak mencela
perbuatannya menjatuhkan thalak tiga kali; dan tidak pula
Aisyah @.13

ls HR. Ath-Thabrani(pembahasan dan bab yang sarna, 2/57L, no. 39).
HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk Sesudah Thalak

Trga,2/6481 dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu salamah bin
Abdurrahman bin Auf dan Muhammad bin AMurrahman bin Tsauban dari
Muhammad bin l5ms, bahwa lbnu Abbas, Abu Humirah, dan AMullah bin Amr bin Ash
ditanya tentang seonrng perawan fnng dithalak oleh suaminya tiga kali. Mereka sernua
menjawab, "Perempuan tersebut Udak halal bagi suaminya itu hingga ia menikah
dengan suami grang lain."

Kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Malik secara mu'allaq riwayat yang
ada pada kami di sini. Kemudian ia berkata, "Perkataan Ibnu Abbas rg, yaitu
bahwa thalak tiga mengakibatkan istri terthalak ba'in (terlepas) dari suaminya, baik
ia telah digauli atau belum digauli, dan ia tidak halal bagi suaminya hingga ia
menikah dengan suami yang lain, (perkataan) ini sama seperti khabar tentang
penukaran uang. Di dalamnya ia berkata, "Kemudian Ibnu Abbas:d!, menarik
pendapatnya itu."

Yang dimaksud dengan l<habar tentang penukaran uang oleh Abu Daud adalah
pada mulanya hnu Abbas mernbolehkan penukaran dirham dengan dirham secara
selisih asalkan dilakukan secara tunai dengan tunai, kemudian ia menarik pendapahrya
itu.

Demikian pula, pada mulanya lbnu Abbas berpendapat bahwa thalak tiga itu
jatuh sebagai thalak satu, kemudian ia menarik pendapabrya itu. Hal ini dapat
dipahami dari judul bab dan dari rangkaian riwayat sebelum itu. Allah Mahatahu.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan dan bab lang sarna,
4/67, no.17855) dari jalur Abdah dari Yahya bin said dari Bukair bin AMullah bin
Asyaj dari seomng laki-laki Anshar yang bemama Muawiyah, bahwa hnu Abbas, Abu
Hurairah dan Aisyah ,g berkata, "Perempuan itu udak halal bagi suaminya hingga ia
menikah dengan suami yang lain (maksudnya perempuan yang dithalak suaminya tiga
kali sebelum digaulinya). "

Juga dari jalur Abu usamah dari Ubaidullah bin umar dari Nafi' dari lbnu Umar;
dan dari Muhammad bin Iyas bin Bukair dari Abu Hurairah, hnu Abbas dan Aisyah g
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2406. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asf
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Unvah, bahwa mantan sahaya

Bani Adi bin Ka'b yang bemama Zabra' mengabarkan kepadilVa,

AlUmm

tentang seorang laki{aki yang menthalak istinya tiga kali sebelum menggaulinya,
Mereka berkata, "Perempuan tersebut udak halal bagi suaminya hingga ia menikah
dengan suami yang lain." (no. 778601

Juga dari jalur hnu Ulaya,rah dari Aryub dari Nafi' bahwa hnu Umar & datang
membawa seorang pemuda kepada Ashim bin umar dan Ibnu Zubair. Kemudian ia
berkata, "Sesungguhnya anakku ini menthalak isbinya selr:tm battah sebelum ia
menggaulinya. Apakah kalian berdua memiliki informasi tentang hal itu? Apakah kalian
menemukan keringanan baginya?" Keduanya menjawab, "Tidak. Tetapi kami
meninggalkan hnu Abbas dan Abu Humirah & tadi di rumah Aiqrah rg." Kernudian
ia menyebutkan dmgan redaksi yang serupa, dan di akhimgra ia berkata, "Disebutkan
pendapat dari Aisyah 4t dengan mengikuti keduanya." (pembahasan: Thalak, bab:
Pendapat ulama tentang seorang taki-laki yang Menthalak Ishinya sc-fara httah, no.
1814U.
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bahwa dahulu ia menjadi istri seorang budak, dan pada hari itu ia
masih menjadi budak. Kemudian ia dimerdekakan. Ia berkata,
"Aku mengufus seseoremg unfuk menjumpai Hafshah rg,,

kemudian ia memanggilku dan berkata, "Sesungguhnya aku akan

memberitahumu tentang sesuafu l<habar, dan aku tidak suka kamu

berbuat sesuatu. Sesungguhnya kanrenanganmu ada di tanganmu

sendiri selama kamu belum disentuh oleh suamimu." Zabra'

berkata, "Kemudian aku menceraikannya tiga kali."l4

Dalam hadits tersebut Hafshah tidak berkata kepada budak

perempuan yang dimerdekakan tersebut, "Kamu tidak boleh

menjafuhkan thalak tiga." Seandainya pertuatan tersebut tercela

bagi laki-laki, tentulah juga tercela bagi Tabra' manakala ia

memiliki kev,renangan seperti koarenangan yang dimiliki seorang

laki-laki.
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ra Hadits ini telah disebutkan berikut tal<hrifnya pada no. 2361 dalam bab
tentang terhapusnyra nikah anbra budak perernpuan dan suaminya yrang juga budak
manakala budak perempuan tersebut dimerdekakan.
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2407. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Juhman, dari Ummu Bakrah Al
Aslami54Bh, bahwa ia melakukan khulu'terhadap suaminya yang

bemama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi

Utsman & unfuk urusan itu. Utsman lantas berkata, "ltu sama

dengan safu kali thalak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan

sehingga ia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."ls

Utsman rS mengabarkan kepadanya bahwa jika ia

menyebut bilangan lebih dari satu, maka jatuhlah thalak sesuai

bilangan yang ia sebutkan. Utsman ;$, tidak berkata kepadanya,

"Tidak patut bagimu menyebutkan lebih dari satu." Bahkan

perkataan ini mengandung dalil bahwa ia boleh menyebutkan lebih

dari satu thalak.
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ls Hadits ini telah disebutkan berikut bkfuilnya pada no. 2346 dalam bab

tentang cara yang membuat seorang laki-laki halal mengambil suatu kompensasi dari
istrinya.
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2408. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatat Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin Said, dari Abu Bakar bin Muhammad

bin Amr bin Hazm bahwa Umar bin Abdul Aziz &, bertangra, "Apa

png dikatakan orang-orang tentang thalak battalfl" Abu bakar

menjawab: Aku katakan kepadanya, "Aban bin Utsman

menganggapnya sebagai thalak satu." Umar pun berkata,

"seandainya thalak diperbolehkan sampai seribu kali, niscaya

thalak battah tdak menyisakannln sedikit pun. Barangsiapa

mengucapkan kata battah, maka ia telah sampai ke batas yrang

paling jauh."1o

Asy-Syafi'i berkata: Tidak dituturkan dari seomng pun di

antara mereka meskipun mereka berbeda pendapat mengenai

battah bahwa ia mencela thalak battah, dan tidak pula mencela

thalak tiga.

16 HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Thalak
Battah, 2/550, no.3).

HR. AMurrazzaq dalam Mushannafnyra (pembahasan: Thalak, bab: Thalak
Battah dan Khalig;ah , 6/359, no. 11 185) dari jalur Ma'mar dari AyTub dari Umar bin
AMul Adz, ia berkata, "Seandainya thalak itu ada seribu, kernudian seseorang berkata,
'Kamu terthalak secara batbh,' maka habislah thalah selunrhnp. Sungguh ia tdah
mencapai batasan yang paling jauh."

HR. Ibnu Abi Syaibah de.lam Mushannafnyra (pernbahasan: Thalak, bab:
Pendapat Ulama tentang Seseorang png Menthalak Ishinya Secam Battah, 4/93, no.
18148) dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Yahya bin Said dan seterusnya.
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2409. Malik berkata kepada perempuan yang diberi

pilihan, "Manakala ia diberi pilihan oleh suaminya lalu ia memilih

dirinya sendiri (thalak), maka ia telah terthalak tiga. Jika suaminya

berkata, 'Aku tidak memberimu pilihan kecuali untuk satu thalak',

maka perkataannya tidak dipegang tentang hal itu. Ini merupakan

riwayat pendapat terbaik yang saya dengar."17

Saya senang sekiranya pemberian pilihan itu dilakukan

pada waktu masa suci dimana suami belum pemah menggaulinya.

Saya senang sekiranya seseorang tidak memberikan

kewenangan kepada istrinya, memberikan kebebasan memilih,

melakukan l<hulu' terhadapnya, menyerahkan hak thalak dengan

jalan khulu' atau selainnya, serta tidak menjafuhkan thalak

padanya kecuali dalam keadaan ia suci sebelum terjadi

persetubuhan, berdasarkan qiyas terhadap perempuan yang

dithalak. Karena Nabi S memerintahkan agar istri dithalak dalam

keadaan suci. Allah & pun berfirman,

u HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Thalak, bab: Riwapt tentang Hak Pilih,

2/563, no.30).
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G-Uilrgtiqi5;t1y?iffi
'Hai Nabi, apabik kamu menceraikan isbi-istrimu mal<a

hendaHah kamu cemikan mereka Fda waktu merela dapat
(menghadapf iddah-nya (yang wajar). "(Qs. Ath-Thalaaq [65]' 1)

Jika thalak ini terjadi karena dijatuhkan suami, atau

dijahrhkan isti atas perintah suami sehingga sama seperti

dijatuhkan suami, maka saya tidak senang sekiranya thalak

dijafuhkan kecuali dalam keadaan isti suci tanpa ada

persetubuhan sebelumnya.
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24L0. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, dari Ilsimah bin l(halid, bahr,rn Said bin Jubair
mengabarinya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu
Abbas & dan berkata, "Aku menthalak istiku seratus kali." hnu
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Abbas i#h berkata, "Kamu mengambil tiga, dan kamu tinggalkan

sembilan puluh fujuhny3. " 18
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18 HR. AMurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab: Suami

yang Menjatuhkan Thalak Try46/396-397, no. 11348) dari jalur Ibnu Jumij dari

Abdul Hamid bin Rafi' dari Atha'-sesudah wafatrya-bahwa seorang laki{aki berkata

kepada Ibnu Abbas... Kemudian ia menyebutkan dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur hnu Jumij dari lbnu Katsir dan Al A'mj dari lbnu Abbas dengan

redaksi yang sama. (no. 11349)
Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah bin Khalid dari Said bin Jubair bahwa

seorang laki-laki datang kepada hnu Abbas dan berkata, "Aku menthalak istiku seribu

kali." Ia menjawab, "Kamu mengambil yang tiga dan meninggalkan 1nng sembilan

ratus sembilan puluh tujuh." (no. 11350)
Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Mujahid dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang

sama. (no. 11351)
HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab: Seorang

laki-laki yang Menthalak Istrinya Seratus atau Seribu Kali dalam Satu Perkataan,

4/62) dan jalur Waki' dari Sufuan dari Amr bin Manah dari Said bin Jubair dan

setemsnya dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi, "lst.imu ih-r tertalak 6a lln
(teryinh) da*nu dengan tiga thalak, sedangkan selebihnya meniadi dosa. Engkau telah

menjadikan ayat-alrat Allah sebagai ejekan."
Juga dari jalur Abbad bin Awam dari Harun bin Antarah dari ayahnyra, ia berkata,

"Aku duduk bersama Ibnu Abbas, lalu ia didafangi oleh seorang laki-laki, lalu orang ihr

berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku menthalak isbiku seratus kali, tetapi
aku mengucapkannya sekaligus. Apakah istiku itu terthalak &a'rn dariku dengan tiga

thalak, ataukah thalak ini jatuh sebagai satu thalak?" Ibnu Abbas menjawab, "lstimu
terthalak se,cara ba 'in dengan tiga thalak, dan kamu merrikul dosa senrbilan puluh

tujuh."
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2411. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

bahwa Atha' dan Mujahid berkata, "Sesungguhnya ada seorang
Iaki{aki yang datang kepada hnu Abbas dan berkata, "Aku

menthalak istriku serafus kali." hnu Abbas berkata, "Kamu

mengambiltiga, dan kamu tinggalkan sembilan puluh fujuhny6."19

,'CtHt t1:;1 :Jts ,b!)r s?i -yr,\y
o. ozl* ,g; ir d lP U e 6?( :Jt|
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2472. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Ar5r

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin l(halid
mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari Atha' sendiri, dari
hnu Abbas, bahwa ia berkata, "Sembilan puluh tujuhnya ini
melampaui batas. Dengan thalak ini engkau telah menjadikan ayat-

ayat Allah sebagai olok-olok."2o

Ibnu Abbas mencela kelebihan bilangan thalak yang
tidak diperkenankan Allah baginya, tetapi hnu Abbas & tidak

mencela bilangan yang memang diperkenankan Allah. Hal ihl
mengandung dalil bahwa ia membolehkan laki-laki tersebut unhrk

le Uh. takhnj hadits sebelumnya.
20 Uh. akhniladitssebelumnya.
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menjatuhkan thalak tiga, dan tidak membolehkannya untuk

menjatuhkan thalak yang memang tidak diperkenankan baginya.

8. Kekhususan Bagi Rasulullah ,Bi dan Istri{stri
Beliau

Asy-Syafi'i berkata: Allah & telah memberikan kekhususan

kepada Rasul-Nya S berupa wahyu-Nya. Allah & juga

membedakan beliau dengan karunia-Nya dari makhluk-Nya yang

lain dalam perkara fardhu sebagaimana dijelaskan di banyak ayat

dalam Al Qur'an. Allah ffi berfirman,

,ai'*tJ6J;:)i&#
'Barangsiapa menaati Rasul ifu, maka sesungguhnya ia

telah menaati Allah. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

5?4 W J =,it C'bAti'qfi ).i;{i
o)z t

"Maka hendaklah orang-orang gng men5nlahi perinbh

Rasul takut akan ditimpa cobaan atau difimpa adzab Wng pdih."
(Qs. An-Nuur [24]: 63)

"t:;GxK'64;fi;i-.G"W*

1$4$6
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"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara karnu

seperti sebagian kamu kepada sebagian (lnng lain)."
(Qs. An-Nuur l24l: 63l.

fd;1e$ 6V$ J;ti'p riyYfi('"ii $v-
u{:,,

49J-e

"Hai orang-orang tnng beriman, apbila l<amu mengadakan

pembianan khusus dengan Rasul hendailah l<amu mengeluarkan

sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembiaraan rfu. "(Qs. Al

Mujaadilah [58]: 12)

t#(o-fr ',i;r'#|:tr;Sj{Wt;{$iq6-

"Hai onng-oftng Jnng beriman, janganlah kamu

meninggikan suararnu lebih dari suam Nabi. " (Qs. Al Hujuraat

l49l:21

Allah & mer,vajibkan pada Rasul-Nya $ beberapa hal yang

Allah ringankan bagi manusia yang lain, agar dengan kewajiban-

kavajiban itu Rasululluh # menjadi semakin dekat kepada Allah

dan semakin besar kemuliaan yang beliau peroleh. Di sisi lain,

Allah @ membolehkan bagi beliau beberapa hal yang Allah larang

bagi manusia yang lain sebagai tambahan karamah dari Allah, dan

untuk menjelaskan keutamaan-Nya, selain karamah lain yang tidak

terhitung jumlahnya dari Allah bagi beliau. Masalah ini telah

dibahas di tempatrya tersendiri.

Di antaranya adalah srapa saja selain Rasulullah # 1lang

memiliki seorang istri, maka ia tidak harus memberikan pilihan
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kepada istrinya ifu antara tetap hidup bersamanya atau berpisah

darinya. Seseorang selain beliau boleh menahan istrinya asalkan ia

menunaikan ka,vajibannya terhadap istinya ihr meskipun istrinya

itu tidak suka kepadanya. Sedangkan Rasulullah $ diberi perintah

oleh Allah untuk memberikan pilihan kepada ishi-istri beliau.

Allah S berfirman,

tjA( 4,3'",X oL €6,iij t i qJi

"Hai Nabi, katakanlah kepada isti-istimu: Jika kamu

sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka

marilah supaym kuberikan kepadamu mut'ah dan aku cenikan

kamu dengan ara yang baik. Dan iika kamu sekalian

menghendaki kendaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di
negeri al<hirat maka Allah menyediakan bagi siapa

yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. "(Qs. Al Ahzaab

1331 28-291

Rasulullah S lantas menyrruh mereka memilih, dan

mereka pun memilih beliau. Pemberian pilihan saat mereka

memilih beliau itu bukan merupakan thalak, dan beliau tidak wajib

unhrk mengadakan thalak bagi mereka manakala mereka memilih

beliau.
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Pemberian pilihan Rasulullah {$ itu insya Allah sesuai

dengan yang diperintahkan Allah &. Maksud pemberian pilihan itu

adalah apakah mereka menginginkan kehidupan dunia dan

perhiasannya, atau memilih beliau. Jika mereka memilih

kehidupan dunia, maka beliau akan mengadakan thalak bagi

mereka. Jadi, pemberian pilihan ini bukan berhrjuan untuk

menyerahkan kevrrenangan thalak kepada mereka, sesuai dengan
firman Allah &, "Maka mailah supatra kuberikan kepadatnu

mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan am tnng baik." (Qs. Al
Ahzaab [33]: 28) Maksudnya, aku akan mengadakan mut'ah dan
perceraian jika kalian memilih kehidupan dunia dan perhiasannya.

Oleh karena mereka memilih beliau, maka hal itu tidak wajibkan

beliau untuk mengadakan thalak dan mut'ah.

Adapun perkataan Aisyah q,, "Rasulullah 6$ menyr:ruh

kami memilih, lalu kami memilih beliau," apakah itu dianggap

sebagai thalak? Jadi, maksudnya -Allah Mahatahu- adalah hal itu
tidak mewajibkan Nabi S untuk mengadakan thalak bagi mereka.

Oleh karena Allah & meurajibkan Nabi $ manakala

mereka memiliki kehidupan dunia agar beliau memberi mereka

mutbh, lalu mereka memilih Allah dan Rasul-Nya, maka beliau

tidak menthalak seorang pun di antara mereka. Jadi, setiap laki-

laki yang memberikan pilihan kepada istrinya lalu istinya itu tdak
memilih thalak, maka suami tersebut tidak wajib menjatuhkan

thalak.

Demikian pula, barangsiapa yang memberikan pilihan,

maka ia tidak memiliki hak pilih untuk menjatuhkan thalak hingga

istri yang diberikan pilihan ihr menthalak dirinya sendiri.
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2413.Rabi' mengabarkan kepada kami, ia b'erkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang periwayat

yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu l(halid,

dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa Aisyah berkata,

"Rasulullah S pemah menyuruh kami memilih. Apakah hal itu

dianggap sebagai thalak?"21

2l HR. Al Bukhari (pernbahasan: Thalak, bab: Suami yang Memberikan Pilihan

k"pada Istinya, 3/403, no. 5253) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Ismail dan

seterusnya.
Juga dari jalur Umar bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy dari muslim dari Masruq

dari Aisyah eip, ia berkata, "Rasulullah $ menyuruh kami memilih, lalu kami memilih

Allah dan Rasul-Nya, dan beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu (thalak) atas

kami." (no.5262)
HR. Muslim (pembahasan' Thalak, bab: Penjelasan bahwa Pemberian Pilihan

kepada Istrinyra itu Bukan Thalak Kecuali dengan Disertai Niat, 3/1103-1104, no.

24/L4771dari jalur Yahya bin Yahp At-Tamimi dari 'Abtsar dari lsmail bin Abu
Khalid dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan,
'Rasulullah $ mernberikan pilihan kepada kami, namun kami tidak menganggapnya

sebagai thalak."
Juga dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ali bin Mushir dari Ismail bin Abu

Khalid dan seterusnya seperti yang ada di sini. (no. 25/14771
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24L4. Flabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang periwayat

yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,

dari Urwah, dari Aisyah qu, dengan redaksi yang semakna dengan

hadits ini.22

Allah S menurunkan ayrat,

$ di b Ui,';; 6 {; 1i1u'.t:4i 6 31J
"a+-;SS(,$tWA#1

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan

sesudah itu dan fidak boleh (pula) mmgganti merel<a dengan isti-
istri (gng lain), makipun kecantikannSn menarik hafimu kecuali

perempuanperempuan (hamba saha3n) gng kamu miliki. "(Qs. Al
Ahzaab [33]: 52)

n llR. Abdurrazzaq dalam Mwhamafnya (pernbahasan: Pengalilran
Kanrerrangan dan Pernberian Pilihan, bab: Pernberian Pilihan, 7/11, no. U984) dad
jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, ia be*ata: Aislrah 6, berkata, "Rasulullah & meny-rruh

kami mernilih, Ialu kami mernilih Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu udak dihitung
sebagai thalak."

Sanad hadits ini terputus antara Az-Zuhri dan Aisyah 6.
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Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat di atas diturunkan

kepada beliau sesudah beliau memberikan pilihan kepada istri-istri

beliau.

,rrl;; ,)-b f Lr$:" t::;?i -Y r \ o
,

24L5
dari Atha',
tidak wafat

beliau."23

,

tur ** ar J;r'ot1 t1 :UG rift ,*p ,f
Or /de

t

J'j 'bf &?,tAr

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr,
dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Rasulullah $
sebelum dihalalkan perempuan-perempuan bagi

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

berkata: Sepertinya yang dimaksud oleh Aisyah adalah

perempuan-perempuan yang sebelumnya dilarang bagi beliau

23 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, bab: Sumh Al Ahzab, 5/3561dari jalur
Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Ia berkata, "Status hadits hasan."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, bab: Apa yang Diwajibkan Allah pada
Rasul-Nya dan yang Dihammkan Allah bagi Manwia lain Agar Beliau Semakin Dekat
kepada-Nya, 6/651 danjalur Muhammad bin Manshur dari Sufuan dan seterusnln.

Juga dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Mubarak dari Abu Hiq,r'am Mughimh
bin Salamah AI Makhzumi dari Wuhaib dari hnu Jurdii dari Atha' dari Ubaid bin
Umair dari Aityah @, ia berkata, "Rasulullah # udak wafat sebelum Allah
menghalalkan bagi beliau untuk menikahi perernpuan-perempuan sesuka hati beliau."

HR. Al Hakim dalam z4l Mustadrak (pernbahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah Al
Ahzab, 2/4371dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' dari Ubaid bin Umair dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan muslim
tetapi keduanla tidak melansimya." Penilaiannya ihr disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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dalam firman Allah, "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-

perempuan sesudah ifu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka

dengan isbi-istri (lnng lain). "(Qs. Al Ahzaab [33]: 52)

Asy-Syafi'i berkata: Saya menduga bahwa perkataan

Aisyah ctp, "Dihalalkan perempuan-perempuan bagi beliau"

mengacu kepada firman Allah ffi,

gr, -$i J$n ;i CS-$Uri ,i\i_

e6J 4!" fifr :"(fi -q q- iKg, 6 6#A
'o;G 6i ;* ev; aF ev; d* ev; d,
6tAi;S t't.At# tfi oL"L3;;'-{;,5 3fr

'#'5gt'n<i'LAL$ri
"Hai Nabi, Kami telah menghalalkan bagimu

isti-istimu yang telah lamu berikan mas kawinnSm dan hamba

saha5n tnng kamu miliki Wng termasuk apa yang kamu peroleh

dalam Wperangan yang dikaruniakan Allah unfukmu, dan

(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lakilaki
bapakmu, anak-anak perempuan dari saudam perempuan

bapahnu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan

anak-anak perempuzrn dai saudara perempuan ibunu 5nng furut

hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin tnng menyenhlant
diriryn kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
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pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang mukmin. " (Qs.

Al Ahzaab [33]: 50)

Allah fu menyebutkan apa yang Allah halalkan bagi beliau.

Allah @ menyebutkan istri-ishi beliau yang telah beliau berikan

mahar mereka, menyebutkan anak-anak perempuan paman beliau

dari jalur ayah, anak-anak perempuan bibi beliau dari jalur ayah,

anak-anak perempuan paman beliau dari jalur ibu, dan anak-anak

perempuan bibi beliau dari jalur ibu, serta setiap perempuan

mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi $. Hal itu
menunjukkan dua makna.

Pertama, Allah @ menghalalkan bagi beliau -selain istri-

istri beliau- setiap perempuan yang saat belum menjadi istri beliau

saat Allah menghalalkannya bagi beliau. Alasannya adalah karena

saat itu Nabi S tidak memiliki istri dari kalangan anak-anak

paman dan bibi dari jalur ayah atau ibu. Padahal saat itu beliau

telah memiliki sejumlah istri. Allah & jr.rgu menghalalkan bagi

beliau untuk memadu dalam jumlah yang dilarang bagi selain

beliau. Allah & jugu menghalalkan bagi beliau perempuan yang

menyerahkan diri tanpa mahar, padahal hal seperti ifu dilarang

bagi selain beliau.

Kemudian beliau memberikan kebebasan kepada beliau

unfuk menerima atau meninggalkan perempuan yang

menyerahkan dirinya kepada beliau untuk dinikahi. Allah &
berfirman,
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"Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa tnng kamu

kehendaki di antara mereka (isti-istimu) dan hoteh pula)

menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang

kamu ingini unfuk menggaulinya kembali dari perempuan yang

telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu." (Qs. Al Ahzaab

[33], 51)

Barangsiapa di antara kaum perempuan yang

menghibahkan atau menyerahkan dirinya sehingga ia menjadi istri

beliau, maka ia tidak halal lagi bagi seorang pun sepeninggal

beliau. Sedangkan barangsiapa yang tidak menyerahkan dirinya,

rnaka ia tidak bisa disebut sebagai istri, sehingga ia halal bagi

beliau dan bagi orang lain.

-Y r \ 1,UUt vtl iJte ,e!)t G?i
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2416. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy_
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik rnengabarkan
kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa,d, bahwa ada
seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi s,
lalu perempuan ifu berdiri lama sekali. Kemudian seorang laki-laki
berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau
fidak memiliki hajat kepadanya." Kemudian sahl bin Sa,d
menyebutkan bahwa beliau menikahkan laki-laki ifu dengan
perempuan tersebut.24

Di antara kekhususan yang diberikan Allah @ kepada Nabi-
N5n # adalah firman Allah @,

6

+i#r;s"6u
<ry;{U o54i

"Nabi itu (hendaknyn) tebih ubma bag orang_orang
mukmin dari diri mereka sendiri dan isti-istinya adatah ibu-ibu
mereka. "(Qs.Al Ahzaab [33], 6)

'w; Jv; ;i i,:;v;i 6"H)5a;u
errri ,/ ? .| / /n/e
r}r=9j-r Ui4$l

2a Hadits ini telah disebutkan berikut akhrilnyapada (no. 2263) ser-aralengkap
dalam pernbahasan tentang mahar. Asrrsyaf i -ory"butkur,rr1. di sini secara ringLs.-
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'Dan fidak boleh kamu menyakiti (hafi) Rasulullah dan tidak

(pula) mengawini isti-istrinya selama-laman5n sesudah ia wafat."

(Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

Allah S mengharamkan umat Islam untuk menikahi istri-

istri beliau sepeninggal beliau. Sementara istri-isfui seseorang selain

beliau tidaklah seperti itu. Allah & iuga berfirman,

-{iieL"[:$ie*1L"t;Al{a|-

'Hai isti-isti Nabi, kamu sekalian frdaHah seperti uranita

yang lain, jika kamu bertakwa. "(Qs. Al Ahzaab [331t 32)

Allah & mengistimewakan istri-istri beliau dengan

keberadaan beliau dibandingkan perempuan-perempuan yang lain

di dunia.

Firman Allah, "Dan istri-istinya adalah ibu-ibu merel<a"(Qs-

Al Ahzaab t33l: 6) ini seperti yang saya sampaikan terkait keluasan

bahasa Arab. Satu kata dapat memngkum ban5nk makna yang

beragam. Juga seperti penjelasan yang saya sampaikan bahwa

Allah @ telah menetapkan banyak kewajiban dengan wahyu-Nya,

dan menetapkan berbagai syariat yang beragam melalui lisan Nabi-

Nya dan pertuatan beliau. Jadi, kalimat "ibu-ibu merel<a" ifrt

maksudnya adalah dari satu sisi makna, bukan dari sisi makna

yang lain. Yaitu mereka tidak halal menikahi istoi-istri Nabi S
dalam keadaan apapun, tetapi tidak haram bagi mereka unhrk

menikahi anak-anak perempuan mereka seandainya mereka

memiliki; sebagaimana kaum laki-laki haram menikahi anak-anak

perempuan dari ibu-ibu yang melahirkan mereka atau men5nrsui

mereka.
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Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang

menunjukkan Anda terhadap makna tersebut?" Dalilnya adalah

Rasulullah,$ menikahkan putri beliau yang bernama Fathimah,

sedangkan beliau adalah bapaknya orang-orang muslim, dan

Fathimah merupakan anak dari Khadilah Ummul Mukminin.
Beliau menikahkannya dengan Ali A&. Beliau juga menikahkan

Ruqayyah dan Ummu Kultsum dengan Utsman igb saat beliau di

Madinah. Zainab binti Ummu Salamah juga menikah. Zubair bin
Awwam juga menikahi anak perempuan Abu Bakar;{$, dan

Thalhah menikahi anak perempuan Abu Bakar yang [ain.

Keiuanya merupakan saudari Ummul Mukminin. Abdurrahman

bin Auf juga menikah dengan anak perempuan Jahsy, saudarinya

Ummul Mukminin Zatnab. Orang-orang mukmin tidak mewarisi

mereka, dan mereka juga tidak mer,varisi orang-orang mukmin;

sebagaimana mereka mewarisi ibu-ibu mereka, dan ibu-ibu mereka

mewarisi mereka. Tampaknya isfui-ishi Rasulullah S menjadi

Ummul Mukminin lantaran besamya hak mereka atas orang-orang

muslim, dan lantaran keharaman menikahi isfui-istri beliau.

Ada kalanya Al Qur'an turun berkenaan dengan suafu

peristiwa. Ada kalanya Al Qur'an turun sesuai dengan yang

dipahami oleh orang yang berkaitan dengannya ayat ifu

ditumnkan, seperti ayat yang tampaknya bermakna umum tetapi

dimaksudkan untuk makna yang khusus, atau dimaksudkan untuk

satu makna bukan unfuk makna 5nng lain.

Masyarakat fuab biasa menyebut perempuan yang

mengunrsi un$an mereka dengan sebutan ummuna (ibu kami) darr

ummu al iyal (ibunya keluarga). Masyarakat Arab juga biasa

menyebut laki-laki yang menculmpi kebuh-rhan pokok mereka
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dengan sebutan urnmu al i5nl, dengan pengertian bahwa ia
menempatkan dirinya pada kedudukan ibu yang mengunrsi

keperluan keluarga.

Saya katakan, seorallg laki-laki juga bisa disebut sebagai

ibu. Ada kalanya masyarakat Arab menyebut unta, kambing dan

tanah sebagai ibu keluarga kani dengan pengertian bahwa dialah

yang mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Allah fr berfirman,

i,f k4 €;c4fi i6,r'u1)i;_ttrii

x'x;e:$*XA
'Orang-orang yang melalrukan zhihar terhadap istinga di

antan kamu, (menganggap istin5n sebagai ibunSm, Nahal
b'adalah isti mereka ifu ibu mereka. Ibu-ibu mereka fr'dak lain

hanyalah wanib yang melahirkan mereka. " (Qs. Al Mujaadilah

[58], 2)

Maksudnya, perempuan-perempuan yang melahirkan

mereka ifu adalah ibu mereka dari semua aspek, yaifu yang

mewarisi dan yang diwarisi, yang dihammkan unfuk dinikahi

karena diri mereka, yang karena mereka perempuan selainnp
juga haram dinikahi, yang tidak disebut sarna sekali kecuali dengan

sebutan ibu. Mereka ifu bukan bukan perempuan-perempuan lrang
melakukan persusuan terhadap anak sehingga dengan persusuan

ifu mereka menjadi ibu, padahal sebelum terjadi persusuan ifu
mereka tidak disebut ibu. Mereka juga bukan ibun5n orang-orang

muslim yang diharamkan unhrk dinikahi karena keharaman yang
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mereka munculkan atau yang dimunculkan oleh laki-laki; atau

ibunya orang-orang muslim yang diharamkan lantaran mereka
adalah iski-istri Nabi $. Jadi, mereka semua diharamkan karena

faktor yang dimunculkan oleh seorang laki-laki, atau yang mereka
munculkan sendiri, atau yang diharamkan oleh Nabi S.
Sedangkan ibu ifu haram dinikah karena dirinya sendiri, dan ia
juga mewarisi dan diwarisi, sehingga perempuan lain menjadi

haram karena faktor ibu. Yang dimaksud dengan ibu dalam ayat

tersebut adalah ibu dalam semua maknanya, bukan dalam

sebagian maknanya tetapi tidak pada sebagian yang lain

sebagaimana yang kami sampaikan terkait perempuan yang bisa

disebut ibu padahal ia bukan ibu yang sebenamya. Allah

Mahatahu.

Hal ini menjadi dalil mengenai ayat-ayat sempa yang tidak

dipahami oleh orang yang lemah dalam bidang bahasa dan fiqih.
Selain itu kami telah menyampaikan bahvrn Nabi S memiliki

sejumlah istui yang lebih banyak daripada 5nng dimiliki kaum laki-

laki lain. Kami juga telah men5nmpaikan adan5ra perempuan yang

menyerahkan dirinya tanpa mahar, dan keberadaan istri-istri beliau

sebagai ibu bagi orang-orang muslim sehingga Udak halal dinikahi

bagi seseorang sepeninggal beliau, atau hal-hal lain yang semakna

dengan itu, yaitu hukum antara suami-ishi dalam pengertian halal

dan haram karena faktor yang muncul belakangan. Tidak diketahui

hukum halal bagi manusia itu berbeda dari hukum halal bagi

Nabi $ dalam perkara tersebut.

Di antaranya adalah beliau membagikan waktu giliran di
antara istri-istri beliau. Jika beliau ingin bepergian jauh, maka

beliau mengadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara
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mereka lrang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya

bepergian. Ketentuan ini berlalu unfuk semua oftrng yang merniliki
beberapa isbi.
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24L7.Rabi' mengabarkan kepada kami, iu J"rfutu, Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia b€rkata: Muhammad bin AIi
mengabarkan kepadaku, bahura ia mendengar hnu Syihab
menceritakan dari Ubaidullah, dari Aiqph @, bahun jika

Rasulullah $ ingin bepergian jauh, maka beliau mengadakan

undian di antara istri-istri beliau- Siapa di antara mereka Srang

keluar undiannya, maka beliau pergl bersamangn-2s

2418. Contoh lain adalah ketika beliau ingin menceraikan

Saudah, ia berkata, "Janganlah engkau menceraikan aku, dan

biarkan alnr agar Allah membanghtkanlm bersama isti-isfuimu.

2s Hadit ini telah disebufl<an b€riht bkfuifrya pada (no. 2340) dalam bab
tentang pernbagian giliran iskFisti manakala suami datang dari bepergian.
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saudariku

2419. "Anak perempuan Muhammad bin Musallamah

melakukan hal seperti ini ketika suaminya ingin mehthalaknya.

Ada ayat yang turun berkenaan dengannya."27

26 HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (no. 2683) dari jalur Sulaiman bin Muadz dari
Sirnak bin Harb -saya menduganya dari llsimah- dari hnu Abbas 4S,, ia berkata:
Saudah khawatir dithalak oleh Rasulullah $, sehingga ia berkata, "Ya Rasulullah,
janganlah engkau menthalakku, tetapi tahanlah aku, dan aku akan berikan hariku
kepada Aiqrah." Rasulullah & p.rn melakukannya. Dari sinilah turun ayat ini, "Dan
jil<a seomng wanita khawafrr akan nus!/w atau sil<ap tidak acuh dari suaminln, maka
tidak mengapa bagi kduan5a mengadakan gng sebanar-benamya-" (Qs.
An-Nisaa' 14}. L28l Ia berkata, "Kompensasi apa saja yang dibuat dalam perdamaian
keduanya itu hukumnya boleh." W. Mnhah Al Ma'bud,2/17, no. 79M1.

HR. Abu Daud (pernbahasan: Nikah, bab: Pernbagian Giliran di antara Istri{stri,
2/6014021 dari jalur Ahmad bin Yunus dari AMurrahman bin Abu Zinad, dari
Hisyam bin Urwah, dari ayahnSra, ia berkata: Airyah 6 berkata, "Wahai anak
saudamlm, Rasulullah Sr tdak pernah mengutamakan sebagian dari kami atas
sebagian yang lain dalam hal pernbagian gilimn, lraihl dalam hal berdiamnya beliau di
terrpat kami. Hampir Edak ada had kecuali beJiau berkeliling ke rumah-rumah karni
seluruhnya. Beliau mendekati setiap isbi tanpa mdalnrkan persetubuhan, hingga beliau
tiba di tempat isti yang beliau gilir, lalu beliau krnalam bersamanya."

Saudah binU Zam'ah b€rkata saat ia khawatir diceraikan oleh Rasulullah &, "Yu
Rasulullah, hariku unhrk Aiq/ah *." Rasulullah # p,ln menerima tawaran Saudah ini.

Aisyah 6 berkata, "Kami mengatakan bahwa tentang hal itulah Allah &
menurunkan ayrat ini unhrk perernpuan?erempuan !,ang senrpa dengan Saudah-kalau
tidak salah ia membaca ayat, "Dan jil<a sarutg wanib khawntir akan nugnz abu
sikap tidak acuh dad swmin5a, maka tidak menlfary bgi kduaryn mangadalan
rydamaian Sang s&anariemm5a. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 128)(no. 2135)

HR. Al Hakirn dalam Al Musbdmk 12/186.1.
Al Hakim berkata, "Sanad hadib ini slnhih." Penilaiannya itu disepakati oleh

A&-Dzahabi.
Sebenamya hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, dan telah

disebutkan pada (no. 2336) dalam bab tentang pernbagian gilimn di antara
isbi-ishi.

27 Asfsyali'i merirrnyatkan hadits ini dengan dalam bab tentang
khulu' dan nuquzbet*ut narrh, inqa Allah.
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Asy-Syafi'i berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami dari

Az-Zuhn, dari lbnu Musayyib tentang hadits tersebut, bahwa alat
dimaksud adalah firman Allah, 'Dan jika seoftng unnib khawatb
akan nus5ruz atau sikap tidak acuh dari suamin5a, mal<a frdak

mengapa bagi kduanya mengadakan perdamaian Wng sebenar-

benam5n. "(Qr. An-Nisaa' l4l:7281

Redaksi hadits tersebut adalah: Dari Said bin Musalryib bahun anak perernpuan
Muhammad bin Musallamah menjadi isti Rafi' bin Khadij, nEunun sraminya itu Udak
menyukai suatu hal darinya, baik karena sudah tua atau karena fuktor lain. Karern itu
ia ingin menthalak iskinya itu. Perempuan itu pun berkata, "Jangan ceraikan ahr' dart
tahanlah aku. Kamu boleh memberikan gilimn kepadaku sesukamu.' Dari shilah
Allah & menurunkan ayat, "Dan jika seorang wanita l<hawatir al<an nuqruz abu sihp
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa ba@ kdwn5a manga&l<an
perdamaian 5nng sebenar-benan5n "(Qs. An-Nisaa' [4]= 128)

HR. Al Baihaqi dalam Srzran Al Kubn (pembahasan: Nikah, bab: Datl bahura

Nabi $ Dalam Perkara yang Kami Sebutkan ... Yung Halal bagi Beliau tidak Berbeda
dari Yang Halal bagi Manusia Lainnya, 7n5l danjalur Abu Said bin Al Arabi dari
Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dengan redaksi lrang serupa.

HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: NiLrah, bab' laki-laki yang
Menikahi Perempuan dengan Syarat Perempuan Itu Mernperoleh Gitran Satu Flari
sedangkan Fulanah Mernperoleh Dua Hari, 6/2381 dari jalur Ma'mar dari Az-athri,
dari Ibnu Musalryib dan Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi' bin Khadry merniliki isti png
sudah tua usianya.. Kemudian ia memadunya dengan seoftmg perempuan yang rnasih
muda. Ia lebih mernentingkan yang gadis itu, sehingga istinya yang perhma frdak
senang sekiranya ia tetap menjadi istrinya dengan perlakr.ran seperti itu, sehingga Rafi'
bin Khadij menthalaknya satu kali. Hingga kefika batas waktu iddah-n5ra tnggat
sebentar lagi, Rafi' berkata kepada istrinya itu, "Jika kamu mau, aku akan rujuk
kepadamu, tetapi kamu harus sabar dikalahkan. Namun jika kamu marf alu akan
membiarkanmu hingga batas waktumu habis." Perernpuan itu menjawab, "Rrjuldah
kepadaku, dan aku akan sabar dikalahkan." Rafi' pun rujuk kepada isbi pertarnanya ihr
dan ia tetap mernentingkan istinya yang masih muda. Namun isfoi pertarnanya ihr
tidak sabar dikalahkan sehingga Rafi' menthalaknya sekaii lagi, dan ia lebih rnerrilih
istrinya yang masih muda." Periwayat berkata: Ituhh perdamaian yarg b€dtant a
sampai kepada kami bahr,ua mengenai hal itulah Allah menunrfian arpt, "hn jila
seorang wanita l<haumtir akan nuqruz atau sikap tidak acuh dari suamin5a, mfu ilak
mengapa bagi kdua4a matgadal<an 5nng sfuiar-batanryn. " (Qs- ArF
Nisaa' [4]: 128)
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Masalah ini dibahas pada tempatrya tersendiri berikut
dengan argumen-argumennya.
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,jilA')i y$')t 'u Gii ary t#l ,). *
-z

,*:;i'lt ,S.r;.'";" o.;s'),i ,;;; atl:
242o.Rabi' .nunnuUurl tupual kami, ia berkata, ;

Syaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Anas bin Iyadh

mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Habibah binti Abu

Sufuan, ia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau

berminat terhadap saudariku, binti Abu SufIEn?" Beliau bertanya,
"Apa yang akan aku lakukan?' Ummu Habibah berkata, "Engkau

menikahinya." Beliau bertanya, "hgkau senang hal ifu?" Ummu

Habibah berkata, "Aku tidak bertasa-basi denganmu, dan aku

lebih senang jika oremg yang bersamaku dalam kebaikan adalah

saudara perempuanku sendiri." Beliau berkata, "Dia tidak halal
aku nikahi." Aku (Ummu Habibah) berkata, "Aku diberi kabar

bahwa engkau melamar anak perempuan Abu Salamah."
Rasulullah S bertanya , " Arlak perempuan Abu &lamah?' Aku

menjawab, "Ya." Beliau bersaMa, *Sandainya dia bukan anak
tiiku tmng berada dalam maka ia tetap tidak halal aku
nikahi karena ia adalah pubi saudara lakilakiku dari hubungan

Wrcusuan. Tsuwaibah pemah men5rusuiku dan ayah Durah. Oleh

karena ifu, janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan

kalian dan saudara-saudara perempuan l<alian !'28

28 Fm.. Al Bukhari : Nikah, bab: Furrnn Allah: Anak-Arnk Istrimu
png dahm Perneliharaanmu Dari Isti Yang Tdah Kamu Campuri, S/365, no. 5105)
dari jalur Al Humaidi dari Sufuan dari Hisyam dengan sanad ini dengan redaksi yang
senrpa.

46



AlUmm

Semua yang saya sampaikan kepada Anda, yaifu hal-hal
yang diwajibkan Allah & kepada Nabi-Nya dan hal-hal yang

diperkenankan bagi beliau tidak bagi manusia lain, baik yang
dijelaskan dalam Kitab Allah, atau dalam perkataan Rasulullah S
dan perbuatan beliau, atau menumt ijma' para ulama, semua ifu
tidak diperselisihkan hukumnya.

9 - Penjelasan Tentang Perintah Nikah

Asy-Syafi'i berkata: Allah ffi berfirman,

b)1H{' {rE "4 i4*i5'K" u!:Ji'.V,SS

".4#uxrtGi$'tK
'Dan kawinkanlah orang-orang Wng sendiian di antara

kamu, dan orang-orang yang layak herkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Nlah al<an memampukan mereka
dengan karunia-Nya. "(Qs. An-Nuur l24l: 32)

Perintah dalam Kitab dan Sunnah serta dalam perkataan
manusia ifu mengandung beberapa makna.

HR. Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Keharaman Anak Bawaan Isti dan
Saudari lsbt,2/7072, no. t5/L4y';9) dari jalur Muhammad bin Ala' Abu Kuraib dari
Abu Usamah dari Hisyam dengan redaksi !,ang serupa.
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Pertama, Allah ft mengharamkan sesuafu kernudian

memubahkannya, sehingga perintah Allah tersebut berttriuan unfuk

menghalalkan suatu yang sebelumnya Allah & haramkan, seperti

firman Allah &,

Ar;a:;uW
"Dan apabila kamu telah menyelaaikan ibadah laii, maka

bolehlah berburu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Juga seperti firman Allah,

ei.IiA;g;:6i5-ai6,$irtg
'Apabila telah ditunaikan shalat mal<a bertebannbh l<amu

di muka bumi. "(Qs. Al Jumu'ah [52]: 10)

Sebelumn5ra Allah @ mengharamkan berbunr bagi orang

yang sedang berihram, dan melarang jual-beli saat adzan telah

dikumandangkan. Tetapi kemudian Allah memubahkan keduansn

di luar waktu Allah & mengharamkan keduanya. Juga seperti

firman Allah,

st'; z:; e # i;y 
"g"'{g 

;$2 #tr3('

@e-;(4lK
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (t/ang lamu

nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan. Kemdian iil<a

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari malawin itu

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pembaian ifu
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(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. " (Qs. An-

Nisaa' [4]: 4)

Juga seperti firman Allah,

tixs 
{dt'v:-!S $ W qA i{. 

" 
rig

'Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah

sebagiannya dan bei makanlah orang yang rela dengan apa yang

ada padanya Aang frdak meminta-minta) dan orang yang

meminta. " (Qs. Al Hajj l22l: 36)

Hal-hal semacam ini banyak ditemukan dalam Kitab

Allah ffi dan Sunnah Nabi S. Perintah tersebut bukan merupakan

keharusan bagi mereka unfuk berburu manakala mereka telah

keluar dari ihram, dan bukan keharusan untuk bertebaran di muka

bumi unfuk mencari rezel<r seandainya mereka telah mengerjakan

shalat Jum'at, dan tidak mesti makan sebagian dari mahar istrinya

manakala istrinya rela, dan tidak mesti memakan sebagian dari

unta yang disembelih sebagai kurban manakala mereka telah

menyembelihnya.

Dimungkinkan perintah nikah itu menunjukkan kepada

mereka apa yang harus dipenuhi dalam nikah, yaitu sifat bijak

mereka untuk memahami pemikahan sesuai dengan firman

Allah &,

*;,uxr#:G,$Ko;
"Jika mereka miskin Allah akan menarnpukan mereka

dengan karunia-N5n "(Qs. An-Nuur l24l:321
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Afat ini menunjukkan nikah sebagai jalan untuk

memperoleh kekayaan dan terpelihara dari zina.

2421. Juga seperti saMa Nabi $,

.t-f:)";:rG.rS tslsL

"Bepergianlah kalian, nisaSn l<alian sehat dan dikaruniai

rueki. E9

29 Fm- Al Baihaqi dalam Surran Al Kubm (pernbahasan: Nikah, bab: Firman

Allah: Dan Kawinkanlah Omng-Orang Yang Serrdirian Di Antara Kamu, Dan Orang-

Orang Yang L-afiak (Berkawin) Dari Hamba-Hamba Sahayamu Yang Lelaki Dan

Hamba-Hamba Sahalamu Yang Perernptrarl 7/LO2l dari lalur Muhammad bin

AMun:ahman bin Raddad syaikh penduduk Madinah dari Abdulhh bin Dinar dari Ibnu

Umar dfu, ia b€rkata" "Bepergianlah kallan, niscaya kalian sehat dan memperoleh

keuntnngan-" Dahm riunpt }obtb Al Ausfi disebutkan, "Dan kalian selamat."
Juga dari jalur Daud bin Rasyid dad Bistham bin Habib dari Qasim bin

AMurmhman bin Fladm dari lbnu Abbas +, ia berkata' Rasulullah $ bersabda,

"Bepqglanlah lalian, nlsa5a l<alian sdnt fun manpaoleh kanntwgan."
MerEerni jalur riwayrat pqtam4 Ath-Thabrani dmilrrm Al Austhbql<ab, "Tidak

ada ynng merirrayatkannya dari Ibnu Dnar selain Muhammad bin Raddad." (8/L95,
no. 7396) Adz-Dzahabi dalam Al MuhadzdabHata, "lbnu Raddad adalah periwayat
yang l€rnah."

q/aikh Afmad bin Ash-Sfriddh Hata" 'Periru4,rat yang lernah tidak
meniscapkan haditsnya juga lernah, karma dimungkinkan hadits tersebut datang dari
jalur lain dan meningkat derajatrlra derrgan adaq;a hadib+Edits penguat."

qrail& Ahmad bin Ash-Shiddiq juga berkata, "Apa yang dikatakan Adz-Dzahabi
dalam Al Muhdda6 ihr tidak tepat, bahkan b€rlebihan. Karena ungkapan-ungkapan
laitik yrang disebutkannya terkait lbnu Raddad dalarr. Al Mian tidak menunjukkan
bahwa ia lernatr, t€rlebih lagi Ibnu Hibban merryehrd<annya dalam Ab-Tsiqat." (N
Madawi, 4/19*2OOl

Adapun ph-n Ibnu Abbas, di dalamnya ada qdton bin Abdurrahman. Ibnu Ma'in
berkata, 'Ia mngat lernah." Pendapat ini &tutukan As-Saji darinp. W. Mizan Al
ffrdal,3/3741

qrailfi Ahrnad bin Ash-Shiddh b€*ata, 'Sesrrrggutnlra hadits ini memiliki
beberapa iahrr riwayat lain. Di antararrya adahh hadilb Abu Said, hadits Abu Hurairah,

dan hadit Ibnu Abbas,&, serta riulaft Musallantah Muhammad bin

Abdurrahman-" (Al Madawi, 4/2OOl
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Hadits ini hanya mengandung anjuran, bukan menunjukkan

keharusan bagi seseorang unhrk bepergian guna mengupayakan

kesehatan danrezeki.

Dimungkinkan perintah nikah adalah suahr keharusan, d*
dalam setiap keharusan dari Allah itu mengandung arahan,

sehingga keharusan dan arahan itu bertemu di dalamnya. Sebagian

ulama berpendapat bahwa selunrh perintah ifu menunjukkan

perkenan dan petunjuk terhadap kebaikan hingga ditemukan dalil

dari Kitab, Sunnah atau ijma' yang menunjukkan bahwa yang

dimaksud dengan perintah tersebut adalah keharusan, sehingga

hukumnya fardhu dan tidak halal ditinggalkan, seperti firman
Allah.@,

@-os:li'{W$",53f6tir'iii$i'g',i.r3
'Dan dirikanlah salat, funaikanlah zakat dan rukuklah

beserta orang-orang yang ruhtk. "(Qs. Al Baqarah [2]: 43)

"rf&-G,*t V 
"f-3; 

"i#'i'^1 ;5f "c i
@1+',*K;"a',*6ria

-Ambillah zakat dai sebagian han:a mereka, dengan zakat

ifu kamu membersihkan dan menyucilan mereka serta doakanlah

mereka. Sesungguhnya doa kamu ifu (menjadi) ketenteraman jiwa

bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur. "(Qs.

At-Taubah [9]: 103)

fi.re*Seujnl
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'Dan sempumakanlah ibadah haji dan umrah karena

Allah. "(Qs.Al Baqarah 12\ 1961

Juga seperti firman Allah,

W ny$* r; -;-{ U *.\ti & ;'i,
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap

Allah, tnifu haqt) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke

Baifillah. "(Qs.Aali Imraan [3]: 97)

Allah S menyebutkan haji dan umrah secara bersama-sama

dalam perintah, tetapi Allah hanp menyebut haji saat menjelaskan

hukum fardhu. Mayoritas ulama tidak berpendapat bahwa umrah

itu hukumnya wajib, meskipun kami senang sekiranya seorang

muslim tidak meninggalkan umrah- Hal-hal semacam ini ban5rak

ditemukan dalam Kitab Allah &.
Sedangkan hal-hal yang dilarang Alah & itu hularmnya

haram hingga ditemukan dalil bahwa larangan tersebut bukan

untuk mengharamkan, melainkan untuk memberikan arahan dan

unfuk menjaga agar tidak jahfi ke dalam keharaman, atau unfuk

menjaga adab bagi orang yang dilarang. Apa yang dilarang

Rasulullah I jrsu seperti itu.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa perintah fidak

menghasilkan hukum wajib hingga ada dalil yang menunjukkan

bahwa hukumnya wajib, seyogianya memahami dalil terhadap apa

yang saya sampaikan, yaitu perbedaan antara perintah dan

larangan, serta apa yang saya sampaikan di awal bahasan tentang

Al Qur'an dan Sunnah. Sedangkan masalah-masalah yang sempa
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tidak perlu kami sampaikan karena cukup dengan apa yang telah

kami sampaikan.
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2422. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Aslt
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufun
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah d6, bahwa Rasulullah S bersaMa,

'Uanganlah l<alian mengusil*u dengan ap Wng telah aku

tinggalkan unfuk kalian. Sesungguhnya oftng-oftng Wng sebelun

kalian binasa karena merela barrWk fun5n dan suka menyalahi
para Nabi mereka. Ihrena ifu, bik aku perintahkan l<alian

mengerjakan sauafu, maka laksnakanlah semampu kalian! Dan

,
4)
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apabila aku larang kalan mengerjakan sauafu, mal<a

tinggalkanlah!'8o

}CAt t1?i 'iu ,e!)t t|?i -yryr
* ,gr\t * ,)671 €j * ,L,i, t:?i iJb

.;tL;'J,'{"- ) -. ht,* "rat *i;t,r'l
24g. Rabi' mengabarkan kepada U"r",, ia berkata, *ra

Syafi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Sufuan

30 I ih. Shalnkh Hammam bin Mumbbih, dari Abu Hurairah (hlm. 10O, no. 32)
dengan redaksi lnng s€rupa.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Kitab dan Sunnah, bab'

Meneladani Sururah-Sunnah Rasuhdlah i&, 4/%r., no. 72881dari ialur Ismail dari

Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 6 dengan redaksi gang s€rupa.

HR. Muslim : Keutamaan-Keutamaan, bab: Penghormatan k€pada

Nabi $, dan Tidak Banyak Bertanya kepada Beliau tentang Sesuatu 1Bng Tidak
Penting, 4/L83O-L831, no. 13O11337).

Juga dengan sanad Muslim kepada Shalnkh Hammam (no. 131,21337).
Sebagaimana Muslim meriwayatkannya (penrbahasan: Haji, bab: Fardhu Haji

Satu Kali Seumur Hidup, 2/9751dari jalur Yazid bin Harun dari Rabi' bin Muslim Al

Qurasyr dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah 45, ia berkata, "Rasululhh *
berkhutbah di hadapan kami, dan dalam l..hutbahnSra ihr beliau bersabda, "Walni umat
lslam, Allah telah metnjibl<an haji abs l<alian, mala Mtajilah!" Seseorang bertangn,
"Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Beliau diam hinggp orang itu bertanSra dernikian

figa kali. Rasulullah # lantas bersabda, "&andain5a aku berkata, 'Ya', tanfubh w;ajib

hukumnja (bahaji setiap tahtn), dan tqtulah kalian fidak sangslup mengqjalanryB."
Kernudian beliau bersaMa, *Janganlah lalian mangril*u... "(hadits)

Hadits ini menjelaskan latar belakang hadib dan sebagian mal$ran!,a.
Untuk mengetahui makna lebih luas, silakan baca kitab Shahifah Harnmam bin

Munabbih dan syarah karni (hlm. 1OG1O3).
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mengabarkan kgpada kami dari Abu Zinad, dpri Al A'raj, dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, semakna deggan,hadttu,6sbelgmnya.3;1, .

Ada kemungkinan bahwa perintah ifu bermakna larangan,

sehingga keduanya berlaku mengikat kecuali ada dalil yang

menunjukkan bahwa keduanya tidak berlaku mengjkat Sabda

Nabi $, "Maka laksanakanlah semampu kalian"' maksudnya

adalah mereka harus mengerjakan perintah semarnpu mereka,

karena manusia hanya dibebani apa yang mereka sanggupi dalam

hal perbuatan seperti kemampuan terhadap sesuafu, karena yang

diperintahkan ifu mempakan sesuafu yang terjangkau

kesanggupan. Sedangkan larangan, setiap orang pasti mampu

meninggalkan setiap yang Allah ingin agar ia ditinggalkan, karena

lamngan ihr bukan pembebanan sesuafu unfuk diadakan,

melainkan menahan diri dari sesuafu.

Para ulama saat membaca Kitab dan mengkaji Sunnah

harus mencari dalil-dalil unfuk membedakan antara kehamsan,

mubah, arahan yang bukan keharusan, baik dalam perintah atau

dalam larangan.

Jadi, keharusan yang mengikat baE para wali perempuan-

perempuan yang sendirian, serta para perempuan yang merdeka

lagi baligh, manakala mereka ingin menikah dan menunjukkan

kerelaan terhadap mempelai laki-laki adalah menikahkan mereka,

sesuai dengan firman Allah &,

31 Uh. taffirijtadits sebelumnya karma ini mempakan riwayat hadits tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al Humaidi dengan dua riwayrat tersebut dari Sufuan. (Lih.

Al Musnad, 2/477 47 8, no. 1 125)
Di dalamnyra hnu Ajlan menambahkan: Kerrudian aku menceritakannya kepada

Aban bin Shalih, dan ia kagum dengan kalimat ini, "Maka keriakanlah apa yang kalian
sanggupi!"
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'G6;- 6 "rl;\53 <i i#;* )qi "#'iV
";2if,iu,#ifii6yi#.yj

"Apabila kamu menthalak isti-istimu, lafu habis idahnga,

maka janganlah kanu (pan wali) menghalangi mqela l<aunn lagi

dengan bakal suarninya, apabila telah terdapat kerelaan di anbn
mereka dengan cara Snng makruf. "(Qs.Al Baqarah l2l:2321

Jika seseorang samar dalam memahami bahwa ayat ini

diawali dengan menyebutkan suami, maka ayat ini

mengandung dalil bahwa yang dilarang untuk menghalang-halangi

dan mempersulit adalah para r,mli, karena manakala suami telah

menthalak dan iski yang dithalak itu telah selesai masa iddabnya,
maka suami menjadi orcmg yang paling jauh dari istri. Bagaimana

mungkin seorang perempuan dihalangi dan dipersulit oleh

seseonrng yang tidak memiliki kanuenangan dan tidak memiliki hak

unfuk mempersulihrya dalam sebagian urusannya? Barangkali ada

yang bertanya, "Tetapi dimungkinkan maksudnya adalah ketka
perempuan yang dithalak itu mendekati batas iddah mereka,

karena Allah ft berfirman kepada para suami,

:7 ;,i4 (;K;6 -Lii{';:Lb :r41"# rttj
€ . a-z i) ).tt'4*ry

'Apabila katnu menthalak isti-isbimu, lafu mqeka
mendel<ati akhir iddah-n5a, mal<a rujukilah merela dengan ara
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yalTg makruf, atau cerail<anlah merel<a dangwz cara yarvg makruf
(pula) "(Qs.Al Baqarah 12h 23Ll

Jawabnya, ayat ini menunjukkan bahrrra Allah & tdak
menghendaki makna ini, dan bahwa malma telsebut tdak
terkandung dalam ayat tersebut. Karena marakala istri yang

dithalak itu telah mendekati batas iddah mereka, atau belum

mencapai batas iddalrnya, maka saat ifu AIbh melarangnya unfuk
menikah sesuai dengan firman Allah,

71;J 4-I5ri'9, {- 4a g i'j;L y;'t;
"Dan janganlah kamu berketebpan hafi unfuk benkad

nikah sebehrn habis iddah-n5n. "(Qs. Al Baqarah 121 235)

Makzudnya p€rintah Allah dalam ayat ini hrkan: Janganlah

seseorang menghalangi pemikahan dengan hki-laki lrang memang
telah dilarang Allah & untrk menikah. Sebaliknya, makna perintah

Allah di sini adalah: Janganlah s€seorcng gi p€rnikahan

dengan seseorang yang diperkenankan AIhh, yang karena suatu

sebab dilarang oleh Allah.

Sebagian ulama menghapal riunyat bahrrra ayat ini turun
berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar. Kisahrsra, ia menikahkan
saudarinya dengan seorang laki-laki, kernudian laki-lald ifu
menthalak saudarinya. Ketika iddal>nya tdah selesai, laki-laki

tersebut meminta unhrk menikah dengan saudariryn lagi, dan

saudarinya pun meminta hal ifu. Ma'qil bin Yasar pr.n berkata,
"Aku menikahkan saudarilor denganmu, hrkan dengan laki-laki

lain, tetapi kemudian kamu menthalaknlra- Aku fidak mau

menikahkan kamu dengannya unfuk selama-hmarr5ra." Dari sinilah
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turun ayat, 'Apabila kamu menthalak isti-istrimu, lalu habis

idahnya, maka janganlah kamu (para unli) menghalangi mereka

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan

di antara mereka dengan cara yang malruf. " (Qs. Al Baqarah [2]:

232)

Ayat ini mengandung dalil bahwa pemikahan itu terlaksana

dengan kerelaan wali bersama mempelai laki-laki dan perempuan

yang dinikahkan. Masalah ini telah dibahas dalam bab tentang para

wali.

Sunnah pun menunjukkan makna yang dihrnjukkan oleh Al

Qur'an, bahwa wali perempuan merdeka wajib menikahkannya.
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2424. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin

Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari hnu Abbas, ia berkata:

Rasulullah S bersabda, 'Janda itu lebih berhak atas dirin5n

daripada walinya. Sdangkan perempuan gadis diminta izin terkait

dirinya, dan diamnya merupakan pertanda izinnya"'82

32 Hadits ini tdah disebud<an berikut bl<hrit'nya pada no. 2211 dalam bab

tentang pemimnan oleh ayah.
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2425. Nabi S bersabda, "Perempuan mana saia yang

menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika mereka

berselisih, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak

memiliki wali.'83

Oleh karena perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya,

sedangkan pemikahan ifu terlaksana dengan wali, maka wali tidak

boleh menghalanginya untuk menikah.

Sabda Nabi S, "Jika mereka berselisih, maka sultan

menjadi wali bagi perempuan yang frdak memiliki wali"
menunjukkan bahwa sultan berhak menikahkan perempuan yang

tidak memiliki wali, dan juga perempuan yang memiliki wali tetapi

walinya itu menolak untuk menikahkannya manakala wali

mengeluarkan dirinya dari kewalian dengan jalan maksiat berupa

mempersulit dan menghalang-halangi. Kedua hadits ini tercantum

dalam bahasan tentang para wali.

taki-laki dalam sebagian aspeknya dapat tercakup ke dalam

kata cr.i.)ii "orang-orang yang sendirian", yang para walinya hanrs

menikahkan mereka, manakala laki-laki tersebut adalah seorang

33 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuilnrla pada (no. 2203) dalam bab

tenfang pemikahan tidak sah kecuali dengan wali.
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yang diwalikan, sudah baligh, membufuhkan nikah, dat mampu

secara harta. walinya wajib menikahkannya- Meskipun ayat dan

Sunnah tersebut berlalm khuzus unfuk perempuan, namun

menurut saya hal itu juga berlaku bagi laki-laki karena tujuan dari

pemikahan seorang perempuan adalah menjaga diri dari zina

lantaran dalam dirinya diciptakan syahwat, dan karena khawatir

terjadi fitnah. Alasan tersebut juga terdapat dalam diri lakilaki
sesuai dengan ftrman Allah &,

;4 ,r!4,1)
, ,a ,. z?e.1 2 )l.a ,,>'s+.illi.-

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diingini, 5nifu: wanita-wanita." (Qs. Aali

Imraan [3]: 14)

Jika seorang laki{aki menjadi wali bagi dirinya sendiri, dan

ada seorang perempuan, maka saya senang sekiranya masing-

masing dari keduanya menikah manakala memiliki hasrat yang

besar terhadap pemikahan. Karena Allah @ memerintahkannya,

meridhainya, menyerukannya, serta mengadakan berbagai manfaat

di dalamnya. Allah @ berfirman,

\ay,f,4-tii;3qi${)
'Dan daripadanym Dia mencipblan istin5n, agar dia

mensa senzrng kepadanya."(Qs. AI-A'maf [7]: 189)

Allah & juga berfirman,
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L' {J'ff) q;i"K-;fi"i;{J i4K5
';'tl!ri$.r4.;j

'Allah manjadil<an bagi kamu isti-isti dari ienis kamu

sadid dan menjadilan bagimu dari isti-isti kamu ifu, anak anak

dan anat-ct-tan. " (Qs. An-Nahl 116l: 7 2l

Merrurut sebuah pendapat, kata ao'ii!2 berarti besan.

Allah & juga berftrman,

"W6ii43(i.l$rul*"5ifr
'Dan Dia (pula) Wng mencipblcan manusia dari air, lalu Dia

jadil{an manusia ifu (purya) kefunnan dan perbmnan " (Qs. Al

Fnrqaan l25l:541

*:, ilL hr J2 ,*)t'oi dl -Y rYI

&..1' & e :lj cl(.>r )k tFG:'Jt,
.Yz;u

6

2426. IGrni menerima kabar bahura Nabi $ bersabda,

'&ling menil<ahlah lalian, niscaSa iunhh kalian meniadi banyak,
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karena aku akan membanggakan kalian di hadapan unat-umat
yang lain, bahkan dengan janin 5nng gwgwr.'u

s4 HR. Ibnu Majah (pernbahasan: Nikah, bab: Keutamaan Nikah, 1,/529) dari
jalur Ahmad bin Azhar dari Adam dari Isa bin Maimun dari easim dari Aiq;"ah 6, ia
berkata: Rasuluflah$ bersaMa, 'Nikah itu tqnasuk srnnahku. Eramngsiap 5nng
h:dak mangamall<an sunnahku, maka ia hian tennasuk golonganku- Menikahlah
kalian, l<arqa aku akan membangalan lalfun di hadapn unat-unnt5ang rain."

Al Bushiri berkata, "Sanad hadits lernah karena para atrli Hadits menyepakati
kelemahan Isa bin Maimun Al Al Madini." SaSra katakan, hadits ini memiliki penguat
dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al Bazz:ar dahm Musnadtya.

HR. AMurrazzaq dalam Mushannafng (pembahasan: Nikah, bab: Kauajiban
Nikah dan Keuhmaannya, 5/L73) dari jahr Ibnu Juraij, ia berkata: Aku diberitahu dari
Hisyam bin sa'd dari said bin Abu Hilal bahwa Nabi $ bersabda, "Banyak
menikahlah kalian, nisaya iunhh l<alian menjadi banlnk, l<arqa aku akan
manbnggal<an l<alian di hadapan unat-umat lang lain pada Hari K*2nnt "

Sanad hadits terputus.
HR- Al Baihaqi dalam srznan Al Kubn (pernbahasan: Nikah, tnb: Aniumn Nikah,

7nq dafiiahr Amr bin Ali dari Muhammad bin Tsabit Al Bashri dari Abu Ghalib dari
Abu umamah rg, ia berkata: Rasuhrllah S bersaMa, "Mqtit<ahtah lalian, larana aku
akan manbnggakan kalian di hahpan unat-unat Stang lain pda hari Kiamat.
Jangankh lalian manjadi sepati pm nhib fud l<alangan nasmni_"

Muhammad bin Tsabit stahrsnya lernah.
HR' hnu Hibban dalam Al Maowrid(rrc. 12281darijahr Khalaf bin Khalifah dari

Hafsh bin Akhi Arras bin Malik, dari Anas, ia trerkata: Rasulullah $ mernerintahkan
menikah dan mdarang kehidupan dengan larangan y'ang keras. Beliau
bersabda, "Mqlikahlah kakan dangan Hqnpuan jnng pqpyang dan bryak anak,
karqta aku alan mantbangakan bnyalag junlah t<alian di hadapn umat-umat lain
@a Hari Kiamat."

Al Haitsami dalam Majma'Az-hua'id(4/2s9l berkata, "sanad hadits riasan."
FIR- Ahmad dalarn Musnadtya (Musnd Abdullah bin Arnr bin Ash, 2/172, no.

6609) dari jalur Ibnu [-ahi'ah dari Hu],ai bin AMullah dari Abu AMurrahman Al Hubuli
dari AMullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah & bersabda, "Nikahihh perempuin
pns bnpk mqniliki anak, l<aran aku akan b*bngga dangan katian pda Hari
Kiamat-"

AI Haitsarni dalam Majma' Az-htm'id (4/?s$l b€rkata, "Dalam sanadnya
terdapat Hugrai bin AMullah Al Ma'arifi. Ia dinilai tr,iqaht€,Elpiia merniliki kelernahan."
Dalam sanadnya juga terdapat lbnu [.ahi'ah- Sebagian imarn menilai rlasar haditsnya."

FIR. Ath-Thabrarn Al Ausath 15/241, no. ST42l dari jalur Sahl bin Hunaif, ia
berkata' Rasulullah $ bersabda, "Mqikahlah katian, tarqa aku akan babangga
dengan bnSalala jumlah kalian di hadapn umat-umat lain."
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Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Ath-Thabrani dalam .4./
Ausath. Dalam sanadnya terdapat Musa bin trbaidah fu-Rabadzi, statusnya lemah."
(4/2s3)

Juga dari jalur Muawiyah bin Haidah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,
"Paetnpuan hitam yang barynk anak itu lebih baik daripada perempuan cantik yang
tidak melahirkan anak. Sesungguhng aku akan dengan kalian pada Hai
Kiamat hingga dengan anak yang gugur dalam kadaan mengotot di pintu surga.
Kepadan5n dikatakan, 'MasuHah kamu ke surga!' Tetapi ia mengatakan, 'Wahai
Tuhanku, bagaimana dengan kedua omng hraku?' Maka dikatakan kepadanya,
'MasuHah kamu dan kdua omng tuamu ke dahm surga'!"(l-IR. Ath-Thabrani dalam
Al lkbk 79/477, no. 1O04)

Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ali bin Rabi', statusnya lemah."
(4/258)

HR. Al Hakim dalam Al Mustadnk (pembahasan: Informasi tentang para
Sahabat, bab: Riwayat Hidup Iyradh bin Ghanm Al Asy'ari, 3/290-297) dari jalur
Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi dari Yahp bin Jabir dari Jubair bin Nufair dari Iyadh
bin Ghanm, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa kepadaku, "Wahai l5ndh, janganlah

sekali-kali kamu menil<ah dangan perenpw,n 5ang sudah tua dan mandul, karena
aku akan dengan lalian di hadapan Lanat-umat lain."

Al Hakim berkata, "Status tndits shahih menuut kiteria Al Bukhari dan muslim
tetapi keduanya tidak melansimya." A&-Dzahabi berkata, "Muawiyah bin Yahya
lemah."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan dalam
sanadnya terdapat Muawiyah bin Yahya Ash-Shadaft ynng statusnya lemah." (Lih.
Majma' Az-hwa' id, 4/2581

hnu Hajar berkata, "Hadits yang berbunyi, "Elan5ak menikahlah kalian, nisaya
juoilah kalian menjadi banyak, karena aku akan babangga dangan kalian" dilansv oleh
penghimpun l<ttalb Musnad N Firdaus darijalur Muhammad bin Harits dari Muhammad
bin Abdurmhman Al Bailamani dari ayahnya dari lbnu Umar secara terangkat
sanadnya, Ia berkata, "Dua jalur Muhammad tersebut sarna-sarna lemah."

hnu Hajar berkata, "Hadits dari Harmalah bin Nu'man dilansir oleh Ad-
Daruquthni dalam z4l Mu'blaf, dan oleh hnu Qani' dala,rn Ash-Shahabah dugan
redaksi, "Seomng perempuin gn7 barynk anak itu lebih dicntai Allah daripada
perenpuan cantik tetapi tidak bisa melahirkan. %ungguhn5m aku akan befrangga
dengan bangkn5a junlah l<alian di hadapn umat-umat lain pda Hari Kiamat."

hnu Hajar berkata, 'Dalam musnad Ibnu Mas'ud dalelr. Al Tlal l,crrya Ad-
Daruquthni terdapat riruayat dengan redaksi grang serupa.." W. At-Talkhish Al Habk
3/17s-7r61

HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: larangan Menikahkan dengan
Perernpuan yang Tidak Bisa Ber-dnak, 2/il2, no. 32271 dari jalur Manshur bin
Rad"nn dan seterusnSn.
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2427. Kami juga menerima kabar bahvra Nabi $ bersabda,

"Barangsiapa tnng mencintai fitahlru, maka ia hendakn5m

mengikuti Sunnahku. Di antam Sunnahku adalah nikah.'tis

Inilah riwayat-riwayat penguat meshpun sebagian besamya lernah, niunun
sebagiannya menguatkan sebagian glang lain sehingga bisa mengangkat hadits
setidaknSra kepada derajat 6asarz- Allah Mahatahu.

35 HR- Abdurrazzaq dalan Muslnmafnya : Nikah, bab: Ka,vajiban
Nikah dan Ker.rtamaannyra,6/169, no. 10389) dari jalur Ibnu Juraij dari hrahim bin
Sa'd bin Maisanh dad Ubaid bin Sa'd dengan mengangkat sanadn!,a dan setenrsnyra.

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayytrb bahura Nabi $ bersabda, "hnngBiaq WS
mengikuu mala ia tamasuk Di anbm sunnahku &kh
nibh."

Al Baihaqi Mata, "Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Hurrdh dari Hasan

dariAbu Hurairah & dari Nabi $." W- SurnnAlKubm,T/l8l
HR. Said bin Manshur dalam .Arnarrnfra (pernbahasan: Nikah, tnb: Anjumn

Nikah, 1,/163, no. 4781 dari jalur Sufl,an bin t-t ainah dari bmhim bin Maisarah dan
seterusnya.

HR. Abu Ya'la dalam Musndrtya dalam keJompok hadits dari Ubaid bin Sa'd.
Menurut Abu Ya'la, Ubaid bin Sa'd adahh seorang sahabat- Sedangkan hnu Hajar
berkata, "Kuat dugaan bahun ia seorang hbi'in karern ia tidak menyebutkan
penyimakannyra."

Al Haitsarni berkata, "Hadits ini diriwayatkan olqh Abu Ya'la dan para
periwagatrya ArQafi seandairyTa Ubaid bin Sa'd adalah seorang sahabat. Jika fdak,
maka hadits ilrtr mural." [.ih. Majma',42-hwa'id,4/2521

Hadits ini terdapat dalam Ash-Shahiltain dengan redaksi, "hrurysiapa 5ang
memfutci mal<a ia bukan tqmasuk " FIR. Al Bukhari,
pembahasan: Nikah, bab: Anjumn Nikah, no. 5O63; dan Muslim, pernbahasan: Nikah,
bab: Anjuran Nikah, no.5/14OLl.
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2428. Kami juga menerima kabar bahwa Nabi $ bersabda,

"Ehnngsiapa yang ditinggal mati oleh figa omng anaknya, maka ia
tidak tercenfuh oleh api neraka.'86

2429. Menurut sebuah riwayat, seseorang akan diangkat

derajatrya lantaran doa anaknya sepeninggalnya.3T

s5 t{R. Ath-Thabmni (pernbahasan: Jenazah, bab: Mengharapkan pahala dari
Mtrsibah, L/2351dari ialur hnu Syihab dari said bin Musayyib dari Abu Humirah rg,
ia berkata" "Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga anaknya, lalu ia tersentuh
oleh api neraka kecuali hanya untuk membuktikan sumpah."

HR Al Bukhari (pernbahasan: Jenazah, bab: Keutamaan Orang yang Ditinggal
Mati Analmya Kemudian Ia Berharap Pahala, 7/387, no. 1251) dari yalur Ali dari
Sutan dari Az-Zuhri dengan sanad ini dengan redaksi lrang serupa.

Juga (p€rnbahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Firman Allah: Mereka Bersumpah
Derni Allah dengan Sumpah lnng s€sungguhnya, 4/220,1 dari jalur Ismail dari Malik
dan setenrsrUn.

FIR- Ivluslim (pernbahasan: Kebajikan, Silaturahmi, dan Adab, bab: Keutamaan
Orang !,ang Ditinggal Mati Anakn5ra Kemudian Ia Bersabar trntuk Mencari Pahala,
4/2028, rl,c.. L5O/2623) dari jalur Yahya bin Yahp dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufi,nn bin Uyrainah dan Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad ini
dengan redalsi yang serupa. (no.750/26231

37 Al Baihaqi mengutip riwayat dengan sanadnya dari ArySyaf i dari Malik dari
Yahp bin Said bahwa Said bin Musayyib ber*,ata, "sesungguhnlra seseorang itu benar-
b€rnr akan diangkat derajatrya lantaran doa anaknya sepeninggalnya." Ia ber.kata
s€p€rti ihr sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit." l-th. Ma'rifah As-sunan
wa AlAbar, 5/2221

Dalam kitab Sr.maz Al Kubm sesudah meriwayatkan atar ini, Al Baihaqi
mengrrtip Aqrsyafi'i, "lni adalah Said bh Musa1ryib."

Al Baihaqi juga meriwayratkan dalam As-Snan dari ialur Hammad bin Zaid dari
Astrim bh Bahdalah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah g dari Rasulutlah &,
"fuiwuhrya Allah bqnr-bqar menganglat dmjat sunng hamba, lalu hamba itu
ffirrya, 'Wahai Tuhanku, dai mana aku manpaoldz d*ajat ini?'Allah menjawab,
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2430. Kami menerima kabar bahwa Umar bin

l(haththab r& berkata, "Aku tidak pemah melihat ormg seperti

orang yang meninggalkan nikah sesudah furun ayat ini, "Jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-

NW." lQs.An-Nuur l24l: 32)38

'l-antamn da analoru untuhnu'." (Uh. Sunan Al Kubm, petnbhasan Nikah, bab:
Anjuran Nikah, 7n8-791

Al Baihaqi juga merir,va5ntkannya dalam Ma rihh As-Sunan wa Al Abardari jalur

Hammad bin Salamah dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih dari Abu Humirah rg,
bahwa Nabi 6p bersabda, "Saungguhng ada hamba gng pda Hari Kiamat benar-
bqar akan dianglet satu demjat, ia frdak mangebhuin5a, laht ia b*bryn,
'Wahai Tuhannu, dari mana aku mernpuolelz ini'. Kqtudian dihblen
'Ini karena pannintaan atnpun anakmu bagimu'."lih. Ma'rthh As-Suwt wa Al Abar,
s/223)

Hadits ini mengisyaratkan hadits yang ada diriwaptkanry;a da.hrm k-Snan.
Hammad di atas adalah imam Hadits. Sedangkan Ashim bin Bahdalah adalah

Ashim bin Abu Najud. Ia dtulr/iat tshah oleh Al 'Ajali dan selairurya. Ahmad berkata, "la
bagus dan trycaya." Namun Ibnu Sa'd berkata, "la banpk kdiru dalam haditsnp."
Sementara Abu Shalih dimaksud adalah As-Samman. Nama aslin5ra Dzak\^,an. Ia dinilai
tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Al Madini, Abu Zur'ah dan hnu Sa'd.

Dengan dernikian, sanad hadits ni hasan- Allah Mahatahu.
38 HR. Abdurrazzaq dalam Mushanna$nya : Nikah, bab: Ker,uajiban

Nikah dan Kantamaannya, 6/173, no. 10393) dari jalur Ma'mar dari Qatadah bahwa
Umar bin Khaththab & berkata, "Aku tdak melihat seseorang s€e€rti orang yang

tidak merrcari karunia dalam pemikahan, sedangkan Allah & berftrman, "Jil<a mqel<a
miskin Allah akan manampul<an mqeka dengan kannia-I\fu. "(Qs. An-Nuur l24l:321
(Qatadah Udak p€rnah berjumpa dengan Umar .g).

Juga (pernbahasan dan bab yang sama, 6/770-l711dari jalur Hiq,arn bin Hassan

dari Hasan, ia berkata: Umar bin Khaththab €b berkata, 'Grilah karunia dalanl
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2437. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufiyan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, bahwa hnu
umar rg bermaksud unfuk tidak menikah, lalu Hafshah berkata

kepadanya, "Menikahlah, karena jika kamu memperoleh anak
kemudian ia hidup sepeninggalmu, maka ia akan
mendoakanmu."39

pemikahan. " Hasan berlrrata: Kemudian umar rg mernbaca lirman Allah, "Jika
mereka miskin Allah akan manarnpukan mqel<a dengan l<arunia-Nya.,,(G. An-Nuur
l24l:321

Hasan juga tidak pernah berjumpa dengan umar, karena ia lahir dua tahun
tersisa dari kekhalifahan Umar rg. Dengan dernikian, dua riwayat ini terpuhrs
sanadnya.

s9 HR. Said bin Manshur dalam &rnan,ya (pernbahasan: Nikah, bab: Aniuran
Nikah, 1,/158, no. 508) dari jalur sutnn dengan sanad ini dengan redaksi yang
serupa. Di dalamnya disebutkan, 'uika kanu mangoldz anak lalu mereka mati,
mal<a kamu mernpaoleh phala. Jika mqe*a hidup, maka mqeka at<an bqda
kepdaAllah g untuknu."

FIR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Nikah, bab: Karcjiban
Nikah dan Keutamaann5ra, 6/172) dari ialur lbnu Uyainah dengan sanad ini dengan
redaksi lnng serupa, dengan redaksi, "Jila lamu memgoleh anak latu ia mati, mal<a
ia menjadi pendahulumu ke surga. Jika ia masih hidup, mal<a ia akan mendakan
kebaikan bagimu."
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Barangsiapa yang tidak memiliki hasrat terhadap

pemikahan dan ia juga tidak membutuhkannya, baik laki-laki atau

perempuan, lantaran dalam dirinya fidak diciptakan syahwat

seperti yang diciptakan pada kebanyakan makhluk, karena

Allah @ berfirman, 'Dijadikan indah pada manusia

kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Wifut wanita-wanita"(Qs.

Aali Imraan [3]r 14), atau karena faktor insiden yang

menghilangkan syahwatnya, baik karena sudah fua atau karena

faktor lain, maka saya tidak melihat adanya larangan baginya

untuk meninggalkan pemikahan, bahkan saya lebih menyukai hal

itu; dan sebaiknya ia fokus dalam ibadah kepada Allah. Allah &
menyebutkan perempuan-perempuan yang sudah berhenti haidh

dan mengandung, namun Allah @ tidak melarang rnereka untuk

hidup tanpa menikah, dan tidak menganjurkan mereka unfuk
menikah. Allah @ berfirman,

<rtdf,Lqi'H-'tr$i)/'rrcrLir;6
"*;,y*13'&5i1q.<;5-JUt,

'Dan perempuan-perempuan fua 5nng telah terhenfr (dad

haidh dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas

mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan frdak

ftermalrsud) menampakkan perhiasan "(Qs. An-Nuur l24l: 60l

Allah & juga menyebutkan seorang hamba yang

dimuliakan-Np. Allah @ berfirman,

@ '*t1fi1rq'6;;3114i
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'Menjadi ikutan, menahan din @an hawa nafsu) dan
seoftrng Nabi termasuk kefurunan orzng-oftng shalih. " (Qs. Aali
Imraan [3]: 39)

Kata ,1;:t berarti laki-laki yang udak menggauli

perempuan, dan tidak dianjurkan Allah untuk menikah. Hal itu
menunjukkan -Allah Mahatahu- bahwa yang dianiurkan menikah

adalah ormg png membufuhkan pernikahan, laifu orang yang

terjaga dengan pemikahan dari berbagai perkara haram, serta

unttrk fujuan-fujuan lrang terdapat dalam pemikahan. Karena
Allah ft, berfirman,

5 d;i tF JY@-'"W i*- rH ;t i,-{s

@<4J1'*fry#;Kr,(,
'Dan oring-oftng tnng menjaga keanali

terhadap isti-isti merel<a abu btdak gng mqela miliki; maka

mereka dalam hal ini tiada tqcela." (Qs. Al
Mukminuun [23]:541

Seandainya seorang lald-laki ynng tidak bisa menggar-rli

perempuan menikahi seorang perempuan, maka ia telah menipu
perempuan 1nng dinikahinya ifu, sehingga perernpuan tersebut

memiliki hak pifih untuk tetap bersamanya atau berpisah darinya

manakala telah datang wakfu setahun penangguhan seiak

ditetapkan sultan.

Sa5a menganjurkan pemikahan bagi para budak laki-laki

dan budak perempuan yang tidak digauli tuannya sebagai langkah

kehati-hatian untuk menjaga diri, serta unfuk mencari karunia dan
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kekayaan. Jika menikahkan budak-budak perempuan ihr

hukumnya wajib, maka tuannya telah menunaikan kevrajiban. Jika

tidak wajib, maka ia memperoleh pahala manakala ia

meniatkannya unfuk mencari kanrnia dengan jalan merrjaga diri

dan melakukan amalan sunnah.

Saya tidak mewajibkan pemikahan bagi budak seperti saya

mewajibkan pemikahan orang-orang merdeka, karena saya

menemukan dalil terkait pemikahan orcmg-oftmg merdeka, tetapi

saya tidak menemukan dalil terkait pemikahan para budak.

10. Riwayat Tentang Jumlah Perempuan Merdeka
dan Budak ya.g Diperbolehkan, serta Faktor yang

Mengakibatkan HalalnSn Kemaluan

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: AqrSyafi'i
berkata: Allah @ berfirman,

,ru, 65 i$;i e @C;jtitai "i

#
"Saungguhnya l<ann fulah mengebhui apa Snng l{ani

wajibkan kepada mereka tenbng isti-isti mereka dan hamba

ahaya yang mereka miliki. "(Qs.Al Ahzaab [33]: 50)

Allah & jrgu berfirman,
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f i-=60r"{r@ 'bfdAyi,jt;
6:"fifbtry#iK$,(,

'Dan orang-orang yang menjaga kecuali
terhadap isbi-isti mereka atau budak yang mereka miliki; maka

saungguhnya mereka dalam hal ini fiada tercela-" (Qs. Al
Mukminuun [23J: 5-6)

Allah & juga berfirman,

l-

'83 i;G; & {:.11'or&4$v$$
'Maka kawinilah wanita-wanib (lain) gn7 kamu senangi:

dua, tiga atau empaf."(Qs.An-Nisaa' [4]: 3)

Allah @ menyebut budak-budak yang dirniliki secara mutlak

tanpa membatasi bilangan yang harus dipafuhi. Jadi, seorang laki-

laki boleh mengambil selir dengan jumlah berapa saja yang ia mau.

Tidak ada perbedaan pendapat yang saya ketahui di antara

seorang ulama pun tentang hal ini. Sedangkan perempuan yang

dihalalkan Allah dengan jalan pemikahan ifu dibatasi sampai

empat.

Sunnah Rasulullah $& y*S berkedudukan sebagai penerang

maksud Allah ffi menunjukkan bahwa pembatasan hingga empat

isbi merupakan pengharaman dari Allah bagi setiap orang selain

Nabi $ untuk menggabungkan lebih dari empat istri dalam satu

pemikahan; bukan berarti bahwa ia haram nikah di sepanjang

umunya lebih dari empat kali manakala mereka terpisah-pisah,

selama ia tidak menggabungkan lebih dari empat istri. Juga karena
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Allah membolehkan empat istri dan mengharamkan unfuk
menggabungkan lebih dari empat istri. Nabi S bersaMa kepada

Ghailan bin Salamah, Naufal bin Muawiyah dan selainnya ketika

mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat
istri, "Tahanlah empat istri, dan ceraikanlah selebihn5n!" Allah &
berfirman,

,ru,V'@ie"#Wjtit4ir
w

"Saunggwhnya Kami telah mengetahui apa Snng Kami
wajibkan kepada mereka tentang isti-isbi mereka dan hamba

saha5m yang mereka miliki. "(Qs. AI Ahzaab [33], 50)

Allah & jrsu berfirman,

5 i.=tXr*Sy $r(r'€;AiirJi;
6:"fifbtry#;KJ16

'Dan orang-orang yang menjaga kemaluannSn, kecuali
terhadap isti-isti mereka atau budak tnng mqeka miM; maka

merel<a dalam hal ini tiada tercela-" (Qs. Al
Mukminuun [23]' 5-6)

Ayat di atas menunjukkan dua hal, yaifu:

Pertama, Allah @ menghalalkan pernikahan dan hamba

sahaya yang dimiliki.
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Kedua, tampaknya Allah & hanya membolehkan perbuatan

bersenang-senang dan selainnya terhadap kemaluan istri atau

budak yang dimiliki. Di antara dalil yang menunjukkan makna ini
adalah firman Allah &,

@ er: rii ?,AA!t,$t 
-iJj 6i rF

"Barang siapa menari yang di batik ifu maka mereka itulah

orang-orang yang melarnpaui batas. "(Qs. AI Mukminuun [23]: 7)

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai keharaman

kemaluan hewan temak yang dimiliki. Karena ifu, saya khawatir

sekiranya onani itu hukumnya haram karena ia bukan termasuk

dua jalan yang diperkenankan Allah, pifu kemaluan istri dan

budak yang dimiliki.

Barangsiapa ada yang berpandangan unfuk
menghalalkannya dengan berpegang pada firman Allah &,

"-liaKr'dS_{-LA a t1,

UJIo)y_

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaHah

menjaga kaucian Hidryn, sehingga Allah memampukan mereka

dengan karunia-Nya. "(Qs. An-Nuur 1241: 331

Tampaknya, mereka diperintahkan unfuk menjaga diri agar

fidak melakukan sesuafu yang tidak diperkenankan terhadap
kemaluan hirggu Allah & memberinSn kemampuan dengan

karunia-Nya. Dengan karena itulah ia memperoleh jalan unfuk
mengambil apa yang dihalalkan Allah -Allah Mahatahu-.Makna
ayat tersebut sempa dengan makna firman Allah @ mengenai

harta anak yatim,

q;4t{
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";;ff(*(tGt'Bamng siapa (di antam pemefihan iful manpt, maka

hendaHah ia menahan din @ari memakan hara amk 5atim itu)."
(Qs. An-Nisaa' [4], 6)

Yang dimaksud dengan menahan diri dalam apt ini adalah

tidak memakan sedikit pun dari harta anak ptim.

Jika ada yang berperrdapat bahwa seorang perempuan juga

memegang kepemilikan budak, lalu ia menglsitih 'Mengapa

perempuan tidak boleh mengambil Sundik sebagaimana laki-laki

menjadikan budak perempuannya sebagai selir?" Maka kami jawab

bahwa laki-lakilah yang menikahi dan menjadikan selir, sedangkan

perempuanlah yang dinikahi dan dijadikan selir. Karena ifu,

sesuahr tidak boleh diqiyaskan terhadap Jika ada yang

bertanlna, "Mengapa perempuan disebut sebagai lawan lald-laki?"

Maka kami jawab: Suami boleh menthalak istoin5ra sehingga

istrinya ifu menjadi haram baginya, sedangkan isffi tdak boleh

menthalak suami. Suami boleh menthalak ishinya safu kali

sehingga ia berhak untuk rujuk kepada istoiryra di masa iddah

meskiptrn istinya tidak suka. Hal itu merrwriu}ikan larangan

perempuan unfuk mengambil gundik. Selain ifu, suamilah yang

menjadi pengayom ishi, sedangkan isfui tidak merrjadi pengayom

suami- karena ifu tidak boleh dikatakan bahwa p€rempuan boleh

mengambil budak laki-laki sebagai gundik, karena perempuanlah

yang dijadikan selir dan dinikahi, bukan yang mengambil Sundik
dan menikahi.

Oleh karena Allah ft, memperkenankan bagt laki-laki lrang

tidak merniliki isfui unhrk menggabungkan errpat perempuan
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sebagai istrinya, maka kami katakan bahwa hukum Allah @
menunjukkan bahwa barangsiapa yang menthalak empat orang
istrinya dengan thalak yang ia tidak memiliki hak untuk rujuk, atau
ia memiliki hak rujuk tetapi tidak ada satu pun di antara mereka
yang masih menjalani iddah darinya, maka lakilaki tersebut halal

menikah empat istri sebagai pengganti mereka, karena saat itu ia
tidak memiliki seorang istri dan tidak sedang memiliki komitmen
terhadap iddah. Demikian pula, ia boleh menikahi saudari salah

seorang di antara istri-isfui yang ia thalak itu.

Allah @ berfirman,

* sE'83 3& €t [41',a, F 4tr (,W(,

"&.gLKy,ci'itt;,ij;3<i

"Maka kawinilah wanib-wanita (lain) gn7 kamu senangi:

dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seonEng saja, atau budak-budak tnng
kamu miliki. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Ayat ini mengandung dalil -Allah Mahatahu- bahwa yang

diajak bicara dalam ayat ini adalah kaum laki-laki merdeka, bukan
para budak. Karena merekalah yang menikahi dengan diri sendiri,

bukan dinikahkan oleh orang lain; dan karena mereka adalah

orang-orang yang memiliki, bukan orang yang dimiliki orang lain.

Ini merupakan makna teksfual ayat, meskipu., ia mengandung

makna bahwa ia berlaku untuk setiap laki-laki yang menikahi, baik
ia budak atau orang merdeka. Jika memang yang dimaksud adalah
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budak, maka ia dibahas dalam bahasan tentang pemikahan dan

pengambilan selir oleh budak.

11. Perbedaan Pendapat Dalam Masalah
Pernikahan

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berpendapat bahwa

jika seorang laki-laki menthalak empat istrinya sebanpk tiga

thalak, atau safu thalak dimana ia berhak untuk ruiuk, atau ia tidak

berhak unhrk rujuk kepada salah seorang di antara mereka, maka

ia tidak boleh menikah hingga iddah mereka berakhir. Ia fidak

boleh menggabungkan spermanya pada lebih dari empat orang

istri. Seandainya ia menthalak seorang istri sebanyak tiga kali,

maka ia tidak boleh menikahi saudari istrinya itu di masa iddalt

nya.

Saya katakan kepada sebagian ulama yrang berpegang pada

pendapat ini, "Apakah laki-laki yang menthalak istui-istuinya tiga

kali ini masih disebut memiliki isfui?" Ia menjawab, "Tidak." Sa1la

katakan, "Allah @ telah memperkenankan laki-laki 17ang tidak

memiliki istri unfuk menikah empat istri, dan mengharamkan

memadu dua perempuan bersaudara. Para ulama tidak berbeda

pendapat mengenai kebolehan menikahi masing-masing dari

keduanya secara sendiri-sendiri, bukan dimadu. Apakah lah-laki

tersebut dianggap memadu dua perempuan bersaudara manakala

ia menthalak salah safu dari keduan5n sebanlnk tiga kali,
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sedangkan Allah @ telah menetapkan beberapa hukum di antara
suami-istri? Allah S berfirman,

;5 i;5i;.i*;9i"t;iS
'Kepada orang-orang yang meng-ila' isfuinya diberi

tangguh empat bulan (amanya). "(Qs. Al Baqamh tZl:226ir

Allah & juga berfirman,

#: 3*\jG ai;,;.? # n'uh.L:.'".1'
"ffi-6*e

"Orang-orang yang melakul<an zhihar istri mereka,
kemudian mereka hendak menarik kembali apa Jmng mereka
ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak
sebelum kedua suami istri itu bercanpur. "(Qs. Al Mujaadilah [58]:
3)

i'^,iA tr 7y5-v'e K L "i6. gt'"}j. r"{S

@G-+AsiCdL'6u,vv$,b:
"Dan orang-orang yang menuduh isbinya (betzina), padahal

mereka tidak ada mempunyai saksi-sal<si selain diri mereka sendiri,
maka persaksian orang itu ialah empt kali bersumpah dengan
narna Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang
benar. "(Qs. An-Nuur l24l: 6)
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'Dan bagimu (suami-suami) serydua dari lnrh tang
ditinggatkan oleh isti-istimu, iila merela tidak memp.ryai anak. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

'Xi'Ft,i4 d'y 6i qgli 6i3i
"Para isti memperoleh seperemryt harb tnng kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempun5ni anak-"(Qs. An-Nisaa' [4]:

Lzl

Apa pendapat Anda tentang suami yang menthalak isfuinSn

tiga kali kemudian ia melakukan ik'tqhadapnla di rnasa iddalil

Apakah ila'rryaitu berlak'r baginya?

Ia menjawab, "Tidak." Saln bertanya, "SeandainS/a suami

itu melala.rkan zhiharterhadap ishinyra, apakah zhihar ihr berlaku

baginya?" Ia menjawab, 'Tidak." Sa5ra bertanya, ".,ika iia rnenuduh

istrinya berzina, apakah ia hams mengucapkan sumpah li'arf Atau

jika ia mati atau istrinya mati, apakah keduanSra sahng meurarisi?"

Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Hukurrrhulnrm yang

ditetapkan Allah di antara suami-istoi ini menuniuklon bahr,rn istri

yang telah dithalak tiga kali itu tdak lagi menjadi istui meskipun ia

sedang menjalani iddah-" Ia menjar,vab, 'Ya-'

Saya katakan kepadanya, 'lnilah tujuh hukum Anah 1ang

Anda salahi, dan Anda mengharamkan suami meniftah derrgan

empat isti padahal Allah telah memper{<enankannya bugntyu;

Alllmm
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serta Anda mengharamkannya untuk menikahi saudari istrinya

padahal jika ia menikahinya maka ia tidak memadu keduanya,

melainkan saudarinya ifu masih dalam bilangan yang

diperkenankan Allah. Jadi, Anda ingin membatalkan sumpah saat

ada saksi dengan mengatakan bahwa hal itu menyalahi Al Qur'an,
padahal ia tidak menyalahi Al Qur'an, melainkan itu adalah

Sunnah Rasulullah $. Kemudian Anda sendiri menyalahi tujuh

ayat dari Al Qur'an tanpa Anda mendakvakan suafu khabardan
Rasulullah S, atau sebuah khabar yang shahih dari salah seorang

sahabat beliau."

Ia berkata, "Tetapi pendapat ini dikembalikan oleh sebagian

tabi'in."

Saya katakan, "Tabi'in-tabi'in yang Anda sebutkan ifu,

bahkan lebih banyak dari ifu, manakala mereka mengemukakan

suatu pendapat yang tidak terdapat dalam Kitab dan Sunnah,

maka pendapat mereka tidak diterima. Karena pendapat yang

diterima adalah pendapat yang sejalan dengan Kitab Allah, atau

Sunnah Nabi-Nya $, atau hadits yang shahih dari salah seorang

sahabat beliau, atau ijma'. Orang yang menurut Anda seperti ini

kedudukannya, yaitu pendapatrya boleh ditinggalkan meskipun

tidak ada orang lain yang menentangnya, apakah Anda
menjadikannya sebagai hujjah untuk membantah Kitab Allah &?
Barangsiapa yang mengikuti pendapat Anda bahwa laki-laki

tersebut tidak boleh menikah selama empat istui yang dithalaknya

masih menjalani iddah, serta menjadikan perempuan-perempuan

tersebut masih sebagai istri, maka ia harus mengatakan bahwa

ila', zhiltar dan li'an berlaku padanya, dan keduanya juga saling

me\,Varisi."
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Ia berkata, "Adakah ulama lain yang berpendapat seperti

pendapat Anda?" Saya menjawab, "Ya, yaitu Qasim bin

Muhammad, Salim bin Abdullah, Urwah, mayoritas ulama Darus

Sunnah Madinah) dan ulama Haramillah Makkah). Dalam hal ini
tdak perlu diceritakan pendapat seoftrng ulama unfuk

membuktikan ar[lumen di dalamnya dengan hukum-hukum Allah
png eksplisit dan tidak memerlukan penafsiran karena ia tdak
mengandung kemungkinan selain makna teksfualnp.

o
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2432. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin
Abu Abdurrahman, dari Qasim dan Urwah bin Zubair, bahwa

keduanya berpendapat tentang seorcmg laki-laki 37ang merniliki
empat istri, lalu ia menthalak salah safu dari mereka secera batbh,
'[^aki-laki tersebut boleh menikah jika ia mau tanpa menun[Nlu

iddah perempuan tersebut berakhir. "o

'lo tfr. Ath-Thabrani (penrbahasan: Nikah, bab: Ketentuan Mendrea tentang
Nikah, 2/458, no.54).
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Ulama tersebut berkata, "Saya berpendapat demikiarr agar
spermanya tidak tergabung pada lebih dari empat istri, dan agar ia
tidak memadu dua perempuan bersaudara."

Saya katakan, "Para ulama yang berpikir sehat hanya boleh
berpendapat berdasarkan khabar atau qiyas terhadap khabar.
Menumt kami dan Anda, mereka tidak boleh keluar dari keduanya.
Seandainya mereka boleh keluar dari keduanya, tenhrlah ulama
lain juga boleh menim sikap mereka." Ia menjawab, "Ya." Saya
bertanya, "Apakah Anda berpendapat seperti ini berdasarkan
khabar yang mengikat atau qlyas? Namun, pendapat .Anda

bertentangan dengan semua ini, padahal Anda tidak boleh
menyalahi salah satu dari mereka dalam prinsip pendapat yang ia
dan Anda katakan." Ia menjawab, "Amat buruk sekiranya sperma
seorang laki-laki berkumpul pada lebih dari empat istri atau pada
dua perempuan bersaudara." Sayra katakan, "Lebih buruk lagi

Juga dari jalur Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdun-ahman bahwa easim bin
Muhammad dan Urr,vah bin Zubair mernberikan fatun kepada walid bin Abdul Malik
pada tahun ia datang ke Madinah dengan fatwa seperti ihr. Flanyra saja Qasim bin
Muhammad mengatakan, "lah-laki tersebut menthalak isbinlra dalam beberapa
kesernpatan." (no. 55)

HR. Said bin Marshur dalam Sunan*rgn (pembahasan: Thalak, bab: Seseorang
png Merniliki Empat Isti lalu Ia Menthalak Salah Satunya,7/M8, no.1748\ dari jalur
Husyaim dari Yahya bin said, ia berkata: walid bin AMul Malik datang ke Madinah
hendak mmunaikan haji. Ia hendak menikah di Madinah padahal ia sudah memiliki
empat isti. Ia lantas bertanya kepada Urwah bin Zubair dan berkata, "ceraikanlah
salah satu istrimu serara ba '&, kernudian menikahlah!" Abdul Malik pun melakukan
hal itu.

Sementara mayoritas fuqaha berpendapat bahwa ia tidak boleh mqrikah kecuali
iddah istui grang ia thalak itu berakhir.

Uh- Sunan Said bin Manshur (pernbahasan dan bab lrang sama, 7/M7q8l,
Musharunf Abdummq (pernbahasan: Nikah, bab: Iddah Laki-hki, dan Bahwa Jika ia
Menthalak secara Battah maka Ia boleh Menikahi Saudari Mantan Iskinya, 6/ZL6-
2\91, Mushannaf lbnu Abi SW'bh (pernbahasan, Thalak, bab: Seorang Suami yang
Memiliki Empat Istri lalu Ia Menthalak Salah Sahrnp, 3/52+5251-
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sekiranya Anda mengharamkan suatu yang dihalalkan Allah

baginya. Salah safu dari dua perempuan bersaudara ifu termasuk

sesuatu yang dihalalkan AUah baginya." Saya juga katakan

kepadanya, "seandainya pemyataan Anda 'spermanya tidak boleh

berhrmpul pada lebih dari empat istri' itu didukung dengan hujjah,

sehingga Anda mengharamkan laki-laki tersebut untuk menikah

hingga iddah empat istri yang ia thalak itu berakhir karena faktor

sperrna, maka Anda terbantah dengan pendapat Anda sendiri." Ia

bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Apa pendapat Anda

seandainya ia menikahi empat orang istri lalu ia menufup pintu

kamar bersama mereka, atau ia menurunkan tirai bersama

mereka, sedangkan ia tidak menyentuh seorang pun di antara

mereka? Apakah mereka hams menjalani iddan" Ia menjawab,

"Ya." Sa5n katakan, "Apakah laki-laki tersebut telah menikahi

empat isti selain mereka sebelum iddah mereka selesai?" Ia

menjawab, 'Tidak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya ia telah

sekamar dengan mereka dan menggauli mereka, kemudian ia

pergl meninggalkan mereka selama beberapa tahun, kemudian ia

menthalak mereka tanpa pemah melalarkan hubungan intim

dengan seorang pun di antara mereka selama tiga tahun sebelum

thalak? Apakah ia boleh menikah di masa iddah mereka?" Ia

menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda

seandainya ia melakukan membuang spernanya di luar vagina

kemudian ia menthalak mereka? Apakah ia boleh menikah di

masa iddahmereka?" Ia menjawab, "Tidak."

SaSra bertanya kepadanya, 'Apa pendapat Anda seandainya

pendapat Anda 'Aku mensharamkannya menikah di masa iddah
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mereka karena faktor sperma' ifu benar? Apakah Anda
membolehkannya untuk menikah di masa iddah istri yang Anda
sebutkan ifu, di masa iddah ishi yang melahirkan lalu suami

menthalaknya saat ia melahirkan sebelum menggaulinya, dan
iddah istri yang dithalak dalam keadaan haidh? Apakah Anda
membolehkan laki-laki tersebut nikah sesuai pendapat yang

seharusnya Anda pegang dalam kasus-kasus ini? Apakah Anda
berkata kepadanya, 'Tumpahkanlah sperrnamu di luar rahim
perempuan yang kamu nikahi, dan jangan fumpahkan sperrnamu

hingga iddah istri-istri yang kamu thalak ifu selesai'?" Ia menjawab,
"Apakah aku harus menghalanEnya unfuk menggauli istrinya?"

Saya katakan, "Anda harus berpendapat demikian sebagai

konsekuensi dari pendapat Anda sebelumnln-" Ia bertanya, "Dari

mana saya terkena konsekuensi seperti ifu? Apakah Anda
mendapati saya berpendapat seperti ifu?" Saya menjawab, "Ya.

Anda mengklaim bahwa seandainya seorcng laki-laki menikahi
seorang perempuan, lalu laki{aki tersebut keliru menggauli
perempuan lain, maka keduanya dipisahkan. Perempuan yang

keliru digauli itu tetap menjadi istri bagi lak-laki pertama, dan

suaminya itu harus menjauhinya hingga iddabnya selesai. Anda
juga mengklaim bahwa laki-laki tersebut boleh menikahi
perempuan yang sedang ihram dan sedang haidh, tetapi ia tidak
boleh menggauli keduanya. Anda juga berpendapat bahwa ia
boleh menikfi perempuan yang sedang hamil dari zina tanpa
menggaulinya." Kemudian saya katakan kepadanya, "Apa itu
sperrna dari pernikahan? Seandain5ra ia menggauli mereka

sedangkan dalam diri mereka ada spermanla, kemudian ia ingin
mengulangi persefubuhan dengan mereka, bukankah hal ifu halal

baginya?" Ia menjawab, 'Ya." Saya katakan, "Bukankah
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sebagaimana ia boleh melakukan persefubuhan seandainya ia

belum menyetubuhi mereka sebelum ihr?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, 'Jika ia menthalak mereka tiga kali

sedangkan dalam rahim mereka ada spermanya, apakah ia boleh

memasukkan lagi ke dalam mereka sperma yang lain, dimana

spernanya sebelum ifu hanya bertahan dalam diri mereka sebentar

saja?" Ia menjawab, "Tidak, dan hukum laki-laki tersebut sudah

berubah." Saya katakan, "Jadi, faktor ada atau tidak adanya

sperrna itu hukumnya sarna dalam hal menghalalkan dan

mengharamkan?" Ia menjararab, "Ya-"

Saya bertanya kepadanya, "Mengapa pendapat yang benar

tidak seperti pendapat ini untuk perkara dengan makna seperti ini,

sedangkan pendapat ini didukung oleh Kitab Allah &,?"

Saya juga bertanya kepadanya, "Apa pendapat Anda

seandainya seorang istri digauli pada malam hari di bulan

Ramadhan, kemudian suami-isfoi tersebut memasuki waktu

Shubuh dalam keadaan junub? Apakah puasa isti atau puasa

keduanya batal lantaran kebemdaan sperma dalam dirinya?" Ia

menjawab, 'Tidak."

Saln juga bertanya kepadanya, "Bukankah seperti itu

ketenfuannya seandainSra suami menggauli ishinya kemudian

keduanya melakukan ihram dalam keadaan junub sedangkan

dalam diri isti terdapat sperma suami, kemudian suami mengajak

isfuinya menunaikan dalam keadaan ada sperma dalam dirinya?" Ia

menjawab, *Ya." SaSn bertanya, *Bukankah suami tidak boleh

menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan dan dalam

keadaan ihram ketika keadaan zuami telah bertrbah, sedangkan

sperrna tidak memiliki pengaruh dalam menghalalkan ishi baginya,
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dan tidak pula merusak haji dan puasa manakala sperma ifu
mubah, kemudian keadaan keduanya berubah menjadi dilarang
bagi suami unfuk menggauli istrinya?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan kepadanya, "Dengan demikian, sperma ada

dalam diri mereka saat mereka masih menjadi istri, dan
keberadaan sperrna dalam diri mereka itu hukumnya halal.

Kemudian ia menthalak mereka tiga kali sehingga hukumnya dan
hukum mereka berubah, dimana ia menjadi fidak beristri,
sedangkan istri-istri tersebut menjadi perempuan-perempuan yang
paling jauh darinya dan tidak memiliki hubungan rahim. Mereka
juga tidak halal baginya kecuali dengan berakhimya iddah,
kemudian mereka menikah dengan suami lain, lalu suami yang

kedua ini menthalak mereka atau mati, lalu mereka menyelesaikan

iddah dari suami kedua tersebut. Sementara perempuan-
perempuan lain menjadi halal baginya saat itu juga- Namun, Anda
justr.r mengharamkannya menikahi perempuan yang paling jauh

darinya untuk menjadi istui baginya kecuali melalui serangkaian

tahapan yang menjadikan mereka halal baginya. Anda juga

mengklaim bahwa laki-laki menjalani iddah, sehingga Anda telah
menyalahi hukum Allah yang membedakan antara laki-laki dan
perempuan; Allah menyerahkan ka,,r.renangan kepada laki-laki

untuk laki-laki, dan kewajiban padanya unfuk memberi nafkah.

Anda mengklaim bahwa laki-laki tidak boleh melakukan apa yang

kewenangannya diserahkan Allah kepadanya, dan memberikan

nafkah yang dir,vajibkan oleh Sunnah, serta berbagai hak dan
kewajiban yang lain. Kemudian, Allah mengharuskan perempuan
yang dithalak untuk menjalani iddah, tetapi Anda memasukkan
laki-laki bersamanya dalam menjalani apa yang diwajibkan Allah
pada perempuan saja, tidak pada lakiJaki."

85



AlUmm

"Dengan demikian, Anda telah menyalahi hukum Allah

karena Anda mengharuslkan iddah bagi laki-laki, padahal Allah

hanya menetapkannya bagi perempuan- Jadi, isffilah yang

menjalani iddah, sedangkan suami 5nng merrthalak atau 5nng

meninggal dunia. Dengan demikian, istui ber{<eurajiban iddah

karena faktor perkataan suami (thalak) atau kematiannSa. Tetapi

kemudian Anda mengemukakan pendapat png kontradiktif terkait

iddah laki-laki." Ia bertanya, 'Apa yang slla katakan?" Saya

menjawab, "Jika Anda menetapkan iddah bagi istoi sebagaimana

Anda menetapkan iddah bugr suami, apakah suami harus

melakukan ihdad (berkabung) sebagaimana ishi melakukan ihdad
Apakah laki-laki juga harus menghindari wannngian sebagaimana

perempuan menghindari pakaian benuama dan perhiasan?" Ia

menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apakah laki-laki hanrs menjalani iddah

akibat kematian iskinya sebagaimana isti menjalani iddah akibat

kematian suaminya? Apakah ia tidak boleh menikahi saudari

istrinya dan tidak pula empat perempuan selain istuinlp ihr hingga

ia menjalani wakfu empat bulan sepuluh hari?" Ia menjawab,
aaG l l ,

t loaK.

Saya bertanya, "Apakah ia boleh menikahi saudari istinya

sebelum istrinya dimakamkan, atau menikahi empat perempuan

lain jika ia berkenan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertan16, "lnilah

yang terjadi dalam pendapat Anda. Suami harus menjalani iddah

sekali waktu, tetapi dalam iddah-nya itu ia tdak diunjibkan

menjauhi hal-hal yang harus dijauhi perempuan yang menialani

iddah. Sementara di wakhr lnng lain, suami tidak menialani iddah.

Apakah pendapat yang kontadiktif seperti ini dapat diterima dari
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seorang ulama? Apa argumen Anda terhadap orang yang bodoh
seandainya ia berkata, "suami tidak menjalarn iddah dari thalak,
tetapi ia hanrs menjauhi wewangian; dan ia harus menjalani iddah
akibat kematian? Bukankah harun ada satu dari dua pilihan
pendapat, 5raitu suami berka,rnjiban menjalari iddah sebagaimana
ishi sehingga suami sarna seperti isfui dalam semua keadaan, atau
suami tidak seperti itu sehingga ia tidak menjalarl iddah dalam
keadaan apapun?

'1,2- Penjelasan Tentang Pernikahan Dengan Orang
Y.ng Telah Dikenai Sanksi Hadd

Allah fr berfirman,

J eb J tWS'^t-tlf K; 5'^35 $ f&! o$i

@Uft,g-afi,#"br*
"Iaki-lald tnng berzina frdak mengawini melainkan

perempuan Wng benina, atau prempuan tnng mugtrik; dan
perempuan yang berzina frdak dikawini melainl<an oleh takrtaki
Wng benina atau laki-laki muqtrik, dan 5nng demihan ifu
diharaml<an abs omng-orang tnng mukmin. " (Qs. An-Nuur [24]:
3)

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang alnt ini dengan
perbedaan pendapat 5nng nyata- Pendapat yang merrurut kami
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paling mendekati kebenaran -Allah Mahatahu- adahh pendapat

yang dikemukakan lbnu Musayyib.

cJ,'*r, ; ,;x- f L,r, t1?( -yrrr
-/o/ . .$. ) oz . tr.'- lti 9. l, o / o /
LFr=*i a*)*A 6p ir|uffl c$t 4. y-,," ,f
,,lrl e45 

fiA- "u'tid*ib'K, igJi'L;;V
[rr

2433. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Said, dari Said bin Musayiyib, bahwa ia berkata, "Ayat tersebut

dihapus oleh ayat, 'Dan kawinkanlah orang-omng tnng sendirian

di anbra kamu, dan orang-orang Jnng lat/ak herlawin) dari

hamba-hamba sahayamu tnng lelaki dan hamba hamh ahagnmu

tnng perempuin'. "(Qs. An-Nuur t24l: 32lal

Jadi, perempuan yang pemah dilatuhi sanksi hadd (akibat

zina) ifu termasuk kategori orang-oftmg yang sendirian di antara

orang-orcmg muslim. Ketenfuan dalam hal ini seperti yang

dikatakan oleh Ibnu Musayryrib, insyn Allah. Pendapat ini juga

didukung oleh Kitab dan Sunnah.

41 Hadits ini telah disebutkan pada (no. 2199) b€ril$t bkfuifitq dari kitab

SnanAlKubm-
HR Said bin Manshur dalam .tmarrnp (pernbatrmn' Itlilrah bab: Riwayat

tenbrrg Seorang taki{aki yang Belzina dalam K€adaan Tdah M€nikah tepi Ia Belurn

MerggaLrfn!,4 l/254, no. 862) dari ialur Sufun dan sderumya-
Juga dari lalur Ismail bin Taka^Jadari Yah5ra bin Said dan setertrsnya- (no- 853)
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,f .i ;,irt>. l).///
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ota 9r -Y trto/ o /

:]fl C Jc fl P .'9 c'1..r'.1l) -J*
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zj

4z Dalam htab Ma'rifah As-Sunan un At Atsar (5/223), Al Baihaqi berkata
sesudah meriwayatkan hadits ini Asy-s57afi'i, "Hadits ini diriwayatkan oleh said bin
Manshur dan lainnya dari sutan dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas. Asy-syafi'i ragu
akan nama ulama tersebtrt sehingga ia tidak menyebutkannSra."

Sayn tidak menernukan hadis tersebut dalam edisi tqbitan kitab Srlnan Said bin
Manshur. Bardngkali ia terdapat dalam bagian tafsir. Allah Mahatahu.

Dalam edisi Al Bulaqiryah dan yang mengikutinyra tertulis 'dari AMullah bin Abu
Yadd". Yang benar adalah lang salra cantumkan, lraitu ubaiduflah sebagaimana yang
terhtlis dalam manuskrip lain dan htab-kitab biografi. Ia adalah Ubaidullah bin Abu
Yadd Al Makki. W. At-Tadzknh bi Ma'rifah Ruunh Al Asyrah, karya Al Husaini,
2/l1LO, no.4378).

t2tr* -*

2434. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah
bin Abu Yazid, dari sebagian ulama bahwa ia berpendapat tentang
ayat ini, "lni adalah hukum di antara keduany6."42

ift*19Ue6?i-Ytro
'uVu- e"d; a,lr erClf ,*U f ,d;

I
n

. o6-t ) Wtb ;, Uk #gr 6-tL.

2435.Muslim Ui" Xf,.fia mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Juraij, dari Mujahid, bahwa ayat-ayat ini furun berkenaan
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dengan para pelacur jahili!,ah- Di rumah-rumah mereka terpasang

bendera.43

o

f tli

) i alrJ

-ff T ,U €sts -Y trlJ
o

tt>
I

o z )z

4 l4 t.
dl ci,,: JteY

c
o ')t

GJ *
c,Y! .,il

a

i)H")i )t)vf e G'ir ut:)t:t,itr*
,ni|.Diriwayatkan d*i lahrltvasrat selain iahrr riu,atnt ini

dari Ikrimah bahwa ia berkata, "(Makzudnya ayat tersehrt adalah)

laki-laki penzina tidak berzina kecrrali dengan perernpuan Wrndna

atau perempuan musyrikah; dan perempuan p€nzina tidak bezina

kecuali dengan laki-laki perzina atau lakilaki muslrik'44

Abu AMullah berkata, "Yang dimaksud derrgan belzina di

atas adalah menikah. Makzudnp dalah menggauli.'

'$ HR. Ibnu Abi Syaibah dalzrorr Msharunhv bcrnbatrarr l$kah, bab:

Firman Allah' Laki-L-aki yang Berzina Tidak Merrgawini Mdainkan Perernptran y'ang

Berzina, 3/ilO, no. L69241dari jalw Gtundar dari qru'bah dari lbralrlm btut MutE[r
dari Mujahid, ia berkata, "Mereka adalah para pdacur di rnasafirhilfiptr-"

Juga dari jalur warqa' dari lbnu Abi Najih dari Muftfiftl tqturg ftrrnan Allah,
"Iaki-kki 3@g beaina tidak mangawini m&inl<an pqqnpnn ltdgl fuiv", batnra

maksudn5ra para p€rernpuan pelaorr lprtg m€rrnsang tanda (b€rupa b€nd€ra)- Mer*a
itu ada di masa jahiliyah. Kernudian dikatakan kepada mereka 'Ini haran-" Lalu para

laki-laki ingin merrikahi mereka, dan dad sinilah Alhh merrghilamlar para laki{aki
untuk menikahi para pelacur tersebul" (no. 16934)

'14 t{R. Ibnu Abi Syaibah dabm Mslnnmhv bernbatrrear dan bab 3BrE
sama, 3/539) dari jalur Ibnu tly'airah dari lbnu q,ubrunah darri llclrnah terrtang

firman Allah, "I-ald-lald trang fuzina Mak magpwini m&inlw Fangan lagJ
bazina," bahwa maksudnya adalah laki.laki p€nztota fi&k b€rrfua sdain dengan
perernpuan p€nzina."
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Seandainya ketantuannya sepati yang dikatakan Mujahi<t

bahua ayat ini hmm berkaitan dengan para perempuan pelacur di

masa iahililrah, maka sesungguhnya mereka ifu diharamkan bagi

kaum lahlald kecuali yang penzina atau musyrik di antara mereka

sja. IGrena jika perempuan-perempuan tersebut tetap pada

kemusyrikan mereka, rnaka merel<a ifu diharamkan bagi laki{aki
muslim, baik Snng penzina atau bukan- Jika mereka telah masuk

Islam, maka derrgan keislaman ifu mereka diharamkan bagi semua

laki-laki musyrih sesuai dengan firrnan Allah &,

"i{;-iL:#{,-fKfrJtLr;-;}fi *il;}i+ry
b,i
ila

'Jika lramu telah mengebhui bahwa mereka ftenar-benar)
beriman, maka iznganlah l<amu kembalikan mereka kepada
(suamisuami mqeka) oftng-oftng l<afir. Mereka tiada halal bagi

orzngaftng ka{ir iu dan onng-omng kafir ifu tiada halal pula bagi

merda- "(Qs- AI Mumtahanah [60]: 10)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang ulama

pun mengenai kehamman perempuan-perempuan penyembah

berhala.$aik png menjaga diri atau ya.ng penzina-bagi laki{aki
yang beriman, baik perzina atau yang menjaga did. Tidak ada pula

perMaan pendapat bahwa muslimah yang berzina itu tetap

haram bagi lald-hld musyrik dalam keadaan apapun.

Sernerrtara atsr yang diriurayatkan dari lkrimah, "Laki-laki

penzirn tidak berzina kecrrali dengan perempuan penzina atau

p€rempuan musyrik" Udak mengandung penjelasan apapun.

.. 1,
bi4
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Manakala seorang laki-laki berzina, lalu ada perempuan per:li'r:ra

yang merayunya, baik laki-laki itu muslim atau muqTrilq baik

perempuan ifu muslimah atau muqrtrikah, maka keduanp sdlnd-

sama disebut penzina. Zina diharamkan bagi oftilng-oftrng mukmin.

Dengan demikian, pem5rataan ini tidak mengandung pandangan

yang'berbeda dari pandangan kami sehingga tidak perlu dibantah.

Barangsiapa yang berpendapat, "lni adalah hulrum di

antara keduanya", maka argumen unfuk membantahnlra adalah

apa yang kami sampaikan dari Kitab Allah &, 1ang kepastian

maknanya disepakati oleh mayoritas ulama. Kesepakatan mereka

itu lebih kuat untuk dijadikan penghapus. Alnt yang dimaksud

adalah firman Allah &, 'Jika l<amu telah mengebhui bahwa

mereka (benar-benar) beiman, mal<a janganlah l<amu kemblil<an

mereka kepada merel<a) oft,ng-orzrng l<afir. Merel<a

tiada halal bagi onng-orang kafir itu dan onng-onng lalir itu
tiada halal pula bagi mereka. "(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10]

Juga firman Allah,

"#r63"^*{'r"'t}_ iL ;K"Ai i&i,{i
"\h?,- 6 i6,#i w I ; .&z6 

!, ; # 6
":5;Sg9F#;*Li;311;

'Dan janganlah karnu nikahi v,nnib-unnib musStrik,

sebelum mereka beriman- Sanngguhntn umnib budak tnng
mukmin lebih baik dari wnnib mus5rik, walaupun dia menarik
hatimb. Dan jangantah kamu menikahkan oftngaang musyrik
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(dengan' ".,Wanita-wanita mukmin) sebelum . moreka; : b.piman.

Sesunggphnjp budak yang muhnin lebih " baik {dp{..i,q{,afig.: tn*s. yt.i4.r

walaupu4.dia meltarik hatimu. "(Qs. Al,Fqqarah,[2Ji Z?.lt' .:., ":,,,, -,:,,

Menurut'sebuah pendapat, dua aSnt ini berkeriaar deqian
perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala. Pendapat

lain mengatakan bahwa ia berkenaan _dengan'. perempuarr

perempuan musyrikah secara umum. Kemudian dar"$:mereka Allah

rnemberikan keringanan terhadap perempuanrpgiempuan

rnerdeka dari kalangan ahli Kitab. Umat Islam setatni kami tidak

berbeda pendapat bahwa muslimah yang berzina tetap tidak halal

bagi lakiJaki musyrik, baik penyembah berhala atau ahli Kitab; dan

bahwa perempuan musyrikah yang betzina tidak halal bagi laki-laki

muslim, baik penzina atau bukan. Jadi, ilma mereka terhadap

makna ini dalam Kitab Allah menjadi argulnen untuk membantah

pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini berlaku di antara

kedua pelaku zina- Karena pemyataan tersebut mengindikasikan

rnuslimah yang berzina boleh dinikahi laki-laki musyrik yang

berzina-

Ma'iz pemah mengakui zina di hadapan Rasulullah $.
Rasulullah # jugu pemah mendera seorang gadis dalam perkara

zina. Beliau juga pemah mendera seorang perempuan. Setahu

kami beliau tidak berkata kepada suami, "Jika istrimu berzina,

maka istimu menjadi haram bagimu." Tidak ada keterangan

barwa Nabi $ juga tidak menikahkan lald-laki dan perempuan

yang berzina ini kecuali dengan seorang perempuan atau laki-laki
perzina. Sebaliknya, diriwayatkan dari Nabi $:

ri-r",
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2437. Bahwa seorang laki-laki mengadu kepada beliau

bahwa istrinya suka berbuat nista, lalu beliau bersaMa, "Thalailah

isbimu!" Namun laki-lal{i ifu berkata, "Aku mencintainln." Belia.r

ptrn bersaM a,'Bersanang-senanglah kamu dengann5n!'N

4t

d),+rbL; ;'# ,f €:) 4 -Y trl/
o 7.o tt

ciJ>l
'i$r'&"oi;tri 

1*)i6'fi,*; hr

Jt- ,t4:* ??t
,

il!:Jr

./ ltas.adl lz )

.PC l.

2438. Diriwayatkan dari Umar bin l(haththab & bahura ia

berkata kepada seorang laki-laki 1nng ingin menikahi seorng
perempuan yang pemah berbuat zina, dan ia pun teringat akan
pertuatannln ifu. Umar berkata, "Nikahilah ia seperti menilohi
muslimah Snng menjaga diri."46

a5 Hadis ini telah disebutkan pada (no. 22OO) dalam bab tentang p€nrildnn
dengan omnsforang yrang pernah berbuat zina.

46 tfr. Said bin Manshur dalam Srzzz<rya (p€rnbahasan: Nikah bab: Riuayat
tentang Seomng tah-laki yang Berzina Padahal Ia Telah Menikahi secrang
Perenrpuan Tetapi la Belum Menggaulinya, L/2551 dari jalur Huq/aim dari Astr
Slraibani dari Asfq/a'bi, bahwa ada seorang p€rempuan muda lnng berzirn, &n ia
telah dijatrfii sanl<si hail- Kernudian orang-otang datang tmtuk hiirah, dan pererrptnn
tersebut telah b€rtobat dan menjalankan tobatry'a dengan baik. Ia lantas dipnang
melalui pffigd, ntrnun pamannya tdak s€nang nrenikahlannla sdelum
mernberitahukan di masalah lalu ifu, tetapi pamanngra ihr Fga fidak
senan€r menyebarkan berita itu sehingga bisa merugikannlra. Akhimya perernpurn itu
menoelttakan sendiri hal itu kepada Umar g, lalu Umar;Sb Hata, "Nilohlanlah
p€rernpuan ini sebagaimana kalian menikahkan perernpuan?erempu.rn yarg slalihah
di antara kalian." (no. 866)
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13. Keharaman Nikah Dengan Kerabat, Saudara
Persusuan Dan Selainnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ft berfirman,

Juga dari jalur Sufuan dad Arru bin Dinar, ia berliata, "Ada seorang Perernpuan
yang bertuat zina di Syam, lalu Umar bin Khathttab d& dikirimi surat tuetuk

menikahkan perempuan tersebut, tetapi ia tidak dib€ritahu tentang perbuatannya itu.

Umar i{9, berkata, "Nikahkanlah ia, dan janganlah kalian mengingat-ingat akan

perbuatannya di masa lalu." (no. 857)
HR. hnu Abi Syaibah dalarn Musharunfnya (pernbahasan: Nikah, bab: Ulama

yang Berpendapat bahwa taki-laki 5nng Pernah Dik€nai Sanksi Hadd ttdak Boleh
Menikahi Perempuan yang Pemah Dikenai *nlri Hadd, serta Ulama Srang

Memberikan Mengeriakan Terhadapnya, 3/il1, no. 15938) dari jalur Ghundar dari

Syu'bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, bahrua ada seomng laki{aki yang

ingin menikahkan anak perernpuan, lalu anak p€rernpuan ifu berkata, "Aku takut
mencernarkan nama baikmu. Aku dahulu p€rnah W." I-alu laki{aki ihr datang

kepada Umar ig5, lalu Umar & b€rkata, "Bukankah ia telah bertobat?" Ia menjawab,

"Ya." Umar l9 berkata, "Kalau begitu, nikahkanlah ia."
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1 \i J y*a;i 6. \i:;a J, pr# n
@G)gia'u?4't5fGt-

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibwnu; anak-
anal<nu Wng perempuan; saudara-saudanmu tnng perempuan,
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; audan-nudan
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari sudara-
saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuzrn dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu tnng men5ntsui kamu;
saudara perempuan sepercusuzrn; ibu-ibu istimu (merfua); anak-
anak istimu yang dalam pemeliharaanmu dari isti Snng telah
kamu campuri, tetapi jika kanu belun campw dengan istimu ifu
(dan sudah kamu ceraikan), maka frdak bedos lannu
mengawininya; (dan diharankan bagimu) isti-isti anak
kandungmu (menanfu); dan menghimpunl<an (dalam perlawinan)
dua perempuan yang bersaudara, kecuali t/ang telah teq'adi pada
masa larnpau; Allah Maha Penganpun lagi Maha
Penyayang. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 231

Yang dimaksud dengan ibu adalah ibunya seseorang, ibu-
ibunya dari ibu (nenek dari jalur ibu), dan ibu-ibu dari aSnhnya
(nenek dari jalur ayah) dan ke atas lagi. Karena mereka semua

masih bisa disebut ibu. Sedangkan yang dimal<sud dengan anak
perempuan adalah anak perempuan kandung seseoftrng, anak-
anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perernpuannya

hhgga ke bawah lagi, karena mereka setrnua masih bisa disebut
anak perempuan. Yang dimaksud dengan saudari adalah orang
yanEdilahirkan ayahnya Gekandung) atau ibun5ra saja (seibu).Yang
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dimaksud dengan bibi-bibi dan jalur ayah adalah orang yang

dilahirkan oleh kakek dan neneknya hinggu ke atas lagi

(maksudnya dari jalur ayah). Adaptrn yang dimaksud dengan bibi-

bibi dari jalur ibu adalah yang dilahirkan oleh neneknya (ibunya ibu)

hingga ke atas lagi. Yang dimaksud dengan anak-anak perempuan

saudara adalah setiap orang yang dilahirkan saudara, baik seayah,

atau seibu, atau sekandung; serta yang dilahirkan oleh anaknya

saudara dan anak-anak dari anak-anak saudaranya hingga ke

bawah lagi. Seperti itu pula anak-anak perempuan saudari.

Allah & jrrgu mengharamkan ibu dan saudari persusuan.

Pengharaman keduanya mengandung dua kemungkinan makna,

yaitu:

Pertama, Allah & menyebutkan keharaman keduanya

dalam persusuan, tetapi AIIah & tidak menyebutkan dalam

persusuan pengharaman selain keduanya, karena persusuan ifu

lebih lemah sebagai penyebab daripada nasab. Oleh karena nasab

yang lebih kuat sebagai penyebab keharaman itu keharamannya

hanya berlaku unfuk perempuan-perempuan yang disebutkan,

sedangkan nasab selain mereka dihukumi halal manakala tidak

disebut, maka persusuan semestinya lebih kr'rat untuk dipahami

seperti ihr, dan bahwa tidak ada yang diharamkan karena faktor

persusuan selain ibu dan saudari. Bisa jadi seorang laki-laki haram

menikahi ibu istrinya meskipun ia belum menggauli istrinya, tetapi

ia tidak haram menikahi anak istinln manakala ia belum

menggauli salah satu dari keduanya

Kdua, Allah @ mengharamkan ibu dan saudari persusuan

sebagaimana Allah & mengharamkan ibu 5rang melahirkan dan

saudari yang dilahirkan oleh salah satu dari kedua orang fua atau
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oleh keduanya. Allah & tidak mengharamkan keduanya karena

faktor kekerabatan selain keduanya, dan bukan karena faktor

keharaman selain keduanya, sebagaimana Allah mengharamkan

anaknya istri karena kehormatan iski, istrinya anak karena

kehormatan anak, dan istrinya ayah karena kehormatan ayah.

Oleh karena ibu persusuan ifu diharamkan karena kehormatan

dirinya, dan saudari persusuan ifu diharamkan karena ada nash,

sedangkan saudari adalah anaknya ibu, maka kerabat selainnya

dari ibu persusuan juga pantas diharamkan sebagaimana

diharamkannya kerabat ibu yang melahirkan, saudari seayah, atau

seibu, atau sekandung.

Oleh karena ayat di atas mengandung dua kemungkinan

makna ini, maka kami harus mencari dalil yang menunjukkan

makna yang paling kuat sehingga makna itulah yang kami pegang.

[-alu kami mendapati dalil Sunnah Nabi S menunjukkan bahwa

makna yang kedua inilah yang paling kuat. Karena itu kami

berpendapat bahwa siapa saja yang haram karena hubungan

nasab ifu juga haram karena hubungan persusuan.

i
L. -r9\)z z

6^11 6?i e!)r t1?i -Yrr1i Jle c

.. o7 I o .
l.,oJ-^' ,f 's d/.iul * ,f W1 6:;.?( ,)sd 6:

a

dJr" ir Ji1, i ,a*e "* ,;3'-b * ,rt^- c.,
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2439. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar,

dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Siapa

saja yang haram karena hubungan nasab juga haram karena

hubungan persusuan.'47

Oleh karena siapa saja yang diharamkan karena hubungan

nasab itu juga diharamkan karena hubungan persusuan, maka

yang mengharamkan ifu adalah air susu yang dihasilkan suami.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

lalu perempuan itu meninggal dunia, atau laki-laki itu

menthalaknya sebelum menggaulinya, maka menurut saya laki-laki

tersebut tidak boleh menikahi ibunya perempuan tersebut karena

Allah ffi berfirman, "Dan ibu-ibu istimu (mertua). "(Qs. An-Nisaa'

141 23\ Allah & tidak menetapkan qprat bagi mereka

sebagaimana Allah menetapkan syarat bagi anak-anak istri. Ini

merupakan pendapat mayoritas mufti yang saya jumpai. Demikian

pula dengan neneknya istri ke atas karena mereka terbilang ibu-

ibunya istri.

Jika seorang lakiJaki menikah dan ia belum menggauli

isfuinya hingga istrinya meninggal dunia, atau ia menthalaknya

AlUmm

a7 Hadits ini telah disebutkan berikut bhriinya pada (no. 2219) dalam bab

tentang perempuan-perempuan gnng diharamkan karena hktor kekembatan.
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secara ba'in, maka setiap anak perempuan ishi hingga ke bawah

hukumnya halal baginya sesuai dengan firman Allah &, "Dan

anak-anak istimu yang dalam pemeliharaanmu dari isti Snng telah

kamu annpwi, tetapi jika kamu belun czrmpur dengan istimu ifu
(dan sudah kamu ceraikan), maka frdak berdos kamu

mengawinin5n-" (Qs. An-Nisaa' [4]: 231 Tetapi jika ia telah

menggauli istuinya, maka anak perempuannya istri tidak lagi halal

baginya, dan tidak pula cucunya hirrgga ke baunh lagi.

Allah & berfirman, '(Dan dihammkan bagimu) isti-istui

anak (menantu). " (Qs. An-Nisaa' l4l 231 Manakala

ada seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, baik laki-

laki itu telah menggauli atau belum menggaulinya, maka ayahnya

laki-laki itu fidak boleh menikahinln untuk selama{amanyra. Dalam

hal ini tidak ada beda antara aph dengan ayahnya aph hingga ke

atas, baik dari lalur aynh atau dari lalur ibu. Demikian pula dengan

setiap perempuan yang telah dinikahi qrcunya dari anak laki-laki

atau anak perempuan hingga ke bar,rnh karena mereka semua
adalah anak-anak. Allah & berftrman,

6 {l 41 G rLT!r;'& C, \i,$i *S

'Dan janganlah kamu kawini ulanib-ilanib gng telah

dikawini oleh a5nhmu, terkecuali pda masa yang telah lanpau."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 22)

Demikian pula dengan istui anaknln dari jalur persusuan.

Perempuan tersebut haram berdasarkan Kitab. Juga karena

G zz - nz

'jJ5,- 
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Nabi $ bersabda, "Siapa saja yang haram karena hubungan

nasab ifu juga haram karena hubungan persusuan " Sabda beliau

ini fidak bertentangan dengan Kitab, karena ketika Allah &
mengharamkan istri-istrinya anak kandung, Allah tidak

menyebutkan selain anak-anak mereka yang kandung. Demikian

pula dengan persusuan dalam kasus ini; ia salna kedudukannya

dengan nasab. Jadi, perempuan mana saja 5rang dinikahi seorang

Iaki-laki, baik laki-laki itu telah menggauli atau belum

menggaulinya, maka anaknya dan anak dari anaknya yang laki-laki

atau perempuan hingga ke bawah tdak boleh menikahi

perempuan tersebut unfuk selama-lamanya, karena ia adalah istri

aVah; karena kakek itu sama seperti ayah dari segi hukum.
Demikian pula dengan ibunya istri karena Allah S tidak membuat

pengecualian terhadap keduanya. Demikian pula dengan ayah dari

perempuan yang menyusui. Allah Mahatahu.

14- Perempuan-Perempuan Yang Haram Dimadu

AsySyafi'i berkata: Allah ft, berfirman,

,6ii4.i#63
"Dan menghimpunl<an (dalam perkawinan) dua perempuan

Wtg bercaudara. "(Qs. An-Nisaa' l4l: 23]-

Seorang laki-laki tidak boleh mernadu dua perempuan

bersaudara unfuk selama-lamanya dalam safu pernikahan, atau

dalam persetubuhan dengan jalan kepemilikan budak. Perempuan

101



Al Umm

mana saja dengan status merdeka yang haram dinikahi karena

hubungan nasab dan saudara, maka ia juga haram dinikahi dengan

status budak kecuali dari segi bilangan. Adapun faktor bilangan itu
tidak memiliki kaitan dengan nasab dan persr.rsuan- Jika seorang

laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian ia memikahi

saudarinya perempuan itu, maka pemikahan dengan yang terakhir

batal, sedangkan pemikahan dengan yang pertama tetap berlaku,

baik ia telah menggauli istrinya atau belum menggaulinya. Laki-laki

tersebut dipisahkan dari saudari yang terakhir. Jika ia memiliki

budak perempuan yang ia gauli, maka ia tidak boleh merrggauli

saudarinya kecuali sesudah ia haram menggauli kemaluan budak

yang sebelumnya ia gauli ifu, baik dengan jalan menjualnya, atau

menikahkannya, atau menjadikannya sebagai budak mulcabb, ahru

memerdekakannya.

6^11 6?i :Jb ,e!)r 6?l -yrr.
* ,g_;\t * )6:) ,r) ,r ,iilG t:?i:
tLi,rt -v "Lr 

j4 oi ^*ht €r;jj rl)

u \rt+kr ri")r'; ,F:;t c;-Y i6 *:r
.@qri'-r

t
c. -r.99zz

.,, zMO. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As11

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mmgabarkan

Jts

L02



AlUmm

kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah rg,
bahwa Rasulullah $ bersabda, "Seonng laki-laki tidak boleh

memadu antara seoftng perempuzrn dengan bibinSn dai jalur
ayah, dan tidak antara seorang perempwn dengan bibinya dari
jalur ibu.'M

Siapa saja di antara keduanya png telah dinikahi terlebih

dahulu, kemudian yang lain dinikahi ksamanya, maka

pemikahan yang terakhir itu batal. Seandainla keduanya dinikahi

dalam safu akad, maka akad tersebut terhapus. Sesudah itu si laki-

laki boleh menikahi siapa di antara keduanya yang ia mau.

l-arangan memadu antara seorang perempuan dengan bibinya itu
fidak bertentangan dengan Kitab Allah, karena Allah &
menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam

keadaan apapun, dan perempuan-perempuem ynng haram dinikahi

manakala telah dilakukan sesuafu pada png lain, seperti anak ishi
yang diharamkan unfuk selama{aman}ra manakala ibunya telah

digauli.

Dahulu, orang-oftmg memadu dua perempuan bersaudara

lalu mereka dilarang melakukan hal ifu. Larangan memadu dua

perempuan bersaudara itu tidak menunjukkan kebolehan memadu

selain dua perempuan bersaudara. Karena ada kalanya sesuafu

disebut dalam Kitab unfuk diharamkan, tetapi ada suatu yang lain
yang diharamkan melalui lisan Rasulullah $. Sebagaimana Allah

menyebutkan perempuan yang dithalak tiga kali dalam firman-Nya,

";pe.;:'c,i&'$.b"i'usl6{sog
c8 Hadib ini tdah disebutkan berikut aWriirva pada no. 2184 dalam bab

tentang mernadu antam seorang per€lnpuan dan bibinya-
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'Kemudian jika si suatni menthalaknW besudah thalak gng
kdua), maka perempuz,n itu frdak halal lagi baginJn hingga dia

kawin dengan suami 5nng lain."(Qs. Al Baqarah l2l:230),

Kemudian Allah @ menjelaskan melalui lisan Nabi-Nyu #
bahwa suami yang kedua ifu harus menggaulinya. Jika tdak, maka

perempuan tersebut tidak halal bagi suami yang pertama. selain ifu

ada banyak hal yang dijelaskan Allah melalui lisan Nabi-Nya #.
Demikian pula dengan firman Allah,

Hd,5(F-$1
'Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. "(Qs. An-

Nisaa' l4l 241

Ayat ini menunjukkan kehalalan perempuan-perempuan

lain, karena ada juga perempuan-perempuan lain yang diharamkan

di ayat lain dan melalui lisan Nabi-Nva #. Tidakkah Anda melihat

bahwa Allah S berfirman, 'Maka kawinilah umnita-wanita (lain)

gnng kamu senangi: dua, tiga atau empat- "

Rasulullah S bersabda kepada seomng laki-laki yang

masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh isfui, "Tahanlah

empat, dan ceraikanlah selebihnya! 49

Sunnah Rasulullah $ menunjukkan bahwa batasan yang

ditetapkan Allah hingga empat istri itu memrnjukkan larangan

unfuk memadu lebih dari empat isti. Seandainya seomng laki-laki

menikahi istoi kelima dalam keadaan telah ada empat istri, maka

pemikahannya terhapus. Namun Allah & j,rgu mengharamkan
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pemikahan dari selain faktor penggabungan, sebagaimana Allah S
mengharamkan beberapa perempuan lainrya. Di antaranya adalah

perempuan yang dithalak tiga kali, dan perempuan yang telah
melakukan sumpah li'an. Nlahe jrya mengharamkan laki-laki

menggauli istrinyra karena faktor haidh dan ihram. Semua ini telah

diurai di tempatnya masing-masing.

Siapa saja y"ang haram dinikahi bagi laki-laki, seperti ibu

atau anak perempuan istin5n, atau isbi ayahnya, atau istri

ayahnya dengan jalan nikah, Ialu perempuanperempuan tersebut

digauli dengan jalan selain nikah, yaihr dengan jalan zina, maka

mereka tidak menjadi haram. Karena hukum nikah itu berbeda

dari hukum zina. AIIah ft berfirman,

,
!: 't

'Dan juga l<amu mengawini) wanita yang

kecuali budak-budak wng lamu nilild. " (Qs. An-Nisaa'

I4l:24l.

Kata Lli5tj mempakan kata 1nng luas cakupannya.

Inti maknanya adalah menghalangi, dan itu bisa dilakukan dengan

b*yuk sebab atau jalan. Di antaranya adalah menghalangi dengan

cara menahan. Keterhalangan bisa teriadi pada orang-orcmg

merdeka dengan kemerdekaannla, bisa unfuk perempuan-

perempuan muslimah dengan keislaman mereka, bisa unfuk

orang-orang png menjaga diri karena perbuatannya ifu, bisa

unfuk isfui karena terhalangi oleh suami. Karena itu kami

mengambil dalil dari sikap pam ulama s&hu saya tidak berbeda

pendapat bahwa penghalangan terhadap perempuan budak dan

"H,4iKr,c$y#i;
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perempuan merdeka tidak mengharamkan persetubuhan terhadap

keduanya dengan jalan nikah dan kepemilikan budak; dan juga

karena sa5n tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat

bahwa perempuan yang menjaga diri dan yang tidak menjaga diri

itu sama dalam hal nikah dan persetubuhan melalui jalan

kepemilikan, (kami mengambil dalil) bahwa keduanya bukan yang

dimaksud dengan ayat di atas.

Ayat tersebut pun menunjukkan bahwa png dimaksud

dengan muhshan (terjaga) di sini bukan perempuan merdeka.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dimaksud dalam ayat

tersebut adalah perempuan-perempuan yang bersuami.

Kemudian, Kitab dan Sunnah serta ijma' menunjukkan

bahwa perempuan-perempuan merdeka dan budak yang bersuami

itu dihammkan bagi selain suami-suami mereka hingga suami-

suami tersebut meninggalkan mereka karena mati atau thalak atau

terhapus pemikahannya, kecuali pam tawanan. Karena

perempuem-perempuan tawanan ifu berbeda dari mereka

berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Alasannya adalah

karena tawanan ifu berteda dari tawanan sesuai alasan Sang telah

kami sampaikan. Juga karena Sunnah menunjukkan bahwa budak

perempuan ifu berbeda dari tawanan perempuan saat dijual atau

dimerdekakan. Penjualan budak tidak dihukumi sebagai thalak

karena Nabi $ memberikan pilihan kepada Barirah ketika ia

dimerdekakan antara tetap bersama suaminya atau berpisah

darinya. Seandainya hilangnya kepemilikan yang di dalamnya

tedadi akad nikah itu dapat menghilangkan akad nikah itu sendiri,

maka ketrka kepemilikan budak hilang dengan jalan pemerdekaan

ifu lebih lnrat menghilangkan akad darinya seandainya akad bisa
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hilang dengan jalan menjual. Seandainya akad hilang dengan jalan

memerdekakan, tentulah Nabi S tidak memberikan pilihan

kepada Barirah.

Kepemilikan atas Barirah hilang lantaran ia dijual lalu ia
dimerdekakan, sehingga hilangnya kepemilikan atas Barirah terjadi

dengan dua makna. Tetapi hal itu tidak dianggap sebagai thalak,
karena seandainya hal itu sebagai thalak, tenfulah Nabi @ tidak

memberinya hak pilih dalam pemikahan lnng sudah tidak ada

akadnya lagi padanya antara tetap bersarna suarni atau berpisah

darinya.

o
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zML. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin
Abu Abdurrahman, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah r{&,

bahwa Barirch dimerdekakan kemudian Rasulullah $ memberikan

pilihan kepadanlra.so

Oleh karena kemaluan perempuan 5png bersuami ifu tidak
halal akibat hilangnya kepemilikan, baik dengan jalan

s Hadits ini telah disebutkan berikut bkhrit'nyapada (no. 2302).
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dimerdekakan atau dijual, maka jika budak perempuan tersebut

dijual, maka ia tdak halal dengan jalan kepemilikan hingga

suaminya menthalaknya. Ia berteda dari perempuan yang ditawan

dari aspek lain. Alasannya adalah jika budak perempuan dijual atau

dihibahkan, maka hal ifu tidak mengubah keadaannya dari status

budak. Jika ia dimerdekakan, maka keadaannya berubah menjadi

lebih baik daripada keadaannSa yang pertama. Sedangkan

tawanan perempuan ifu pada mulanya adalah perempuan

merdeka. Ketika ia ditawan, maka gugurlah stafus merdekanya,

sehingga ia bisa dihibahkan dan digauli dengan jalan kepemilikan.

Perpindahannya dari status merdeka akibat ditawan itu Udak lebih

kuat daripada penghapusan nikah suamin5a darinya. Jalan apa

saja yang karenan5ra ia menjadi budak sesudahnya itu lebih kuat

daripada perpisahan dengan sr.raminSn-

15- Perbedaan Pendapat Tentang Tarpanan

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia ber{<atat As}rSyafi'i

berkata: Saya pemah menSampaikan kepada sebagian ulama

pendapat saya terrtang firman Allah, 'HfrLKl1CSy "Xnuai

budak-budak tnng l<amu miliki. " (Qs. An-Nisaa' {411 241Ia lantas

berkata, "Makna ayat ini memang seperti yang Anda katakan.

Para ulama pun berpegang pada makna ini dan menaftirkannya

dengan jelas. Hanya saja, kami berbeda pendapat dari Anda dalam

safu hal." Saln bertanyra, 'Apa ifu?" Ia menjawab, "Kami

berpendapat tentang perempuan yang ditaunn pasukan Islam
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sebelum suaminya, bahwa ia dibersihkan rahimnya dengan safu

kali haidh, lalu sesudah itu ia boleh digauli, baik ia memiliki suami

atau tidak." Ia juga berkata, "Akan tetapi, jika ia ditawan bersama

suaminya, maka keduanyra tetap dalam hubungan pemikahan."

AsySyafi'i berkata: Karena itu saya sampaikan kepadanya:

2442. Rasulullah gS pemah menawan perempuan-

perempuan Bani Mushthaliq, perempuan-perempuan Hawazin di

Hunain, Authas, dan lain{ain. Afuran beliau yang berlaku untuk

mereka adalah perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum

melahirlon, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli

hingga ia haidh. Beliau memerintahkan agar mereka dibersihkan

rahimnya dengan satu kali haidh.sl

2M3. Rasulullah # juga pernah menawan banyak laki-laki

dari Bani Mushthalh dan Hatrazh. Namun, setahu kami beliau

tidak pemah bertanp mengenai perempuan lrang berstnmi dan

Snng tidak.s2

Karena itu kami mengambil dalil bahun penarrnnan ihr

dapat memutuskan ikatan pernikahan. S€andainya perempuan

yang ditar,uan itu tidak terptrhrs hubungan pemikahannSn dengan

sramin5a manakala suaminya ditaunn bersamanya, maka

hubungan pernikahannya juga tidak terputus seandainya suaminya

tidak ditawan bersaman5a. Seorang ulama tidak boleh dan fidak

sepantasnla memandang rumit masalah ini berrdasarkan dalil

sl Hadits ini telah disebutkan b€rikut bA:hnfnya pada (no. 1837, L875,2012,
zrlel.

s2 Hadits ini telah dis€hnkan beril$t tat*i:inlra pada (no. 1875,1877,2012,
27t51.
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Sunnah bahwa Rasulullah # fidak bertanya mengenai perempuan

merna yang bersuami dan yang tidak bersuami. Kita tahu bahwa di

antara mereka pasti ada 5ang bersuami karena hamil. Namun

beliau tetap mengizinkan unfuk menggauli mereka sesudah
persalinan- Sudah barang tenhr Nabi $ menawan sebagian dari

suami-suami mereka bersama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

penawanan ifu dapat memufuskan tali pemikahan.

Ulama tersebut berkata, "Tetapi saya tidak berpendapat

demikian berdasarkan khabar, melainkan berdasarkan qiyas." Saya

katakan, "Kepada masalah apa Anda mengqiyaskannya?" Ia

menjawab, "Sa5ra mengqiyaskannya kepada masalah perempuan

yang datang dalam keadaan Islam bersama suaminya sehingga

keduanya tetap sebagai suami-isfui. Seandainya istri masuk Islam

sebelum suaminya lalu ia keluar dari negeri yang wajib diperangi,

maka terhapuslah pemikahannya--" Saya kateikan kepadanya,
'Pendapat yang Anda jadikan rujukan qiyas ifu juga bertentangan

dengan Sunnah. Dengan demikian, Anda keliru karena telah

menyalahi Sunnah dan karena telah menyalahi qiyas." Ia bertanya,
"Di mana saya keliru dalam melakukan.qiyas?"

Saya menjawab, "Apakah Anda menyramakan keislaman

seorang perempuan dengan penaWanannya?" Ia menjawab, "Ya."
Saya bertanya, 'Apakah Anda mendapati bahwa jika ia rnasuk

Islam maka ia tetap dalam keadaan merdeka sehingga ia
memperoleh tambahan kebaikan dengan keislamannya itu?" Ia
menjawab, 'Ya." SaSra bertanya, "Apakah Anda mendapati bahwa
jika ia ditawan maka ia dijadikan budak padahal sebelumngra ia

merdeka?" Ia menjawab, "Ya." Salra bertanya, "Apakah Anda
mendapati keadaan keduanya ihr sama?" Ia menjawab, "Tidak
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dalam hal perbudakan, tetapi sama dalam hal kemaluan." Saya

bertanya, "Kalau begitu, keduanya tidak sama menurut pendapat

Anda terkait kemaluan." Ia bertanya, "Di mana letak perbedaan

keduanya?" Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya

perempuan merdeka ditawan di negeri yang wajib diperangi, Ialu ia

diberi suaka, kemudian suaminya melarikan diri, kemudian

perempuan tersebut mengalami safu kali haidh; apakah ia boleh

digauli?" Ia menjawab, "Saya memakruhkannya. Tetapi jika hal ifu

dilakukan, maka fidak dilarang." Saya katakan, "Bukankah

perempuan tersebut tidak boleh digauli kecuali hubungan

pemikahan dengan suaminya terputus?" Ia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Safu kali haidh sudah dianggap sebagai pembersihan

rahim, seperti seandainya ia tidak memiliki suami." Ia bertanya,

"Apa maksud Anda?" Saya menjawab, "Yang saya maksud, ;ika
Anda mengatakan bahwa perempuan itu menjalani iddah dai
seorang suami, maka menurut Anda ia harus menjalani iddah

dengan dua kali haidh manakala Anda mengharuskannya iddah

karena ia seorang budak. Jika Anda menghamskannya iddah

karena stafus merdeka, maka Anda mengatakan, 'Satu kali

haidh'." Ia berkata, "ltu bukan iddah."

Saya bertanya, "Apakah Anda memperoleh keterangan

yang jelas bahwa keadaan para perempuan manakala menjadi

tawanan sesudah merdeka itu sarna dalam hal kehalalan

kemaluannya, baik ia bersuami atau tidak bersuami?" Ia menjawab,

"Sekarang tampaknya pendapat Andalah yang paling mendekati

kebenaran." Saya katakan kepadanya, "Bagaimana dengan

perempuan merdeka yang masuk Islam sebelum suaminya'di

negeri yang wajib diperangi?" Ia menjawab, "Keduanya tetap pada

pemikahan yang pertama hingga istri mengalami tiga kali haidh.
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Jika suami masuk Islam sebelum istri mengalami tiga kali haidh,

maka keduanya tetap pada pemikahan yang pertama." Saya

katakan, "Mengapa Anda membedakan keduanya dalam tataran
pokok dan cabang?" Ia menjawab, "Sa5ra tidak bisa menghindar
dari pendapat tersebut. "

Saya katakan kepadanya, "Namun, Rasulullah $ merniliki

safu afuran unfuk perempuan-perempuan merdeka yang masuk

Islam, dan afuran lain unfuk perempuan-perempuan merdeka yang

ditawan lalu dijadikan budak, serta afuran lain unfuk budak-budak
yang tidak ditawan. Lalu, mengapa Anda boleh mengalihkan safu

afuran kepada afuran lain sedangkan keduanya menurut para
ulama mempakan dua aturan yang berbeda mengikuti perbedaan

keadaan perempuan di dalamnya?" Sa5a juga katakan kepadanya,
'Jadi, perempuan merdeka tersebut masuk Islam sebelum
suaminya, atau suaminya masuk Islam sebelum istrinya- Siapa saja

di antara keduanya yang masuk Islam kemudian yang lain masuk
Islam sebelum iddah istri berakhir, maka pemikahan yang pertama
tetap berlaku. Jl<a iddah istri berakhir sebelum yang lain di antara
keduanya masuk Islam, maka terpufuslah tali pemikahan di antara
keduanya. Dalam hal ini tidak ada beda apakah keislaman istui

terjadi sebelum keislaman suami, atau keislaman suami terjadi
sebelum keislaman istri, baik negeri keduanya berlainan atau sama.

Negeri tidak memiliki pengaruh terhadap kehararnan suami-istri
lantaran masuk Islam, baik yang masuk Islam di antara keduanya
ifu keluar ke negeri Islam, atau negerinya menjadi negqi Islam,

atau ia tetap tinggal di negeri kufur. Negeri tidak mengubah hukum
di antara keduanSa sarna sekali.
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Jika ada yang bertanya, "Apa dalil pendapat Anda?" maka
jawabnya adalah:

2444. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Marr Zhuhran
yang tercakup ke dalam negerinya Khuza'ah, sedangkan orang-

orang Khuza'ah saat ifu men-rpakan orang-orang Islam. Dengan

demikian, Abu Sufuan bin Harb masuk Islam sebelum terjadi Fathu
Makkah di negeri Islam. Kemudian ia kembali ke Makkah dalam

keadaan Hindun binti Utbah tetap pada selain Islam. Ia lantas

menjambak jenggot Abu Sufi7an dan berkata, "Bunuhlah orang fua

sebelum satu tahun ini!" Tetapi kemudian Hindun masuk Islam

beberapa hari sesudah keislaman Abu Sufuan. Hindun masih kafir
dan tetap berada di negeri yang saat ifu bukan negeri Islam,

padahal suaminya sudah menjadi muslim di negeri Islam;

sementara istrinya masih di negeri yang wajib diperangi. Kemudian

Makkah menjadi negeri Islam, dan Abu Suflnn tinggal di sana

sebagai muslim, sedangkan isfuinya masih kafir. Kemudian istrinya

masuk Islam sebelum iddalrnya berakhir, sehingga keduanya tetap
dalam hubungan pemikahan karena iddabnya belum berakhir
hingga ia masuk Islam. Seperti itu pula dengan Hakim bin Hizam
dan keislamannya.s3

2M5.lstri Shafwan bin Umagyah dan istui Ikrimah bin Abu
Jahal masuk Islam di Makkah, lalu negeri keduanya menjadi negeri
Islam. Hukum Rasulullah # prn berlaku di Makkah. Sementara

Ikrimah melarikan diri ke Yaman yang saat ifu merupakan negeri

5s l-ih. hadits no. 2117 dalam bab tentang perempuan yang masuk Islam
sebelum suaminya dalam pembahasan tentang hukum memerangi omng-orang
musyrik.

Lih. juga taff:urijhadits sesudah hadits ini riurayat AMurrazzaq.
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yang wajib diperangi. Shafipan juga berangkat menuju Yaman

yang saat itu masih menjadi negeri yang wajib diperangi, tetapi

kemudian Shafiran pulang ke Makkah yang saat ifu sudah menjadi

negeri Islam. Ia ikut serta dalam Perang Hunain dalam keadaan

masih kafir. Kemudian ia masuk Islam, dan isfuinya tetap menjadi

istrinya dengan pemikahan yang pertama. Begifu juga, Ikrimah

akhimya pulang dan masuk Islam sehingga isfuinya tetap menjadi

istrinya dengan pemikahan yang pertama. Alasannya adalah

karena iddahkeduanya belum selesai.il

s4 16. kisah Shafrpan dan Ikrimah pada hadits (no. 1968 dan 2113)-
menceritakan dari Az-Zuhi dn khabr tentang beberapa laki-lald

yang masuk hlam sebelum isti-isti mereka, dan beberapa perempuan yang rnasuk
Islam sebelum suami-suami mereka. Kami akan menyitimya di sini karera ihrlah yang
menjadi fokus kajian Imam Asyg,i'afi'i dalam bab ini [,ih. Al Mushamaf, T/769-773,
no.1264G726491

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa ia mmerima kabar bahrua ada beber-apa

perempuan-perempuan di zaman Rasulullah # yo"S masuk Islam di negeri merd<a
sedangkan mereka tidak ikut hijrah, sernentara zuami-suami mereka rnasih kafr saat
mereka merneluk Islam. Di antam mereka adalah anak per€rnpuan Walil bin
Mughirah- Saat ihr ia menjadi ishi Shafuran bin Umala,nh- Ia masuk Ishm pada waldu
Fathu Maklah, sdangkan suaminya yaihr Shafuran bin Umagph lari dari ldam-
Rasulullah g hnta mengutus anak parnannyla unhrk menerruinya, lnitu Wahb bin
Umair, dengan membawa selendang Rasuhdlah $) sebagai iaminan keamanan bryi
Shafr,rnn bin Umalryah dan ajakan Rasulullah $ kepadanya untuk mernehk Islam dan
datang menjumpai beliau. Jika ia rela masuk Islam, maka silakan ia masuk Ishm. Jika
tidak, maka Miau membiarkannya berialan selama dua bulan."

'Kefika Shafiran menjumpai Rasulullah $ dengan mernbawa selendang bdiau,
ia berseru kepada beliau di hadapan barrlruk orang. Ia berkata, "Wahai l,fuhamrrnd,
sesungguhnya omng ini Wahb bin Urnair mendatangit<u dengan mernbaura
selendangmu. Ia mengaku bahwa engkau mernintalo untuk datang menerrruimu- Jika
aku rela dengan un$an ini (masuk Islam), maka engkau men€rimanla. Jika fidalq
maka angkau mernbiarkanku bedalan sdama dua bulan." Raslullah # bersab&,,
"Turunlah, onhai Abu Wahb!" Ia berkata, "Tidak, derni Alhh, ah tdak rnau tutrn
sebelum jelas bagiku." Rasuftilah $ bersabda, "Elulen dn fula4
melainkan anpat bulan- "

'Rasululhh $ lantas keluar menuju Paang Hawazin di Hunain. Bdiau nrengrfis
seseorang kepada Shafivan bin Uma5ry.ah untuk merninjam dariqn alat-alat panaryI
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miliknya. Shafwan berkata, "Apakah ini didasari sukarela atau paksaan?" Ia menjawab,
'Tidak ada paksaan, melainkan sukarela saja." Shafiuan lantas meminjami beliau alat-

alat perang dan senjata milil.of,a."
"Kemudian Shafr,rnn keluar bersama Rasulullah g$, padahal saat itu ia masih

kafir. Ia terlibat dalam Perang Hunain dan Thaif dalam keadaan kafir, sedangkan

isbinya sudah menjadi muslimah. Namun Rasulullah $ udak memisahkan antara ia

dengan istuinya hingga Shafi,van masuk Islam. Istrinya itu tetap tinggal bersamanya

dengan pemikahan pertama."
"Kemudian Ummu Hakim binti Harits bin Hisyam masuk Islam pada waktu llfr5u

Makkah di Makkah, sedangkan suaminya ynitu llaimah bin Abu Jahal lari dari Islam

hingga tiba di Yaman. Kernudian Ummu Hahm binti Harits pergi ke Yaman dan
mengajaknya unfuk masuk Islam, lalu ia pun masuk Islam. Ummu Hakim lantas

membawanya datang menemui Rasulullah S. Ketka Nabi $ melihatrya, beliau

melornpat kepadanya karena gembira, dan saat itu juga ia membaiat beliau. Kemudian,

kami fidak menerima kabar bahwa Rasulullah $ memisahkan keduanya. Ummu
Hakim ifu pun tetap bersamanya dengan pernikahan 5nng pertama. Akan tetapi, kami

tidak menerima kabar bahwa seorang perempuan berhijrah kepada Rasulullah $
dalam keadaan suaminya masih kafir dan tinggal di negeri kafir, melainkan hijrahnya
itu memisahkannya dari suaminya yang kafir kecuali suami datang sebagai orang yang

hijrah sebelum iddah-nya berakhir. Karena kami tidak menerima kabar bahwa ada

seorang perempuan yang dipisahkan dari suaminya manakala suaminya datang hijrah
kepadanya saat ia masih menjalani iddah.

Diriwayatkan dari hnu Juraij dari seorang laki-laki dari hnu Syihab, ia berkata,
"Zainab binti Nabi $ tenhr saja seomng muslimah, dan ia ikut hi;rah sesudah Nabi $
dalam hijrah !,ang pertama. Sementara suaminya yaitu Abu Ash bin Rabi' bin Abdul
Uzza bqada di Makkah dalam keadaan musyrik. Kemudian Abu Ash terlibat dalarn

Perang Badar di pihak kaum musyrikin. Ia lantas ditawan, lalu ia ditebus karena ia

orang kaya. Sesudah itu ia terlibat lagi dalam Perang Uhud di pihak kaum musyrikin.

Seusai perang, ia pulang dari Uhud ke Makkah, kemudian ia berdiam di Makkah

bebempa lama. Sesudah itu ia pergi ke Syam untuk bemiaga. Dalam perjalanan ke

Syam ia ditawan oleh sekelompok pasukan Anshar. Zainab lantas meniumpai Nabi $
dan berkata, "sesungguhnya orang-orang Islam itu memberikan suaka kepada yang

lemah di antara mereka?" Beliau bertanya, "Apa maksudmu, wahai Zaiaab?" la
berkata, "Aku ingin memberi suaka kepada Abu Ash." Beliau menjawab, "Aku
perkenankan suakamu." Kemudian beliau tidak memperkenankan suaka seorang

perempuan pun sesudah 7anab. Kemudian Abu Ash masuk Islam, dan keduanya pun

tetap pada pemikahan yang pertama. Di sela-sela ifu Umar Q. pemah meminang

Tau:rab melalui Rasulullah S, lalu Rasulullah @ menceritakan pinangan itu kepadanya.

Ia berkata, "Aku tetap memilih Abu Ash, ya Rasulullah, seperti yang engkau tahu. Dia

itu sebaik-baiknya menantu. Sebaiknya engkau menunggunya." Saat itu Rasulullah $
diam."
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Saya juga katakan kepadanya, "Apa yang saya sampaikan
kepada Anda, yaitu peristiwa yang terjadi pada Abu Sufuan dan
Hakim bin Hizam serta istri masing-masing, serta perkara Shafirnn
dan lkrimah serta istri masing-masing, merupakan peristiwa 57ang

masyhur di kalangan ulama sejarah perang. Apa tanggapan Anda
terkait argumen yang saya sampaikan bahwa negeri fidak
mengubah hukum sama sekali manakala Sunnah menunjukkan
kebalikan dari pendapat yang Anda sampaikan? Para ahli sejarah
perang mencatat bahwa ada seorang perempuan Anshar yang

menjadi istri seorang laki-laki di Makkah. Perempuan tersebut
masuk Islam dan hilrah ke Madinah. Kemudian suaminya datang
saat perempuan tersebut masih menjalani iddah, dan masuk Islam.

Keduanya pun tetap pada pemikahan yang pertama. Sementara
kami dan Anda mengatakan bahwa jika keduanya berada di negeri
yang wajib diperangi, maka siapa saja di antara keduan5n yang

"Abu Sufi,ran bin Harits bin Abdul Muththalib masuk Islam di Rauha
Rasulullah & dari Fathu Maklah. Ia lantas menernui Jumanah binti Abu Thalib yang
masih mus}nik, lalu Jumanah masuk Islam. Keduanyla pun tetap pada perrikahan
keduan5ra. Makhramah bin Naufal, Abu suft7an bin Ha6, dan Hakim bin Flizam rnasuk
Islam di Marr Zhuhran- Kemudian mereka daturrg menernui ishi-isti mereka yang
masih dalam keadaan musgnik, lalu istri-isbi mereka masuk Islam sehingga mereka
tetap pada pemikahan mereka. Dernikian pula dengan isti Makhramah rorrs bernama
syafa binti Auf, saudarinya AMurrahman bin Auf, istinla Hakim yaitu Zainab binti
Awwam, istrin5n Abu Sufuan yaitu Hindun bint Utbah bin Rabi'ah."

hnu Syihab berkata, "selain memiliki isti Atikah binu walid, shafrmn bin
umag,i'ah juga merniliki isti Aminah binti Abu Sufuan. Aminah ini pun masuk Islam
bersama Afikah sesudah Fathu Makl<ah, kernudian shafuran masuk Islam sesqdah
menentang keduanp."

DiriwaSptkan dari Ibnu Jumij, ia berkata: Ibnu syihab b€rkata, "srnmiqn diberi
pilihan manakala isti masuk Islam sebelumnyra. Tehpi jika suami masuk Islam tertebih
dahulu, maka istrinya tetap menjadi istinya." Ia juga H<ah, "umar bin Abdul Adz
pemah menulis surat lrang isingra, "Jika iski masuk Islam sebelum s;uami maka Ishm
menrberikan llrik khulu'kepada isbi terhadap suami, sebagaimana budak perernprnn
melakukan khulu'tqhadap suaminyra png budak manakala ia dimerdekakan sebelum
suaminSn."
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masuk Islam sebelum yang lain, maka keduanya tidak boleh

melakukan persetubuhan. Demikian pula, seandainya keduanya

berada di negeri yang wajib diperangi. Salah satu dari keduanya

dilarang menggauli yang lain karena faktor agama, karena

seandainya keduanya sama-sama muslim di negeri yang wajib

diperangi, maka keduanya halal melakukan persefubuhan."

Ia berkata, "Sesungguhnya di antara para sahabat Anda ada

yang memisahkan antara istri dan suami, dan saya berpegang

pada hujjahnya." Saya katakan kepadanya, "Berpegang pada

pendapat yang Anda ladikan komitmen itu lebih wajib bagi Anda.

Jika Anda tidak mampu, maka bisa jadi Anda tidak mampu

melakukan hal lain." Ia berkata, "Tetapi saya tetap berpegang

pada hujjahnya." Ia lantas berargumen dengan firman Allah @,

fr, {;

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10)

Saya bertanya kepadilgd, "Apakah firman Allah, 'Dan

janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

perempuan-perempuan kafir'tidak terlepas dari makna bahwa jika

suami masuk Islam sedangkan istrinya masih kafir, maka hal ifu

dapat memutus tali pemikahan di antara keduanya saat suami

masuk Islam, karena para ulama tidak berteda pendapat bahwa

suami tersebut tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan

tersebut manakala iskinya adalah orang musyrik penyembah

berhala; atau firman Allah, 'Dan janganlah kanu tetap berpegang

pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'

//r.a

i!f,lr 'rKj,
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maksudnya adalah jika istri telah melewati jangka waktu dimana ia

tidak masuk Islam atau sebelum ifu?"

Ia menjawab, "Firman Allah tersebut tidak terlepas dari
makna ini."

Sa5ra katakan, "Terkait jangka wakfu, apakah boleh jangka

waktunya ditetapkan selain berdasarkan khabardalam Kitab Allah,

atau Sunnah, atau ijma'?" Ia menjawab, "Tidak?" Saya bertanya,
"Seandainya seorang ulama berkata, 'Jangka waktunp sesaat,'

yang lain mengatakan, 'Safu hari,' yang lain mengatakan, 'Safu

tahun,' dan yang lain mengatakan, 'Serafus tahun,' maka

bukankah di sini tidak ada dalil yang menunjukkan pendapat yang

benar di antara pendapat-pendapat tersebut kecuali berdasarkan

khabafl" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Ada suami Srang

masuk Islam sebelum isfoinya, lalu Anda mengatakan, 'Terserah

jangka unktu mana saja yang kamu inginkan'. Pendapat ulama
yang Anda futurkan pendapakrya itu tidak tercakup ke dalam salah

safu dari dua pendapat ini."

Ia berkata, "Mereka berpendapat seperti ifu jika suami

masuk Islam sebelum istri dan keislaman keduanya berdekatan."
Saya katakan, "Tidakkah suami telah masuk Islam dan saat itu
juga ia fidak halal menggauli istrinya, kemudian ishinya ifu masuk

Islam dan ia tetap bertahan bersamanya dengan pemikahan
pertama menunrt pendapat mereka?" Ia menjawab, "Ya." Sa5Ia

katakan, 'Apakah Anda tidak memutuskan hubungan keduanSn

karena faktor keislaman, tetapi Anda memufus hubungan

dengan jangka waktu sesudah keislaman?" Ia menjauab,
"Ya- Tetapi ulama tersebut mengatakan bahwa antara keislaman

Abu Sufipn dan Hindun terpisah wakfu yang seberrtar." Saya
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katakan, "Apakah Anda membatasi waktunya?" Ia menjawab,

"Tidak, tetapi wakhrnya hanya sebentar." Saya bertanya,

"seandainya wakhrnya lebih banyak dari ifu, apakah tali

pemikahan Hindun terpufus dari Abu Sufuan?" Ia menjawab,

"Saya tidak mengetahui berpendapat seperti ifu."

Saya katakan, "sesungguhnya keislaman Shafwan itu
terjadi satu bulan atau kurang sesudah keislaman istrinya.

Sedangkan keislaman lkrimah hanya beberapa hari sesudah

keislaman istrinya. Seandainya kami mengatakan bahwa jika telah

berlalu waktu lebih banyak dari itu, yaitu sekitar safu bulan, maka

terpuhrslah tali pemikahan di antara suami-istri karena kita tidak

mengetahui adanya seseorang yang dibiarkan lebih lama dari

waktu dibiarkannya Shafwan, (seandainya kami mengatakan

demikian), apakah boleh?" Ia menjawab, "Tidak."

Mereka berkata, "Az-Zvhri melakukan takwil terhadap

hadits Shafwan dan lkrimah, dan ia berkomentar tentang hadits

tersebut dengan komentar yang berbeda dari ini." Saya katakan,

"Az-Zvhi mengatakan, 'Kecuali suaminya datang dalam keadaan

istri tersebut masih dalam iddali. Ia menjadkan iddah sebagai

batas akhir terputusnya hubungan suami-iski manakala istri masuk

Islam. Mengapa ketenfuannya tidak seperti ini seandainya suami

yang masuk Islam? Pv-Z;uhn dalam hadits Malik tidak

meriwayatkan peristiwa Abu Suf5nn, padahal peristiwanya lebih

masyhur daripada peristiwa Shafwan dan Ilaimah. Khabartentang

keduanya sarna, Al Qur'an juga bicara tentang mereka, dan ijmal
nya juga sarna. Allah S berfirman,
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b'";^j;i6"#L$:rt? -EfLbt;'ujiW_

L"J{iKsly#;;jfi *rg"i*ryi,yrt*b:{6{1i
1, )

U'":tl"i{;{
"Hai orang-orang yang beriman, apabila dabng berhijrah

kepadamu perempuan-perempuzrn lnng beriman, maka hendaHah
kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengebhui tenbng
keimanan mereka; maka iika kamu telah mangebhui bahqn
mereka (benar-benar) beriman mal<a l<amu kembalikan
mereka kepada (suami-suami mereka) orzng-oftng ka{ir. Mereka
tiada halal bagi orang-orang l<aftr itu dan omng-omng l<aIir ifu
tiada halal pula bagi mereka. "(Qs. Al Mumtahanah [6Ol: 10)

"Allah @ tidak memisahkan antara perempuan yang masuk

Islam istri sebelum suaminya, dan tidak pula laki-laki yang masuk
Islam sebelum ishinya. "

Saya katakan, "Allah & mengharamkan perempuan-
perempuan mukmin bagi laki-laki kafir. Alah & juga tdak
memperkenankan seorang pun di antara mereka sama sekali. Para
ulama Udak berbeda pendapat tentang hal itu. Allah & jrgu
mengharamkan kaum laki-laki mukmin unhrk menikahi
perempuan-perempuan kafir kecrrali perernpLran-perernpuan

merdeka dari kalangan ahli Kitab. Kemudian ada anggapan bahrrn
penetapan hukum halal bagi perempuan-perempuan kafir yang
sebagiannya diberikan keringanannya bagi laki-laki muslim itu lebih
kuat daripada penetapan hulmm halal para laki-lald kafir yang
tidak ada keringanan sedikit pun unfuk menikahi seoftmg
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muslimah, sesuai pendapat mereka yang telah kami sampaikan,

bahwa jika seorang perempuan masuk Islam maka pemikahannya

tidak terhapus kecuali dengan berakhimya iddah dalam keadaan

suaminya masih kafir. Sementara jika suami masuk Islam, maka

pemikahan istri terhapus sebelum iddah. Seandainya boleh

membedakan keduanya tanpa didasari khabar, maka sisi yang

mereka hukumi dengan keras ifu justorl lebih pantas untuk

dihukumi dengan keringanan; dan sisi yang mereka hukumi

dengan keringanan ifu justru lebih pantas unfuk dihukumi dengan

keras. Allah juga yang memberi kita taufiq.

16. Perbedaan Pendapat Tentang Persefubuhan
Secara Zina

Rabi' mengabarkan kepada karni, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami katakan, jika seorang

laki-laki menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut

menjadi haram bagi anak dan ayahnya laki-laki tersebut; dan

ibunya perempuan tersebut menjadi haram baginya sesuai dengan

firman Allah yang telah kami sampaikan.

Jika seorang laki-laki berzina dengan istri anakngra, ishi

ayahnya, atau ibu istrinya, maka ia telah befruat maksiat kepada

Allah. Istrinya itu tidak menjadi haram baginya dan tidak pula bagi

ayahnya, dan isti anaknla itu juga tidak menjadi haram bagi

anaknya seandainya ia berbuat zina dengan salah safu dari
keduanya. Karena Allah @ mengharamkan pemikahan dengan
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keduanya lantaran kesakmlan 5ang halal, demi memuliakan yang

halal, dan unttfi menambah nikmat-Nya dengan apa yang telah
Allah mubahkan dari pemikahan tersebut dengan jalan
menetapkan hulrum haram yang tidak ada sebelumnya. Dengan
pemikahan itu Allah metuajibkan berbagai hak. Sesuatu png
haram jelas berbeda dari suatu 5nng halal.

Sebagian ulama mengatakan bahwa jika seorang laki-laki
berzina dengan seorang perempuan, maka ibunya perempuan ifu
serta anak perempuannya menjadi haram bagi laki{aki tersebut.
Jika ia berzina dengan istri aSnhnya atau istri anakngra, maka isfui

ayah atau isfui anaknya itu menjadi haram bagr keduanya.
Demikian pula, jika ia mencium salah safu dari keduanya, atau
menyenfuhnya dengan syahwat, maka ifu seperti zina, sedangkan
zina itu mengharamkan pernikahan yang diharamkan oleh
persefubuhan yang halal.

(llama tersebut bertanya kepada salra, "Apakah
persefubuhan yang haram tdak menghammkan pernikahan yang
dihammkan oleh persetubuhan ]rang halal?" Saya menjaunb,
"Saya berpendapat demikian karena berpegang pada dalil Kitab
Allah, dan qiyas terhadap pendapat yang disepakati umat Islam
karena semakna, serta berpegang pada nalar. Ini juga

pendapat mayoritas ulama dari Darus Sunnah Wal Hfrah
Madinah) dan Hammillah Makkah)."

Ia berkata, 'Silakan Anda menjelaskan apa lrang Anda
katakan ifu.'Saya katakan, 'Allah ft, berfirman,
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GJa 33

'Dan janganlah karnu kawini ownita-wanita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau'.

(Qs. An-Nisaa' l4l:221

Allah &jugaberfirman,

e;6bc.iti$J{r,
'(Dan diharamkan bagimu) isti-isti anak kandungmu

(menantu)i (Qs. An-Nisaa' l4l: 23]-

a ii ib$;; "H4 t;"4;

. -W-51"6i1+{4,rpbt;a
'lbu-ibu isbimu (merfua); anak-anak istimu yang dalam

pemeliharaanmu dai isti lmng telah kamu campurii (Qs. An-

Nisaa' l4l:23)

Tidakkah Anda mendapati AI Qur'an hanya

mengharamkan orang yang disebutkan, atau pemikahan dan

persehrbuhan?"

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, 'Apakah bisa diterima

nalar sekiranya Allah mengharamkan sesuafu karena hubungan

yang halal, lalu Allah & j,rga mengharamkannya akibat hubungan

AlUmm
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yang haram, sedangkan halat dan haram itu dua hal yang
berlawanan?"

Ia bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya?" Saya
menjawab, 'Allah telah membedakan keduanya-" Ia bertanya, "Di
mana?" Saya menjawab, "Saya mendapati bahwa Allah &
menyemkan pemikahan dan memerintahkannya. Allah & j,.,gu

menjadikan pemikahan sebagai penyebab nasab, perbanan,
keintiman dan ketenteraman. Dengan pemikahan ifu Allah &
menetapkan muhrim, serta menghubtrngkan sebagian dengan
sebagian yang lain dalam urusan warisan, nafkah, mahar, hak
suami untuk ditaati, dan kebolehan h+hal lrang diharamkan
sebelum nikah." Ia menjawab, "B€nar." Sa5a katakan, ,,Saya juga
mendapati bahwa Allah @ mengharamkan zina dalam firman-Nya,

@W;tlS'-*bi'b#ftJiVpiS
'Dan janganlah kanu mendel<afi zina; saunguhn5m zina

ifu adalah suafu perbuabn tnng keji dan suafu jalan tnng buruk,.',
(Qs. Al Israa' l77lr 32l

Ia berkata, "sagra mendapati keduanya Sorrrd-s"rrld sebagai
persefubuhan. Karena ifu salp mengqiyaskan salah safu
persefubuhan kepada yang lain."

Saya katakan, "Tetapi sayra mendapati yang safu adalah
persefubuhan yang halal dan terpuji, dan yang lain adalah
perseh-rbuhan yang haram dan pelalnrnya dimjam. Apakah Anda
masih berpikir unhrk mengqiyaskan yang safu pada ynng lain?"

Ia bertanya, "Lallr" apa kesamaanngra? Apakah Anda bisa
menjelaskanngra lebih dari ini?" Saya menjawab, 'penjelasan
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kurang dari ini saja sudah cukup, tetapi saya akan menyampaikan

kepada Anda penjelasan yang terlintas dalam pikiran saya." Ia

bertanya, "Apa ifu?" Saya katakan, "Bukankah Allah &
menjadikan perbesanan sebagai nikmat. Allah @ berfirman,

4i t6" W fr AiiS (A ;Irul* " iti &

'Dan Dia (pula) Wng menciptakan manusia dari ain lalu Dia

jadikan manusia ifu (punln) kefurunan dan mushaharah

(perbesanan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa'. "(Qs. Al Furqaan

l25l54l.

Ia menjawab, "Ya-" Sa1la katakan, "Bukankah Allah

menjadikan zina sebagai siksa di dunia karena dikenai sanksi hadd,

dan siksa di akhirat dengan api neraka jika Allah tidak

memaafkan." Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Mengapa Anda

menjadikan persetubuhan halal yang merupakan nikmat ihl

sebagai qiyas terhadap persetubuhan haram yang merupakan siksa

ifu; atau menjadikan yang haram sebagai qiyas terhadap yang

halal, lalu Anda keliru dalam melakukan qiyas dengan menganggap

bahwa seandainya seorang laki-laki berzina dengan seorang

perempuan, maka zina tersebut menjadikan ibu dan anak

perempuannya perempuan tersebut haram dinikahi?" Ia

menjawab, "lni merupakan argumen Anda yang paling jelas." Saya

katakan, "Allah & berfirman tentang perempuan yang dithalak

tiga,

y_*
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"';;pg.;:'Cr;#'ri,u';\cx@og
'Kemudian jika si suatni manthalalmgta (saudah thatak gng

kdua), maka perempuan itu tidak hatat lagi bagintn hingga dia
kawin dengan suani Smng lain'- (Qs. AI Baqarah IZI:2g}l

Sunnah menerangkan bahun perempuan tersebut harus
digauli oleh zuami kedua yang menikahinln. Jadi, perempuan
tersebut halal bagi suami pertama sebelum terjadi halak tiga, dan
menjadi haram bagrnya sesudah terjadi thalak tiga hingga
perempuan tersebut menikah dengan suami llang lain. Kemudian
kami mendapati bahwa perempuan tersebut menikah dengan
suami lain, tetapi ia tetap fidak halal bagi suami perama hingga
suami terakhir ifu menggaulinp. Karni mendapati alasan yang
membuat perempuan tersebut halal, 5nifu persetubuhan. Apa
tanggapan Anda seandainya Anda didebat dengan seseorang yang
tidak memahami makna Kitab seperti Anda, lalu ia mengatakan,
'Yurrg menghalalkan perempuan tersebut bagi suami pertama
sesudah diharamkan adalah persehrbuhan, karena salra mendapati
perempuan tersebut sudah dinikahi, lalu ia diftalak oleh suami
kedua, atau suami kedua ifu mati meninggalkannya, namun ia
tidak menjadi halal bagi suami pertama png mmthalaknya tiga
kali manakala suami keduanya belum menggauli. Ia bisa menjadi
halal bagi sr-nmi pertama jika suami kedua menggaulinyra. Jadi,
makna suami dalam hal ini adalah persefubuhan. persetubuhan

lnng safu disamakan dengan persetubuhan yang lain'. sementara
Anda sendiri mengatakan bahwa persefubuhan ana ifu
mengharamkan apa yang diharamkan oleh persefubuhan halal.
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Jika seorang perempuan disetubuhi oleh seorang laki-laki dengan

jalan zina, maka perempuan tersebut tetap halal baginya."

Ia menjawab, "Kalau begitu, orang ifu kelirur." Saya

bertanya, "Kenapa? ndakkah alasannya adalah karena Allah

menghalalkan perempuan tersebut lantaran menikah dengan

suami lain, namun Sunnah menunjukkan keharusan terjadinya

persefubuhan dengan suami ifu, sehingga perempuan tersebut

fidak halal bagi suami pertama sebelum terpenuhi dua hal,

sehingga persefubuhan dilakukan oleh suami?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Oleh karena Allah hanya mengharamkan anak

perempuan dan ibunya istri serta istui ayah dengan sebab nikah,

lalu mengapa boleh Anda mengharamkannya dengan sebab zina?"

Saya katakan kepadanya, "Allah S berfirman,

'Hai orang-orang Wng beriman, apabila kamu menikahi

Wrempuan-perempuan yang beiman, kemudian kamu ceraikan

merel<a'. (Qs.Al Ahzaab [33]: 49)

Allah & j,rga berfirman,

?:;eeS'Cri&'^:,b',iffi'@oy
'Kemudian jil<a si suami menthalaknga (saudah thalak 5ang

kdua), maka Wrempuan itu frdak halal lagi baginya hingga dia

kaufi, dangan suani yang lain'. (Qg Al Baqarah lzlt 230)

Bukankah Allah @ menguasakan thalak kepada laki-laki,

dan membebani perempuan dengan iddan"

"i$1L.*ei-iii'K6y-fu rt"tjiQqd
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Ia menjawab, "Ya-" Saya bertanya, "Apa pendapat Anda
terhadap perempuan yang ingin menthalak suaminSn? Apakah ia
boleh melakukannya?" Ia menjawab, "Tidak." Salra katakan,
"Tetapi Anda telah memberikan kewenangan thalak terhadap
perempuan." Ia bertan5a, "Di mana?" Saya katakan, "Anda
mengklaim bahwa jika istri membenci suamin5ra lalu ia mencium
anak laki-laki suaminSra dengan syahwat, maka istri tersebut
menjadi haram bagi suaminya lantaran ia mencium anak lakiJaki
suaminya. Dengan demikian, Anda menyerahkan kepada istri
kewenangan yang tidak diserahkan Allah kepadanya. Anda telah
menyalahi hukum Allah di sini dan dalam beberapa ayat
sebelumnya." Ia bertanya, "Apakah Anda mengklaim bahwa jika
istri murtad dari Islam, maka ia menjadi haram bagi suaminya?',
Saya menjawab, "Tetapi jika ia kembali kepada Islam di masa
iddah, maka keduanya tetap dalam hubungan pemikahan. Apakah
Anda mengklaim hal ini berlaku pada perempuan yang mencium
anak laki{aki suaminya?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, 'Jika iddah telah berlalu kemudian suami
kembali kepada istri, maka apakah suaminya boleh menikahinya
lagi sesudah itu? Apakah Anda mengklaim terkait perempuem yang
menciurn anak laki-laki suaminya bahwa suaminSra boleh
rnenikahinya sesudah ifu dalam keadaan apapun?" [a menjawab,
"Tidak." Saya bertanya, "Saya katakan bahwa jika ia tetap murtad,
rnaka saya mengharamkannya bagi seluruh laki{aki muslim karena
Allah telah mengharamkan perempuan sepertin5ra bagi mereka.
Apakah Anda menghammkan perempuan yang mencium anak
laki-laki suaminya bagi seluruh laki-laki muslim?" Ia menjawab,
"Tidak."
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Saya bertanya, "Saya juga menjafuhkan hukuman mati bagi

perempuan yang murtad, dan menjadikan hartanya sebagai /ar'.
Apakah Anda menjafuhkan hukuman mati pada perempuan yang

mencium anak laki-laki suaminyra dan menjadikan hartanya sebagai

fai 2" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Dari sisi mana Anda

menyamakan keduanya?" la menjawab, "Keduan5ra berbeda satu

sarna lain." Saya katakan, "Benar, dalam semua sisinya."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya suami

menthalak istrinya tiga kali; apakah istinya ifu haram baginya

hngga ia nikah dengan suami png lain?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana jika seorang laki{aki berzrna dengan

seorang perempuan, kemudian ia menthalaknp tiga kali; apakah

perempuan itu haram baginya hingga menikah dengan suami yang

lain?" Ia menjawab, "Tidak-" Saya katakan, "Tetapi salra

mendengar Anda mengharamkan dengan thalak manakala istri
yang halal itu dithalak (mengharamkan) apa lang tidak Anda

haramkan dengan zina seandainya suami menthalak dalam kasus

zina." Ia berkata, "Keduanya tidak sama." SaSra katakan, "Benar,

dan pandangan Anda yang men5lamakan salah safunya dengan

yang lain ifulah yang kami tentang."

Ia bertanya, "Apakah ada sesuafu Snng diharamkan oleh

perkara yang halal tetapi Udak diharamkan oleh perkara yang

hamm?" Saya menjawab, "Ya." Ia bertaryn, *Apa ifu?" Saya

menjawab, "Sudah saya sampaikan, juga ada masalah lain. Apa
pendapat Anda seandainya seorang laki-laki menikahi seorang

perempuan; apakah laki-laki itu halal menikahi saudari atau bibi

perempuan ihr dengan cara memadu keduaryn?" Ia menjawab,

"Tidak." Saya bertanya, 'Jika ia menikahi empat perempuan,
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apakah ia halal menikahi perempuan yang kelima?" Ia menjawab,
'Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa

seandainya ia berzina dengan worang perempuan maka ia boleh

menikahi saudari atau bibinya perempuan ifu? Atau seandainya ia

berzina dengan empat perempuan sekaligus, apakah ia boleh

menikahi empat perempuan selain mereka?" Ia menjawab, oYa.

Perbuatan yang haram itu Udak menghalanginya unfuk melakukan
sesuafu yang dihalangi oleh perbuatan lnng halal."

Sa5n katakan kepadanya, 'Allah ft berfirman,

'Dan orang,orzrng Wng tidak menyembah fuhan 5nng lain
bqerta Allah dan tidak membunuh jfun yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (aksan) tang benar, dan tidak
berzina, bamngsiapa tnng melald<an dqnikian ifu, nisca5n dia
mendapat (pembahsan) dosa (nya), (yalni) akan dilipt Sandal<an
adzab untulmya pada Hari Kiamat dan dia al<an ketat dalam adzab
itu, dalam keadaan terhna: (Qs. Al Furqaan t25]: 6&69)

Kemudian Allah @ menetapkan sanlsi hadd bagi pelaku

zina yang sudah menikah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad B
dan tindakan beliau. Sanksi tersebut mempakan sanksi hadd yang
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paling besar, yaifu rajam. Alasannya adalah karena hukuman mati

dmgan selain rajarn ifu lebih ringan daripada rajam. Dengan zina

ifu pelaku telah merusak keharaman (kehormatan) darah sehingga

ia harus dijatuhi hukuman mati sesudah darahnya diharamkan.

Namun Allah tidak menetapkan di dalamnya ruafu hukum yang

Allah tetapkan dengan perkara yang halal. Karena itu

Rasulullah $ atau siapa pun dari pemeluk agama Allah tidak

menetapkan nasab dan warisan di dalamnln, serta tidak

menetapkan stafus muhrim yang ditetapkan dengan jalan nikah.

Mereka berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang

perempuan lalu menggaulinya bahr,ua laki-laki tersebut menjadi

muhrim bagi anak perempuall isbinSra sehingga ia boleh memasuki

kamamya, berduaan dengannya, dan bepergian bersamanya.

Demikian pula dengan ibunya istui hingga ke atas lagi. Demikian

pula dengan anak-anaknyra laki-laki tersebut dari istri yang lain

menjadi muhrim bagi isti sehingga mereka boleh bepergian dan

berduaan dengannyra. Sedangkan orang lnng berzina dengan

seoftmg perempuan ifu fidak menjadi mufuim bagi ibu dan anak

perempuannya perempuan tersebut; dan anak-anaknya laki-laki

tersebut juga tidak menjadi muhrim bagi perempuan tersebut.

Sebaliknya, umat Islam memuji nikah dan menetapkan hukum

dengan nikah, serta mencela zina dan menetapkan hukum yang

berteda dari hukum halal. Allah S mengharamkan ibunya istri,

istinya ayah dan istinSp anak karena kehormatan yang ditetapkan

Allah bagi masing-masing terhadap masing-masing. Kehormatan

itu ditetapkan hansa derrgan ketaatan kepada Allah. Adapun

maksiat kepada Allah dalam bentuk zina itu tidak menetapkan

kehormatan sarna sekali. Sebaliknya, dengan zina ifu ia telah

memsak kehormatan perempuan dan laki-laki yang berzina-"
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Ia berkata, "Apakah penjelasan itu tidak bisa dibantah?"
Saya bertanya, "Bagaimana mtrngkin Anda men5luruh saya unfuk
menyamakan antara zina dan persefubuhan yang halal sedangkan
Allah &, kemudian Rasul-Nya S, kemudian umat Islam
membedakan di antara hukum-hukum nya?"

Ia bertanya, "Apakah ada argumen lain?" Saya menjawab,
"sebagian dari penjelasan ini menurut kami dan Anda sudah bisa
menegakkan argurnen, meskipun dalam hal ini ada beberapa
argumen lain." Ia bertanya, "Apa ifu?" Saya menjawab, "Apa
pendapat Anda tentang perempuan yang dinikahi sedangkan raki-
Iaki yang menikahi tidak pemah melihatrya hingga perempuan
tersebut mati atau dithalak suaminya? Apakah ibunya perempuan
tersebut menjadi haram bagi laki-laki tersebut sedangkan
pemikahan hanya sampai sebatas perkataan?" Ia menjawab, "ya.',
Saya bertanya, "Apakah dengan akad nikah ifu laki-raki tersebut
menjadi muhrim bagi ibunlra perempuan tersebut sehingga ia
boleh bepergian dan berduaan dengan ibunya perempuan
tersebut?' Ia menjawab, 'Ya.' Sala bertarya, ,'Apa pendapat
Anda tentang seorang perempuan yang dipesan seorang laki{aki
untuk diajak berzina dengan menerima bayaran dari laki-laki
tersebut, tetapi laki-laki tersebut tidak jadi menyentuhnya sama
sekali; apakah iburyn perempuan tersebut menjadi haram bagi
lald-laki tersebut lantaran terladi penrbicaraan zina dan janji zina
serta sumpah unfuk melakukanngra?" Ia menjawab, "Tidak.
Bahkan ibunln perempuan tersebut tidak menjadi muhrim dengan
sebab zina, senfuhan, dan ciuman dengan sgahwat.,'

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya seorang
peranpuan dinikahi oleh seorang lakiJaki, tetapi ia tidak senrmah
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dengannya dan tidak menggaulinya, lalu ia menuduhnya berzina,

atau menyangkal anaknya; apakah ia dikenai sanksi hadd dart

harus mengucapkan sumpah li'ai? Atau seandainya ia melakukan

ila' terhadap istrinya, apakah sumpah ila' itrt berlaku baginya?

Atau jika ia melalnrkan zhiharterhadap istuinya, apakah zhihantya

ifu berlaku baginya? Atau seandainya ia meninggal dunia, apakah

istrinya mewarisinya? Atau seandainya istinya meninggal dunia,

apakah ia mewarisinya?" Ia menjawab, "Ya-" Saya bertilVo,

"seandainya ia menthalak isfuinya sebelum menggaulinya, apakah

thalaknya ifu jafuh pada isfuinya?" Ia menjawab, "Ya-"

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya ia berzina

dengan seorang perempuan kemudian ia menthalaknya tiga kali?

Apakah perempuan ifu menjadi haram baginya sebagaimana

Allah ffi mengharamkan perempuan 5rang dinikahi sesudah thalak

tiga? Atau, seandainya ia menuduh zina perempuan tersebut,

apakah ia harus mengucapkan sumpah li'an lethadapnya? Atau ia

melakukan ila' atau zhihar kepadanya, apakah kedua ucapan ini

berlaku? Atau jika ia meninggal dunia, apakah perempuan tersebut

mewarisinya? Atau jika perempuan ifu meninggal duriia, apakah ia

me',r,rarisinya?" Ia menjawab, "Tidak'" SaSra bertanya, "Apa

alasannya? Apakah alasannya karena perempuan tersebut bukan

merupakan istri bagr laki{aki tersebut, sedangkan Allah

menetapkan hukum-hukum ini hanya di antam suami-istri?" Ia

menjawab, "Ya."

Saya bertanya kepadanya, "Seandainya seorang laki-laki

menikahi seorang perempuan, apakah ibunp perempuan tersebut

hingga ke atas lagi menjadi haram baginln meskipun ia belum

menggauli istrinya itu?" Ia menjawab, *Ya." Saya bertanya,

r.33



AlUmm

"Seandainya ia menikahi ibu namun ia tidak menggaulinya hingga
ibu ifu meninggal dunia atau ia menthalaknya, apakah anak
perempuannya halal baginya?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan,
"Saya mendapati bahwa akad ifu menetapkan beberapa perkara
bagi suami atas perempuan yang dinikahi- Di antaranya adalah
seandainya perempuan itu meninggal dunia, maka suami
mev,rarisinya karena ia adalah isfoinya. Akad juga menetapkan
hukum yang berlaku antara suami-istri seperti zhihar, ila'dan li'an-
Ketika Anda berdua (suami-istoi) berpisah sebelum terjadi
persefubuhan, maka saya mengharamkan ibunya bagi Anda, tetapi
saya tidak mengharamkan anak perempuannya bagi Anda. [alu,
mengapa Anda membedakan keduanya dimana Anda sekali wakfu
mengharamkan dengan sebab akad dan persetubuhan, dan di
waktu lain dengan akad saja tanpa persefubuhan?,'

Ia berkata, 'Oleh karena AIIah menghalalkan anak bawaan
seandainya ibunya belum digauli, sedangkan Allah menyebutkan
ibu tanpa keterangan rinci, maka saya membedakan keduanya."
saya bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadikan ibu sebagai qiyas
terhadap anak bawaan, sedangkan ibu juga dihalalkan oleh banyak
ulama?" Ia menjawab, "Oleh karena Allah menyebut ibu tanpa
keterangan rinci, maka kami pun memandangnya seperti ifu
sehingga kami mengharamkannya meskipun tidak terjadi
persefubuhan. Kami meletakkan syarat tersebut pada anak
perempuan bawaan ishi, dan itulah tempat dimana Allah
meletakkan syarat tersebut. Kesamaan keduanya dalam hal
masing-masing dari keduanp disebut istri png hukumnya sama
hukum isti-isti pada umtunnla lantaran masing-masing dari
keduanp mengharamkan }lung lain sesudah terjadi persefubuhan,
(kesamaan tersebut) tidak mengharuskan saya unfuk menyamakan
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keduanya saat tidak tedadi persefubuhan manakala tidak ada

khabar yang mengikat yang menunjukkan kesamaan keduanya."

Saya bertanya, "Kalau begifu, apakah perbedaan antara yang halal

dan yang haram ihr lebih jauh daripada perbedaan antara ibu dan

anak perempuan?" Ia menjawab, "Zina lebih berbeda daripada

persetubuhan yang halal. "

Saya bertanya, 'Mengapa Anda membedakan antara ibu

dan anak perempuan sedangkan keduan5n memiliki kesamaan

dalam beberapa aspek dan befoeda hanya dalam satu aspek?

Tetapi di sisi lain Anda men5amakan antara zina dan

persefubuhan yang halal padahal keduanya menurut Anda berbeda

dalam kebanyakan aspeknya, dan menurut kami dalam seluruh

aspeknya?" Ia menjawab, "Karetrla sahabat kami dapat

mengajukan kepada kalian p€rkara haram yang bisa

mengharamkan suatu yang halal." Saya bertanya, "Apakah dalam

perkara seperti perkara perempuan yang kita perselisihkan?" Ia

menjawab, "Tidak, melainkan dalam perkara lain, yaifu shalat,

makanan dan minuman- Sedangkan perkara perempuan

diqilra.kan kepadarqra. "

Saya bertanya, 'Apakah Anda memperkenankan orang lain

menjadikan shalat sebagai qiyas unhrk perempuan, makanan dan

minuman?" Ia menjawab, "Kalau dalam semua aspeknya, saya

tidak memperkenankan." Salla katakan kepadanya, "Pembedaan

tidak boleh dilakukan kecuali dengan l<habar atau dengan qiyas

terhadap khabaryang mengikat-' SaSp bertanya, "Bagaimana jika

seseorang b€rkata, 'Aku mengqilrmkan shalat dengan perempuan,

dan mengqipskan perernpuan derrgan makanan dan minuman

saat keduanya belbeda, dan sa5n melrrbedakan keduanyn saat bisa
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diqiyaskan'. Apa argumen untuk membantahnya?" Ia menjawab,
"la tidak boleh membedakan kecuali berdasarkan khabar yang
valid." Saya katakan, "Anda juga tidak boleh berbuat seperti ifu.,'
Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "sahabat Anda telah keliru dalam melakukan
qlyas lantamn ia mengqiyaskan sahr syariat dengan syariat lain. Ia
juga keliru seandainya ia boleh melakukan qlyas tersebut." Ia
bertanya, "Di mana letak kesalahannya?" Saya katakan, *Silakan

Anda kemukakan qiyasnya!" Ia berkata, "sahabat kami ifu
mengatakan bahwa shalat hukumnya halal, sedangkan bicara di
dalamnya hukumnya haram. Jika seseorang berbicara dalam
shalat, maka shalatnya rusak. Dengan demikian, ia menilai rusak
sesuafu yang halal dengan suatu yang haram." Saya katakan
kepadanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa shalat itu rusak
seandainya seseorang berbicara di dalamnya? Shalat tidak rusak,
tetapi yang msak adalah perbuatannya, bukan shalat ifu sendiri.
Akan tetapi, dapat saya katakan bahwa shalatnya tidak cukup
bagrnln selama ia tidak mengerjakannya sesuai perintah.
seandainya Anda mengklaim bahwa shalat itu rusak, maka
maknanya fidak sama dengan makna saat Anda menilai
pemikahan rusak." Ia bertanya, "Bagaimana seperti itu?,' Saya
menjawab, "Saya akan katakan kepada orang yang shalat ifu,
"ulangilah shalatmu sekarang, dan kerjakanlah sesuai yang
diperintahkan kepadamu." saya tidak mengklaim bahwa ia haram
mengulangi shalatrya, dan fidak pula pembicaraannya dalam
shalat ifu menghalanginya unfuk mengulangi shalatnya. shalatorya
sebelum dan sesudah shalat tersebut tidak rusak. Tindakannya
merusak shalat ifu juga tidak merusak shalat bagi orang lain, dan
fidak pula bagi dirinya sendiri." Ia berkata, "Saya sefuju.,'
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Saya katakan, "Anda juga mengklaim bahwa jika seorang

laki-laki mencium seorang perempuan, maka ibunya dan anak

perempuannya perempuan tersebut menjadi hamm bagi laki-laki

tersebut unfuk selamalamansla." Ia menjawab, "Ya." Saya

bertan5a, "Apakah perempuan ifu halal baginya?" Ia menjawab,

'Ya-' Saya bertanya, "Apakah perempuan ifu haram bagi anak

dan anaknya laki-laki tersebut?" Ia menjawab, "Ya." Saya

bertanln, "Apakah seperti ifu pendapat Anda dalam shalat?" Ia

menjawab, "Tidak." Salra bertanya, "Apakah Anda melihat

keduanya sama?" Ia menjawab, "Sekarang tidak lagi. Sahabat

kami juga mengatakan bahwa air ifu halal dan khamer ifu haram.

Jika air dituangkan ke dalam khamer, maka air dan khamer

tersebut menjadi haram." Saya bertanya kepadanya, "Jika air

difuangkan ke dalam khamer, apakah menunrt Anda air yang halal

ifu melebur ke dalam khamer?" Ia menjawab, 'Ya-"

Saya bertanya, 'Apakah Anda mendapati bahwa

perempuan yang dicium dengan syahwat dan anak perempuannya

ifu seperti air dan khamer?" Ia meminta penjelasan, "Apa maksud

Anda?" Saya katakan, "Apakah Anda mendapati perempuan

tersebut diharamkan bagr setiap laki-laki, sebagaimana Anda

mendapati khamer diharamkan bagi setiap orang?" Ia menjawab,

'Tidak." Sa1la bertanya, "Atau, apakah Anda mendapati

perempuan tersebut dan anak perempuannla ifu bercampur

seperti bercampumSn air dan khamer sehingga png satu tidak

bisa dikenai dari yang lain sebagaimana khamer tidak bisa dipilah

dari air?" Ia menjawab, "Tilak." Saya bertanya, 'Apakah Anda

merdapati khamer yang sedikit manakala dituangkan ke dalam air

Snng banlrak ifu dapat menajiskan air?" Ia menjawab, 'Tidak."

Sala bertanya, "Apakah Anda s€diht dari zina dan
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ciuman dengan syahwat ifu tidak mengharamkan, sedangkan zina

dan ciuman yang banyaklah yang mengharamkan?" Ia menjawab,
"Tidak. Perkara perempuan tidak serupa dengan khamer dan air."
Saya katakan, "Lalu, mengapa sahabat Anda ifu mengqiyaskannya
dengan perempuan? Seandainya ia mengqiyaskannya, maka
sebaiknya ia mengharamkan perempuan yang dicium dan dizinai
bersama anak perempuannya sebagaimana ia mengharamkan
khamer dan air-" [a berkata, "Sahabat kami tidak melakukan hal
ifu, dan yang demikian ifu bukan qiyas." Saya bertanya, "Mengapa
Anda menerima qiyas ini darinya?" Ia menjawab, "Kami sama

sekali tidak menemukan seorang ulama yang menjelaskan masalah
ini kepada kami seperti yang Anda jelaskan. seandainya sahabat

kami diberi penjelasan seperti ini, tentulah saya mengira bahwa ia
tidak bertahan pada pendapakrya, melainkan ia lalai, dan ia akan
menilai lemah pendapafurya sendiri-"

Saya bertanya, "Apakah seorang ulama boleh berkata
tentang seorang lakilaki yang bertuat maksiat kepada Allah
dengan berutrn dengan seorang perempuan, lalu zina tersebut
tidak mengharamkannya unttfi menikahi perernpuan tersebut
padahal perempuan ihrlah yang menjadi sarana maksiatnya
kepada Allah; tetapi manakala laki-laki tersebut menggauli
perernpuan tersebut dengan jalan yang dihalalkan Allah, maka
anak perempuannya perempuan tersebut menjadi haram bagi laki-
laki tersebut padahal ia tidak berbuat maksiat terhadap anak
perempuannya ifu? Apakah Anda pemah merrer-nukan pendapat
yang lebih jelas letak kelemahannya daripada kelemahan pendapat
ini?" Ia menjawab, "Tetapi, AsySya'bi berpendapat seperti
pendapat kami." Saya bertanya, "seandainya pendapat kami tidak
didukung dengan Kitab dan Sunnah serta qiyas dan nalar yang
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telah kami paparkan kepada Anda, apakah perkataan Asy-Sya'bi

menunrt Anda dapat dijadikan argumen?" Ia menjawab, "Tidak."

Ia juga berkata, "Asy-Sya'bi meriranyatkan dari Imran bin

Hushain." Saya bertanya, "Sanad riwayat tersebut tidak valid."Ss

Saln katakan, "Pendapat kamis5 dari hnu
Abbas ig."

Ia berkata, "silakan Anda menyimpulkan safu pendapat

tentang hal ini." Sayra katakan, *Manakala Allah &

s Riwayat dari AqrSya'bi ihr diriunyatkan oleh Abdr.urazzaq dnTam Musharnaf
nya (bab: Seseorang yang Berzina dengan lbrr, Anak Perernpuan dan Saudari Ishinya,

7/2N, no.l2773l dari jalur Ma'mar dari Daud dari Aqrqra'bi, ia Mata, "Apa saja

yang hukurnn!,a haram dalam p€rkara halal, maka ia luga tnr-am dalam perkara

haram."
Adapun riwayat dari Imran bin Hushain diriwalptlen oleh Abdunazzaq

(pernbahasan dan bab yang sama) dari Ubrrran bin Said dari @tadah dari Imran bin
Hushain mengenai seorang laki-lak yang beuina derrgan ibu istinya, bahura kecluanya

merrpdi haram bagi laki-laki tersebut.
HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushamnkxsa (pernbatra=n: Nikah, bab: L-aki{fi

yang Merrggauli lbu Ishinya atau Anak Perempuan Isbirya, 3/480, no. 16233) dari

Flur Ali bin Mushir dari Said dari Qatadah dari Hasan dili lrnran bin Hushain tentang

s€orar{I lah-laki yang menggauli ibu ishinya, ia b€rkat4 'btinya menjadi haram

b4inl,a."
s6 Al Baihaqi merrnhami bahura pa'rdapat hi mitk Aqrqpfi'i. I(arena itu ia

meriuralptkan dari jalur Abdul Wahhab bin Afia' dari Sail dari Qatadah dari Yahya

bin Ya'mar dari hnu Abbm .g bahrga ia berkata tentang s@rag hkllaki yang berzina

dengan ibu istinya atau dengan anak perernpuan isfrir\r4 'Sesungguhnya itu
perbuatan haram yang ia lalnrkan, tetapi hal itrr udak menjadi istrinya

haram bagiryra." (Uh. Sunan Al Kubm,7/1681
Akan tetapi, bisa jadi ini berasal dari p€rkataan seteru AqrSnf i.

Pengarang lotdb A1 JauharAn-Naqiymagutp dari Ibnu Flazrn, ia berkata, IGmi
meriwa5ratkan dari lbnu Abbas 4A bahwa ia mernisatrkan antara seorang laki-laki dan

btinla sesudah istuinya ihr mdahirkan tulrh arnk lakilald Fng sdrnuhnya menjadi

terrtara yar.rg berperang, lantaran lal+hh terseh.tt rrsgsauh ibu isiin5ra secara tidak

halal."
Akan tetapi, !,ang banlrak dari Ibmr Ahbas + adalah pendapat

pertarna- (,ih. Mwharnaf AHum4,7n99, tp. 12769; lknr Abi q/aibah, 3/BO,
no. 16233; Sllnn Said bin Manshtr, l/2*259, no- 886, 888, 889, 890, 891'
892, 893; dan L/44O441, no. 1719)
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mengharamkan sesuafu dengan suafu jalan, maka kami mengambil
dalil bahwa Allah & uaat mengharamkan sesuatu dengan jalan
yang berbeda darinya; sebagaimana ketika Atlah @ menghalalkan
suatu dengan suafu jalan, maka Allah & mat menghalalkannya
dengan jalan yang sebaliknya. Halal adalah lawan dari haram.
Nikah itu halal, dan zina merupakan lawan nikah. ndakkah Anda
melihat bahwa Allah menghalalkan kemaluan bagi Anda dengan
jalan nikah, dan tidak menghalalkannya bagi Anda dengan jalan
zina yang merupakan lawan dari nikah?"

Salah seorang di antara mereka berkata kepada saya,
"Kami meriwayatkan dari wahb bin Munabbih, bahwa ia berkata,
'Tertulis dalam kitab Taurat: Terkufuklah orang yang melihat
kemaluan seorang perempuan dan anak pere[rpuanny6,.,'57

Saya katakan kepadanya, "Hd ini tidak bisa diladikan
bantahan. orang yang lebih kecil dosanya daripada pelaku zina
dengan seorang perempuan dan anak perempuannya, atau
dengan perempuannya saja tanpa anak perempuannya, orang
tersebut sudah terlaknat. Perempuan yang menyambung rambut
dan yang disambung rambufurya, serta mukhtali juga dilaknat."

Rabi' berkata: Yang dimaksud dengan mukhtafi adalah
orang yang membongkar makam. Zina ifu lebih besar dosanya dari

57 HR- Abdurrazzaq dalam Mushannafrrya (pernbahasan: Menggabungkan
Perernpuan-Perempuan yang Memiliki Hubungan Rahim dalam Kepemut* auaa.,
7/794, no- 12744]. dari jalur Ibnu Juraij dari funr bin Dinar, ia berkata: Aku
mendengar Wahb bin Munabbih berkata, "Dalam kitab Taumt t rtuli., Terkuhrklah
orang yang melihat kernaluan seorang perempuan dan anak perempuannya."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Abdul Aziz bin Rafi' dari w;hb bin Munabbih,
Abdul Aziz berkata: Aku mendengar wahb bin Murabbih berkata, "sesungguhnya
kami mendapatinp tert,lis: Barangsiapa png menyingkap kemaluan 1l".u"g
peranpuan dan anak p€rempuannya, maka ia terkufuk."
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semua perbuatan ini, dan barangkali seseokrng sudah dilaknat

akibat berzina dengan salah sahr dari keduaryla (perempuan dan

anak perempuannya), meskipun ia tidak sampai melihat kemaluan

ibu dan anak perempuannya, karena Allah memang telah

memberikan ancaman terhadap zina- Seandainya Anda

mengharamkannya lantaran orang yang melihat kemaluan seorang

perempuan dan anak perempuannya ifu terlaknat, maka tidak

boleh Anda mengharamkan ishi bagi suamin5la manakala ayahnya

suami hanya berzina dengannya karena ayahn5ra suami tidak

melihat kemaluan istrinya bersama kemaluan ibunya istri dan tidak

pula anak perempuannya istri- Seandainya Anda

mengharamkannya lantaran kata-kata'terlaknat', maka Anda

harus berpendapat sama terhadap orang yang memakan riba dan

orcmg yang memberikan riba- Terhadap orang yang

mempraktekkan riba manakala ia membeli dengan tempo, Anda

tidak dihalangi untuk menghalalkan baginlp selain barang yang ia

kenai riba di dalamnya. Anda juga tdak dihalangi untuk

menghalalkan orang yang biasa membongkar kuburan unfuk

menggali kuburan lain manakala malptnyra telah hilang akibat

dimakan tanah unfuk memperoleh upah." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda tidak mengatakan

bahwa persehrbuhan yang haram ifu tdak menghalangi

persefubuhan yang halal seperti yang Anda katakan terkait orang

yang mempraktekkan riba dan membongkar lnrburan?"

141,



AlUmm

t7 . Penjelasan Tentang Menikahkan Budak-Budak
Umat Islam Dan Perempuan-Perempuan Merdeka

Dan Budak Dari Kalangan Ahli Kitab

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: AsySyaf i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ft, berfirman,

It
it, z!r(
O^jft:.b ?-li$yfllri'"-5iw

t

LS*rt?slyii4;,i,;S):|i4;eyrtieb1:JA{1i

",1'r:V"i{;-{
"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaHah
kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang
keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa
mereka (benar-benar) beriman maka jangantah kamu kembalikan
mereka kepada (suami-suami mereka) oftng-oftng kafir. Mereka
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu
tiada halal pula bagi mereka. "(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Allah & j,rga berfirman,

'G La$'iI"fi" log 6;K,-fii i#, -{ 
3

1&#i6f$i
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'Dan kamu nikahi wanita-wanita muqrik,

sebelun mereka beiman. Sesungguh4n wanita budak Wng
mukmin lebih baik dai wanita mus5rik, walaupun dia menarik

hatimu. "(Qs. Al Baqarah l2l:221l-

Dalam dua ayat tersebut Allah @ melarang unfuk menikahi

perempuan-perempuan dari kalangan kaum musyrikin,

sebagaimana Allah melarang unfuk me'nikahkan laki-laki dari

kalangan mereka.

Kedua ayat ini mengandung dua kemungkinan makna.

Dimungkinkan yang dimaksud dengan dua ayat tersebut adalah

orang-orang musyrik penyerabah berhala secara khusus, sehingga

hukum pada dua ayat tersebut tetap berlaku, tidak ada yang

dihapus darinya. Karena hukum: yang "berlqku unfuk para

penyembah berhala adalah seorang muslim tdak boleh menikahi

perempuan dari kalangan mereka, sgbagaiman3 laki{aki d-?d

kalangan mereka tidak boleh mrinikahi seorang muslimah.

Merlurut .trb"uh pfndapat, hukum ini berlaku untuk

perempuan penyembati berhala dan orang !/ang serupa dengannya

menunrt kami. Allah Mahatahu.

Dimtrngkinkan pula dua apt tersebut berlaku untuk semua

orang musyrik, sedangkan keringanan hrun sesudahnya unfuk

perempuan-perempuan ahli Kitab secara khusus, sebagaimana ada

keringanan unhrk memakan heunn sembelihan ahli Kitab secara

khusus di antala orcmg-orang mus!ry hinn5n Allah @ berfirman,
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'Pada hari ini dihalal<an bagimu Wng baik-baik. Makanan
(sembelihan) oreng-orang yang diberi Al Kitab itu hatal bagimu."
(Qs. AI Maa'idah [5]: 5]

#i-c+i_SS;y,&Wi;;
",*35iW##iKf,G, G,*3X
"4Se;9:"i;;'!6'6,'i$'fii--y$xis
S; 56'& ,;6:;j ,:_$Su,|rfA (-iir.,
'e*" *4, <;1 39'# -f,$ " g(A *6+31
(,# P-,aY\" '-tl$l A €;4;Ai &rti,.3A

,sriit#6;z&ra3
'Da{, banngsbp di antan kanu (orang ,ang

Mak athry prbelanJaannja untuk mengawini unnita madeka ragi
fuiman, ia boleh mangawini wanita tnng fuiman, dai budak-
bLdak tnng l<amu nililn'. Hhh mengetahui keimanannu;
sebahagian lcamu a&lah dari sebahagian tnng lain, larena itu
kawinilah merel<a dangan seizin fuan mereka dan Mtah
masl<awin mqela menurut Wng pfut, sedang merela put
uanitamnib wtg metnekhan diri, bukan paina dan futerl
(puk) umnib tnng mengarnbil lakilald kin sebagai piaraann5a; dan
apabila meret<a telah mer{aga diri dengan r<awin, kemudian
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mereka mengerjakan perbuatan yang keii (zina), maka atas mereka

separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-

orang Wng takut kepada kesulitan meniaga din @an perbuatan

zina) di anbramu, dan kesabamn ifu lebih baik bagimu. " (Qs. An-

Nisaa' [4]:25)

Kami berpegang pada semua pendapat ini. Perempuan

musyrik dari selain ahli Kitab tidak halal dinikahi. Sementara laki-

laki muslim tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan ahli

Kitab selain yanE rnerdeka. Ia juga tidak boleh menikahi

perempuan budak selain muslimah. Budak muslimah tdak halal

bagi seorang laki-laki muslim htttgga terpenuhi dua syarat

sekaligus, yaitu laki-laki png menikahinya tidak memperoleh biaya

untuk menikahi perempuan merdeka, dan laki-laki tersebut

khawatir jatuh dalam zina seandainya ia tidak menikahi budak.

Inilah makna yang paling mendekati makna tekstual Kitab. Saya

lebih senang seandainya laki-laki muslim tidak menikahi

perempuan ahli Kitab. Tetapi seandainya ia menikahinya, maka

tidak dilarang. Perempuan ahli Kitab itu sama seperti perempuan

muslimah merdeka dalam hal pembagian giliran kepadanya,

nafkah, thalak, ila', zhihar, iddah dan semua perkara lain. Hanya

saja, keduanya tidak saling mewarisi. Perempuan ahli Kitab juga

harus menjalani iddah dari laki-laki muslim akibat kematian dan

thalak. Dalam iddalrnya itu ia menjauhi hal-hal yang dijauhi oleh

perempuan yang iddah pada umulnnya.

Demikian pula dengan perempuan yang masih kecil. Suami

boleh memaksanya untuk mandi selepas junub dan unfuk

membersihkan badan. Adapun budak muslimah, jika laki-laki

145



AlUmm

muslim menikahinya dalam keadaan memiliki biaya unfuk
menikahi perempuan merdeka, maka pemikahannya terhapus.
Akan tetapi, jika ia tidak memiliki biaya, kemudian ia menikahinya,
kemudian sesudah itu ia memperoleh kelapangan, maka
pemikahannya tidak terhapus karena akad telah terlaksana secara

sah sehingga apa yang terjadi sesudah itu tdak dapat merusaknya.
Seandainya ia mengadakan akad nikah dengan perempuan

merdeka dan budak, maka menurut sebuah pendapat akad dengan
perempuan merdeka itu berlaku, sedangkan akad dengan
perempuarr budak terhapus. Pendapat lain mengatakan bahwa
akad tersebut terhapus secara bersama-sama.

f o. o/ o/ /zozJ to, .a//o1 ..
(5rl f cb^e f a:*o a) Ur.-l -Y t tV-z I

4 ?Ar :ryt LK,UA \ :Jte ,o(,i!,ilr

-'nt 
t t z

}r,JI Yrt
2M7.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amru,

dari Abu Sya'tsa', ia berkata, "Pemikahan dengan budak
perempuan pada hari ini Udak sah karena setiap orang pasti

memperoleh biaya unfuk menikahi perempuan merdeka."S8

Sebagian ulama bertanya, "Mengapa Anda berpendapat
bahwa tidak halal menikahi budak perempuan ahli Kitab?"

s8 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuit'nya pada (no. 2198) dalam bab
tentang larangan menikahi budak-budak perempuan muslim.
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Saya menjawab, "Berdasarkan dalil dari Kitab Allah &." la
bertanya, "Mana dalil yang Anda pegang?"

Saya menjawab, "Allah @, berfirman, 'Dan ianganlah kamu

nikahi wanita-wanib mus5rik, sebelum mereka beriman.

Sasungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari u,mnita

musyrik, walaupun dia menaik hatimu i (Qs. Al Baqarah l2l: 221)

Allah & jugu berfirman, 'Hai orang-orang yang beiman, apabila

datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman,

maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka..'.. (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10) Karena ifu kami dan Anda berpendapat

bahwa orang yang melekat padanya sebutan kafir itu tidak halal

menikahi perempuan muslimah, baik merdeka atau budak dalam

keadaan apapun unfuk selama{amanya. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan antara ahli Kitab dan orang-orang musyrik selain

mereka, karena kedua ayat tersebut berlaku umum. Sebutan

musyrik juga melekat pada ahli Kitab dan orang-orang musyrik

lain. Namun, kami mendapati bahwa Allah @ berfirman,

iJ93\ '4X{{ro $jtrgi;*;56
.?-,
rt'}j it

'(Dan dihalall<an mengawini) wanita-wnnita yang meniaga

kehormatan di anbra umnita-wanita yang beriman dan wanita'

wanita Wng menjaga kehormatan di antara oftng-orang yang

diberi Al Kitab sebelun kamu'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Kami dan Anda tdak berbeda pendapat bahwa yang

dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga diri

1i,3 r_$i
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adalah perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab

secara khusus manakala dikhususkan. Sedangkan budak-budak

mereka itu termasuk kategori perempuan-perempuan musyrik

yang diharamkan."

Ia berkata, "Tetapi kami berpendapat bahwa ada kalanya
Allah & menghalalkan sesuatu dan diam (fidak menyebut) suatu

yang lain bukan untuk mengharamkan hal yang tdak Allah

sebutkan ifu. Ketika Allah menghalalkan perempuan-perempuan

merdeka mereka, maka hal itu menunjukkan kehalalan budak-

budak mereka. Hal itu juga menunjukkan bahwa yang dimaksud

dengan dua ayat tersebut adalah orang-omng musyrik selain

mereka dari kalangan para penyembah berhala."

Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda
seandainya Anda dibantah oleh seseorang dengan argumen seperti

argumen yang Anda sampaikan ini? Ia mengatakan, 'Saya

mendapati pada diri ahli Kitab ada satu hukum yang berbeda dari
hukum para penyembah berhala. Akan tetapi, saya mendapati
bahwa Allah & membolehkan untuk menikahi perempuan-

perempuan merdeka ahli Kitab. Budak-budak mereka hanya

diqiyaskan kepada perempuan-perempuan merdeka mereka.

Demikian pula, saya mengqiyaskan yang laki-lak di antara mereka

dengan yang perempuan di antara mereka. Karena itu saya

memperkenankan laki-laki di antara mereka untuk menikahi
perempuan-perempuan muslimah manakala mereka tidak tercalnrp

ke dalam dua ayat tersebut'."

Ia menjawab, "Orang itu fidak boleh berkata demikian.
Keringanan terhadap perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab
itu tidak sama dengan keringanan bagi laki{aki mereka untuk
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menikahi perempuan-perempuan muslimah." Saya katakan

kepadanya, "Bagaimana jika orang ifu berkata kepada Anda,

'Akan tetapi, yang laki-laki itu juga semakna dengan yang

perempuan, dengan diqiyaskan kepadanya'."

Ia berkata, "ltu bukan qiyas, melainkan ia memaksudkan

hukum halal itu untuk sesuatu tertenfu dari sejumlah perkara yang

diharamkan." Saya katakan kepadanya, "lni justru menjadi

argumen yang membantah Anda, karena budak-budak perempuan

mereka ifu berbeda dari perempuan-perempuan merdeka mereka,

sebagaimana laki{aki mereka itu berbeda dari perempuan-

perempuan mereka. Perempuan-perempuan merdeka mereka

ifulah yang dikecualikan dari keseluruhan yang diharamkan."

Ia berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki di

antara mereka tidak halal menikahi seorang muslimah." Saya

katakan, "ljma' mereka terhadap hal itu justru menjadi berargumen

yang membantah Anda, karena mereka mengharamkan hal itu
berdasarkan Kitab Allah @, sehingga mereka pun menetapkan

keringanan berdasarkan Kitab Allah."

Ia berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai

budak-budak perempuan ahli Kitab." Saya katakan, "Jika mereka

berbeda pendapat, maka argumen menurut kami dan Anda

berpihak kepada orang yang pendapatrya sejalan dengan makna

Kitab Allah &. Barangsiapa yang mengharamkan mereka, maka ia

telah sejalan dengan makna Kitab Allah, karena mereka itu

termasuk kelompok perempuan-perempuan musyrik. Mereka tidak

memiliki hubungan dengan perempuan-perempuan merdeka yang

dikhususkan dengan hukum halal."
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Kami katakan, tidak halal menikahi budak muslimah kecuali

lakilaki yang menikahinya tidak memperoleh biaya untuk menikahi
perempuan merdeka. Tidak halal pula menikahi budak muslimah

meskipun laki-laki yang menikahinya tidak memperoleh bia5n

untuk menikahi perempuan merdeka hingga ia khawatir jafuh ke
dalam zina. Dengan demikian, dalam dirinya ada dua alasan yang

karenanya ia diperkenankan untuk menikahi budak perempuan."

Ia lantas menentang kami dan berkata, "Menikahi budak

perempuan itu hukumnya halal dalam keadaan apapun,

sebagaimana menikahi perempuan merdeka hukumnya halal." Ia

juga bertanya kepada kami, "Apa argumen dalam masalah ini?"

Saya menjawab, "Argumennya adalah Kitab Allah. Dalil

bahwa tidak halal menikahi budak-budak perempuan ahli Kitab,

adalah seperti yang telah saya sampaikan." Saya juga katakan

kepadanya,'Allah mengharamkan bangkai dalam firman-Nya,

?i(r'{+rtw{?
'Dihararnkan bagimu (memakan) bangkai, danh.. i. (Qs. Al

Maa'idah [5]: 3)

Allah & mengecualikan kehalalannya bagi orang yang

terpaksa. Apakah seseorang boleh mengatakan, 'Oleh karena

bangkai dihalalkan dalam satu keadaan yang telah disebutkan,
yaitu bagi orang yang terpaksa, maka ia juga halal bagi orang yang

tidak sama kondisinya'?" la menjawab, "Tidak." Saya katakan,
"Allah $ memerintahkan untuk bersuci, dan Allah memberikan

keringanan dalam perjalanan dan sakit unfuk mengganti air
dengan debu tanah bagi orang yang tidak memperoleh air dalam

perjalanan dan bagi orang yang sakit, seperti orang yang tidak
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diberi keringanan dalam perjalanan dan mukim bukan karena tidak

tersedia air. Apakah seseorang boleh mengatakan, 'Saya

memperkenankan musafir unfuk tayamum dalam perjalanan

meskipun tidak dalam keadaan sulit memperoleh air, sebagaimana

tayamum boleh bagi orang sakit'?" Ia menjawab, "Tidak boleh

selama{amanya kecuali bagi musafir yang tidak menemukan air.

Manakala suatu dihalalkan dengan satu syarat, maka ia tidak

dihalalkan kecuali dengan syarat yang karenanya Allah

menghalalkannya, baik syarat tersebut safu atau dua:

Saya katakan, "Demikian pula ketika Allah & meurajibkan

memerdekakan budak dalam kasus zhihar. Allah @ berfirman,

'q;\)ia6fiu#?G*i;s
'Barangsiapa yang tidak mendapatkan hudak), maka (wajib

absnya) berpuasa dua bulan berfurut-furut sebelum

bercampuri (Qs. Al Mujaadilah [58]' 4)

Bukankah suami yang melakukan zhihar Udak boleh

berpuasa manakala ia mampu memerdekakan budak?"

Ia menjawab, "Ya.' Saya katakan kepadanya, "Anda benar.

Jika hal ini dapat menjadi argumen bagi furda unfuk membantah

seseorang seandainya ia menentang Anda, maka demikian pula

hal ini dapat menjadi argumen untuk membantah Anda terkait

pandangan Anda yang menghalalkan pemikahan dengan budak-

budak perempuem ahli Kitab. Allah & hanya mengizinkan

pemikahan dengan perempuan-perempuan merdeka di antara

mereka, dan pemikahan dengan budak-budak dari kalangan orang-

orang mukmin dalam keadaan apapun. Allah hanya meng2inkan
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menikahi mereka bagi laki-laki yang tidak memperoleh biaya, dan
bagi orang yang khawatir jahrh ke dalam zina. Apa penjelasan

lebih banyak dari yang telah saya sampaikan, tetapi pendapat yang

telah saya sampaikan ini sudah cukup, insga Allah."

Ia berkata, "Akan tetapi, di antara sahabat Anda ada yang

mengatakan boleh menikahi budak-budak perempuan muslimah
dalam keadaan apapun." Saya katakan, "Argumen unfuk
membantah orang yang membolehkan pemikahan dengan budak-
budak mukmin tanpa kondisi darurat itu sama seperti argumen

untuk membantah sahabat kami ifu. Al Qur'an pun menunjukkan
bahwa tidak boleh menikahi mereka kecuali dalam kondisi darurat,
yaitu kecuali laki-laki yang menikahinya itu fidak memperoleh
biaya unfuk menikahi perempuan merdeka dan ia khawatir jatuh

ke dalam zina. barangsiapa yang pendapabrya sejalan dengan
Kitab Allah ffi, maka kebenaran ada di pihaknya."

18. Bab: Sindiran dalam Pinangan

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i
berkata: Allah ft, berfirman,

5 ;Ai i.E ; ie .t, # \A,W'& Sj

J Sss'bgrf fi ,{1'rfr 
?, ",F# e'AU

b#'IrG'
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"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita

ifu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu

mengadakan janji kawin dengan mereka se@ra rahasia. " (Qs. Al

Baqarah l2l:235l.

i
A.
f

/O Ut t1?( -yrr^
/d .. o/ o /

}l y,f
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I

I
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AlJl ,fC A-) rJt
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: ;flrl i:$i,$, q.t ri-tfv*."W &55,y :
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Lt) ,Ut) ,N ,!t, ,;i.fi'"e *(t:@"s)
.)'At'u t*';tt ,G:'), t:; {lLls;l?rt

2M8. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman

bin Qasim, dari ayahnya, bahwa ia berkata tentang firman Allah,

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-unnita itu

dengan sindaan, " (Qs. Al Baqarah 12\ 2351 maksudnya adalah

seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan di masa

iddalrnya akibat kematian suaminya, "Sesungguhnya kamu mulia

bagiku, dan aku memiliki hasrat kepadamu. Sesungguhnya Allah
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akan mengucurkan kepadamu kebaikan dan rerzeki," atau
perkataan semacam ifu.59

Kitab Allah & menunjukkan bahwa pinangan secara

sendirian di masa iddah ifu hukumnya boleh dengan menggunakan
ungkapan-ungkapan yang bisa disebut sebagai sindiran, kecuali
perkataan rahasia yang dilarang Allah. Qasim telah menyebutkan
sebagiannya. Sindiran ifu ada banyak macamnya dan luas;

seluruhnya boleh. Ia merupakan lawan dari ungkapan terang-
terangan. Sindiran adalah kalimat yang digunakan laki-laki untuk
menyindir perempuan, yang dapat memberinya tanda bahwa laki-
laki tersebut ingin meminangnya tidak secara terang-terangan.
Sedangkan janji nikah secara rahasia yang dilarang Allah -Allah
Mahatahu- ifu mencakup dua unsur, yaifu terang-terangan yang

merupakan lawan dari sindiran, dan ungkapan terkait
persetubuhan secara terang-terangan- Yang terakhir ini merupakan
ungkapan terburuk secara terang-terangan.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang

menunjukkan bahwa kata 1fu aau* alrat di atas bermakna

persefubuhan?" Jawabnya, Al Qur'an ifu sendiri menjadi dalil
tentang makna tersebut manakala Allah membolehkan sindiran.
Sindiran menurut para ulama ifu hukumnya boleh, baik dilakukan
secara terang-temngan atau se@ra rahasia. Oleh karena itu, tidak
boleh ada anggapan bahwa yang dimaksud dengan rahasia di sini
adalah sindiran secara rahasia, melainkan pasti ada makna lain.
Makna tersebut adalah persetubuhan. Imru'ul Qais berkata dalam
syaimya:

59 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang pinangan,
2/524, no.3).
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Lsil'l'ttil 0

cF'

zl

Yf
'fit

P- -) l/l -"-U.'.>1/i
I

I

-, oro I .t ^1. ,, ct
U pi oi e|i eit ... L';,')t ,P ;bi .r;J 9+it,

-l6r\pt

"Tidal<kah Basbasah menduga hari ini bahu,ra aku

Sudah fua, tetapi tidak ada 5mng pandai berhubungan intim

sepertiku

Kamu dusta, sunggah aku menggda isti seorang laki-laki
ia ada

Tebpi aku menghalangi istiku untuk dituduh benina dengan

keberadaanku."

,r-\r'.k) *"-+t o'i ...W:-l U+t i;quk
'Uika kel<asih tinggalkan tempat tidumim

Pembicaraan pun terbhan, dan sepilah percefubuhan."

Manakala diketahui bahwa pembicaraan istri tertahan,

maka !,ang dimaksud dengan ungkapan *"*t OY adalah

pembicaraannya tidak diumbar, baik secara rahasia atau terang-

terangan. Manakala Jarir menyifati istrinya seperti itu, maka

pasangan lata'rtbt, yaitu kata JIJ/tl, tidak memiliki makna selain

persefubuhan. Dengan demikian, kata lrrrtl dalam syair tersebut

berarti persetubuhan. "

ol
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19. Penjelasan Tentang Mahar

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berftrman,

'{tz-$bx4r$6
"Berikanlah masl<awin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-
Nisaa' [4]: 4)

'bfjA 4 ii,r", -"d; gilr "ui;,$;6

o--1f,Iu,

"Karena ifu kawinilah mereka dengan seizin fuan mereka
dan berilah maskawin mereka menurut tnng pafut " (Qs. An-
Nisaa' l4l:25)

t3 <Av4:'i'&'4r;3 5:ii1i# S
e'^Ai<-fA'L^}6'tfu*lj"i;t

"Mencari isbi-isti dengan hartamu unfuk dikawini bukan

untuk benina. Maka isti-isbi yang telah kamu nikmati (campuri) di
antara mereka, berikanlah kepada mereka (dengan

sebagai suatu kewajiban "(Qs. An-Nisaa' I4l:241

t)##tit7d*,t6iAfiJi:,tr;
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"Dan janganlah kamu meryrusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

."(Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

;i*r;3 d4t47 w:3r'#'J;J LV

"$'^rirA?ti(r\-Ei-:#J;L
"Dan jika kamu ingin mengganti istimu dengan isti yang

lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antam

mereka harta yang banyak, maka katnu mengambil

kembali daripadanya banng sdikit pun." (Qs. An-Nisaa' l4l:20)

& H-fr {1fr 541 q ;.4i iF,a ; r; 3(:Ji

&-'Au\;"1f'(q5q-
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lakilaki) atas

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

menallahkan sebagian dari harta mereka. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

!#u <rr.{,-Fru\1fi'E"itL4u+
"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah

menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah mematnpukan mereka

dengan karunia-Nya. "(Qs. An-Nuur I24l: 33l,

Allah & memerintahkan para suami unfuk memberikan

mahar kepada istri-istri mereka. llata air (upah) salna maknanya
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dengan shidaq, dan shidaq sama maknanya dengan ajrdan mahar.

Ihr adalah istilah yang disebut dengan banyak kata. Karena itu,

dimungkinkan perintah pembayaran mahar berlaku pada orang

yang telah menyebutkan nilainya, bukan pada orang yang belum

menyebutkan nilainya, baik ia telah menggauli atau belum

menggauli, karena mahar adalah hak yang diwajibkan seseorang

atas dirinya sehingga ia tidak boleh menahan sedikit pun darinya

kecuali dengan alasan yang diberikan Allah keduanya, yaifu ia
menjatuhkan thalak sebelum terjadi persetubuhan. Allah &
berfirman,

'Jika kamu menceraikan isbi-istimu sebelum kamu
berampur dengan mereka, padahal kamu sudah

menenfukan maka bayarlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tenfukan itu, kecuali jika isti-istimu ifu memaalkan
atau dimaalkan oleh orang yang memegang ikabn nikah. "(Qs. Al
Baqarah 12\ 237)

Dimungkinkan pula mahar hukumnya wajib karena faktor
akad meskip,rn suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum
menggauli isbinya. Dimungkinkan pula mahar itu tidak wajib unhrk
selamanya kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri,

dan ia telah menggauli iskinya meskipun ia tidak menyebutkan

mahar. Oleh karena perintah mahar itu mengandung tiga
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kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk

dipegang adalah yang ditunlukkan oleh Kitab, Sunnah atau ljma'.
Kami sendiri berargumen dengan firman Allah &,

V# 5'#r..3 { Y x;{,"# t', ru &*
t_

W :,3.i fri J6rl,3:i aXt,!,!;i,r3 '*j "A
b. )".?(qSPu,
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"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) abs kanu, jika

kamu menceraikan isti-istimu sebelum kamu berampur dengan

mereka dan sebelurn kanu menentukan mahamya. Dan hendaklah

kamu berikan suafu mut'ah (pemberian) kepada merel<a- Onng
yang mampu menuntt dan orang tnng miskin

menuntt (pula), yaifu pemberian menurut Wng
patut. "(Qs. Al Baqarah 121:2361,

Malrsudnya, akad nikah itu hukumnya sah meskipun tanpa

menyebutkan nilai mahar. Alasannya adalah karena thalak tidak
jatuh kecuali pada istri yang telah dinikahi. Oleh karena boleh

melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hal ini

menjadi dalil tentang perbedaan antara nikah dan jual-beli. Jual-beli

tidak sah kecuali dengan harta tertentu yang definitif, sedangkan

nikah sah tanpa menyebutkan mahar. Kami berargumen bahwa

akad nikah itu sah dengan ucapan nikah, dan bahwa mahar tidak

dapat merusak akad nikah unfuk selama{amanya. Oleh karena

demikian ketentr:annya, maka seandainya seseorang melakukan

akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau berupa

sesuatu yang haram, maka sesungguhnya pemikahan tersebut
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ditetapkan dengan ucapan, dan pihak perempuan berhak atas

mahar standar manakala ia telah digauli. Mahar Udak wajib

dibayarkan oleh suami yang menthalak manakala ia tidak

menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli. Alasannya adalah

karena mahar ifu wajib akibat akad dan persetubuhan meskipun

suami tidak menyebutkan mahar berdasarkan firman Allah,

6 ?4i ;rJ 4 # (fi a,$ bL W lr;G

'u#5 gi,r<i'L4t6i3-
'Dan perempuan muknin yang menyerahkan diring

kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang muhnn. " (Qs.

Al Ahzaab [33]: 50)

Maksudnya -Allah Mahatahu- adalah nikah dan
persefubuhan tanpa mahar.

Firman Allah, 13
-t, , 'Sdang kamu telah

memberikan kepada s*eorang di antara mereka harta yang
ban5nk" (Qs. An-Nisaa' l4l 20) menunjukkan bahwa tidak ada
batasan dalam mahar, baik sedikit atau banyak, karena Allah &
tidak menyebutkan larangan terhadap qinthar yang berarti harta
yang banyak, serta tidak menyebutkan batasan minimal. Hal itu
ditunlukkan oleh Sunnah dan qiyas terhadap ijma' dalam masalah

ini. Jadi, batasan minimal yang boleh dibayarkan sebagai mahar
sama dengan batasan minimal sesuatu yang biasa dijadikan

manusia sebagai harta benda; apa yang dianggap dirusak oleh
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seseorang milik orang lain ifu memiliki nilai; dan apa yang biasa

diperjualbelikan di antara manusia.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalilnya tentang
pendapat ini?" jawabnya adalah sabda Nabi ,s,

t|- ifiult t4 iSa \r:ru;lt b:,i -yrr1
.ijitrr y. ,rbt;6 :JG tar .1;1

2Mg. "Tunaikanlah uW, fon*u*oemtk) ,rr^i!" Adu ,*rn
bertanya, "Apa yang dimaksud dengan alaiq itl.t, ya Rasulullah?"

Beliau menjawab, 'Apa 5nng sama-sama diterima dengan rela oleh

pm keluarga. so

Kata alaiq tidak digunakan selain sesuafu lnng bisa

dijadikan harta benda meskipun sedikit. l{ata mal karb) dan kata

alaiqtidak digunakan selain unfuk sesuatu yang memiliki nilai ynng

diperjualbelikan, dan apabila dirusak oleh seseorang maka ia harus

membayarkan nilainya meskipun sedikit; serta sesuatu yang tidak

dibuang oleh manusia dari harta benda mereka seperti fulus darr

semisal ifu. Yang kedua adalah setiap manfaat yang dimiliki dan

halal harganya seperti penyeunan rumah atau yang semakna

dengan nrmah, yaitu yang halal sevuanya.

Pemberian mahar dalam ukuran sedang ifu lebih kami

sukai. Saya senang sekiranya seseoftmg tidak memberikan mahar
melebihi mahar yang diberikan Rasulullah $ kepada istri-isti

beliau, dan yang dibayarkan untuk putui-puhi beliau, yaitu lima

60 Hadib ini telah disebutkan berikut bl<fuit'nya pada (no. 22591 dalanr
pernbahasan tentang mahar. Hadits ini menjadi kuat dengan riwayat-riwayat lain yang
menguatkannya.
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rafus dirham, sebagai upaya mencari berkah dengan cara menelani

setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah #.

,UUttl?i ,j6 e!)r 6?L f-Yto.

,;ut ;ti'* #iy #ti3.6?i:Jb
U:6 iJb Ja* ,r) f ,:ertL /.)U *

a

,b "';r ist* ok 7 :QL tur et akG

";St ?:il\ itt rk 'Uu r*r il, hr
-z/

,Y 'Lii tl;3r 6 er-(t 'Uu ,,;rr{}Ji;*
'!ti cfD iq"":; ui ,*rl Jb 'Uu,/

.ry1r3\.{-",t rlLht 'v i' l- rist:*
245L.Rabi' mengabarkan kepada U"-r,'iu U"rXutu, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin
Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Had, dari

Muhammad bin hrahim, dari Abu Salamah, ia berkatar Aku
bertanya kepada Aisyah @, "Berapakah mahar Nabi $?" Ia

menjawab, "Mahar beliau untuk iski-isti beliau sebesar dua belas

uqiyah dan satu nasy." Aisyah '4a bertanya, "Tahukah kamu apa

iht nas52" Alm menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Setengah uqiWh-
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Jadi, seluruhnya adalah lima ratus dirham.

Rasulullah $ untuk istri-istrinya beliau."51

Itulah mahar

,tc*.tiJt G?i :Jb ,e!)r 6?i -y ro \
O f O . O /

J.JP ,f f u;
3lc

/
I :Jt

/
(5{l(?)

,/

,:c
*

G
A
dljl

,!uo
Jie

v

a

c

I }b

O/ u).

d̂I)*L# *

C

a 4 c
tot ..
a3*b| )-a ,V ^11 J-r) 0

u
o z I o. /t1q.'4t- LP c'-:A: jt ::,rLai

iz
-fz o

ol -f

O/

Jt*g
I

,,;nt'S-, t:- i,Sw ,;-i\t'd .trt ?w ,<)r*

:'Jl|ilv(

jz

L

ar jr r'Jtd ,^;t; W,il'$jil tf Wr3:)

$(r Wiai';

lz,:t
d Jri-c

c

I !tl;' oryfl,

a

A

4|jl Jt"'r;t ig,l-ri e-)t)L'Yt ,Sy 6 :Jt'e
-z /

lleln )l)L Y '::,"8, i(l t<*Li 'ttL ,*) ilL
-'o. t
t-Lj, J.*tu

I O/

.*.+"uGc"{)l)"rrt |r;t *aitt Jt"
61 Hadits ini telah disebutkan berikut bkfuit'nya pada (no- 22601 dalam

pernbahasan tentang mahar. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
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2451. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'd, bahwa ada
seorang wanita datang kepada Rasulullah # dun berkata, "Ya

Rasulullah, sgd telah menyerahkan diriku sepenuhnya
kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-
laki yang berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, jika Anda tidak
berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya!"
Rasulullah S lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah

kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?"
LakFlaki ifu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali
kain sarung ini." Rasulullah .s bersabda, "Jika kamu membeikan
kain sarung ifu padanya, maka katnu tidak punya sanng. " Beliau
lantas bersabda, "&rtlah squafu!" taki-laki ifu berkata, "Saya
tidak mempunyai sesuafu pun." Beliau bersabda lagi, "Carilah

walau hanya cincin dari besi!'62

Cincin dari besi ifu harganya tidak sampai mendekati safu
dirham, tetapi ia tetap memiliki harga yang diperjualbelikan
sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

",:t V ,iJ- f Lt;r G?i -yroy
I

-t/( .o/ 7, . /ttzu .o/ . o ,o 6tr rrb'Ol
'2t-r'9is * C)t t'-*;rt r*]l --.-

c

62 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhrit'nya pada (no. 22681 dalarn
pernbahasan tentang mahar. Status hadits 'un mutbkq alaih.
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2452. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari

Anas, bahwa Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar

benrpa emas seberat biji kurma.63

20- Bab: Tentang Perbedaan Pendapat Terkait
Mahar

AsySyafi'i berkata: Allah fu menyebutkan bahwa mahar itu

tidak ada batasannya. Mahar itu berbeda-beda Rasulullah # pr.,

berbeda-beda; ada yang tinggi dan ada yang rendah. Rasulullah $
bahkan memperkenankan mahar yang telah kami sebutkan, yaifu

cincin besi. Beliau juga bersabda, "Apa saja Wng diteima dengan

rela oleh para keluarga-" Kami melihat bahwa umat Islam

berpendapat mengenai istri yang belum ditentukan mahamya

manakala ia telah digauli bahwa ia berhak atas mahar standar.

Oleh karena ifu, kami mengambil dalil bahwa mahar menrpakan

suatu harga, sedangkan harga itu sesuai dengan kerelaan orang

yang memiliki hak dan yang menanggung hak, baik sedikit atau

banyak. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa apa saja yang

memiliki harga, baik sedikit atau banyak, dan ia diterima dengan

rela oleh suami-isti, maka itu disebut mahar.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam

masalah ini. Ia berkata, "Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh

dirham." Ia lantas bertanya kepada kami tentang argumen kami

53 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhnj'rya pada (no. 226L1 dalan
pembahasan tentang mahar. Status hadits 'vn mutbkq alaih.
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terhadap pendapat yang kami sampaikan, lalu kami pun
menerangkan kepadanya pendapat kami sesuai yang kami tulis.
Kami bertanya, "Dengan alasan apa Anda berbeda pendapat dari
kami?" Ia menjawab, "Kami meriwayatkan dari sebagian sahabat
Nabi S bahwa mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, dan
itulah ukuran yang jika dicuri maka pencurinya dikenai hukuman
potong tangan." Saya katakan, "Kami telah menceritakan kepada
Anda hadits yang valid dari Rasulullah $, sedangkan seseorang
tidak bisa dijadikan hujjah di hadapan Rasulullah $. Kendati hadits
yang Anda ceritakan dari sumber riwayat Anda ini valid, namun ia
tidak mengandung hujjah di hadapan Rasulullah $. Lalu,
bagaimana jika ia tidak valid?" Ia berkata, "Tetapi, bukankah
buruk sekiranya kita menghalalkan kemaluan dengan suafu yang
tidak berharga?" Kami katakan, "Apa pendapat Anda seandainya
seorang laki-laki membeli budak perempuan dengan harga safu
dirham; apakah kemaluan budak perempuan ifu halal baginya?,' Ia
menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Anda sendiri telah menghalalkan
kemaluan dengan suafu yang tidak berharga. Bahkan selain
kemaluan, Anda juga memberikan kekuasaan atas diri budak itu.
Demikian pula, Anda pun membolehkan pembelian sepuluh budak
perempuan dengan harga safu dirham."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya
ada seorang laki{aki bangsawan menikahi seorang perempuan
rendah dan jelek secara fisik dengan mahar satu dirham? Apakah
uang satu dirham itu lebih banyak baginya sesuai derajat laki-laki
dan perempuan tersebut, ataukah sepuluh dirham yrang diberikan
untuk perempuan bangsawan dan mulia dari seorang laki-laki yang
derajatnya rendah?" Ia menjawab, "sepuluh dirham unfuk
perempuan seperti ifu dianggap lebih kecil nilainya.,, Saya
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bertanya, "Lalu, mengapa Anda tidak memperkenankan mahar

yang tidak berharga unfuk perempuan seperti itu? Seandainya

Anda menetapkan mahar untuknya, maka Anda telah menetapkan

mahar yang lebih sedikit. Tetapi seandainya Anda menetapkan

mahar untuk perempuan lain, maka Anda tidak melebihkannya di

atas sepuluh dirham. Karena yang demikian itu banyak baginya,

sedangkan mahar tidak dilebihkan dari mahar standar?" Ia

menjawab, "la rela dengan mahar itu." Saya katakan, "Seandainya

mahar itu lebih sedikit daripada mahar standar sebanyak seratus

kali lipat, apakah Anda tetap memperkenankannya?" Ia

menjawab, "Ya.' Saya bertanya, "Bukankah alasannya tidak lain

karena perempuan itu rela dengan mahar tersebut." Ia menjawab,

'Ya." Saya bertanya, "Perempuan yang derajatnya rendah ifu pun

rela dengan mahar satu dirham, dan satu dirham baginya dengan

derajafoTya itu sudah cukup banyak, namun Anda

menambahkannya sembilan dirham."

Saya bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya

seseorang berkata,'seandainya seorang perempuan memiliki

mahar standar sebesar seribu, lalu ia rela dengan mahar seratus,

maka saya menaikkannya kepada mahar standamya ifu.

Seandainya seorang perempuan memiliki mahar standar sebesar

seribu, kemudian suaminya memberinya mahar sepuluh ribu, maka

saya mengembalikannya kepada mahar seribu hingga mahamya

ditetapkan pada seribu sesuai dengan mahar standamya'?" Ia

menjawab, "Orang itu tidak boleh berpendapat demikian."

Saya katakan, "Anda di sini menjadikan mahar seperti jual-

beli. Anda membolehkan taghabun (upaya untuk memperoleh

keunfungan sebesar-besamya), karena laki-laki yang menikahi rela
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menambahkan, dan perempuan yang dinikahi rela dikurangi.
Apakah Anda memperkenankan setiap mahar yang disepakati
dengan rela?" Saya katakan, "Demikian pula, seandainya
perempuan ifu menikah tanpa mahar, lalu suaminya
menggaulinya, maka apakah Anda menetapkan untuknya mahar
standar, baik ifu sepuluh atau seribu?" [a menjawab, *Ya."

Saya katakan, "Saya mendengar Anda menyerupakan
mahar dengan jual-beli terhadap segala objek yang harganya
mencapai sepuluh dirham. Anda memperkenankan pemikahan
dengan rnahar yang disepakati oleh kedua pihak, tetapi Anda
mengembalikannya kepada mahar standar manakala tidak
disebutkan mahamya. Tetapi Anda membedakan antara mahar
dan jual-beli dengan harga kurang dari sepuluh dirham. Anda
mengatakan bahwa jika istri rela dengan mahar kurang dari
sepuluh dirham, maka saya menaikkannya hingga mencapai
sepuluh dirham'. Sedangkan jual-beli menumt Anda, jika penjual

telah rela dengan harga kurang dari safu dirham, maka Anda
memperkenankannya."

Saya juga katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya
seseorang berkata, 'Saya tidak melihat Anda dalam masalah
mahar berpijak pada sesuafu yang dengan ifu pendapat Anda
menjadi konsisten. Karena itu, saya akan mengajak Anda dalam
masalah mahar unfuk kembali kepada firman Allah, "Dan jika
kamu ingin mengganti istimu dengan isti yang lain, sedang l<amu
telah memberikan kepada s*eorang di antan mereka harta yang
banyak, maka katnu mengambil kembali daripadanjn
barang sedikit pun." (Qs. An-Nisaa' l4l:2Ol Allah menyebutkan
mahar di banyak tempat dalam Al Qur'an, dan di semua tempat
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itu Allah & tidak menetapkan batasannya. Tetapi Anda

menetapkan mahar hams berupa qinthar (harta yang banyak),

tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari itu'."

Ia menjawab, "Orang tersebut tidak boleh berkata seperti

ini karena Allah & tidak mewajibkannya pada manusia, dan

bahwa Nabi S memberikan mahar kurang dari itu. Boleh juga

membolehkan mahar kurang dari itu." Kami katakan, "Kami telah

memaparkan kepada Anda bahwa Rasulullah S
memperkenankan mahar kurang dari sepuluh dirham. Tetapi Anda

meninggalkan ketentuan ini dan berpendapat sebaliknya. Anda

mengatakan bahwa ukuran mahar sama dengan ukuran harta yang

jika dicuri maka pencurinya dikenai hukuman potong tangan. Apa

hubungannya mahar dengan tangan?"

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang

berkata, 'Saya menetapkan batasan mahar, dan saya tidak

memperkenankan mahar di bawah mahamya Nabi $, yaitu lima

ratus dirham'. Atau ia mengatakan, 'lfulah harga unfuk

perempuan; tidak boleh kurang dari lima ratus dirham'. Atau ia

berkata tentang keperawanan, 'ltu seperti denda pidana, sehingga

harus dikenai denda ja'ifalz0s'. Atau ia mengatakan, 'Mahar tidak

boleh kurang dari jumlah harta yang dikenai zakat, yaitu serah-rs

dirham, atau dua puluh dinar'. Apa argumen unhrk rnembantah

pendapatnya itu?" Ia menjawab, "Bukankah mahar tidak ada

hubungannya dengan semua itu?" Saya katakan, "Ya." Ia berkata,

"Tidak pula mahar memiliki hubungan dengan harta yang jika

dicuri maka penanrinya dikenai hukuman potong tangan.

Sebaliknya, sebagian dari hal-hal tersebut lebih pantas unfuk

a Ja'ifahbeatluka-luka yang tembus ke rongga tubuh seperti perut.

769



Al llmm

dijadikan dasar qiyas daripada ukuran harta yang pencurinya

dikenai hukuman potong tangan tersebut jika memang masalah ini
jauh dari masalah mahar."

2L- Bab: Pernikahan dengan Mahar ljarah (Sewa
Jasa)

Asy-Syafi'i berkata: Mahar merupakan salah safu dari
bentuk harga. Setiap yang boleh di;adikan harga atau pembayaran

ifu boleh dijadikan mahar. Misalnya adalah seorang perempuan

menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu
rnenjahitkan baju baginya, membangunkan rumah unfuknya,

membawanya pergl ke suatu negeri, dan melakukan berbagai
pekerjaan

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil pendapat ini?"
Jawabnya, oleh karena mahar merupakan harga, maka ia
semakna dengan ini. Allah & memperkenankan ijarah dalam

Kitab-Nya, dan hal itu juga diperkenankan oleh umat Islam.
Allah S, berfirman,

'"aA'*jtaK;;:r5eg
'Kemudian jika mereka mengrusukan (anak-anak) mu

unfulonu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-
Thalaaq [65], 5)
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"Dan kewajiban ayah membei makan dan pakaian kepada

pan ibu dengan can tmng makruf. "(Qs. Al Baqarahl2l:233),

Allah @ menceritakan kisah Nabi Syu'aib dan Musa @
dalam masalah pernikahan. Allah @ berfirman,

L;#f;ir i G <,f*a,i:iA?y*:u
#.t{:{ e';y-6;;$ "it iheyJ rr G} iiVi Lfi\

"Salah seorang dari kedua wanita ifu berkata, 'Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya oftng yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'.

Berkatalah dia (Sry'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini'.'
(Qs. Al Qashash l28l:26-271

Allah & juga berfirman,

,pi +y u - 
/ic =rf. :A s-1i A; ilts

fG
"Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu tnng

ditenfukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihahyalah

api di lereng gunung." (Qs.Al Qashash l28l: 29)

Saya fidak mencatat adanya perbedaan pendapat dari

seorang ulama bahwa apa saja yang boleh dijadikan objek iianh
itu juga boleh dijadikan mahar. Jadi, barangsiapa yang menikah
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dengan syarat ia melakukan suafu pekerjaan, lalu ia

mengerjakannya seluruhnya, kemudian ia menthalak sebelum

terjadi persefubuhan, maka ia meminta kembali setengah dari nilai
pekerjaan. Barangsiapa yang belum mengerjakannya kemudian ia
menalak sebelum terjadi persetubuhan, maka ia mengerjakan
setengahnya. Jika oblek yang dikerjakan sudah terlewatkan

wakfunya, seperti obleknya berupa kain narnun kain tersebut

msak, maka perempuan yang dinikahkan berhak atas setengah

dari upah menjahit kain atau pekerjaan apa pun ifu.

Rabi' berkatar AsySyafi'i mengoreksi pendapatrya. Ia

mengatakan, "lstinya itrr berhak atas setengah dari mahar standar."
Hanya saja, sebagian ulama mengatakan bahwa ketenhran ini boleh
berlaku dalam segala sesuafu selain mengajarkan ilmu, karena tidak

ada upah unfuk mengajarkan ilmu. Seandainya seorang laki-laki

menikahi seorcmg perernpuan dengan syarat lald-laki ifu mengajarkan

ilmu kepadanya, maka istinya berhak atas mahar standar unfuk
perempuan sepertinya, karena tidak boleh mengupah seseorang

unfuk mengajarkan ilmu, baik Al Qur'an atau selainnya. Seandainya

hal ini boleh, maka pengajaran ilmu itu satna hulnrmn5ra dengan

menjahit kain; boleh dgadikan mahar pernilCIhan, dan pendapat

terhadapnya seperti pendapat terkait menjahit kain. Seandainya

suami sudah mengajarkan ilmu kemudian ia menthalak isfoinya, maka
ia meminta kembali setengah dari upah mengajarkan ilr:nu tersebut.

Jika suami menthalaknga sebelum mengajarkan ilmu kepadilgd,
maka isfui menr:nfut setengah dari upah mengajarkan ilmu tersebut,

karena suami tidak boleh berduaan dengan isfui dan mengajarinya

ilmu. Ini merupakan pendapat yang shahih menunrt Sunnah
sekaligus qiyas seandain5a kita mengikuti dalam hal kebolehan upah
unfuk mengajarkan ilmu.
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Asy-Syafi'i menarik pendapatnya dan berkata: Istri

memperoleh mahar standar.

Rabi'berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu: Jika

seorang laki{aki menikahi seorang perempuan dengan mahar

menjahitkan pakaian tertentu unfuk istri, atau memberinya sesuatu

tedentu, kemudian ia menthalaknya sebelum menggaulinya, lalu

kain tersebut rusak sebelum ia menjahitrya, atau sesuafu tertenhr

ifu rusak, maka istri meminta setengah dari mahar standar untuk

perempuan sepertinya. Asy-Syafi'i berargumen bahwa barangsiapa

yang membeli suatu dengan dinar lalu sesuafu tersebut rusak

sebelum ia menerimanya, maka ia mengambil dinamya kembali.

Jadi, perempuan ini memiliki hak penjahitan pakaian dengan

kemaluannya. Oleh karena kain itu rusak sebelum ia menerimanya

sehingga suami tidak bisa menjahit kain tersebut, maka istri

meminta haknya lantaran dengan kemaluannya ifulah ia
memperoleh hak atas penjahitan. Itulah harga yang dengan itu ia
membeli jasa penjahitan.

Rabi' berkata: Ini merupakan pendapat yang paling shahih

di antara dua pendapat. Ini juga merupakan pendapat yang paling

akhir di antara dua pendapat Asy-Syafi'i.
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22. Bab: Larangan Seseorang Meminang
Perempuan yang Sudah Dipinang Saudaranya

,UUt G?i :Jte ,e!)t G?i -yro\"

UuytI?Â[ .P
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2453. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata' Asln

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar ap, bahwa Rasulullah S
bersabda, "Janganlah salah seorcng di antara kalian meminang
perempuan yang dipinang saudaranya.'65
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65 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuilnya pada (no. 2243) dalam bab
tentang larangan seseorang meminang perernpuan yrang sudah dipinang saudamnya.
Status hadits muttafaq alaih.
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2454. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abu Zinad dan Muhammad bin Yahya bin

Hibban, dari Al A'.i, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $
bersabda, "Janganlah salah seorang di anbra kalian meminang

perempuan wng dipinang saudaranSn.'66

Kedua hadits ini mengandung kemungkinan makna bahwa

barangsiapa yang meminang seorang perempuan, maka orang lain

tidak boleh meminangnya hingga peminang ih: mengizinkan atau

ia mengurungkan pinangan, baik perempuan yang dipinang itu

suka dengan peminang atau membencinya. Ada kemungkinan

bahwa yang dilarang Nabi S adalah ketika perempuan yang

dipinang ifu suka dengan peminang pertama. Alasannya adalah

karena jika peminang terakhir itu lebih berbobot daripada

peminang pertama yang telah ia terima, maka ia akan

meninggalkan peminang yang sudah ia terima dengan rela, yaifu

peminang pertama, sehingga hal ini menimbulkan kerusakan bagi

peminang pertama. Kerusakan seperti ini identik dengan mudharat

baginya. Allah Mahatahu. oleh karena larangan ini mengandung

dua kemungkinan makna tersebut dan juga makna-makna lain,

maka yang paling pantas diladikan pegangan adalah yang kami

A

dll
//4

Jt, *3Y

56 Hadits ini telah disebutkan berikut taktzrit'nya pada no. 22M dahm bab

tentang larangan seseorang merninang perempuan yang sudah dipinang saudaranya.

Status hadits mutbfaq alaih.

775



AlUmm

temukan dalilnya. [-alu kami menemukan dalil dari Rasulullah $
bahwa larangan bagi seorang laki-laki unfuk meminang perempuan
yang telah dipinang saudaranya adalah ketika perempuan yang
dipinang itu rela dengan peminang pertama.

Pertanda kerelaannya jika ia berstahrs janda adalah ia
mengizinkan pemikahan dengan mengatakan .ya. Sedangkan jika
ia berstafus gadis, maka diamnya ifulah pertanda bahwa ia
mengizinkan.

Seseorang bertanya kepada saya, "Anda mengatakan
bahwa hadits tersebut berlaku umum dan sesuai makna
implisitnya, meskipun ia mengandturg kemungkinan makna lain
selain yang ulnum dan tekstual, hingga ada dalil yang
menunjukkan bahwa ia berlaku khusus bukan umum, dan berlaku
makna implisitnya bukan eksplisit." Saya menjawab, "seperti
ifulah pendapat saya." Ia bertanya, "Apa yang menghalangi Anda
unfuk berkomentar tentang hadits ini, 'Janganlah seorang lakilaki
meminang pinangan saudaranya" seandainya perempuan yang
dipinang belum menunjukkan sikap rela bahwa laki-lak tersebut
tetap tidak boleh meminang hingga peminang pertama
rneninggalkan pinangan. Mengapa dalam hal ini ada berpegang
pada makna yang tidak terkandung dalam hadits secara implisit
dan khusus, bukan secara eksplisit dan umum?" Saya menjawab,
"Karena ada dalil." Ia bertanya, "Apa dalilnya?" Saya jawab:

o/o),
*i 'J dI
,'J U)'
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a
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*iaJ*
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2455.Malik mengabarkan kepada kami dari'nbdullah bin

Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufuan, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Rasulullah $
bersabda kepadanya, "Jika kamu sudah halal, maka beritahu aku!'

Ketika aku sudah halal, aku pun memberitahu beliau bahwa

Muawiyah dan Abu Jahm melamarku. Rasulullah $ bersabda,

"Adapun Muawiyah itu miskin, tidak puryn harta. Sedangkan Abu

Jahm itu tidak pemah melepaskan tongkabzya dari pundaknya.

Menikahtah kamu dengan [Jsamah!" Aku tidak suka dengan

Usamah, tetapi Nabi S bersabda, "Menil<ahlah kamu dengan

LJsamah!" Aku pun menikah dengan Usamah, lalu Allah
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menjadikan kebaikan pada diri Usamah dan aku pun bahagia

dengannya.5T

Saya katakan kepadanya, "Fathimah memberitahu Nabi $
bahwa ia dilamar oleh dua orang laki. Menurut dugaan saya,

pinangan salah safunya pasti terjadi terlebih dahulu, karena jarang

sekali ada dua orang yang meminang secara bersama-sama.

Namun setahu Anda, beliau tidak berkata kepada Fathimah, 'Tidak

sepafutrya kamu dipinang seseorang sebelum yang lain
meninggalkan pinanganmu'. Beliau juga tidak berkata seperti itu
kepada keduanya. Bahkan Rasulullah $ sendiri meminang

Fathimah di atas pinangan keduanya. Dalam hadits Fathimah ifu
tidak ada keterangan bahwa ia telah rela dengan salah satu dari
keduanya, dan tidak pula membenci salah satunya. Haditsnya itu
menunjukkan bahwa ia masih bingung, belum menjatuhkan pilihan
pada keduanya, atau salah safu dari keduanya, melainkan ia

menunggu yang lain, atau sedang menimbang-nimbang keduanya.
Namun ketika Rasulullah $ meminangnya unfuk Usamah dan ia
pun menikah dengan Usamah, maka hal itu menunjukkan
pendapat yang saya sampaikan bahwa pinangan boleh dilakukan
oleh para peminang selama perempuan yang dipinang belum
menentukan pilihan."

Ia bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya saya

mengatakan bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits,
'Seseorang frdak boleh meminang perempuan yang dipinang
saudaranSn, ' dan bahwa hadits ini menghapus ketentuan
tersebut?" Saya menjawab, "Adakah suatu hadits dianggap sebagai

67 Hadits ini telah disebutkan berikut atrhrilnrsa pada (no. 22471 dalan bab
tentang larangan seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya. Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim.
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penghapus hukum kecuali terhadap hadits lain yang bertolak

belakang sama sekali sehingga kedua hadits tersebut tidak bisa

digunakan secara bersama-sama?" Ia menjawab, "Tidak." Saya

bertanya, "Apakah mungkin dua hadits tersebut digunakan secara

bersama-sama sesuai yang saya sampaikan bahwa keadaan

dimana seorang laki-laki meminang perempuan yang dipinang

saudaranya sesudah perempuan tersebut rela ifu merupakan

keadaan yang tidak disukai, sedangkan keadaannya sebelum

perempuan tersebut rela itu bukan merupakan keadaan yang tidak

disukai, lantaran perbedaan keadaan seorang perempuan sebelum

rela dan sesudah rela?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "L-alu,

apa alasan diperbolehkannya menolak safu hadits dengan hadits

lain, padahal dimungkinkan salah satu hadits tidak bertentangan

dengan hadits lain, serta tidak diketahui hadits mana di antara

keduanya yang berkedudukan sebagai penghapus? Apa tanggapan

Anda seandainya seseorang berkata, 'Hadits Fathimah-lah yang

berkedudukan sebagai penghapus, dan tidak ada larangan bagi

seorang laki-laki untuk meminang perempuan dalam keadaan apa

pun'? Argumen Anda untuk membantahngra tidak lain adalah

seperti argumen Anda unfuk membantah orang yang berbeda

pendapat dari Anda."

Ia berkata, "Anda dan kami berpendapat bahwa jika

dimungkinkan dua hadits digunakan secara bersama-sama, maka

salah satunya Udak ditolak dengan yang lain. Silakan Anda

menjelaskan maksud pemyataan ini." Saya bertanya kepadanya,
"Rasulullah $ melarang Hakim bin Hizam unfuk menjual suafu

yang tidak dimilikinya, tetapi beliau memberikan keringanan unfuk

melakukan al<ad salaf dengan perkaranya tertentu hingga jangka

wakfu tertenfu. Padahal, al<ad salafini juga merupakan penjualan
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suatu yang belum dirniliki penjual." Saya juga katakan kepadanya,

"Yang dilarang adalah menjual suatu tertentu (definiUf) yang tidak

ada miliki dalam keadaan tidak dipertanggungkan pada Anda.

Sedangkan objek yang diperintahkan ih.r dianggap sebagai jual-beli

sifat. Karena itu kami menggunakan dua hadits tersebut secara

bersama-sama." Ia berkata, "Seperti itulah pendapat kami." Saya

katakan, "lni menjadi argumen unfuk membantah Anda."

Ia berkata, "Tetapi, sahabat kami mengatakan bahwa laki-

laki kedua tidak boleh meminang, baik perempuan yang dipinang

itu rela atau tidak rela, hingga peminang pertarna meninggalkan

pinangannya."

Saya katakan, "Pendapat ini bertentangan dengan hadits.

Pihak perempuan akan mengalami mudharat sekiranya ada

halangan bagi laki-laki lain untuk meminangnya hingga peminang

pertama meninggalkannya, padahal barang kali peminang pertama

ifu hanya ingin menyrsahkannya dan tidak mau meninggalkan

pinangannya untuk selama{amanya. "

Ia berkata, "Pemyataan ini lebih bagus daripada yang

dikatakan para sahabat kami, dan saya kembali kepada pendapat

ini. Akan tetapi, ada ulama lain yang mengatakan bahwa

peminang kedua tidak boleh meminang ketika perempuan yang

dipinang sudah condong dan telah ada tanda akan kerelaannya

lantaran ia menetapkan syarat bagi dirinya- Lalu, mengapa Anda

mengklaim bahwa peminang tidak meninggalkan pinangan dalam

keadaan ini, dan tidak pula meninggalkannya hingga perempuan

janda berkata rela, dan hingga perempuan gadis diam?" Saya

menjawab, "Karena saya mendapati Rasulullah S tidak menolak

pinangan Abu Jahm dan Muawiyah terhadap Fathimah, melainkan
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beliau meminangnya unfuk Usamah di atas pinangan keduanya.

Hadits ini tidak memiliki kesimpulan selain yang saya sampaikan,

bahwa Fathimah belum menyatakan rela. Sedangkan antara

pemyataan rela dan diam pada saat pinangan ifu tidak fase yang

terpisah dari keadaannya yang pertama saat pinangan. Jika Anda

mengatakan masalah kecondongan dan penetapan syarat, maka

saya katakan: apakah boleh wali menikahkan perempuan yang

diwalikannya saat ia menunjukkan kecenderungan dan

menetapkan syarat?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan hanrs

rnengatakan rela jika ia janda, atau diam jika ia gadis."

Saya katakan kepadanya, "Saya melihat keadaan

perempuan saat cenderung dan tidak cenderung sesudah pinangan

itu sama. Wali tidak boleh menikahkannya dalam dua keadaan

tersebut." Ia berkata, "Benar. Akan tetapi, keadaannya saat

cenderung ihr berbeda dari keadaannya yang tidak cenderung."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya ia dipinang

oleh seorang laki-laki kemudian ia mencaci laki{aki itu dan

berkata, "Kamu tidak pantas meminangku." Ia lantas bersumpah

untuk tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian lak-laki
tersebut mengulangi pinangan, namun kali ini perempuan tersebut

tidak berkata tidak dan tidak pula ya. Apakah keadaannya yang

terakhir itu sanra seperti keadaannya yang pertama?" Ia

menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah perempuan ifu haram

dipinang dengan alasan seperti yang Anda sebutkan lantaran

keadaannya berbeda?" Ia menjawab, "Tidak, karena hukumnya

tidak berubah dalam hal boleh menikahkannya." Saya katakan,

"Anda bisa memperoleh kejelasan dari pendapat Anda hanya jika

terungkap hal yang menunjukkan bahwa keadaan dimana ia tidak
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menyatakan rela itu berbeda dari keadaan dimana ia menyatakan

rela sehingga dalam keadaan itu wali boleh menikahkannya." Ia

berkata, "lnilah maknanya yang paling kuat. Makna yang paling

kuat itulah yang paling pantas unhrk kita jadikan acuan."

23. Pernikahan dengan Laki-Laki Musyrik

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,

b'&&ig 
^41G&4$t1ii$G"Maka kawinilah wanita'wanita (lain) yang kamu senangi:

dua, tiga atau empaf "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Keringanan yang diberikan kepada kaum laki-laki muslim

hanya sampai kepada empat. Seorang laki-laki muslim tidak boleh

rnemadu lebih dari empat istri kecuali yang dikhususkan A[ah bagi

Rasul Nya S, bukan untuk orang-orang Islam lainnya, yaitu

menikahi lebih dari empat istri dengan cara memadu, dan menikah

tanpa mahar. Allah fr berfirman,

',"-r;r:frgi,t4,4t|
'sebagai pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang

mukmin. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50)
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2455. Seorang periwayat yang tsiqah -saya menduganya

Ismail bin lbrahim- Asy-Syafi'i ragu, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,

dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi

masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri. Nabi $ lantas

bersabda kepadanya, "Tahanlah empat, dan ceraikanlah

selebihnya.'68
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58 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuilnya pada (no. 2107) dalam Abu
Bakar tentang omng L<ahr harbi masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari ernpat
istri. Hadits ini nilai shahih oleh hakim, hnu Hibban dan Ibnu Qaththan.
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2457. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami

dari Abu Zinad, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin

Auf, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dailami, ia

berkata: Aku masuk Islam dalam keadaan aku memiliki lima istri,

kemudian aku bertanya kepada Nabi S, lalu beliau bersabda

kepadaku, "Ceraikanlah safu, dan tahanlah yang empat!"

Kemudian aku menjumpai yang paling lama bersamaku, sudah fua

renta, mandul, dan sudah bersamaku sejak enam puluh tahun;

kemudian aku mencerainya.5g

Jo a/O

LJ G-r i,sv ,:G*.Ut 6?l -y roA
o/ { o. }. o. o+J ,r,r f carrl P J.'61;:-t * ,;-" G.i

Z -/ / / / -z
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6e Hadits ini telah disebutkan berikut takhit'nya pada (no. 2109) dalam bab
tentang hukum memerangi orang-orang musynk, bab orang l<ahr harbi yang masuk
Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri.
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2458. AsyrSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepadaku dari Ishaq bin Abdullah,

dari Abu Wahb Al Jaisyani, dari Abu Khirasy, dari Ad-Dailami atau
Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Aku masuk Islam dalam keadaan

memperistri dua perempuan bersaudara. Aku bertanya kepada
Nabi $, kemudian beliau menyuruhku unfuk menahan siapa saja

di antara keduanya yang saya inginkan dan menceraikan yang

lain."7o

Pendapat inilah yang kami pegang. Jika seorang musyrik

masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, maka

ia menahan empat di antara mereka-siapa saja yang ia inginkan,

dan menthaiak selebihnya, karena ia tidak halal selain berbuat
seperti itu sesuai dengan firman Allah & serta riwayat dari Nabi S
bahwa seorang laki{aki tidak boleh memadu lebih dari empat iski
dalam keadaan beragama Islam.

Saya tidak peduli apakah mereka dinikahi dalam satu akad

atau dalam beberapa akad yang terpisah, atau siapa saja yang ia

cerai; apakah istri pertama yang ia nikahi atau istri terakhir,

70 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhnlnya pada (no. 22581 dalam
pembahasan tentang nikah bab laki-laki yang masuk Islam dalam keadaan memiliki
empat istri. Hadits ini berstrmber dari jalur Abu Wahb Al Jaisirani dari Dhahhak bin
Fairuz dari ayahnya. Hadits ini dinilai 6asan oleh At-Tirmidzi, dilansir hnu Hibban
dalon Shahihrya, dan &nlar shahih sanadnya oleh Al Baihaqi.
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asalkan istri yang ia tahan di antara mereka ifu bukan muhrim

yang haram dinikahi sejak awal dalam Islam dalam keadaan apa

pun. Misalnya, ia masuk Islam dalam keadaan memperistri dua

perempuan bersaudara, sehingga ia harus menthalak salah safu

dari keduanya; siapa saja yang ia inginkan. Karena ia diharamkan

dalam keadaan apa pun untuk memadu keduanya dalam Islam.

Juga seperti ia menikahi seorang perempuan dengan anak

perempuannya lalu ia menggauli keduanya, padahal ia hamm

menikahi sejak awal salah satu dari keduanya dalam Islam, dan ia

telah menggaulinya dengan jalan nikah yang terkadang pemikahan

seperti ifu hukumnya boleh.

Seandainya ia menikahi dua perempuan bersaudara secara

bersama-sama tetapi ia belum menggauli keduanya, maka kami

katakan kepadanya, "Ceraikanlah siapa saja yang kamu ingin

cerai, dan tahanlah yang lain." Dalam hal ini saya tidak

memandang siapa di antara keduanya yang lebih dahulu ia nikahi.

Semua pendapat ini sejalan dengan makna Sunnah. Allah

Mahatahu.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan

memiliki istri Yahudi atau Nasrani, maka keduanya tetap terikat

dalam pemikahan, karena ia memang boleh menikahi salah safu

dari keduanya saat ia sudah menjadi Muslim.

Seandainya seseorang masuk Islam dalam keadaan memiliki

istri penyembah berhala atau Majusi, maka ia tidak boleh

menggaulinya kecuali istrinya itu masuk Islam sebelum iddabnya

berakhir. Ia boleh menggauli perempuan Yahudi dan Nasmni

dengan jalan kepemilikan budak, tetapi ia tidak boleh menggauli

perempuan penyembah berhala dan Majusi dengan jalan
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kepemilikan. Oleh karena ia tidak halal menikahinya, maka ia juga

tidak halal menyetubuhinya. Alasannya adalah karena agama

keduanya. Saya tidak mengetahui adanya seorang sahabat Nabi i$
yang menggauli seorang tawanan perempuan berdarah Arab
hingga ia masuk Islam. Oleh karena Nabi $ mengharamkan laki-

laki yang masuk Islarn unfuk menggauli iski penyembah berhala

hingga istrinya ifu masuk Islam di masa iddah, maka hal itu
menunjukkan bahwa perempuan yang tetap pada agamanya tidak
boleh digauli hingga ia masuk Islam, baik ia perempuan merdeka

atau budak.

24. Perbedaan Pendapat tentang Seorang Laki-Laki
yang Masuk Islam Dalam Keadaan Memiliki Lebih

dari Empat Istri

Rabi' nnengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

berkata: Sebagian ulama berkata kepada saya, "Apu argumen

Anda bahwa laki-laki tersebut harus menthalak istri-istri yang

melebihi empat, meskipun ia menthalak istri yang ia nikahi terlebih

dahulu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ia menahan

ennpat istri yang pertama dan menceraikan selebihnya?" Saya

menjawab, "Berdasarkan hadits Ad-Dailami dan hadits Naufal bin

Muawiyah." Ia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya hadits

tersebut tidak valid, atau keduanya memang tidak valid? Apakah

Anda memiliki argumen dalam hadits lbnu Umar?" Saya

menjawab, "Ya, meskipun sebenamya saat ada safu hadits yang

valid dari Nabi $ tidak boleh mengatakan, 'Apakah ada argumen
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selainnya,' melainkan saya dan Anda wajib menerima hadits

tersebut. Sikap tersebut merupakan ketaatan kepada Allah &."

Ia berkata, "Semua yang Anda katakan itu benar, dan kita

harus berpegang pada hadits tersebut seandainya ia valid." Saya

katakan, "Jika Anda tidak menilai valid hadits seperti itu atau yang

lebih lemah lagi, maka ia Udak mengandung hujjah untuk

membantah Anda. Tetapi, Anda harus menolak hadits yang

seperti itu."

Ia berkata, "Saya ingin Anda memberitahu saya, apakah

hadits hnu Umar tersebut mengandung argumen seandainya tidak

ada hadits lain?" Saya menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Di mana

letak argumennya?" Saya menjawab, "Ketika Nabi S
memberitahu Ghailan bahwa ia tidak boleh menahan lebih dari

empat istri, sedangkan beliau tidak mengatakan kepadanya empat

istri yang pertama, maka kami mengambil dalil bahwa seandainya

masih ada makna lain dalam hal yang beliau halalkan dan

haramkan unfuk Ghailan, tentulah beliau memberitahukannya

kepada Ghailan. Karena saat itu ia baru memeluk Islam, tidak

memiliki informasi sebelum ia masuk Islam. Karena itu Nabi S
memberitahukan sebagiannya, dan diam terhadap hal-hal yang

akan ia ketahui di lain kesempatan."

Ia bertanya, "Tidakkah bisa jadi Nabi S memberitahunya

dua hal sehingga ia bisa mengerjakan salah safunya, bukan yang

lain?" Saya menjawab, 'Ya.' Ia bertanya, "Lalu, mengapa Anda

menjadikan hal itu sebagai argumen sedangkan apa yang saya

katakan itu mungkin benar?" Saya katakan, "Dalam hadits Nabi S
itu ada dua hal, yaitu:
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Pertama, toleransi terhadap hal-hal yang sudah terlanjur,

seperti permulaan akad nikah dan bilangan perempuan yang boleh

dinikahi. Nabi $ tidak bertanya tentang siapa yang pertama kali

dilakukan akad nikah padanya, dar juga tidak bertanya tentang

pokok akad nikah mereka. Padahal para penyembah berhala itu

tidak mengadakan akad nikah melainkan akad nikah yang tidak

sah unfuk dilakukan sejak awal dalam Islam, namun beliau

memaafkannya atau menolerirnya. Oleh karena beliau memaafkan

satu akad yang tidak sah karena sudah terlanjur terjadi dalam

keadaan musyrik, maka semua akad yang tidak sah dalam keadaan

musyrik ifu hukumnya sama, seperti menikah tanpa wali dan

tanpa saksi, serta pemikahan-pemikahan seperti itu yang tidak

boleh dilakukan sejak awal dalam Islam. Keadaan paling jauh yang

terjadi pada pemikahan terhadap istri di atas empat saat masih

musyrik adalah pemikahan mereka tidak sah seperti tidak sahnya

pemikahan yang saya sampaikan.

Oleh karena Rasulullah S memaafkan pemikahan tersebut

bagi orang-orang musyrik yang masuk Islam, serta

mempertahankan pemikahan mereka meskipun menumt karni

hukumnya tidak sah, maka demikian pula jika seorang suami ingin

menahan akad nikah yang ia lakukan sesudah memiliki empat istri

dalam keadaan musyrik; hukumnya boleh. Karena paling jauh dari

keadaan mereka adalah pemikahan mereka tidak sah. Tidak ada

sesuafu yang lebih pantas disamakan dengan suatu yang lain

daripada akad yang rusak disamakan dengan akad yang

dimaafkan. Seandainya dalam masalah ini tidak ada argumen

selain ini, maka itu sudah cukup. Lalu, bagaimana jika argumen ini
juga disertai pemberian pilihan kepada Rasulullah S kepada

Ghailan, serta sikap beliau yang tidak menanyakan istri-istri yang
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pertama dan istri-istri yang terakhir, sebagaimana beliau tidak

bertanya kepada orang musyrik yang masuk Islam mengenai

pemikahannya untuk diketahui apakah pemikahannya itu sah atau

tidak sah. Semua itu dimaafkan.

Kedua, suami dalam Islam dilarang melakukan hal-hal yang

tidak boleh, yaitu memiliki istri lebih dari empat sesudah masuk

Islam, dan memadu dua perempuan bersaudara dalam safu

pemikahan. Karena itu, hukum akadnya lantaran sudah terlanjur

terjadi di masa jahiliyah itu sama seperti hukum riba yang telah

terambil. Allah ffi berfirman,

'Hai orang-orang yang beriman, bertakunlah kepada Allah

dan tinggalkan sisa iba AanS belum dipungut) jika kamu orartg-

orang yang berimani (Qs. Al Baqarah 1211 278l'

Rasulullah .s menetapkan hukum sesuai dengan hukum

Allah, bahwa beliau tidak membatalkan riba yang telah terambil

karena sudah terlanjur, tetapi beliau membatalkan riba yang belum

terambil karena Islam mendapatinya dalam keadaan belum

terlanjur. Seperti itulah hukum Allah @ terkait akad nikah di masa

jahiliyah manakala Rasulullah & tdak membatalkannya karena

sudah terlanjur. Semuanya merupakan safu kesafuan dan tidak

terpisah-pisahkan; sebagiannya diperkenankan dan sebagian yang

lain ditolak. Sementara itu, Rasulullah $ menetapkan hukum

perempuan-perempuan yang akadnya terjadi dalam Islam ifu
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sesuai dengan hukum Islam. Karena itu tidak boleh memadu lebih

dari empat istri, dan tidak pula memadu dua perempuan

bersaudara. Karena yang demikian ifu belum terlanjur, melainkan

masih didapati oleh Islam, sebagaimana didapatinya riba yang

belum terambil dalam Islam."

Ia bertanya, "Apakah Anda bisa menyampaikan penjelasan

selain ini yang menunjukkan bahwa akad dalam nikah ifu seperti

akad dalam jual-beli, serta masalah keterlanjuran dalam akad?"
Saya katakan, "Apa yang saya sampaikan kepada Anda itu sudah

cukup." Ia berkata, "Silakan Anda menyebutkan yang lain jika

Anda mengetahuinya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda
terhadap perempuan yang Anda nikahi tanpa mahar lalu Anda
menggaulinya, atau dengan mahar yang tidak sah?" Ia menjawab,
"Perempuan ihr berhak atias mahar standar unfuk perempuan
sepertinya, sedangkan nikahnya tetap berlaku dan tidak terhapus."
Saya bertanya kepadilVd, "Seandainya Anda melakukan akad
jual-beli tanpa menyebutkan harga, atau dengan harga yang

diharamkan, apakah oblek jual-beli ih-r dikembalikan seandainya

masih ada, atau Anda menanggungnya seandainya ia rusak di
tangan Anda?" Ia menjawab, 'Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda
mendapati akad nikah di sini diperlakukan seperti akad jual-beli

yang mereka jalankan secara riba?" Ia menjawab, "Ya." Saya

bertanya, "l-.alu, apa yang menghalangi Anda terkait akad nikah di
masa jahiliyah unfuk mengatakan, 'la seperti pembagian yang

telah terlanjur dan menerima telah menerima pembagian, serta

seperti riba yang telah terlanjur diterima, sehingga saya tidak
mengembalikannya'." Saya juga katakan, "Apa pandangan Anda
terhadap pendapat Anda sendiri, 'Saya melihat akadnya.

Seandainya akad itu sah sekiranya awalnya dilakukan dalam Islam,

197



AlUmm

maka saya memperkenankannya. Tetapi seandainya akad tersebut

tidak sah sekiranya awalnya dilakukan dalam Islam, maka saya

menthalaknya'. Bukankah pehrnjuk dari Nabi S dalam hadits hnu

Ad-DailamiTl dan Naufal bin MuawiyahTz terdapat keterangan

yang dapat memupus keraguan Anda?"

Ia berkata, "Saya berbicara kepada Anda hanya

berdasarkan hadits Az-Zdhn. Karena kalimatnya dimungkinkan

bermakna umurn sebagaimana yang Anda sampaikan, meskipun

itu bukan umum dalam hadits." Saya katakan kepadanya,

"seandainya itu yang terjadi, maka justru lebih keras bantahannya

terhadap Anda. Seandainya dalam hal ini tidak ada dalil selain

hadits Ibnu Umar, sedangkan hadits hnu Umar tersebut tidak

mengandung dalil, maka Anda terbantah dengan perkataan Anda

sendiri bahwa dalam hadits Ibnu Umar terkandung dalil menurut

kami terhadap pendapat kami. Allah Mahatahu."

Ia berkata, "Silakan Anda menyampaikan dalil yang

menunjukkan hal yang berbeda dari pendapat saya seandainya

hadits Ibnu Umar tidak mengandung dalil yang terang!" Saya

katakan, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang mengawali

akad dalam Islam dengan saksi dari kalangan para penyembah

berhala? Apakah Kitab-Nya boleh?" Ia menjawab, "Tidak. Tidak

pula dengan kesaksian dari kalangan orang-omng kafir dzimmi,

karena mereka tidak bisa menjadi saksi bagi umat Islam." Saya

bertan5ra, "Apa penanda terhadap Ghailan bin Salamah? Apakah

ia termasuk penyembah berhala sebelum ia masuk Islam?" Ia

menjawab, "Ya.' Saya bertanya, "Menumt Anda, bagaimana

7r Utnt hadits (no. 24581.
72 Uhat hadits (no. 24571.
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keadaannya yang terbaik saat itu? Bukankah keadaannya yang
terbaik adalah ia menikah dengan kesaksian dari para penyembah

berhala?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Jika Anda
mengklaim bahwa ia bertahan bersama empat istri, sedangkan

keadaannya yang terbaik adalah ia menikahi mereka dengan
kesaksian para penyembah berhala, tidakkah Anda telah
menyalahi prinsip pendapat Anda sendiri?" Ia menjawab,
"Sesungguhnya hal itu menjadi keharusan bagi saya." Saya
bertanya, "Seandainya tidak ada argumen unhrk membantah Anda
selain hal itu, maka Anda sudah terbantah. Selain ifu, kami tidak
tahu barangkali mereka menikah tanpa wali, tanpa saksi, dan di
masa iddah." Ia berkata, "Hal itu mungkin terjadi pada mereka.
Ada riwayat dari mereka bahwa mereka menikah tanpa saksi dan
di masa iddah." Ia juga berkata, "Ifu benar, tetapi saya tidak
mendengar bahwa Nabi $ bertanya kepada mereka mengenai

asal usul pemikahan mereka."

Saya bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya

seseorang berkata seperti yang Anda katakan kepada kami, 'Bisa
jadi beliau bertanya kepada mereka, tetapi beritanya tidak sampai
kepada Anda'. Ia menjawab, "ltu hak dia terhadap saya."

Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda bisa mengelak
dari pemyataan bahwa jika dalam khabar tidak diterangkan bahwa
beliau bertanya kepada mereka tentang asal usul akad, maka ifu
berarti beliau memaafkan akad tersebut, karena tidak ada yang

dilakukan oleh para penyembah berhala selain yang tidak boleh
dilakukan dari awal oleh seorang muslim dalam Islam? Atau,
apakah Anda berpendapat seperti pendapat Anda tentang
bilangan istri bahwa suami dipisahkan dari istri yang haram
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baginya dalam keadaan apa pun, lalu Anda mengatakan bahwa

mereka harus melakukan dari awal nikah dalam Islam?" Ia

menjawab, "Saya tidak berpendapat demikian."

Saya bertanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk

berpendapat seperti itu? Tidakloh alasannya adalah karena

Sunnah menunjukkan bahwa akad tersebut telah dimaafkan bagi

mereka?" Ia menjawab, "Ya.' SaSn katakan, "Jika akad telah

dimaafkan, maka tidak perlu dilihat lagi kerusakannya,

sebagaimana tidak dilihat kerusakan pemikahan perempuan yang

tidak boleh dinikahi, tidak boleh dimadu, dan tidak boleh dinikahi

karena telah melebihi empat." Ia berkata, "Akan tetapi, akad

berbeda dari hal ini."

Saya bertanya, "Lalu, mengapa Anda menyamakan hal-hal

yang berbeda, namun sekali wakfu Anda melihat kenrsakannya,

dan sekali waktu Anda tidak melihat kerusakannya?" Sebagian dari

mereka lantas berpindah kepada pendapat kami dan mengatakan,

"Laki-laki musyrik yang masuk Islam menahan empat istrinya;

yang mana saja di antara mereka yang ia inginkan, dan menalak

selebihnya." Ia juga mencela pendapat sahabat-sahabatrya. Ia

berkata, "Kami membedakan di antara hal-hal yang secara nalar

tidak berbeda berdasarkan perkataan seorang sahabat Nabi S.
[-alu, bagaimana jika telah ada perkataan dari Nabi S, sedangkan

Allah mengharuskan kita untuk mengikuti beliau. Akan tetapi,

buaflah satu batasan definiuf bagi kami!" Saya katakan,

"Pemikahan dalam keadaan musyrik ifu mengandung dua hal.

Yang pertama adalah akad, termasuk akad yang haram tetapi

tetap disebut akad dalam keadaan apa pun. Yang kedua adalah

melebihi batas empat istui. Ketika Nabi S menolak kelebihan
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batas di atas empat istri, maka hal itu menunjukkan bahwa beliau
juga menolak istri-istri yang memiliki hubungan muhrim dengan

laki-laki yang menikahi. Hal itu pun telah diterangkan dalam Kitab
Allah @. Namun, ketika Nabi ffi tidak menanyakan akadnya,

maka saya menyimpulkan bahwa beliau memaafkan akad,

sehingga kami pun memaafkan apa yang beliau maafkan. Kami

tidak menyinggung masalah kerusakan akadnya manakala

perempuan yang diakadkan itu termasuk perempuan yang halal

dinikahi dalam keadaan apa pun. Seandainya tidak demikian

ketenfuannya, maka kami menolak pemikahan seluruh

penyembah berhala dan kami katakan, 'l-akukanlah lagi dalam

Islam agar akad dilakukan sesuai jalan yang halal dalam Islam'."

25. Pernikahan Para Wali dan Pernikahan dengan
Kesaksian

Asy-Syafi'i berkata: Allah .{p berfirman,

&,4# K\'J4 q i.4i & 6;,r; SQji

';4''rt b?1:tt4'',?
"Kaum lahlaki ifu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki),

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. " (Qs. An-Nisaa'

[4]:34)
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Allah tS berfirman tentang para budak perempuan,

*- $J($5$ ( i 3r"3 
-"6 

9\ 
"t 
:$;$6

"Karena ifu kawinilah mereka dengan seizin fuan mereka

dan berilah maskawin mereka menwut yang pafut. " (Qs. An-
Nisaa' I4l:25)

Allah {!$ jrsu berfirman,

'G{.J- 6i,i;ti; <i'L#';* Aai,# til;
",v- if,ir; tr i;:;i $y i#. y5

'Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka sampai

kepada batas waktu mereka (iddah), maka kamu (para

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,

apabila telah terdapat kerelaan di antan mereka dengan cara yang

makruf. "(Qs. Al Baqarahl2l:232l'

Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas indikasinya dalam
Kitab Allah ft bahwa perempuan merdeka tidak bisa menikahkan

dirinya sendiri.

Barangkali ada yang bertanya, "Kami melihat permulaan

ayat berbicara kepada suami, karena Allah @ berfirman, 'Apabila

kamu menthalak istri-istimu, lalu mereka sampai kepada batas

wafuu mereka (iddah), maka janganlah kamu (pffi vwfl
menghalangi mereka kawin kgi dengan bakal suaminym."

Jawabnya, ayat itu sendiri menunjukkan bahwa yang Allah

maksudkan dengan larangan di sini bukan suami, karena suami
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tidak memiliki jalan untuk kembali kepada istri manakala iddah istn
berakhir lantaran telah sampai batas wakfunya."

Barangkali ada yang bertanya, "Dimungkinkan kalimat,
"lalu mereka sampai kepada batas waktu mereka (iddah)"

maksudnya adalah, mereka hampir sampai batas waktu mereka,

karena perintah dalam ayat berikut ini pun ditujukan kepada

suami, ;it'V1rntg#, i$3ru 5 o- F,i;K:6'';!i(t St 6$

K4:; 'Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka

rujukilah mereka dengan baik atau mereka dengan

baik dan percaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2l Ayat ini berisi larangan

bagi suami untuk rujuk kepada istri dengan tujuan menimpakan

mudharat, yaitu untuk menghalang-halangi istri." Jawabnya, ayat

tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud darinya bukan makna
ini, karena a5rat ini fidak mengandung kemungkinan makna

tersebut. Karena perempuan yang hampir sampai kepada batas

iddabnya tetapi belum sampai kepada iddabnya itu tidak boleh

menikah. Ia tetap dilarang menikah di akhir iddah, sebagaimana ia
dilarang untuk menikah di awal iddah- Karena Allah ft, berfirman,
'Maka lmmu (para vnli) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminSn, apabila telah terdapat kerelaan di antara

merel<a dengan ara tnng makruf." (Qs. Al Baqarah 12h 2321

ndaklah diperintahkan untuk menikahkan dengan bakal suami

kecuali terhadap perempuan yang telah halal bagi bakal suami

tersebut."
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2459. Sebagian ulama berkata bahwa ayat ini turun

berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar. Ia menikahkan saudarinya

dengan seorang laki-laki, kemudian laki{aki itu menthalak

saudarinya. Ketika iddabnya telah selesai, laki-laki tersebut

meminta untuk menikah dengan saudarinya lagi, dan saudarinya

pun meminta hal itu. Ma'qil bin Yasar pun berkata, "Aku

menikahkan saudariku denganmu, bukan dengan lakilaki lain,

tetapi kemudian kamu menthalaknya. Aku tidak mau menikahkan

kamu dengannya untuk selamalamanya." Dari sinilah furun ayat,

'Apabila kamu menthalak isti-istimu, lalu habis idahnya, maka

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan

bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di anbra mereka

dengan ara yang makruf. "(Qs. Al Baqarah [2]: 232ilts

Ayat ini mengandung dalil bahwa pemikahan ifu terlaksana

dengan kerelaan wali bersama mempelai laki-laki dan perempuan

yang dinikahkan. Sementara wali tidak boleh mempersulit dan

menghalang-halangi. Oleh karena wali tidak boleh menghalang-

halangi, maka sultan boleh menikahkan seandainya wali

menghalang-halangi. Karena barangsiapa yang menghalangi suahr

hak, maka perintah sultan berlaku padanya dengan cara

mengambilkan hak dari penanggung hak dan memberikannya

kepada pemilik hak. Sunnah pun menunjukkan makna yang

ditunjukkan oleh Al Qur'an, serta masalah para wali dan sultan

yang kami sampaikan itu.

7s Hadits ini telah disebutkan berikut takfuit'nya pada (no. 2202) dalam bab
larangan nikah kecuali tanpa wali. Hadits ini diriwayratkan oleh Al Bukhari.
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2460. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia blrkata' ;

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Said bin salim
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin
Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah,g, bahwa
Nabi S bersabda, "Perempuan mana saja yang menikah tanpa

izin walinya, maka nikahnya batil -beliau bersabda demikian tiga
kali-. Jika suamiryn telah menggaulinya, maka ia berhak atas
mahar lantamn suami telah memperoleh kehalalan dad

. Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali
bagi perempuan tnng tidak mentitiki unti.44

AlUmm

7a Hadits ini telah disebutkan berikut bt<hrifnya pada (no. 2203) dalam bab
tentang pemikahan fidak sah kecuali dengan wali.

: Jte
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Dalam Sunnah Rasulullah S terkandung beberapa indikasi'

Di antaranya adaiah wali memiliki andil hak terhadap kemaluan

perempuan yang diwalikannya, dan pemikahan tidak terlaksana

kecuali dengan wali selama wali tidak menghalang-halanginya.

Kemudian, kami tidak menemukan bahwa andil hak ini tidak

rnemiliki arti kepemilikan terhadapnya, melainkan maknanya

adalah hak pengawasan unfuk menjaga kemaluan agar perempuan

yang diwalikannya tidak jahrh ke tangan laki-laki yang tidak setara

dengannya. Makna inilah yang menjadi landasan kalangan ulama

yang mengharuskan berlakunya kesetaraan. Allah Mahatahu.

Dimungkinkan seorang perempuan terbawa oleh syahwafurya

sehingga ia menginginkan pemikahan yang tidak diperintahkan,

sehingga dengan hak tersebut wali menjauhkan perempuan yang

diwalikannya dari pemikahan tersebut.

Sabda Nabi $ mengandung penjelasan bahwa jika akad

terjadi tanpa wali, maka akad terhapus sesuai dengan sabda

Rasulullah $, 'Maka nikahnya batil." Pemikahan yang batil tidak

menjadi benar kecuali dengan mengadakan pemikahan yang baru

lainnya. Pemikahan tersebut selama-lamanya tidak menjadi boleh

meskipun sesudah itu wali memperkenankannya. Karena

seandainya akad nikah terjadi secara batil, maka ia tidak menjadi

benar kecuali dengan mengadakan akad baru selain akad yang

batil itu. Sunnah di atas juga menunjukkan bahwa manakala

persefubuhan terjadi secara sytrbhat, maka ada kervajiban mahar,

dan pelakunya terhindar dari sanksi hadd karena tidak disebutkan

adanya sanksi hadd di dalamnya. Sunnah di atas juga mengandung

dalil bahwa wali wajib menikahkan manakala perempuan yang

diwalikannya rela dan bakal suaminya juga rela- Jika wali

menthalak melakukan kalajibannya, maka sultan meniltahkan
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sebagaimana sultan berhak mengambildan menyerahkan hak yang

ditahan.

-Y t 1 \
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ÂJJ

//A

Jti *:),r:t
I

I, o.>

.G*wtt:

. z 2tz o - . o .

W: c k*."oq//

t, o
Ot/r)e

aos*Ktt
L

o

,l.g*;1

246L. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin
Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari lbnu Abbas, bahwa Rasulullah $
bersabda, "Janda ifu lebih berhak atas diinjn daripada walinya,

gadis itu dimintai izinnya terkait dirinya, dan diamnya

itulah izinnya.4s

Hadits ini mengandung dalii mengenai perbedaan antara

gadis dan janda dari dua sisi, yaihr:

Pertama, hal-hal yang mengharuskan izin kedua, yaitu

bahwa izinnya gadis ditunjukkan dengan diamnya. Jika izinnya

gadis ifu difunjukkan dengan diamnya, maka izinnya perempuan

yang berlawanan sifatrya adalah dengan bicara, karena bicara

adalah lawan diam. Perempuan dimaksud adalah janda.

75 Hadits ini telah disebutkan Mkut Akhriinya pada (no. 2211) dalam bab
tentang pemikahan oleh ayah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan merniliki
riwayat penguat yang statusnya muttahq alaih-
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Kedua, kewenangan keduanya terhadap diri keduanya

berbeda-beda. Kewenangan janda adalah ia lebih berhak daripada

walinya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ayah -Allah
Mahatahu, bukan wali-wali lainnya. Contohnya adalah hadits

Khansa binti Khidzam ketika ia dinikahkan oleh ayahnya dengan

status janda padahal ia tidak suka, lalu Nabi # pu., menolak

pemikahan tersebut.T6 Sedangkan gadis ihr berbeda dari janda

ketika diperselisihkan mengenai pokok lafazh Nabi @. Oleh

karena gadis itu berbeda dari janda, maka ayah lebih berhak atas

umsannya daripada dirinya sendiri.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang

menunjukkan hal tersebut?" Jawabnya, lafazh dalam hadits

menunjukkan perbedaan di antara keduanya, karena Nabi S
bersabda, 'Janda lebih berhak atas diinya. " Sedangkan terkait
gadis, beliau memerintahkan agar ia dimintai 2innya. Seandainya

keduanya sama, tentulah Nabi S bersabda: Keduanya berhak atas

dirinya. Izinnya gadis ditandai dengan diam, sedangkan izinnya
janda diutarakan dengan perkataan.

Barangkali ada yang bertanya, "Nabi S memerintahkan

untuk meminta perintah dari perempuan yang akan dinikahkan.

Permintaan perintah itu dimungkinkan maknanya adalah ayah

tidak berhak menikahkannya kecuali dengan perintah anak

perempuannya. Dimungkinkan pula kata 'meminta perintah'

maknanya adalah meminta kerelaannya, dan melihat tanda darinya

akan perintah yang seandainya ia mengutarakannya kepada ayah

76 Silakan baca hadits (no. 22L2) dalam bab pernikahan oteh ayah. Hadits ini
diriwayatkan oleh Malik dan Al Bukhari, dan akan disebutkan sebentar lagi dalam bab
ini insya Allah dengan sanadnya. (no.24641
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maka tampaknya ayah akan menghalanginya dengan cara tidak
menikahkannya.

Barangkali ada yang befianya, "Mengapa Anda
mengatakan bahwa pemikahannya sah meskipun ayah tidak

meminta perintahnya?" Jawabnya, sesuai dalil yang kami
sampaikan, yaifu perbedaan yang disampaikan Rasulullah $
antara gadis dan janda ketika beliau bersabda, "Janda lebih berhak

atas dirinya daipada walinSn. "Kemudian beliau bersabda, "Gadis

dimintai izinn5n terkait dirinya. " Menurut saya, tidak boleh ada

pendapat selain membedakan keadaan diri keduanya, dan keadaan

keduanya tidak dibedakan kecuali dengan apa yang saya

sampaikan, yaitu bahwa ayah memiliki hak atas gadis yang tidak

dimilikinya atas janda, sebagaimana dalil yang kami ambil saat

Nabi $ bersabda tentang gadis, "Diamn5m itulah izinn5n. "Nabi $
tidak bersabda terkait janda: Izinnya adalah bicara. Dari
pemyataan beliau ini kami mengambil dalil bahwa izinnya janda itu

berlawanan dengan gadis, sedangkan lawan dari diam tidak lain

adalah mengutarakan izin. Jika seseorang bertanya, "Apakah ada

dalil terhadap pendapat yang saya sampaikan?", maka jawabnya

adalah,'Ya.'

,'G*.Ut t1?i :Jb ,e!)t t1:;i -yr, 1y
ol 4 o, J o'

f ,y.l'f ,?4 f otil'11?akG I i,ss
Ar\r't
]ur ,k :t J;, q"j :Uu ,taiLhr sf,
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2462. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r

Syafi'i rnengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari
Aisyah e1p, ia berkata, "Rasulullah S menikahiku saat aku

bemmur tujuh tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur

sembilan tahun."77

Aisyah g dinikahkan dengan Rasulullah @ oleh ayahnya.

Jadi, hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu lebih berhak untuk

menikahkan Aisyah daripada dirinya sendiri, karena anak

perempuan berusia fujuh atau sembilan tahun fidak memiliki

kouuenangan terhadap dirinya sendiri, dan para wali selain ayah

tidak boleh menikahkan anak gadis sebelum ia baligh dan memiliki

kewenangan terhadap dirinya sendiri.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

berpendapat terkait wali selain ayah bahwa ia boleh menikahkan
gadis meskipun ia tidak mengizinkan, tetapi Anda menjadikan

anak gadis ifu sama kedudukannya dengan janda di hadapan wali-

wali lain." Saya menjawab, "Wali ayah adalah wali yang sempuma
perwaliannya, sebagaimana ibu adalah orang yang melahirkan.

Perwalian jafuh sepeninggal ayah kepada orang lain karena alasan

tidak ada ayah, atau ayah mengeluarkan dirinya sendiri dari
perwalian dengan jalan menghalang-halangi anak perempuannya.

77 Hadits ini telah disebutkan berikut bl<hrifnya pada (no. 2210) dalam bab
tentang pemikahan oleh ayah. Status hadits muttahq alaih.
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Sebagaimana ibu selain ibu yang melahirkan menjadi seperti ibu

yang melahirkan dengan alasan persusuan, atau pernikahan

dengan ayah, atau apa saja yang disebut ibu dengan suafu makna.

Karena jika disebut kata ibu, maka ia merujuk kepada ibu yang

dikenal, yaitu ibu yang melahirkan. Tidakkah Anda melihat bahwa

tidak ada hak perwalian bagi seseorang manakala ada ayah.

Barangsiapa yang menjadi wali sesudah ayah, maka ada kalanya ia

bersekutu dalam perwalian dengan selainnya, yaifu saudara dan

anak-anak paman. Mereka semua adalah sekufu dalam perwalian.

Sedangkan ayah tidak disekutui oleh seorang pun dalam penualian

lantaran dialah yang memonopoli perwalian lantaran sebutan ayah

yang melekat padanya secara mutlak, Udak bagi yang lain,

sebagaimana sebutan ibu melekat secara mutlak pada ibu yang

melahirkan, bukan bagi perempuan lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Yang diperintahkan unfuk

diminta uin adalah perempuan yang memiliki kewenangan

terhadap dirinya sendiri, dimana suafu tindakan ditolak manakala

tidak sejalan dengan perintahnya." Ia bertanya tentang dalil

pendapat yang kami sampaikan bahwa terkadang diperintahkan

untuk meminta izin kepada orang yang suatu tindakan tidak ditolak

manakala tidak sejalan dengan izin orang tersebut. Dalilnya adalah

Allah & berfirman kepada Nabi $,
b t,,
7'it A $J:.G': { Pti fr, 3xE

"Karena ifu maalkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ifu."
(Qs. Aali Imraan [3]: 159)
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Allah @ mewajibkan mereka untuk menaati beliau, baik

dalam perkara yang mereka sukai atau mereka benci. Allah &
memerintahkan unfuk berrnusyawarah dengan mereka -Allah
Mahatahu- hanya unfuk menyatukan hati dan agar musyawarah

ini dijalankan sepeninggal beliau oleh orang yang tidak memiliki

kewenangan seperti kewenangan beliau. Selain ifu, ajakan

musyawarah terhadap mereka dapat memupuk cinta dan

kebahagiaan mereka. Hanya saja, seorang manusia biasa di
hadapan Rasulullah # tidak boleh menolak keputusan manakala

telah diambil oleh Nabi g$, baik berupa perintah atau larangan.

Tidakkah Anda memperhatikan ftrman Allah fr,

5 r'4 W 6 ",A C6Ati A$ ).i-i{i

@141 4$6W.
'Maka hendaklah orang-oftng yang menyalahi perintah

Rasul bkut akan ditimpa cobaan abu ditimpa adzab Jnng pedih."
(Qs. An-Nuur l24l: 63l,

Allah & juga berfirman,

*&6 #;b ";r$ u Gfiytft*,gi
*Nabi itu (hendaknya) lebih ubma basl Jr*n-r*n

mukmin dari dirt mereka sendii dan istri-istinya adalah ibu-ibu

mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 6)
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"Maka demi Tuhanmu, merel<a (pudu hakikabya) tidak

beiman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara

yang mereka perselisihkan, kemudian mereka fidak merasa

keberatan dalam hafi mereka terhadap pufusan t/ang kamu

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. " (Qs. An-

Nisaa' [4]: 65)
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2463. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

bahwa Rasulullah S memerintahkan Nu'aim unhlk mengajak

musyawarah ibu anak perempuannya terkait perkara anak

perempuannya.TS

78 HR. Abdunazzaq ddarn Mushannahya (p€rrbahasan: Niklah, bab: Hal yang
Dimakruhkan dari Nikah, 6/LM-L5O! dari jalur hnu Juraij, dari Ismail, dari Uma5ryrah,

dari banyak periwayat Madinah, bahwa Nu'aim bin AMullah memiliki anak
perernpuan. anak perernpuanngra itu dipinang oletr AMullah bin Umar, dan Abdullah
bin Umar telah menyebtrtkan mahar dalam jumlah yang b€sar baginya. Namun Nu'aim

w
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Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ibu tidak

memiliki kewenangan terhadap anaknya. akan tetapi, fujuan

musyawarah adalah untuk merelakan hatinya dan hal-hal yang

saya sampaikan. Tidak Anda melihat bahwa dalam hadits Nu'aim

terdapat keterangan yang menjelaskan apa yang saya sampaikan,

karena seandainya anak perempuan Nu'aim berhak untuk

menolak keputusan ayahnya sedangkan stafusnya adalah gadis,

tentulah Rasulullah @ memerintahkan unhrk bertanya kepadanya

sehingga seandainya ia mengizinkan maka pemikahannya

diperkenankan, dan seandainya ia tidak mengizinkan maka

pemikahannya ditolak, sebagaimana Rasulullah @ menolak

pemikahan Khansa binti lftidzam. Seandainya Nu'aim meminta

izin kepada anak perempuannya, dan tampaknya Nu'aim tidak

justru menikahkan anak perempuannya itu dengan seorang anak yatim yang diasuhnya
dari bani Adi bin Ka'b, yang tidak memiliki harga. hunya pun marah dan mengadukan

hal itu kepada Nabi $. Ia berkata bahwa Abdullah (bin Umar) meminta anak

perempuan dan telah menetapkan mahar dalam jumlah yang besar, namun ayahnya
menikahkan anak perempuannya itu dengan anak yatim yang tidak memiliki harga,
dan meninggalkan Abdullah yang telah menetapkan mahar yang besar bagi anak

perernpuannya itu. Nabi t$ lantas mernanggil Nu'aim dan menceritakan pengaduan

istrinya itu kepadanya. Nu'aim menjawab, "Benar, aku menikahkannya dengan anak
yatim yang aku asuh, karena dialah orang yang paling berhak saya angkat derajat
keyatimannya dan untuk saya sambung tali silaturahmi dengannya." Nu'aim juga

berkata, "Aku berikan kepadanya dari hartaku seukuran harta yang disebutkan

,Abdullah unh.rknya." Nabi S bersabda, 'AjaHah mus5nwanh kaum perernpuan terkait

anak-anak perempuan mereka. "
Al tsaihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsarberkata, "Hadits Ibnu Juraij ini

sanadnya terputus."
Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkannya dari jalur Hatim bin Ismail dari

Dhahhak bin Utsman dari Yahya bin Urwah bin Zubair dari ayahnya dari Abdullah bin
Umar bahwa ia meminang anak perempuan Nu'aim bin Nahham. Kemudian periwayat
menyebutkan redaksi yang serupa, tetapi di dalamnya disebutkan: Kemudian

Rasulullah $ bersabda kepada Nu'aim, "*mbwglah silatumhmimu, tetapi
puaskanlah anak perempuannu dan ibun5n karena keduang memiliki andil dalam
perkam " (Uh. Ma'nfah As-Sunan wa Al Aaan 5/242-2431

Al Baihaqi berkata, 'Hadits ini sanadnya tersambung."
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berlawanan dengan keinginan istrinya, atau ia berlawanan dengan

keinginan istrinya, atau pemikahan anak perempuannya itu sudah

terlanjur, sehingga pemikahannya ifu terjadi dengan seizinnya,

tenfulah ibunya tampaknya tidak menentang Nu'aim dengan tidak

suka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang ia
relakan. Saya tidak menduga ibunya berbicara kepada Nabi S
melainkan ia marah kepada anak perempuannya, atau ia tidak

mengetahui bahwa anaknya rela.
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2464. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata' Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari

Abdurrahman dan Mujammi' bin Zaid bin Jariyah, dari l(hansa

binti Khidzam Al Anshari5ryah, bahwa ayahnya menikahkannya

J
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saat ia telah menjadi janda lalu ia tidak suka. Kemudian ia

mendatangi Nabi S, lalu beliau membatalkan pemikahannya.Tg

Hadits ini sejalan dengan sabda Nabi $, "Janda ifu lebih

berhak atas diinya daripada walinya. "Hadits ini juga menjadi dalil

mengenai pendapat yang saya sampaikan bahwa perempuan tidak

boleh menikah kecuali dengan izin wali, dan wali tidak boleh

menikahkannya kecuali dengan izinnya. Pemikahan tidak

terlaksana kecuali dengan kerelaan keduanya secara bersama-

sama, serta kerelaan suami.
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2465. Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Hasan, bahwa

Rasulullah S bersabda, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan

dua saksi yang adil.'8o

7e Hadits ini telah disebutkan berikut pada (no. 22121 daJam bab
tentang pemikahan oleh ayah. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Al Bukhari.

80 HR. Al Baihaqi dalam Surzan Al Kubm (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Sah
Nikah kecuali dengan Dua Salsi yang Adil, 7 /1251dari jalur Ibnu Wahb dari Dhahhak
bin Utsman dari Abdul Jabbar dari Hasan, bahwa Rasulullah S bersabda, "Tidak halal
nikah kquali dengan wali, mahar dan dua saksi gng adil."

Al Albani berkata, "Para periwayatnya tsiqah dan merupakan para periwayat
Muslim. Abdul JabbarAzh-Zhahir adalah hnu Wa'i[ bin Hajar Al Hadhrami Al Kufi.
(Jjih. Irun Al Ghalil,6/260\

Abdurrazzaq meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dari Hasan:
Abdurrazzaq dalam MushamaFnya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah tanpa Wali,

6/196\ dari jalur Abdullah bin Muharrar dari Qatadah dari Hasan dari Imran bin
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Meskipun sanad hadits ini terputus dan tidak sampai

kepada Nabi $, namun mayoritas ulama berpegang padanya dan

mengatakan bahwa perbedaan antara nikah dan zina adalah saksi.

2466. Hadits tersebut valid dari Ibnu Abbas @ dan para

sahabat Rasulullah S lainnya.8l

Hushain, ia berkata: Rasulullah @ bersabda, "Tidak sah nil<ah kquali dangw umli dan

dua sal<si png adil.'
Akan tetapi, hadits ini didwayatkan dari beberapa jalur dari Aiqph 6, sehingga

hadits ini terkuatkan dan menjadi shahih
HR. hnu Hibban dalam Al ftsan (pernbahasan: Nikah, bab: Wali, 9/386-387,

no. 4075) dari jalur Said bin Yahya bin Said Al Umawi, dari Hafsh bin Ghiyats, dari

Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah 6, ia

berkata' Rasulullah $ bersabda, "Tidak sah nilah kquali dangan vnli dan dua saksi

5nng adil. Jika mereka berselbih, maka sultan manjadi wali orang 5nng tidak menziliki
wali." tladis ini telah disebutkan pada no. 2203 tanpa kalimat, "Dan dua saksi yang

adil." Kami telah menjelasl<an ke-shahih€nn!,a).
Ibnu Hibban berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan "dua saksi adil"

dalam hadits Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Mtrsa dari Az-Zuhri ini selain tiga periwa5rat,

yaitu Said bin Yahya bin Al Umawi dari Hafsh bin Ghilrats, Abdullah bin Abdul
Wahhab Al Hajabi dari l$alid bin Harits, dan Abdurrahman bin Yunus Ar-Raqqi dari
Isa bin Yunus.'lldak ada riwayat shahihyang menyebutkan dua saksi sdan l<habarni.

HR. Ad-Daruquthni dalam Sunantrya (pembahasan: Nikah, 3/22*2271dari jalur

Sulaiman bin Umar fu-Raqqi dari Isa bin Yunus dari hnu Juraij dari Sulaiman bin

Musa dari Az-fuhn dan seterusngn.

Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkan bebempa riwalnt muta'abah (gng
mmgikuti)bagi hadits ini. Ia mengatakan:

Riwayat ini diikuti oleh Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan

redaksi yang sama persis. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Said bin Khalid

bahwa AMullah bin Amru bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darmj, dan AMullah
bin Hakim Abu Bakar meriwayatkan dari Hiqam bin Urwah, dari ayahnya, dari

Aisyah g. Dalam hadits ini mereka menyebutkan kalimat "dua saksi yang adil".

Dernikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi Mulaikah dari Aisyah 6.
81 Hadits hnu Abbas g telah disebutkan pada (no. 22171 ddlalr. bab nikah

dengan saksi. Hadits ini terkuatkan dengan hadits sebelumnya (no.24651.

Sebagaimana hadits ini valid dari Ais!,ah @ seperti 1nng diielaskan dalatn akfuii
hadits sebelumnya.
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Dengan demikian, nikah ifu ditetapkan dengan empat hal,

yaifu wali, kerelaan perempuan yang dinikahkan, kerelaan suami

yang menikahi, dan dua saksi yang adil. Kecuali yang saya

sampaikan sebeh.rmnya, yaifu anak gadis yang dinikahkan oleh

ayah, dan budak perempuan yang dinikahkan oleh fuannya tanpa
kerelaan keduanya, karena keduanya berbeda dari perempuan-

perempuan lain. Sebagian ulama melakukan takwil terhadap

firman Allah,

'disif5al-e-rsitfifi'f
"Atau dimaalkan oleh orang yang memegang ikatan nikah-"

(Qs. Al Baqarah l2l:2371

Ia mangatakan bahwa maksud ayat ini adalah ayah

terhadap anak perempuannya yang masih gadis, dan hran

terhadap budak perempuannya. Namun talnvil tersebut ditentang

oleh ulama lain dan berkata, "Maksudnya adalah suami

memaafkan dengan merelakan setengah mahar." Ayat ini
mengandung semacam dalil bahwa orang yang memegang ikatan

nikah adalah suami. Allah Mahatahu. Masalah ini telah ditulis

dalam bahasan tentang thalak. Jika pemikahan telah terpenuhi
beberapa unsumya tetapi kurang sahr, maka pemikahan tersebut

tidak sernpuma dan tidak boleh. Jadi, unsur mana saja dari empat

unsur ini yang tidak terpenuhi, maka pemikahan tidak boleh.

Sedangkan unsur kelima dianjurkan, yaifu menyebutkan nilai
mahar. Jika suami tidak melakukannya, maka pemikahan tetap
sah sesr-rai dengan hukum Allah yang telah kami sampaikan terkait
mahar.
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26- Perbedaan Pendapat tentang Pernikahan oleh

Para Wali dan Sunnah Dalam Pernikahan

AsySyafi'i berkata: Seorang ulama berbeda pendapat dari

kami dalam masalah wali. Ia berkata, "Jika perempuan menikah

dengan laki-laki yang setara dengan mahar standar unfuk

perempuan sepertinya, maka pemikahan sah meskipun ia tidak

dinikahkan oleh wali. Yang saya inginkan dari aturan ini (nikah

dengan wali) adalah agar wali mengambilkan hak yang

sepantasnya bagr perempuan. Jika perempuan ihl telah

mengambilnya sendiri sebagaimana wali mengambilnya, maka

pemikahan sah." Saya lantas menerangkan beberapa argumen

yang telah saya sampaikan terkait para wali, dan saya bertanya

kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang

membantah Anda dengan argumen seperti ini, lalu ia mengatakan,
,Yang saya inginkan dari penghadiran saksi-saksi adalah agar

suami-istri tidak saling menyangkal. Jadi, jika suami telah

menikahinya tanpa ada keterangan, maka pemikahannya berlaku,

sehingga ia seperti jual-beli yang berlaku meskipun akadnya

dilakukan tanpa ada keterangan'."

Ia menjawab, "orang itu tidak boleh berkata demikian."

Kami bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena aturan dalam

nikah adalah harus ada kesaksian."

Saya katakan kepadanya, "Hadits tentang kesaksian dalam

nikah dari Nabi & itu terpuhrs sanadnya, sedangkan Anda tidak

menilai valid hadits yang sanadnya terputus. Seandainya Anda

menilainya valid, maka Anda harus menerimanya dalam soal wali."

Ia berkata, "Tetapi sanad hadits tentang saksi itu tersambung
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sanadnya dari Ibnu Abbas dan selainnya."82 Saya katakan,
"Seperti itu pula hadits tentang wali dari para sahabat. Bahkan ada
hadits dari Nabi S bahwa beliau bersabda, "Perempuan mana
yang menikah tanpa izin walinya, maka pemikahannya batil.'83

Juga ada riwayat dari Umar bin l(haththab rg bahwa ia

menolak pemikahan tanpa izin wali. Juga ada riwayat dari sahabat
Nabi $ yang lain. Lalu, mengapa Anda menilai tidak sah

pemikahan yang tidak menghadirkan kesaksian, tetapi Anda
menilai sah pemikahan yang meninggalkan wali, sedangkan
haditsnya lebih valid daripada hadits tentang kesaksian? Anda
sehamsnya tidak mengatakan bahwa para saksi dihadirkan hanya
karena terjadinya perselisihan dua pihak yang berseteru, sehingga
pemikahan hukumnya sah manakala suami-ishi telah saling
membenarkan-"

Saya juga katakan kepadanya, "Pemikahan tidak boleh
karena ada alasan berupa sesuafu yang diterangkan dalam
Sunnah. Apa saja yang diterangkan oleh Sunnah itu valid dengan
sendirinya, tidak perlu diqiyaskan terhadap Sunnah lain. Karena
kita tidak tahu barangkali beliau memerintahkannya karena ada
alasan atau tidak ada alasan. seandainya kita boleh melakukan hal
ini, maka kita akan membatalkan sebagian besar Sunnah." Kami
juga katakan, "Jika perempuan menikah tanpa mahar dan ia rela,
maka ia tidak memperoleh mahar meskipun ia telah digauli oleh
suaminya. Karena kami mengambil mahar hanya unfuknya, dan

82 Hadits ini telah disebutkan berikut akhrijnya pada (no. 22L71 dalarn bab
nikah dengan saksFsaksi. Mmurut kami, hadits ini terkuatkan dengan hadits Aisyah 6
yarg shahih. (no.24651

& Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada (no. 2203) dalam bab
tentang nikah tanpa wali. Status ha&ts shahih.
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jika ia telah memaafkan mahar maka hukumnya boleh. Karena itu

kami memperkenankan nikah dan persetubuhan tanpa mahar.

Lalu, mengapa Anda tidak berpendapat seperti itu terkait wali?" Ia

menjawab, "Saya telah menyalahi pendapat sahabat saya terkait

para wali, dan saya tahu bahwa ia telah menyalahi hadits karena

pemikahan tidak sah kecuali dengan wali."

Saya katakan kepadanya, "Anda meninggalkan pendapat

sahabat Anda dan melihatnya terbantah dengan hujjah karena ia

bertentangan dengan hadits. Qiyas yang boleh adalah

menyamakan suatu yang tidak dilelaskan oleh hadits dengan hadits

yang valid. Adapun sengaja menyoroti hadits, sedangkan hadits

tersebut berlaku umum, lalu Anda mengarahkannya untuk

diqiyaskan, maka tidak ada tempatrya masalah ini dalam qiyas jika

hadits tersebut yang diqiyaskan. Sampai mana habisnya jika hadits

diqiyaskan?" Saya juga katakan, "Barangsiapa yang berpendapat

demikian, maka itu disebabkan ketidaktahuannya. Padahal ilmu

yang benar adalah ilmu yang mengikrti Sunnah sebagaimana

adanya." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tetapi Anda telah

memasuki sebagian dari makna pendapat sahabat Anda iht." Ia

bertanya, "Di mana?" Saya menjawab, "Anda mengklaim bahwa

jika seorang perempuan menikah tanpa uin wali, maka

pemikahan tersebut tertangguhkan hingga sultan

memperkenankannya manakala ia melihatnya sebagai langkah

kehati-hatian, atau menolaknya." Ia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Anda telah menyalahi hadits. Nabi @ bersabda,

'Mkahnya batil'. Umar & pun menolak pernikahan tanpa wali.

Dengan demikian, Anda telah menyalahi keduanya secara

bersama-sama. Bagaimana mungkin sultan memperkenankan

suatu akad manakala Rasulullah @ membatalkannya?" Ia
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bertanya, "L,alu, bagaimana pendapat Anda?" Saya menjawab,

"Suitan melakukan akad dari wali dengan perintah yang ia
keluarkan. Jika ia melakukan hal ifu, maka ifu bukan perkenan

terhadap akad yang rusak, melainkan melakukan akad dari awal.

Itu adalah pemikahan baru yang direstui kedua pihak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap seorang laki-

laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat laki-laki atau

perempuan tersebut memiliki hak pilih? Apakah hak pilih itu
boleh?" Ia menjawab, "Idak." Saya bertanya, "Mengapa tidak

boleh, seperti dalam jual-beli?" Ia menjawab, "Nikah tidak seperti

jual-beli." Saya katakan, "Perbedaan di antara keduanya adalah

persetubuhan itu hukumnya haram dilakukan sebelum terjadi akad.

Ketika akad telah terjadi, maka persetubuhan menjadi halal. Tidak

boleh ada pendapat bahwa akad nikah terlaksana secara sempuma

melainkan persetubuhan di dalamnya dihukumi mubah. Jika

persehrbuhan tidak sah, maka akad nikah juga tidak berlaku.

Karena persefubuhan bukan merupakan kepemilikan harta yang

boleh dihibahkan pembeli kepada penjual, atau dihibahkan penjual

kepada pembeli. Melainkan persefubuhan adalah perkenan

terhadap sesuahr yang sebelumnla diharamkan, bukan karena

sesuatu yang dimiliki seperti kepemilikan harta." Ia berkata,

"Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang lebih bagus dari ini.

Perbedaan yang lain masih di bawah budak-budak ini."

Saya katakan kepadanya, "Dalam perkara perempuan yang

nikah tanpa izin unli Anda telah meninggalkan hadits dan qiyas.

Anda mengklaim bahwa akad tidak sah dan persetubuhan tidak

mubah. Tetapi jika wali memperkenankan akad sesudah itu, maka

akad tersebut menjadi boleh. Padahal akad di dalamnya tidak
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sernpurna. Kemudian Anda juga mengldaim pendapat ini terkait
perempuan yang dinikahkan wali tanpa izinnya, lalu Anda
mengatakan bahwa jika perempuan itu memperkenankan
pemikahan maka hukumnya sah. Jika ia menolaknya maka
pemikahannya juga ditolak. Juga terkait seorang laki-laki yang
dinikahkan dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan laki-
laki tersebut bahwa jika ia memperkenankan pemikahan maka
hukumnya sah. Tetapi jika ia menolak, maka hukumnya tidak sah.
Anda memperkenankan terjadinya akad secara sah tetapi
persetubuhan di dalamnya tidak mubah. Anda juga
memperkenankan hak pilih dalam nikah padahal itu bertentangan
dengan sunnah dan bertentangan dengan prinsip pendapat Anda
sendiri."

la bertanya, "L-alu, bagairnana pendapat Anda?', Saya
menjawab, "Setiap akad yang tidak sempuma itu, maka akad
tersebut terhapus. Kami tidak memperkenankannya lantaran pihak
lakilaki atau perempuan atau wali atau sultan
memperkenankannya sesudah ifu, melainkan harus diulang dari
awal sesuai dengan Sunnah dan qiyas terhadap Sunnah. setiap
akad yang menumt Anda terganfung pada kerelaan perempuan,
laki-laki, wali atau sultan, maka menurut saya terhapus."

Saya katakan kepadanya, "Sahabat Anda berpendapat
tentang anak perempuan yang dinikahkan oleh selain ayah bahwa
pemikahan tersebut berlaku tetapi ia memiliki hak pilih ketika ia
baligh- sahabat Anda itu menjadikannya sebagai pewaris dan
diwarisi, serta halal disetubuhi. Namun ia memiliki hak pilih ketika
ia baligh. sahabat Anda memperkenankan hak pilih sesudah ia
mernperkenankan persefubuhan terhadap perempuan tersebut
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manakala ia sudah sanggup disehrbuhi sebelum baligh." Ia

menjawab, "Kami sendiri menentang pendapatnya ifu. Kami

mengatakan bahwa tidak ada hak pilih bagin3n, dan

pemikahannya berlaku." Saya katakan kepadanya, "Saya tidak

menetapkan pemikahan atas perempuan yang masih kecil oleh

selain ayah. Dengan demikian, Anda telah menyerahkan

kewenangan atas anak perempuan itu kepada selain ayahnya,

sedangkan ia tidak memiliki hak pilih. Anda mengklaim bahwa

budak perempuan diberi hak pilih manakala ia dimerdekakan,

karena sebelum ifu ia tidak berkuasa atas dirinya dengan cara

memberi izin. Karena itu ia boleh dinikahkan dengan paksa, dan ia

tidak boleh menolak pemikahan itu. [-alu, mengapa menumt Anda

akad boleh terlaksana sebelum perempuan yang dinikahkan

memiliki hak pilih, tetapi setelah ia memiliki ka,,tuenangan maka ia

tidak berhak atas nikah dan tidak pula menolak untuk

memperkenankan pemikahan?" Ia bertanya, "Lalu, apa yang

Anda katakan?"

Sala bertanSn, "Pemikahan atas anak peremprran atau laki-

laki yang masih kecil tidak sah dilakukan oleh seseorang selain

a5nh keduan5n, dan anak perempuan atau anak laki-laki tersebut

tidak saling meuuarisi dengan pasngannya?" Ia menjawab, "Kami

memperkenankan pemikahan atas anak perempuan hanSn sebagai

tindakan unfuk meniaga maslahatnya." Saya katakan, "Kalau

begitu, selain ayah boleh menjaga maslahat dengan cara

memufuskan haknya yang telah ditetapkan baginya oleh Kitab dan

Sunnah serta ijma', yaifu bahwa selain ayah fidak boleh

menikahkan perempuan merdeka yang sudah baligh kecuali

dengan kerelaannya. Alasannya adalah karena dengan

menikahkannya, maka wali telah menetapkan hak atasnya tanpa ia
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bisa keluar dari hak tersebut. Manakala wali selain ayah

menikahkannya saat masih kecil, kemudian setelah baligh ia tidak

memiliki kewenangan unh.rk menolak pemikahan, maka ifu berarti

Anda telah memutuskan hak yang diberikan kepadanya. Tetapi

jika Anda menetapkan hak pilih baginya, maka Anda memasuki

makna yang Anda kritik, yaitu anak perempuan tersebut menjadi

pewaris dan diwarisi, dan sesudah itu ia memiliki hak pilih-"

Asy-Syafi'i berkata: Ulama tersebut berkata kepada saya,

"Ada kalanya Anda terbantah dalam perkara budak perempuan

dengan penjelasan seperti yang menjadi bantahan bagi saya'" Saya

katakan, "Tidak. saya memberikan hak pilih kepada budak yang

menjadi istri bagi budak laki-laki karena mengikrti Sunnah. Tetapi

saya tidak memberikan hak pilih kepadanya saat menjadi istri bagi

laki-laki merdeka lantaran perbedaan kondisi laki-laki budak dan

merdeka. seandainya ada budak laki-laki mengaku merdeka, lalu ia

menikah dengan budak perempuan, maka saya memberikan hak

pilih kepada budak perempuan itu (saat dimerdekakan), karena

budak laki-laki tersebut tidak sampai menunaikan hak bagi budak

perempuan tersebut. Budak perempuan berbeda dari perempuan

di atas. Budak perempuan dengan stahrs janda dan baligh boleh

dinikahkan oleh tuannya dalam keadaan ia tidak suka. Sedangkan

wali selain ayah tidak boleh menikahkan gadis yang sudah baligh

dan perempuan yang masih kecil secara paksa'"

Ia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya perempuan

tersebut fakir, lalu ia dinikahkan unhrk memenuhi maslahatnya?

Apakah pemikahan tersebut boleh?" Saya balik bertanya, "Apakah

boleh saya menjaga maslahatnya dengan cara memutus hak yang

diberikan untuknya dalam dirinya? Apakah Anda berpendapat
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bahwa orang fakir boleh diputus haknya yang merekat pada
dirinya, sedangkan orcmg kaya tidak dipufus haknya?,, Ia
menjawab, "Ada kalanya wali menjual hartanya dengan palsa."
saya katakan, "Dalam hal-hal yang harus dilakukan. Demikian
pula, saya juga menjual harta atas nama perempuan yang kaya.
unfuk menjaga maslahatnya, saya akan menjualkan hartanya.
Namun hak keduanya pada harta itu berbeda dari hak keduanya
pada diri keduanya."

Ia bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya?,' Saya
menjawab, "Apa pendapat Anda seandainya ada perempuan atau
laki{aki }rang sudah baligh meminta warinya unfuk menjual
sebagian dari harta keduanya, padahal hartanya itu lebih baik
disimpan unfuk keduanya, tanpa ada darurat makanan atau
selainnya? Apakah walinya boleh menjualnya?,, Ia menjawab,
"Tidak." Saya bertanya, "seandainya ada ,r.kev.rajiban yang
ditanggung salah satu dari keduanya, atau ada kebutuhan untuk
menjual sebagian dari hartanya karena ada kondisi darurat yang
terjadi padanya atau karena ada hak yang ia tqnggung, apakah
Anda rnenjual hartanya secara paksa?" Ia menjawab, ,.ya.,, 

Saya
bertanSn, "seandainSa perempuan 5nng sudah barigh meminta
dinikahkan dengan laki-laki yang setara, apakah Anda
menghalangingla?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya,
"seandainya ada laki-laki yang meminangnya namun ia
menolaknya, apakah Anda tetap menikahkannya?,, Ia menjawab,
"Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda melihat haknya pada
dirinya itu berbeda dari haknya pada hartanya?" Ia menjawab,
"Tidak- Ada kalanya pemikahan bagi perempuan fakir yang masih
kecil dan Srang sudah besar ifu sama."
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Saya katakan kepadanya, "Mengapa Anda mengklaim

bahwa ia tidak berhak atas nafkah hingga ia sampai usia yang

pantas disetubuhi? Anda mengadakan akad nikah padanya tetapi

Anda tidak mengambil mahar dan nafkah untuknya- Dengan

tindakan itu, Anda telah menghalanginya dari selain laki-laki yang

Anda nikahkan dengannya. Barangkali laki{aki lain lebih baik

darinya, atau lebih ia cintai, atau lebih setara dengannya dari segi

agama, akhlak atau selain ifu. Jadi, saya tidak melihat akad Anda

terhadap perempuan tersebut melainkan justru bertentangan

dengan maslahat baginya. Karena seandainya ia telah balig, maka

ia lebih berhak atas dirinya daripada Anda sendiri. Sementara itu,

upaya unhrk menjaga maslahatrya itu dapat dilakukan dengan

beberapa cara, yaihr dinikahkan dengan laki-laki yang setara, atau

ditempatkan di rumah orang yang taat beragama, atau di rumah

orang yang memiliki akhlak, atau di rumah orang yang kap, atau

di rumah orang yang ia sukai sehingga ia tidak mengharapkan

yang lain. Seseorang tidak bisa menggantikan diri perempuan itu

dalam hal mengawaslnya terkait hawa nafsu, pengetahuan dan

selera. Karena Udak ada manusia yang mengetahui jiwa

perempuan itu selain dirinya sendiri. Karena ihr, menikahkannya

-meskipun ia fakir- itu terkadang dapat memenuhi maslahaturya,

tetapi terkadang justru berlawanan dengan maslahahya'"

Ia berkata, "Dari segi kecenderungannya terhadap suami,

pemyataan ifu benar." Saya katakan, "Jadi, seandainya

perempuan sudah balish lalu Anda memintanya untuk menikah

dengan orang terbaik tetapi ia meminta unfuk dinikahkan dengan

laki-laki di bawah iht asalkan setara, maka menurut Anda

perempuan tersebut berhak dinikahkan dengan laki-laki yang

dimintanya, dan ia lebih mengetahui kecocokan dirinya dengan
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laki-laki tersebut. Menurut Anda, haram bagi Anda unfuk
menghalanginya menikah dengan laki{aki tersebut. Barangkali ia
telah terpikat oleh laki-laki tersebut. Bukankah Anda
menikahkannya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau
begitu, saya melihat perempuan tersebut lebih layak unfuk
mengurus dirinya sendiri daripada Anda. Saya juga melihat bahwa
pilihan Anda dalam keadaan dimana ia tidak memilih bagi dirinya
sendiri ifu justru terkadang merugikannya."

Saya bertanya, "Apakah anak perempuan yang masih kecil
tetapi kaya itu boleh dinikahkan?" Ia menjawab, "Ya." Saya

bertanya, "Tetapi pemikahan ifu jushrr menyusahkannya.
Seandainya ia meninggal dunia, maka laki-laki yang kamu
nikahkan dengannya ifu akan mewarisinya, padahal ia seumur
hidup tidak membufuhkan harta suami, melainkan ia hanya
membufuhkan kecocokannya dengan suami. Dengan demikian,
Anda telah memasukkannya ke dalam keadaan yang tidak ia
terima. Di dalamnya tidak ada kebufuhan yang Anda jadikan

alasan saat menikahkan perempuan yang fakir."

Ia berkata, "Tetapi, buruk bagt kami seandainya
mengatakan bahr,rn anak perempuan fakir dinikahkan, sedangkan
anak perempuan kap Udak dinikahkan." Saya katakan,
"Keduanya salna-sarna buruk." Ia bertanya, "Tetapi sebagian
tabi'in menikah seperti ifu."

Saya katakan, "Ada kulunya kita berbeda dari sebagian
tabi'in, tetapi argumen kita tentangnya tidak lebih lemah daripada
argumen ini. Anda tidak melihat adanya pendapat seorang tabi'in
yang harus diikuti. [alu, mengapa Anda berargumen dengan
perkataan tabi'in?" Saya juga bertanya, "Apa sikap Anda
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seandainya Anda menyepakati kami bahwa nikah tidak sah kecuali

dengan dua saksi, dan kami mencukupkan dengan dua saksi

seandainya Anda berpendapat seperti ifu. Yang saya maksudkan

dari dua saksi adalah dua orang yang kesaksiannya sah. Adapun
orang yang kesaksiannya tidak sah tidak boleh dijadikan saksi

dalam nikah. Sebagaimana barang yang bersaksi atas suafu hak
sedangkan kesaksiannya tidak diterima, maka hak tersebut tidak

diambil dengan kesaksiannya." Saya katakan, "Anda

memperkenankan pemikahan dengan kesaksian dari saksi yang

tidak diterima kesaksiannya asalkan sudah bisa disebut kesaksian.

Lalu, mengapa di sini Anda berpegang pada sebutan saja bukan

pada sifat adil, tetapi dalam kasus sebelumnya Anda tidak
berpendapat seperti itLl?" Ia menjawab, "Karena hadits tidak

menyebutkan sifat adil." SaSra katakan, "Pemikahan ditolerir dari

adanya sifat adil di dalamnya." Kemudian saya katakan kepadanya,
"Tetapi, Allah & juga menyebutkan saksi-saksi zina, fuduhan zina

dan jual-beli dalam Al Qur'an tanpa menyebut sifat adil di

dalamnya, sedangkan syarat adil itu disebutkan di tempat lain. Apa
tanggapan Anda seandainya seseorang menyampaikan seperti

argumen Anda ini manakala Anda tidak menyebutkan sifat adildan
hanya menyebut saksi saja? Apakah Anda cukup dengan

penyebutan saksi tanpa sifat adil di dalamnya?"

Ia menjawab, "la tidak boleh berpendapat demikian

manakala Allah S menyebutkan para saksi, dan mensyaratkan

sifat adil pada mereka di satu tempat, kemudian Allah tidak

menyebutkan sifat aciil pqdq mereka di tempat lain. Saya

mengambil dalil bahwa yang dimaksud <iengan para saksi itu tidak

lain adalah saksi'saksi yang adil." Saya katakan, "Seperti ifu pula,

jika Anda berkata kepada seseorang terkait suatu hak, 'Datangkan
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dua saksi,' maka Anda tidak menerima selain saksi-saksi yang

adil." Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Apakah pemikahan ifu tidak jauh dari

sebagian hal ini, dimana saksi di dalamnya udak diterima selain

saksi yang adil; dan seperti jual-beli yang membutuhkan kesaksian,

manakala suami-istri bertengkar? Apakah ada khabar dari

seseorcmg yang perkataannya wajib dipegang?" Ia menjawab,

"Tidak ada khabar tentang hal ini, dan tidak ada qiyas' Akan

tetapi, kami menilai bagus pendapat ini dan mendapati sebagian

sahabat Anda berpendapat mirip dengan ini." Saya katakan, "Jika

tidak ada khabar dan qiyas, sedangkan Anda boleh menilai baik

hal yang bertentangan dengan khabar, maka tidak tersisa satu

kesalahan pun bagi Anda melainkan Anda memperkenankannya."

Ia berkata, "sebagian sahabat Anda berkata bahwa jika

nikah telah disiarkan tetapi akadnya tidak dihadiri saksi, maka

hukumnya boleh. Dan jika akad nikah dihadiri saksi tetapi tidak

disiarkan, maka hukumnya tidak boleh."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda melihat argumen

yang Anda sampaikan ini tampak salnar bagi seseorang?" Ia

menjawab, "Tidak. Ia memang bertentangan dengan hadits dan

qiyas, karena pemikahan ih.r tidak jauh seperti jual-beli. Jual-beli itu

tidak membufuhkan kesaksian dan penyiaran. Kerahasiaannya juga

tidak menguranginya. Atau aturan dalam pemikahan adalah harus

ada saksi, sedangkan para saksi ifu bersaksi atas akad, dan akad

tersebut haruslah belum dilaksanakan. Jika akad telah terjadi tanpa

saksi, maka penyiaran tidak mengubahnya menjadi boleh.

Penyiaran dan kesaksian mempakan dua hal yang berbeda."
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Saya katakan kepadanya, "Jika pendapat ini keliru menurut

Anda, maka mengapa Anda berargumen dengannya, dan juga

berargumen dengan Sunnah unfuk membantahnya?" Sahabafurya

yang lain berkata, "Bagaimana jika saya berargumen dengan

pendapat ulama yang mengatakan bahwa pemikahan sah dengan

penyiaran, lalu saya katakan bahwa fujuan saya dari penyiaran

adalah untuk menghilangkan kesamaran, serta unfuk

menginformasikan kepada orang lain bahwa keduanya telah

menjadi suami-istri?" Saya menjawab, "Apa tanggapan Anda

seandainya seseorang berpendapat seperti ini terkait dua orang

yang bersengketa dalam jual-beli, lalu pendakrra mendatangkan

orang yang mengaku mendengar berita yang beredar bahwa fulan

telah membeli rumah dari fulan? Apakah Anda menganggap hal

ini sebagai jual-beli?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya,

"Meskipun jumlah mereka seribu?" Ia menjawab, "Saya tidak

menerima selain keterangan yang pasti."

Saya katakan, "Seperti itulah yang kami katakan kepada

Anda dalam masalah nikah. Bahkan nikah lebih kuat dari itu,

karena menunrt ketentuan dasamya nikah tidak halal kecuali

dengan kesaksian, sedangkan ketenfuan dasar jual-beli adalah halal

tanpa kesaksian." Saya juga katakan, "Apa pendapat Anda

seandainya pemikahan seorang perempuan disiarkan, sedangkan

perempuan tersebut menyangkal penyangkalan? Apakah kita

memberlakukan pemikahan ifu padanya tanpa ada kesaksian?"
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27 - Bab: Kesucian Perempuan yang Haidh

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Slnfi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jika perempuan yang

haidh telah berhenti darahnya, maka suamin5n tdak boleh

mendekatinya hingga ia bersuci untuk shalat. Jika ia menemukan

air, maka suaminya tidak boleh menggaulinya hingga ia mandi.

Jika ia musafir dan tidak menemukan air, maka sampai ia

tayamum. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah,

t; b 6l3V'r#, (sg'i,atr- &'#;F 7 5

fr'ts^
'Dan janganlah kamu mendekafi mereka sebelum mereka

suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka ifu di
tempat 5nng diperintahkan Allah kepadamu. "(Qs. Al Baqarah [2]:

2221

Maksudnya adalah hingga darahnya berhenti dan mereka

memperlihatkan kesucian. Sedangkan yang dimaksud dengan

bersuci -Allah Mahatahu- adalah bersuci yang membuatnya

boleh shalat. Seandainya seorang laki-laki menyetubuhi istrinya

dalam keadaan haidh, atau sesudah darah berhenti tetapi ia belum

mandi, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah. Suami

tidak boleh menggauli istrinya hingga ishinya bersuci dan halal

untuk mengerjakan shalat. Dalam hal ini diriwayatkan sebuah
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hadits yang seandainya valid tentulah kami berpegang padanya.

Akan tetapi, hadits seperti itu tidaklah valid.e

e Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar berkata, "Yang ia maksud
adalah riwayat: Abu Abdullah Al Hafizh mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu
AMullah Muhammad bin Ya'qub Al Hafizh mengabarkan kepada karni, Yahya bin
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata: Musaddad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya mmceritakan kepada kami, dari
Syu'bah, dari Hakam, dari Abu Hamid bin AMunahman, dari Mrqsam, dari hnu
Abbas, dari Nabi $ tentang suami yang menggauli isbinya dalam keadaan haidh. Ia

berkata, "taki-laki tersebut bersedekah satu dinar atau setengah dinar."
Abu Daud meriwayatkannya dalam As-Sunan dari Musaddad, kemudian ia

berkata, "Barangkali Syu'bah udak mengangkat sanadnlra kepada Nabi $$."
Pendapatrya itu benar, karena a&artersebut diriwayatkan oleh Affan dan sekelompok
periwayat dari Syu'bah se@ra terhenti sanadnya. AMun-ahman bin Mahdi
meriwayatkannya dari Syu'bah secara terhenti sanadnya, kernudian ia berkata,
"Sesungguhnya engkau mengangkat sanadngn kepada Rasulullah #." Ia berkata, "Aku
dahulu gila, lalu sekarang aku sudah sehat." Ia telah mengoreksi pengangkatan

sanadnya sesudah sebelumnya ia mengangkat sanadn5ra.

Yazid bin Abu Malik meriwayatkan dari Abu Hamid dari Umar, bahwa Nabi $
dalam perkara tersebut menyuruhnya untuk bersedekah dua perlima dinar. Sanad

hadits ini terputus.
Syarik meriwayatkannya dari Khushaif dari Miqsam dari Ibnu Abbas dari Nabi $,

"Mala hendaHah ia bqsdekah setangah dinar."
Syarik ragu mengenai sEtlls marfu' hadits ini.

Ali bin Badzimah meriwagratkannya dari Miqsam dari Nabi $ secara mutal.
Abdul Karim Abu Umal6rah sekali waktu meriwayratkanngn dari Miqsam, dan

sekali waktu meriwayatkannya dari Ikrimah dari hnu Abbas dari Nabi $ dengan

redalrsi, "Dangan sfu dinar abu setangah dinar." AMul Karim ini riwayatrya tidak
bisa dijadikan hujjah.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ya'qub bin Atha' dari Miqsam dari hnu
Abbas .S, dengan redaksi !,ang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Atha' bin ryhn dari lkrimah dari Ibnu Abbas
sqara mar{u', "Hqtdaklah ia bqsde.kah datgw safu dinar. Jil<a ia tidak mantpaolelz,
malca dengan setengah dinar."

Atha' bin Ajlan adalah perir,uayat yang lerrnh.
Al Baihaqi berkab: Abu Al Hafizh mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Ali bin Hamrya& menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata' Abu Zhafar AMussalam bin Muthahhar
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami,
dari AIi bin Hakam Al Btnani, dari Abu Hasan Al Jazari., dari Miqsam dari hnu
Abbas rig, ia berkata, "Jika suami menggauli ishin5n pada saat keluar darah, maka ia
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28. Bab: Menggauli Istri yang Haidh

AsySyafi'i berkata, Allah S berfirman,

e'.Y$r 13516,,i'S'; ii' ";:*:Sr ri &MS
b-'b;1.8fir"6;.F*o';r*lt

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. I<atakanlah,

'Haidh itu adalah kotomn'. Oleh sebab itu hendaHah kamu

menjauhkan diri dari wanita di unktu haid; dan janganlah kamu

mendekati mereka, sebelum merel<a suci." (Qs. Al Baqarah [2]:

222)

Ayat ini mengandung dua kemungkinan makna.

Pertama, jauhilah mereka unfuk selain persefubuhan, dan

janganlah dekati mereka untuk persetubuhan. Jadi, tindakan

menjauhi mereka dilakukan dari dua sisi. Persefubuhan merupakan

makna yang paling kuat untuk perintah Allah untuk menjauhi

mereka. Kemudian Allah & berfirman, "Dan janganlah kamu

mendel<ati merel<a. " (Qs. Al Baqarah 121: 222) Tampaknya, itu

merupakan perintah yang jelas, dan itulah yang kami pegang

karena dimungkinkan perintah menjauhi mereka adalah

bersedekah satu dinar. Jika ia menggaulingra saat terhenti darah, maka setengah

dinar."
Sanad hadits ini terhenti pada sahabat.
Makna ini diriwayatkan oleh hnu Juraij dari Abdul Karim dari Miqsam dari Ibnu

Abbas, namun ia mengangkat sanadn5ra kepada Rasulullah Si.
Hadits ini juga diriwayatkan dari Atha' dan Iluimah dengan redalsi, "Tidak ada

kevrajiban apapun padanya selain istighfar."
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melakukan azl (membuang sperma di luar vagina) dalam
persetubuhan.

Kami berpegang pada makna persefubuhan -selain ayat
tersebut sebenamya sudah jelas- berdasarkan dalil Sunnah.

29. Perbedaan Pendapat tentang Menjauhi Istri
yang Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berkata, "Manakala

seorang laki-laki telah menjauhi tempat keluamya darah dari tubuh
istrinya dan budak perempuannya, maka halal baginya selain
kemaluan yang menjadi tempatnya kotoran. Allah ffi berfirman,

b-'b;$ 
e;'S;.F * |-&*.Ii e'"q. 

*t 
\ 3 i;6

'Oleh sebab itu hendaHah kamu menjauhkan diri dail
wanita di wakfu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka,

sebelum mereka sucr. "(Qs. Al Baqarahl2l:222)

Karena ifu kami mengambil dalil bahwa yang diperintahkan

adalah menjauhi darah." Saya katakan, "Oleh karena makna

teksfual ayat adalah menjauhi mereka, sesuai dengan firman Allah,
'Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan did dari wanita di
wakfu haid." Juga sesuai dengan firman Allah, "Dan janganlah

kanu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (Qs. Al Baqarah

l2l 222l Ayat ini mengandung kemungkinan makna untuk
menjauhi istri dengan selain menjauhi untuk persetubuhan. Oleh
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karena Allah melarang untuk mendekati mereka, maka hal itu

menunjukkan larangan unfuk menyefubuhi mereka."

Ia bertanya, "Ayat tersebut memang mengandung

kemungkinan makna seperti itu. Akan tetapi, mengapa Anda

berpendapat bahwa yang dijauhi adalah baEan tubuh di bawah

sarung, bukan bagian tubuhnya yang lain?" Saya menjawab,

"Perintah menjauhi mereka mengandung kemungkinan makna

menjauhi seluruh badan mereka, dan juga mengandung

kemungkinan makna menjauhi sebagian badannya saja tidak

sebagian yang lain. Dari sini kami mengambil dalil dari Sunnah

tentang apa yang dikehendaki Allah dari menjauhi mereka- Karena

ihr saya berpendapat demikian sebagaimana yang diterangkan

Rasulullah $."

3O- Yang Boleh Disentuh dari Istri yang Haidh

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

o-'{:4\\}5i6 G'i'; 3i'6,i 4M;
'u|;i{t';2*3i

"Mereka bertanya kepadarnu tentang haid. Katakanlah,

'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaHah karnu

menjauhkan dirt dari wanita di ornktu haidh; dan ianganlah kamu

mendekati mereka. "(Qs. Al Baqarah l2l 2221
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Tampak jelas dalam Kitab Allah bahwa yang dijauhi dari
perempuan adalah kemaluannya karena ada kotoran padanya.
Firman Allah, "Jika mereka telah bersuci" maksudnya adalah
mandi. Firman Allah, "Maka campurilah mereka ifu di tempat lnng
dipeintahkan Allah kepadamu" menurut sebagian ulama
maksudnya adalah, sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk
menjauhi kalian. Yaitu ketika istri telah suci dan telah bersuci,

maka kemaluan kembali halal seperti sebelum haidh. Firman Allah,
'oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan din dari wanita di
waktu haidh" mengandung kemungkinan makna: jauhilah
kemaluan-kemaluan mereka karena adanya kotoran yang Aku
sebutkan itu. Kalimat ini juga mengandung kemungkinan makna:
jauhilah kemaluan mereka dan seluruh badan mereka. Juga
mengandung kemungkinan makna: jauhilah kemaluan mereka dan
sebagian dari badan mereka, bukan sebagian yang lain. Maknanya
yang paling tekshral adalah: menjauhi seluruh badan sesuai dengan
firman Allah, "Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan dii
dari wanita di wakfu haidh."

Oleh karena ayat ini mengandung beberapa kemungkinan
makna, maka kami mencari dalil mengenai makna yang
dikehendaki Allah @ dengan Sunnah Rasulullah #. Kami lantas

mendapati Sunnah bersama Kitab Allah menunjukkan perintah
menjauhi kemaluan. Sunnah juga bersama Kitab Allah
menunjukkan istri yang haidh dijauhi untuk tidak disentuh pada
sekitar sarung hingga ke bawah. Sedangkan bagian di atas sanrng

hingga ke atas tidak dijatuhi. Karena itu kami berpegang pada
pendapat yang kami sampaikan, yaifu agar istri yang haidh
mengencangkan sarungnya di bagian bawah. Sesudah itu suami
membolehkan menyenfuhnya dan mendatanginya dari atas samng
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sesuka hati. Jika ia menggauli istrinya dalam keadaan haidh, maka

hendaklah ia memohon ampun kepada Allah dan tidak

mengulanginya.

2467. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', bahwa hnu Umar & mengutus seseorang

kepada Ais5rah @ untuk bertan5n kepadanya, 'Apakah seorang

lald-laki boleh menggauli istinya dalam keadaan haidh?' Aisyah

menjawab, "Hendaklah isfui mengencangkan sanrngnya pada

baEan bawahnya, kemudian suami menggaulinya sesuka hati."8s

a5 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Bersuci, bab: Yang Halal bagi Suami dari
Istrinya yang Sedang Haidh, 1/58, no. 95).

HR. Al Bukhari (pernbahasan: Haidh, bab: Menggauli Istoi png Haidh, L/114,
no. 300) dari jalur Qabishah dari Sufuan dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari

Ai.yah @, ia berkata, "Aku mandi bersama Nabi # dari satu bejana, sedangkan kami
berdua junub. Beliau menyuruhku unh.rk memakai sanrng, lalu beliau menggauliku
sedangkan aku dalam keadaan haidh."
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Jika seorang suami ingin menggauli istrinya dalam keadaan
haidh, maka ia tidak boleh menyentuhnya hingga istuinya itu
mengikat samngnya pada bagian bawahnya, kemudian suami
menggaulinya pada bagian luar samng dengan mengarah ke
sarung itu dan bersenang-senang dengannya sesuka hati. Ia tidak
boleh bersenang-senang dengan apa yang ada di balik sarung. Ia
tidak boleh menyenfuhnya sampai ke bagian tersebut, serta pusar
hingga ke atas samng.

31. Perbedaan Pendapat Terkait Menggauli Istri
lrang Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari
kami dalam masalah suami menggauli ishinya dalam keadaan
haidh. Ia bertanya, "Mengapa Anda berpendapat bahwa istri yang

haidh tidak digauli pada kemaluannya, dan tidak disentuh pada

Dalam sebuah riwayat dari Auurrahman bin Aswad dari ayahnya dari Aislrah @
ia berkata, "salah seorang di antara karni haidh, lalu Rasulullah # insln menggauli.
Beliau menyrnrhnya untuk merrakai samng di atas tempat keluar haidhnyra, kemudian
beliau menggaulinya." (no. 302)

Juga dari jalur Asy-$nibani dari Abdullah bin Sgraddad, ia berkata: Aku
mendengar Maimunah qu berkata, "Jika Rasulullah # insln menggauli salah seorang
ishi beliau, maka beliau menyumhnyra mernakai sarung dalam keadaan ia haidh." (no.
303)

HR. Muslim (pernbahasan: Haidh, bab: Menggauli Isti 5rang Haidh dari Atas
Sanrrg, L/242-243, no. L/2931 dari jalur Jarir dari Manshur dan seterusnya, seperti
yang ada pada Al Bul*Eri.

Juga dari jalur Abdurrahman bin Aspad dari ayahnya dari Aisyah 4u dan
seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari lno.2/2931.

Juga dari jalur AsfrSyraibani dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah dan
seterusnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari (no. 3/2941.

233



AlUmm

balik sarungnya, melainkan di senfuh dari luar sarung." Saya

menjawab, "Saya berpendapat demikian berdasarkan sumber yang

tidak boleh ditentang oleh saya, Anda dan seorang muslim pun."

Saya lantas menyebutkan safu Sunnah tentangnya. Ia berkata,

"Kami juga meriwayatkan hadits yang berbeda dari hadits yang

kalian riwayatkan. Kami meriwayatkan bahwa tempat keluamya

darah saja yang ditinggalkan, kemudian selain ifu boleh disentuh

sesuka hati." Ia lantas menyebutkan sebuah hadits yang tidak

dinilai valid oleh para ahli hadits.85 Kemudian ia berkata, "Apakah

Anda menemukan antara bagian di balik sanmg dan di luar sarung

dalam penjelasan hadits tersebut?" Saya menjawab, "Ya, dan tidak

ada perbedaan yang lebih kuat daripada yang diterangkan dalam

hadits tersebut. Saya mendapati bahwa di antam bagian gang

dijadikan ob;ek kesenangan selain kemaluan dan terletak di balik

sanrng adalah pantat dan paha. Saya juga mendapati keduanya

berbeda dari apa yang ada di luar sarung dari dua sisi.

e6 Al Baihaqi dalan Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (perrbahasan: Nikah, bab:
Menggauli Isti yang Haidh, 5/3261 b€rkata, 'Sayra menduga bahwa yang ia maksud
adalah riwayrat: Abu Ali Ar-Raudzbari mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abu
Bakar bin Dasah mengabarkan kepada kami, ia berkafa: Abu Daud menceritakan
kepada kami, dari Mtrsa bin Ismail, dari Hammad, dari A54nrb, dari lkrimah, dari salah

seormg isti Nabi $, bahwa jika Nabi # ingrn melala.rkan sesuatu terhadap isbi beliau

yang haidh, maka beliau menaruh kain di atas kemaluannya."
Al Baihaqi b€rkata, "AsySyafi'i seperti orang yang menangguhkan sikap

terhadap riwayafriwayat lkrimah. "
Hadits tersebut seperti yang Anda lihat diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur

Abu Daud. Sedangkan hadib tersebut terdapat dalam &znan Abu Daud (perrbahasan'

Bersuci, bab: Menggauli Isbi tidak Sampai Persetubuhan, l/L861. Kemudian Al
Baihaqi berkata, "Adapun hadits Anas bin Malik dari Nabi $ berbunyi, Bukunpullah
dengan mqeka di runah-rumah, dan bqbuatlah sqala sauatu selain pasefubuhan'."

Jadi, maksud dari hadits tersebut adalah boleh makan bersama dengan mereka,
dan tidak menjauhi mereka di rumah-rumah. Ada kalanln hubungan yang tidak sampai
pada kemaluan itu juga disehn jima'. Allah Mahatahu.

Hadits ini dan hadits Anas diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haidh, bab:
Kebolehan Perempuan Haidh Membasuh Kepala Suaminln, L/2461.
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Pertama, jika darah mengalir dari kemaluan, maka bisa
menjalar kepada dua bagian tersebut.

Kedua, kemaluan adalah aurat, dan pantat juga aurat.
Keduanya dianggap sebagai safu kesafuan dari bagian dalam paha
dan bersambung dengan vagina itu sendiri. Jika sarung pada kedua
bagian ifu tersingkap, maka nyaris juga sarung tersingkap pada
bagian vagina. Tersingkapnya samng itu memperlibatkan vagina,
dan sarung ifu terletak pada vagina, bukan apa yang di luar ifu."

32. Bab: Menggauli Istri pada Dubumya

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

ii,"&;13'v'FL;
b
,)ntr w

"Isti-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok
tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam bagimu ifu

saja kamu kehendaki-. "(Qs. Al Baqarah l}l:229)
Ayat ini mengandung dua kemungkinan makna. yang

pertama adalah istui boleh digauli pada bagian fubuhnya yrang

mana saja sesuai keinginan suaminya. Karena kata kalim 
":P'ii

"bagaimana saja kanu kehendaki" maksudnya adalah, dari arah
mana saja yang kamu inginkan, tidak ada larangan darinya,
sebagaimana tidak ada larangan dalam bercocok tanah dari arah
mana saja. Tetapi ayat tersebut juga mengandung kemungkinan
makna bahwa tujuan dari bercocok tanam adalah menghasilkan
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tanaman, sedangkan tempat bercocok tanam yang diharapkan

menghasilkan anak adalah vagina, bukan bagian tubuh lain. Tidak

ada jalan unfuk menghasilkan anak kecuali vagina. Karena itu para

sahabat kami berbeda pendapat mengenai menggauli istri pada

dubumya. Sebagian dari mereka mengatakan halal, sedangkan

sebagian yang lain mengatakan haram. Saya menduga masing-

masing dari dua kelompok tersebut menals,ili kemungkinan

makna yang saya sampaikan ihr unhrk mendukung pendapatnya.

Kami lantas mencari dalil dari Rasulullah S, dan kami

mendapati dua hadits yang berbeda. Hadits pertama stafusnya

valid, yaitu:
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2468. Hadits Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Munkadir,

bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Orang-orang

Yahudi berkata, 'Barangsiapa yang menggauli istrinya pada

vaginanya dari belakangnya, maka anaknya lahir juling'- Dari sini

Allah & menuntnkan ayat, 'Istri-istimu adalah (seperti) tunah
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tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat
bercocok tanam bagimu ifu bagaimana saja kamu kehendaki'. "
(Qs. Al Baqarah [2]:223)at

t
C

,6. t
J^>-c

87 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Tafsir Sumh Al Baqamh, bab: Firman Allah
Ayat223,3/202, no- 4528) dari jalur Abu Nu'aim dari Sufun dan seterusnya dengan
redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pernbahasan: Nikah, bab: Kebolehan Menggauli Istri dari Vagina,
Baik dari Depan atau Belakang Tanpa Mernasukkan ke Dubur, 2/Los8, no.
717/L4351 dari beberapa jalur riwayat dari sufyan dan seterusnyra dengan redaksi
yang serupa.
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2469. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia , berkata: Pamanku

Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami dari

Abdullah bin Ali bin Sa'ib, dari Amr bin Uhaihah bin Jullah, atau

Amr bin Fulan bin Uhaihah bin Jullah-saya (maksudnya Asy-

Syafi'i) ragu: dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa seorang laki-laki

bertanya kepada Nabi S mengenai menggauli istri pada dubur

mereka. Nabi $ pada mulanya menjawab, "Halal." Ketika laki-laki

ifu beranjak pergi, beliau memanggilnya atau menyrruh seseorang

untuk memanggilnya, lalu beliau bersabda, 'Apa Wng aku bilang

tadi? Maksudnya di lobang yang mana, atau di jalan yang mana,

atau di jalw yang mana? Jika dari belakangryn tetapi masuk ke

vaginanya, maka hukumnya boleh. Jika dari belakangnya dan

masuk ke dubum3n, maka hukumnSn tidak boleh. Sesungguhnya

Allah tidak malu terhadap kebenaran, Janganlah kalian menggauli

istri-istri kalian dari dubw mereka!'88

88 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhnt'nya pada (no. 2315) dalam bab

tentang menggauli istoi pada dubumya. Hadits ini dnilai shahih oleh fuySyafi'i seperti
yang Anda lihat di sini, sebagaimana hadits ini dinilai shahih oleh hnu Hibban dan

Ibnu Jarud. Kami telah menjelaskan kata-kata asing di tempat tersebut.
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Ia bertanya, "Apa pendapat Anda?" Saya katakan

kepadanya, "Paman saya periwayat yang tsiqah. Abdullah bin Ali
juga periwayat tsiqah. Muhammad mengabarkan kepadaku dari Al
Anshari, orang yang menceritakan hadits itu bahwa ia memuji

riwayat ini. Sementara l(huzaimah termasuk orang tidak diragukan

para ulama akan stafus tsiqah baginya. Karena itu saya tidak

memberikan keringanan terhadap perbuatan menyefubuhi istri
pada dubumya, melainkan saya melarangnya."

33. Anjuran Menjaga Perempuan dari Perbuatan
Zina

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

(#;Ji'y[,$,t'6#\K'{;
"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanikmu unfuk

melakukan pelacuran, sedang mereka sendii mengingini

kqucian. "(Qs. An-Nuur [24]: 33)

Sebagian ahli tafsir mengklaim bahwa ayat ini h-rrun terkait

seorang laki-laki yang disebutkan namanya. taki-laki ini memiliki

beberapa budak perempuan yang dipaksanya untuk berzina

supaya mereka menghasilkan anak, sehingga ia memperoleh

penghasilan dari mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat

ini hrrun sebelum ada sanksi hadd zina. Allah Mahatahu. Jika

memang ayat ini turun sebelum ada sanksi hadd zina, kemudian

datang sanksi hadd ana, maka aturan sebelum ada sanksi haddint
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terhapus dengan sanksi hadd. Masalah ini telah dibahas dalam

bahasan tentang sanksi hadd. Tetapi jika ayat ini turun sesudah

sanksi hadd zina, maka dapat dikatakan bahwa firman Allah &,

@ U; 3i{,ryft,;; :y 6l i'9'",}^X r;" "Baranssiapa

memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah

mereka dipaksa (itu)" (Qs. An-Nuur 1241: 33) turun berkaitan

dengan budak-budak yang dipaksa berzina bahwa mereka

diampuni dosa-dosa mereka lantaran mereka dipaksa. Menurut

pendapat lain, kata Maha Pengampun maksudnya adalah, Aku

(Allah) Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk mengazab

mereka dengan sebab perbuatan yang dipaksakan pada mereka.

Hal ini menjadi seperti dalil untuk membatalkan sanksi hadd dan

mereka manakala mereka dipaksa berzina. Allah pun telah

membatalkan kekafiran orang yang dipaksa kafir.

Rasulullah S bersabda tentang hal-hal yang dampaknya

ditiadakan dampaknya oleh Allah:

.{tLt}fricr-yrv.
2470. Dan apa saja yang dipaksakan pada mereka.89

n Dalam hadits mulia disebutkan: Dari hnu Abbas.S, dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda, "Saungguhn5n Allah mqiadalan dosa dari umatku atas kaalahan
dan lupa, serta hal-hal gng dipaksalan pda mqel<a."

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, bab: Thalak yang Dipaksakan dan Orang

yang Lupa, l/5691dari jalur Muhammad bin Mushaffa Al Himshi dari Walid bin
Muslim dari Al Auza'i dari Atha' dari hnu Abbas dan seterusnya.

Al Bushiri dalam Az-Zawa'idberlata. "Sanad jalur hnu Majoh shahih jika ia
selamat dari terputus, tetapi tampaknya ia terpuhrs dengan bukU adanya tambahan

nama Ubaid bin Umair dalam jalur kedua (disebutkan Al Mizzi dalam Al Athret. Tidak
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247L. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa Rasulullah $
melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki
menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan
syarat laki-laki lain itu menikahkan anak perempuannya dengan

Al llmm

jauh kemungkinan bahwa hilangnya nama tersebut bersumber dari Walid, karena ia
sering melakukan tadlis." ftrlm. 288, no.682l

Hadits ini oleh Ibnu Hibban dan hakim dari jalur Rabi' bin Sulaiman
Al Muadzdzin dari Bisyr bin Bakar atau Ayryr.rb bin Suwaid dari Al Auza'i dari Atha'
dari Ubaid bin Umair dari hnu Abtras'

hnu Hibban dalam 24./ /5san (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat, bab:
Keutamaan Budak Perempnn, L6/2o21dari jalur Rabi' dari Bisyr bin Bakar dari Al
Auza'i dan seterusnya. Sanad hadits shahihsqrntdengan kriteria Al Bukhari.

HR. AI Hakim dalam Al Mustadnk(pernbahasan: Thalak, bab:2/198, no. 2801)
dari jalur Rabi' dari A1ryub bin Suwaid dari Al Auza'i dan seterusnya.

AI Hakim berkaA, "Status hadits shahih menurut lsiteria At Bukhari dan Muslim
tetapi keduanya tidak melansimgra." Penilaiannyra itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

iC a3t G?l -Yrv\
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laki-laki pertama, sedangkan di antara keduanya tidak ada

mahar."9o
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2472. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi,i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Najih, dari Mujahid,

bahwa Rasulullah 1# bersabda, "Tidak ada nikah syighar dalam

Islam.'91

Pendapat inilah yang saya pegang. Nikah syighar adalah

seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki

lain dengan syarat laki-laki lain itu menikahkan anak

perempuannya dengan laki-laki pertama, sedangkan masing-

masing di antara keduanya adalah kemaluan yang lain. Jika

pemikahan terjadi dengan syarat seperti ini, maka pemikahan

tersebut terhapus. Jika suami telah menggauli, maka istui berhak

eo Hadits ini telah disebutkan berikut takhnt'nya pada (no. 22851 dalam

pembahasan tentang nil<ah syighar- Status hadits mdalaq ahih'' e1 Hadits ini telah disebutkan b€rikut bkhnirrya pada (no. 22871 dalatrr

pernbahasan tentang rtil<ah qtighar. Stah$ hadits mursal.
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keduanyaatas mahar akibat terjadinya persetubuhan, lalu

dipisahkan.
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2473. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Abdullah dan Hasan bin Muhammad bin Ali -Az-hhri
berkata, "Hasan adalah yang paling kami ridhai-, dari ayah

keduanya, dari Ali, dari Nabi S. Kemudian ia menyebutkan

pengharaman nikah mut'ah.9z

Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikahi seorang

perempuan hingga jangka waktu tertentu. Jika pemikahan terjadi

dengan syarat seperti ini, maka pemikahan terhapus, baik suami

telah menggauli ishinln atau belum. Jika ia telah menggauli

istrinya, maka istrinya berhak atas mahar akibat terjadinya

persetubuhan.

e2 Hadits ini telah disebutkan berikut ailrilnya pada (no. 2295) dalam bab
tentang nil<ah muhallildan nikah mut'ah. Status hadits mutbfaq alaih.
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35. Perbedaan Pendapat tentang Nikah Syighar

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berpendapat, "Adapun

nikah syigharifu berlaku, dan masing-masing dari perempuan yang

dinikahkan berhak atas mahar standar. Mengenai nikah mut'ah,

seandainya nikah tersebut tidak sah, maka apa alasan yang

membantah saya?" Saya menjawab, "lni adalah pemyataan yang

tampak jelas kesalahan Anda di dalamnya." Ia bertanya, "Apa

itu?" Saya katakan, "Ada riwayat valid dari Nabi S bahwa beliau

melarang nikah syighar. ndak ada perbedaan riwayat tentang hal

ini dari Nabi S, namun Anda memperkenankan nikah syighar

padahal tidak ada seorang pun yang menentang riwayat dari

Nabi @ mengenai larangannya. Kemudian Anda menolak nikah

mut'ah padahal ada perbedaan riwayat dari Nabi S
mengenainya." Ia berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan

bahwa jika kedua pihak membatalkan syarat dalam nikah mut'ah,

maka pemikahannya sah. Jika keduanya tidak membatalkannya,

maka pernikahannya tidak sah." Saya katakan kepadanya, "Kalau

begifu, Anda telah melakukan kekeliruan yang nyata." Ia bertanya,

"Bagaimana kelirunya?" Saya katakan kepadanya, "Diriwayatkan

dari Nabi ,s larangan terhadapnya, dat apa saja yang dilarang ihr

hukumnya haram selama tidak ada keringanan di dalamnya

dengan hukum halal. Diriwayatkan dari beliau bahwa beliau

menghalalkannya, tetapi Anda tidak menghalalkannya. Anda

mengadakan di antara dua hadits tersebut suatu pemahaman yang

keluar dari keduanya, keluar dari ma&hab'madzhab Fiqih, dan

kontradiktif."
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Ia bertanya, "Bagaimana penjelasannya?" Saya katakan,

"Anda mengklaim bahwa seandainya seorang laki-laki menikahi

seorang perempuan dengan syarat masing-masing dari keduanya

memiliki hak pilih, maka pemikahannya batal karena hak pilih

fidak boleh terjadi dalam pemikahan, karena apa saja yang

disyaratkan hak pilih dalam akadnya itu maka akad tersebut tidak

sempuma. Penetapan syarat ini meskipun boleh dalam

syariat namun hal itu tidak diperkenankan dalam nikah

menumt kami dan menunrt Anda. Jika Anda mengatakan,

'Jika kedua pihak yang menikah secara mut'ah itu membatalkan

syarat', maka itu berarti Anda mengklaim bahwa akad tersebut

telah terjadi tetapi persetubuhan tidak halal dilakukan di dalamnya,

serta tidak terjadi pewarisan seandainya salah satu dari keduanya

meninggal dunia sebelum syarat dibatalkan. Anda tidak

memperkenankan persefubuhan setelah terjadi akad, dan

pendapat seperti itu tidak bisa diterima. Jadi, Anda telah

memperkenankan hak pilih bagi suami-istri, sedangkan Anda

mengklaim bahwa hak pilih bagi keduanya ihr dapat memsak

akan. Kemudian Anda menghalalkan persefubuhan karena faktor

lain, yaitu akad yang di dalamnya tidak disyaratkan hak pilih.

Kemudian Anda mengadakan bagi keduanya sesuafu dari Anda

sendiri, yaitu Anda memberikan hak pilih bagi keduanya.

Seandainya Anda mengqiyaskannya kepada jual-beli, maka Anda

telah keliru dalam melakukan qiyas."

Ia bertanya, 'Dari mana?" Saya menjawab, "Hak pilih

dalam jual-beli menurut Anda tidak lain terjadi karena seseorang

membeli sesuatu yang belum pemah lihat bendanya, sehingga ia

memiliki hak pilih ketika melihatnya; atau ia membeli sesuatu dan

menemukan cacat padanya sehingga ia memiliki hak pilih. Ia
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bebas memilih antara mengembalikannya atau menahannya.

Bukankah nikah tidak mengandung dua aspek ini?" Ia menjawab,

"Ya." Saya bertanya, "Aspek ketiga yang karenanya kami

memperkenankan hak pilih dalam jual-beli adalah kedua pelaku

jual-beli atau salah satunya menetapkan syarat hak pilih. Jika jual-

beli terjadi tanpa syarat, maka keduanya atau salah safu dari

keduanya tidak memiliki hak pilih keorali dengan jalan yang saya

sampaikan, yaitu pembeli tidak melihat objek yang dibelinya, atau

penjual menyembunyikan cacat darinya." Ia berkata, "Ya."

Saya katakan, "Dua orang yang menikah secara mut'ah ifit
sesungguhnya keduanya menjalani pemikahan dengan cara yang

keduanya ketahui hingga waktu tertenfu, dimana keduanya tidak

mensyaratkan hak pilih. Bagaimana mungkin seorang lald-laki

menjadi suami hari ini dan besok ia tidak lagi menjadi suami tanpa
ada thalak yang ia jatuhkan? Manakala akad telah dibuat, maka

menumt Anda ia berlaku kecuali suami mengadakan thalak. Atau,
bagaimana mungkin seorang perempuan menjadi ishi tetapi ia
tidak saling mewarisi dengan suaminya? Atau, bagaimana mungkin
keduanya saling merr.rarisi pada suatu hari tetapi keduanya tidak
saling mewarisi pada keesokan harinya?"

Ia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa nikahnya
boleh tetapi syarat jangka waktu dalam nikah itu batal." Saya

menjawab, "Kalau begltu, Anda telah mengadakan pemikahan

bag, laki{aki dan perempuan tanpa kerelaan keduanya, dan

keduanya tidak melakukan akad atas diri keduanya. Anda hanya

mengqiyaskannya dengan jual-beli, sedangkan seandainya jual-beli

dilakukan dimana pembeli mengatakan, 'Aku membeli darimu
objek ini selama sepuluh hari dalam setiap hari,' maka jual-beli
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tersebut terhapus. Karena saya tidak bisa mengalihkan

kepemilikan kepadanya dalam sepuluh hari, bukan unfuk selama-

lamanya. Saya juga tidak boleh mengalihkan kepemilikan
kepadanya selama sepuluh hari sedangkan pembeli mensyaratkan

untuk fidak memilikiirya kecuali selama sepuluh hari. Jadi,

seandainya tidak ada khabar yang mengharamkan nikah mut'ah,
maka Anda juga harus menilainya rusak manakala Anda
mengqiyaskannya terhadap jual-beli, karena Anda telah menilai

rusak jual-beli tersebut. "

Ia berkata, "Bagaimana jika saya mengqiyaskannya pada

seorang laki-laki yang memberikan syarat bagi seorang perempuan

agar ia tetap berada di negerinya, lraitu pemikahannya sah dan

syarat,ya batal?" Saya menjawab, "Jika Anda mengqiyaskannya

pada masalah ini, maka Anda keliru dari beberapa sisi." Ia

bertanya, "Apa itu?" Saya menjawab, "Di antara ulama ada yang

berpendapat bahwa perempuan tersebut memperoleh syaratngra

apa pun itu, sedangkan nikah di antara keduanya tetap berlaku. Di
antara perempuan dan lakilaki tersebut berlaku hukum-hukum
selayaknya suami-istoi seperti warisan dan selainnya. Jika Anda
mengqiyaskannya kepada pendapat ini, maka Anda harus

berpendapat seperti ifu pula untuk dua orang yang menikah secara

mut'ah-"

Ia berkata, "Saya tidak mengqiyaskannya pada pendapat

ini. Tidak boleh diberlakukan hukum-hukum di antara keduanya

selayaknya sebagai suami-istri sedangkan yang perempuan menjadi

istri dalam beberapa hari dan tidak menjadi istri dalam beberapa

hari." Saya katakan kepadanya, "Lalu, jika Anda mengqiyaskannya

pada pendapat yang mengatakan bahwa pemikahannya berlaku
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dan syarat istri agar ia tidak berada di negerinya ifu batal, maka

Anda telah mengadakan pemikahan bagi keduanya secara tidak

sesuai dengan syarat keduanya, padahal keduanya tidak bisa

menjadi suami-istri selama salah sahr dari keduanya tidak rela.

Dengan demikian, Anda telah menikahkan laki-laki dan

perempuan tanpa kerelaan di antara keduanya. Anda juga keliru

dalam melakukan qiyas dari sisi lain."

Ia bertanya, "Dari sisi mana?" Saya menjawab,

"Perempuan yang menikah dan mensyaratkan agar ia tetap di

negerinya ifu sesungguhnya ia menikah untuk selama{amanya-

Jadi, dalam akad nikahnya untuk selama{amanya itu tidak ada

sesuafu yang memsak nikah. Perempuan tersebut menetapkan

syarat agar suaminya tidak membawanya keluar dari negerinya- Ia

menikah unfuk selama-lamanya, dengan disertai syarat.

Seandainya ia memperoleh syaratnya, atau syarahrya itu

dibatalkan, maka kemaluannya tetap halal, baik ia di negerinya

atau di selain negerinya. Syarat hanyalah tambahan pada

mahamya, sedangkan tambahan pada mahar menunrt kami dan

Anda itu hukumnya boleh atau tidak boleh tetapi ia tidak merusak

akad. Sedangkan perempuan yang menikah secara mut'ah itttt

tidak dinikahi suaminya untuk selama, melainkan ia menikah

hanya untuk sehari atau sepuluh hari. Ia menikah dengan syarat

suaminya halal baginya dalam sehari atau sepuluh hari, kemudian

hamm sesudah ifu. Karena sesudah ifu ia tidak lagi menjadi istri.

Karena itu, tidak boleh kemaluan digauli dengan nikah yang halal

dalam beberapa hari dan haram dalam beberapa hari yang lain." Ia

berkata, "Dengan qiyas terhadap masalah tersebut, perempuan

tersebut tidak bisa menjadi istri pada hari ini dan bukan istri pada

keesokan harinya tanpa ada thalak yang dimunculkan."
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Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya
qiyas tersebut benar terhadap salah satu pokok yang ingin Anda
jadikan rujukan qiyas; apakah menurut kami dan Anda secara ilmu
seseorang boleh sengaja melakukan nikah mut'ah sedangkan ada
khabar dari Nabi $ yang mengharamkan dan khabar yang
menghalalkan? Kami dan Anda sama-sama mengklaim bahwa
khabar yang menghalalkan itu telah dihapus, lalu Anda
mengqi5raskan nikah mut'ah pada perkara lain, padahal tidak ada
khabar+rya dari Nabi $? Jika Anda boleh melakukan hal ini,

maka boleh pula seseorang berkata, "Allah mengharamkan
makanan dan persetubuhan dalam puasa dan shalat, serta
mengharamkan persetubuhan dalam ihram. Karena ifu, saya juga

mengharamkan makanan dalam ihram, atau mengharamkan
bicara dalam puasa sebagaimana ia diharamkan dalam shalat."

Ia menjawab, "Pendapat ini tidak boleh secara keilmuan.
Setiap afuran harus sesuai dengan yang disyariatkan. perkara

yang ada khabamya harus mengikuti khabar tersebut." Saya
katakan, "Tetapi Anda melakukan penalaran terhadap nikah
m u t'ah sedangkan ada kha bar tentangnya. Anda mengqiyaskannya
dalam nikah terhadap perkara Sang tidak ada khabar-rrya. Anda
mengqiyaskannya terhadap jual-beli, sedangkan jual-beli memiliki
afuran tersendiri. Kemudian Anda tinggalkan semua dasar qiyas

Anda, dan pendapat furda menjadi kontradiktif."

Ia berkata, "Di antara pendapat sahabat kami ada yang
menilai rusak nikah mut'ah." Saya katakan, "Mengapa Anda tidak
menilainya rusak sebagaimana nikah mut'ah dinilai rusak oleh
ulama yang mengklaim bahwa dalam akad tersebut terjadi
kerusakan. Mengapa Anda tidak membolehkanngra sebagaimana ia
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diperbolehkan oleh ulama yang mengklaim bahwa nikah mut'ah

itu hukumnya halal sesuai yang disyaratkan kedua pihak? Tidak

ada satu pendapat pun milik Anda yang berpijak pada khabar,

qiyas dan nalar."

Ia bertanya, "Atas dasar apa Anda nilai rusak nikah sylghar

dan nikah mut'a.fl" Saya menjawab, "Berdasarkan kewajiban yang

dibebankan Allah @ pada saya untuk menaati Rasul-Nya'S, dan

sesuai ayat yang saya temukan dalam Kitab Allah &. Allah &
berfirman,

'K S 6 $;,6 {il 6i tl1 -r-i{;,tAt( 6
"?-jb'#{

"Dan tidaHah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak

lpula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan suafu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

(yang lain) tentang trusan mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

'G, \.+- 1;* i g 5j-3-{ 34$ *i
\ :{33 ei:6 (1(; 7}1 eiA-l-- i'"i ;{$.

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatryn) tidak

beiman hingga merel<a meniadikan kamu hakim dalam perkara

yang mereka perselisihkan, kemudian mereka frdak meft$a

keberatan dalam hati mereka terhadap pufusan yang kamu

Lfr,
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berikan, dan mereka meneima dengan sepenuhnya. " (es. An-
Nisaa' [41 55l.

Ia bertanya, "Bagaimana cara menyikapi larangan Nabi $
menumt Anda?" Saya menjawab, "Apa saja yang dilarang itu
diharamkan hingga ia dihalalkan dengan nash Kitab Allah ffi atau
khabar dari Rasulullah db. Jadi, larangan itu menunjukkan bahwa
yang dilarang itu hukumnya tidak halal."

Ia bertanya, "Apa contohnya?" Saya menjawab,
"contohnya adalah nikah. semua perempuan itu haram digauli
kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah dan disunnahkan Rasul-
Nya #, yaihr nikah yang sah atau kepemilikan budak. Manakala

telah terjadi akad nikah atau kepemilikan budak dengan cara yang
dilarang Rasulullah $, maka ia tidak menghalalkan perempuan

yang diharamkan. Demikian pula dengan jual-beli. Selanlutnya,
harta benda manusia ifu diharamkan bagi orcrng lain kecuali
dengan jalan yang dihalalkan Allah, yaitu dengan jalan jual-beli dan
selainnya. Jika telah terjadi akad jual-beli dengan cara yang
dilarang Rasulullah,$, maka harta tidak menjadi halal dengan
akad yang dilarang. Oleh karena Nabi,$ melarang nikah syighar

dan nikah mut'ah, maka saya katakan bahwa perempuan-
perempuan yang dinikah dengan dua cara tersebut hukumnya
tidak mubah, kecuali dengan pemikahan yang sah. Nikah dan jual-
beli yang dilarang Rasulullah # it, tidak sah."

Ia berkata, "Ketenfuan dalam masalah ini menurut saya
adalah seperti yang Anda sampaikan. Akan tetapi, ada kalanya
sebagian fuqaha berpendapat tentang larangan seperti yang Anda
katakan, lalu saat ada larangan lain mereka berpendapat berteda,
dari menakr,vili bahwa fujuannya bukan unfuk mengharamkan."
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Saya katakan, "Jika pendapat ini didasari petunjuk dari Nabi S
bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan unfuk mengharamkan,

maka seperti itulah semestinya mereka berpendapat. Tetapi jika

tidak ada petunjuknya dari Rasulullah S, maka mereka tidak boleh

mengklaim bahwa larangan itu mengharamkan di safu kesempatan

dan tidak mengharamkan di kesempatan lain. Jadi, tidak ada

perbedaan di antara keduanya dari Nabi S."

Ia berkata, "silakan Anda menerangkan contoh lainnya?"

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang

berkata kepada Anda, 'Rasulullah'S melarang seorang

perempuan dimadu dengan bibinya. Dari sini saya tahu bahwa

beliau tidak melarang untuk memadu antara dua anak perempuan

paman meskipun keduanya memiliki hubungan kekerabatan, dan

tidak pula antara kerabat-kerabat selain keduanya. Jadi, bibi dari

jalur ibu, ibu dari jalur ayah, dan anak perempuan saudara, dan

saudara itu halal dinikahi sejak awal masing-masing secara

tersendiri. Mereka itu dihalalkan dan keluar dari makna ibu dan

anak perempuan, serta perempuan-perempuan yang diharamkan

untuk selama-lamanya karena keharaman dirinya atau keharaman

orang lain. Dari sini saya mengambil dalil bahwa larangan tersebut

hanya untuk mencegah agar tidak merusak hubungan di antara

keduanya. Bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu merupakan

dua orang tud, dan keduanya tidak salna seperti dua anak

perempuan paman yang masing-masing dari keduanya tidak

memiliki suatu hak atas yang lain melainkan yang lain juga

memiliki suafu hak yang sama padanya. Jika keduanya sama-sama

rela dengan pemikahan itu, serta terjamin dengan izin dan akhlak

keduanya dari kerusakan hubungan keduanya seandainya

keduanya dimadu, maka keduanya boleh dimadu'." Ia menjawab,
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"Orang itu tidak boleh berkata demikian." Saya katakan,
"Demikian pula dengan memadu dua perempuan bersaudara." Ia
menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana jika seorang laki{aki memadu
seorang perempuan dengan bibinya, lalu ketika akad terjadi
sebelum ada kemungkinan untuk memadu keduanya, perempuan
yang sudah dinikahi itu meninggal dunia sehingga tersisalah

perempuan yang baru dinikahi?" Ia menjawab, "Akad dengan
perempuan yang terakhir ifu tidak sah." Saya bertanya,
"Bagaimana jika orang tersebut berkata, 'Pemaduan telah hilang,

dan perempuan yang dilarang unfuk dimadu dengan perempuan
yang belakangan dinikahi ini sudah mati'. Kemudian ia berkata

kepada Anda, 'Oleh karena seandainya perempuan tersebut

dinikahi sekarang ini hukumnya boleh, maka saya

mempertahankan pemikahannya yang pertama'?" Ia menjawab,
"la tidak boleh berkata seperti itu. Jika akad te4adi dengan cara
yang dilarang Rasulullah #i, maka akad tidak sah sama sekali

akibat keadaan yang muncul belakangan." Saya katakan

kepadanya, "Seperti ifu pula pendapat kami terkait nikah syighar

dan nikah mut'ah. Akad nikah terjadi dengan cara. yang dilarang
Rasulullah $; kami tidak mengetahui larangan tersebut pada

pemikahan yang lain. Apa yang dilarang Rasulullah $ karena

dirinya itu lebih patut untuk dihukumi tidak sah daripada yang
dilarang Rasulullah S karena faktor selain dirinya. Oleh karena

penjelasan tentang larangan ifu berbeda, maka pemaduan antara

seorang perempuan dan bibinya, dan pemaduan seorang

perempuan dengan saudarinya manakala yang pertama telah

rneninggal dunia sebelum ia dan yang terakhir berkumpul dalam
pemikahan itu lebih pantas untuk dihukumi boleh. Karena

253



AlUmm

pemikahan tersebut dilarang karena alasan pemaduan, sedangkan

pemaduannya telah hilang."

Ia berkata, "Jika pemaduan telah hilang, maka akadnya

telah terjadi, dan ia tetap pada akad perempuan yang pertama,

sehingga akad tidak berlaku untuk perempuan yang terakhir.

Pemikahan tersebut dilarang." Saya katakan kepadanya,

"Pemikahan yang Anda perkenankan dalam nikah syighar dan

nikah mut'ahjuga seperti itu, atau bahkan lebih pantas untuk tidak

diperkenankan." Saya juga katakan kepadanya, "Apa tanggapan

Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Sesungguhnya

Rasulullah S memerintahkan saksi-saksi dalam pemikahan agar

suami-istri tidak saling menyangkal, sehingga pemikahan tanpa

saksi hukumnya boleh asalkan suami-istri saling membenarkan'?"

Ia menjawab, "Pemikahan tanpa saksi hukumnya tidak

boleh." Saya bertanya, "Meskipun keduanya saling membenarkan

bahwa pernikahan itu sudah sah, atau keduanya mempersahsikan

atas pengakuan keduanya terhadap hal itu?" Ia menjawab, "Tidak

boleh." Saya bertanya, "Kenapa? Apakah karena perempuan ihr

hukumnya tidak halal kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah

kemudian oleh Rasul-Nya $, sehingga ketika akad nikah terjadi

dengan cara yang tidak diperintahkan, maka perempuan yang

diharamkan ihr tidak menjadi halal kecuali dengan jalan yang

menghalalkan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Akan tetapi,

perintah mengadakan saksi itu riwayahrya dari Nabi $ Udak

sekuat riwayat larangan nikah syighar dan nikah mut'ah. Kalau

pun ia valid, Anda justru terbantah dengannya karena ketika Anda

mengatakan nikah tanpa mengikuti Sunnah itu hukumnya tidak

boleh karena akad nikah tersebut terlaksana secara tidak sempuma
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sebagaimana yang diperintahkan, dan jika akad nikah terjadi
secara tidak sempuma sesuai yang diperintahkan maka ia tidak
sah, maka kami katakan kepada Anda: Yang mana di antara
keduanya yang lebih pantas dihukumi tidak sah? Apakah akad
yang terlaksana tidak sesuai perintah, ataukah akad yang

terlaksana dengan cara yang dilarang, sedangkan akad yang

terlaksana dengan cara yang dilarang itu mengandung larangan
sekaligus melawan perintah?"

Ia menjawab, "Semuanya sama." Saya katakan, "Jika

semuanya sama, maka Anda tidak boleh memperkenankan salah

satunya dan menolak yang lain atau yang lebih kuat lagi. Di antara
ulama ada yang mengklaim bahwa nikah tanpa kesaksian ifu
hukumnya boleh dan tidak makruh, sama seperti jual-beli. Padahal,

tidak ada satu ulama pun yang tidak membenci nikah syighar dan
melarangnya. Sebagian dari mereka membenci nikah mut'ah darr

melarangnya. Di antara mereka bahkan ada yang mengatakan

bahwa orang yang melakukan nikah mut'ah harus dirajam.
Nabi $ melarang penjualan makanan sebelum makanan itu
diterima.93 Apa pendapat Anda seandainya dua orang melakukan
jual-beli atas makanan sebelum penjual menerimanya, kemudian

keduanya melakukan serah terima sehingga unsur kesamaran

hilang? Apakah hukumnya boleh?" Ia menjawab, "Tidak, karena

akad te4adi secara tidak sah dan dilarang."

Saya katakan, "Demikian pula, ketika ada larangan

terhadap jual-beli yang disertai pinjaman, lalu kedua pihak

melakukan keduanya, apakah jual-beli terlaksana sedangkan

e3 Silakan lihat hadits (no. 1560) dalam pernbahasan tentang jual-beli bab akad
salaf. Stahrs hadits s/raAlr.
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pinjamannya dikembalikan seandainya keduanya mengajukan

perkara kepada Anda?" Ia menjawab, "Tidak boleh karena akad

terlaksana secara tidak sah." Ada yang bertanya, "Di mana letak

kerusakannya sedangkan unsur negatifnya telah hilang?" Ia

menjawab, "Akad tersebut terjadi dengan cara yang dilarang-"

Kami katakan, "seperti ifulah yang saya lakukan terhadap

setiap perkara yang dilarang. Seandainya tidak ada landasan untuk

menilai rusak nikah mut'ah selain qiyas, maka seyogianya ia dinilai

rusak karena jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri

selama dua hari, maka itu berarti saya menikahkan masing-masing

dari keduanya tidak sesuai dengan pemikahan dirinya sendiri, dan

saya telah memperkenankan baginya apa yang fidak ia

perkenankan bagi dirinya sendiri."

Ia bertan5ra, "Mengapa Anda rnenilainya rusak?" Saya

menjawab, "Oleh karena umat Islam Udak memperkenankan

pemikahan kecuali unfuk selama-lamanya hingga suami

mengadakan thalak, maka tidak boleh pemikahan itu dihukumi

halal untuk dua hari dan haram unhrk selebihnya; dan tidak boleh

pemikahan dihukumi halal dalam beberapa hari dimana suami

tidak menikahinya. Jadi, pemikahan tersebut tidak sah."

36- Pernikahan Orang yang Sedang Ihram

AqlSyafi'i berkata:
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2474. Malik mengabarkan kepada kami dari Nui', d*

Nubaih bin Wahb saudara Bani Abduddar, ia mengabarinya bahwa
Umar bin Ubaidullah mengutus seseorang kepada Aban bin
Utsman. Aban saat ihr menjadi Amir haji, dan keduanya sedang

ihram. Umar berkata, "Aku ingin menikahkan Thalhah bin Umar
dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair, dan aku ingin agar
Anda hadir." Aban lantas menentang rencana ifu dan berkata,
"Aku telah mendengar Utsman bin Affan berkata, "Rasulullah $
bersabda, *Orang yang sdang ihram tidak boleh menikah aku
dinikahkan.'94

9a Hadits ini telah dis€brJtkan berikut bHrijnya pada (no. 2289) dalam bab
tentang orang !,ang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Mustim.
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2475.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub

bin Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, saya

menduganya dari Umar, dari Rasulullah S, semakna dengan

hadits di atas.9S

,
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2476. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata' Aslt
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Yazid bin

e5 Hadrc ini telah disebutkan berikut aklrit'rryapada (no. 2290l.lni mempakan
riwayat hadis sebelumnp.
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Asham, bahwa Rasulullah S menikahi Maimunah saat beliau

dalam keadaan halal.95
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2477. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Rabi'ah, dad Sulaiman bin Yasar, bahwa
Nabi $ mengufus Abu Rafi' mantan sahaya beliau dan seorang

laki-laki dari golongan Anshar untuk menikahkan beliau dengan
Maimunah binti Harits. Saat itu Rasulullah # berada di Madinah,

belum keluar.97

e6 Hadits ini telah disebutkan berikut takfuijnya pada (no. 22921 dalam bb
tentang pernikahan orang !,ang sedang ihram. Hadits ini diriuayatkan oleh Muslim.

e7 Hadits ini telah disebutkan berikut bkhnfix1a pada (no. 2291) dalam bab
tentang pemikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini dirir,vayatkan oleh Malik
dahm Al Muvaththa'.
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2478. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata' Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Said bin Maslamah

rnengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari lbnu

Musa5ryib, ia berkata, "Rasulullah S tdak menikahi dengan

Maimunah melainkan beliau dalam keadaan halal."98
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2479. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata' Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

e8 Hadis ini telah disebutkan berikut bkfui|rya pada (no. 2293) dalam bab

tentang pemikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud
dan Al Baihaqi.
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kepada kami dari Daud bin Hushain, bahwa Abu Ghathafan bin
Tharif Al Murri mengabarinya bahwa ayahnya yaihr Tharif
menikahi seorang perempuan dalam keadaan ia sedang berihram,

lalu Umar bin Khaththab membatalkan pemikahannya.gg

,'grZtt G?l :Jte ,e3t ti?i -yrA.
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2480. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, A.y-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Orang yang

sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan

tidak boleh meminang bagi dirinya sendiri atau bagi orang 1u1',."100

ee Hadits ini telah disebutkan berilrut taUfit'nya pada (no. 2294) dalam bab
tentang pemikahan orang lrang sedang ihram. Hadits ini diriurayatkan oleh Malik
dalan Al Musuaththa'.

lm Hadits ini tdah disebutkan berikut tal<hnfnya pada (no. 2295) dalam bab
tentang pemikahan orang lnng sedang ihram. Hadits ini diriwayratkan oleh Malik
dalarn Al Muwaththa'-
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2487. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami dari Qudamah bin Musa,

dari Syaudzab, bahwa Zaid bin Tsabit menolak pemikahan orang

yang sedang ihram.1o1

Saya berpegang pada semua hadits ini- Jika orang yang

sedang ihmm menikah atau menikahkan orang lain, maka

pemikahannya terhapus. Tetapi orang yang berihram boleh rujuk

kepada istrinln karena rujuk itu ditetapkan dengan adanya akad

sejak awal, bukan pemikahan itu sendiri, melainkan sesuafu yang

menjadi haknln dari pemikahan yang terjadi saat ia tidak sedang

ihram. Demikian pula, ia boleh membeli budak perempuan unfuk

digauli atau dan selainnya. Kami berpegang pada pendapat ini.

Jika orang yang sedang ihram nikah, maka pemikahannya

terhapus.

101 5u* tidak menemukannl6 pad. selain Ary-$nli'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur AsySyaf i dalart Ma'nfah As-Sunan um Al Abar. la

berkata, "seperti itLilah hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Damwardi dari Qudamah."
(5/350)

Seperti itu pula komentar Al Baihaqi dalam Suzarz Al Kubn. (7/213).
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37. Bab Perbedaan Pendapat Terkait Pemikahan
Orang yang Sedang Ihram

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait

pemikahan orang yang berihram. Ia mengatakan, "Tidak ada

larangan bagi orang yang berihram selama ia tidak menggauli

ishinya." Ia juga mengatakan, "Kami meriwayatkan hadits yang

berbeda dari yang kalian riwayatkan, sehingga kami berpegang

pada riwayat kami dan kalian berpegang pada riwayat kalian. Kami

meriwayatkan bahwa Rasulullah $ menikah saat beliau sedang

ihram."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainp
terjadi perbedaan riwayat dari Rasulullah $? Riwayat mana yang

Anda ambil?" Ia menjawab, "Riwayat yang valid dari beliau." Saya

bertanya, "Apakah menunrt Anda hadits Utsman dari Nabi $
valid?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Utsman;S hadir

dalam pemikahan Maimunah karena saat ifu ia bersama Nabi S
di Madinah, dan berada dalam perjalanan beliau dimana beliau

menggauli Maimunah, yaitu dalam perjalanan Umrah Qadha'.
Ifulah perjalanan yang menurut Anda pada saat ifulah beliau

menikahi Maimunah. Padahal beliau menikahi Maimunah sebelum

itu, tetapi beliau menggauli Maimunah dalam perjalanan tersebut."

Ia menjawab, "Ya, tetapi sahabat yang menjadi sumber riwayat

kami mengatakan bahwa Nabi $ menikahi Maimunah dalam

keadaan beliau sedang ihram. Meskipun pada hari beliau menikahi

Maimunah itu sahabat tersebut belum baligh, dan saat itu ia juga

belum berstafus sebagai sahabat, narnun tidak sulit dipahami
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bahwa ia mengetahui wakfu dimana beliau menikahi Maimunah,

selain ia juga kerabat Maimunah. Ia sendiri -meskipun tidak
menyaksikannya- tidak menerima berita tersebut melainkan dari
orang yang tepercaya."

Saya katakan kepadanya, "Yazid bin Asham anak
saudarinya Maimunah mengatakan bahwa Nabi @ menikahinya

dalam keadaan halal, dan saat itr: beliau bersama Sulaiman bin
Yasar, orang yang dimerdekakan Maimunah atau anak dari orang
yang dimerdekakan Maimunah. Ia juga mengatakan bahwa beliau

menikahinya dalam keadaan halal. Karena ifu mungkin saja Anda
benar dan mungkin saja Anda salah." Ia berkata, "Dua omng ini
tepercaya. Kedudukan keduanya juga sangat dekat dengan
Maimunah sehingga waktu dimana Rasulullah 6S menikahinya itu

tidak samar baginya lantaran keberunfungan Maimunah dan
keberuntungan kerabatrya dengan pemikahannya dengan
Rasulullah S. ndak mungkin keduanya menerima berita ifu

-meskipun keduanya tidak menyaksikannya- selain dari berita
orang yang tepercaya. Jadi, berita dua sahabat ini dan berita
sahabat yang menjadi sumber riwayat Anda itu setara dalam
kedudukannln terhadap Maimunah. Meskipun sumber Anda itu
lebih utama, namun keduanya merupakan orang yang tepercaya-
Atau dapat dikatakan bahwa berita dua orang itu lebih banyak

daripada berita safu orang. Selain keduanya, mereka juga

menambahkan periwayat ketiga, yaitu hnu Musayyib. Sedangkan
riwayat Anda hanya perorangan, yaihr riwayat Utsman yang lebih
valid dari semua ini."

Saya katakan kepadanya, "Tidakkah Anda telah

menyampaikan kepada kami bahwa seandainyn ada dua khabar
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yang setara, maka kita melihat apa yang dilakukan oleh para
sahabat Rasulullah $ sepeninggal beliau, sehingga kita mengikuti

khabar mana paling sesuai dengan perbuatan mereka, dan kabar
mana yang paling layak dinilai terjaga, sehingga kita menerima

khabar tersebut dan meninggalkan khabar yang bertentangan

dengannya?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "lJmar dan Zard

bin Tsabit menolak pemikahan orang yang sedang ihram, dan
hnu Umar & pun berkata, 'Orang yang berihram tidak boleh

menikah dan tidak boleh menikahkan'. Saya tidak mengetahui

adanya seorang sahabat yang menentang perbuatan keduanya."

Ia berkata, "Narnun para ulama Makkah mengatakan

bahwa orang yang berihram boleh menikah." Saya katakan,
"Pendapat ifu seperti pendapat yang Anda pegang. Argumen di

atas dapat membantah merele, seperti halnya ia rnembantah

Anda. Barangkali mereka tidak mengetahui riwayat yang berbeda
dari riwayat mereka mengenai pemikahan Nabi S dalam keadaan

ihram." Ia berkata, "Di antara para sahabat Anda ada yang

mengatakan, 'Kami berpendapat orang yang berihram tidak boleh

nikah karena akad itu menghalalkan persefubuhan, sedangkan

persetubuhan ihr haram bagi orang yang berihram'." Saya katakan

kepadanya, "Argumennya ada pada riwayat yang kami ceritakan
kepada Anda dari Rasululluh & dan para sahabat beliau, bukan

pada pendapat mereka yang Anda sebutkan itu, meskipr-m Anda

sendiri terkadang berpegang pada pendapat yang lebih lemah dari
ifu. Hal ini menurut kami bukan merupakan acuan madzhab kami

terkait khabar, atau sebagai alasan yang jelas dalam masalah ini."

Ia berkata, "Kalian mengatakan bahwa orang yang

berihram boleh rujuk kepada istinya manakala istrinya masih
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dalam iddah darinya, dan juga boleh membeli budak perempuan

untuk digauli." Saya katakan, "Rujuk itu bukan akad nikah,

melainkan suatu hak yang diberikan Allah kepada suami yang

menthalak dalam akad nikah. Yaitu hak unh-rk rujuk di masa iddah.

Sedangkan akad nikahnya terjadi saat ia dalam keadaan halal

(tidak sedang ihram). Karena itu, akad tidak membatalkan hak

ihram, dan suami yang rujuk ifu tidak disebut sebagai orang yang

menikah. Adapun budak perempuan yang dibeli, sesungguhnya

jual-beli ifu menurut kami dan menurut Anda berbeda dari nikah,

karena ada kalanya ia membeli budak perempuan yang pemah

men5rusuinya dan ia tidak halal unfuk menggaulinya. Ada kalanya

ia pembeli seorang budak perempuan bersama ibu dan anak

perempuannya, sehingga ia tidak halal memadu mereka. Karena

itu saya memperkenankan kepemilikan tanpa ada persefubuhan.

Sedangkan hal paling jauh yang boleh dilakukan dalam

kepemilikan nikah adalah persehrbuhan. Tidak boleh seorang laki-

laki menikahi seorang perempuan dalam keadaan ia tidak halal

untuk menyetubuhi istrinya. Tetapi ada kalanya ia boleh membeli

seorang budak perempuan yang tidak halal ia sefubuhi.

38. Bab: Pernikahan oleh Dua Wali
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102 gu6iL ini telah disebutkan dengan sanad ini dari Hasan dari Uqbah bin Amir
pada (no. 22081 dalan bab tentang pernikahan oleh dua wali dan perwakilan dalam
pemikahan. Sebagian jalur riunyatngra dntlat shahih.

2482. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail bin ulayryah
mengabarkan kepada kami dari Said bin Abu Arubah, dari
Qatadah, dari Hasan, dari seorang sahabat Nabi @, ia berkata,
"Jika dua wali menikahkan, maka yang pertama lebih berhak. Jika
dua orang yang memiliki kewenangan menjual, maka yang
pertama L6i6 6"r6uh.'1o2

Pendapat inilah yang kami pegang. Ketenfuan ini berlaku
unhrk perempuan yang memberikan perwakilan kepada dua orang
laki-laki untuk menikahkannya, kemudian salah safu dari keduanya
menikahkannya sedangkan yang lain tidak mengetahui ketika yang
pertama menikahkannya. Dengan demikian, pemikahan unkil
yang pertama berlaku karena ia adalah wali yang diberi wakil.
Barangsiapa lrang menikahkan perempuan tersebut sesudah ifu,
maka pemikahannya batal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama
fuqaha; saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di
antara mereka. Tetapi saya tidak tahu apakah Hasan mendengar
dari sahabat atau tidak.
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2483. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zvhri,

dari lbnu Musayyib, bahwa Ali bin Abu Thalib r$ berkata, "Jika

seorang laki-laki menthalak istinya, maka ia lebih berhak untuk

rujuk kepadanya hingga istrinya itu mandi dari haidh yang ketiga,

baik dalam thalak satu atau thalak 6,ru."103

39. Bab: Menggauli Perempuan sebelum Mandi

AsySyafi'i berkata: Jika seorang laki{aki memiliki beberapa

budak perempuan, maka tidak ada larangan baginya unfuk

103 HR. AMurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab: Masa

Suci dan iddah 6/3\5, no. 10983) dari jalur Az-Arhn dari hnu Musayryib bahwa Ali
berkata tmtang seorang laki-laki yang menthalak istinya satu kali atau dua kali,
"suaminya halal rujuk kepadanya hingga iskinya mandi dari haidh grang ketiga dan

halal untuk shalat."
HR. Said bin Manshur dalam Suna*n5ra (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang

Menthalak Istinya lalu Istrinya Haidh Tiga Kali lalu Ia Menggauli Istinya Sebelum Suci,

l/332, no. 1219) dari jalur Sufuan dan seterusnya.
Said bin Manshur mengalihkannya kepada perkataan Umar dan Abdullah, "la

lebih berhak atas istinya selama istinya belum mandi dari haidh yrang ketiga." (no.

1218)

c
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menggauli mereka secara bersama-sama sebelum ia 64161i.104
Tetapi seandainya ia mengambil umdhu setiap kali ia ingin
menggauli seorang perempuan (istri atau budak perempuannya),
maka itu lebih saya senangi karena ada dua alasan. pertama, ada
hadits yang diriwayatkan tentang hal ini meskipun hadits seperti ifu
tidak dinilai valid.LosKedua, wudhu itu lebih membersihkan.

l@ AI Baihaqi dalam Ma nfah As-sunan wa Ar lfsar meriwayatkan dengan
sanadnyra kepada Asy-Syafi'i, ia berkata: eatadah meriwayatkan bahwa Nabi $
pernah menggilir isbi-ishi beliau dengan sahr kali mandi."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh eatadah dari Anas."
Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Al Faryabi dari

Sufuan dari Abu urwah dari Abu Khaththab dari Anas bin Malik, ia berkata,
"Rasulullah * p.mah menggilir ishi-iski beliau dengan satu mandi."

Al Baihaqi berkata, "Abu l(haththab ini adalah eatadah, sedangkan Abu Urwah
adalah Ma'mar."

Kemudian Al Baihaqi meriwayratkannya dari lalur dari Ma'mar dari
Qatadah dari Anas, bahwa Nabi & p€rnah menggilir istri-istri beliau dalam satu mandi.

Ma'mar berkata, "Tetapi kami fidak ragu bahwa beliau berwudhu di antaranyra."
(5/329-3301

HR. Muslim dari jalur Syu'bah dari Hisyam bin zaid dari Anas (pernbahasan:
Haidh, bab: Anjuran Tidur bagi orang ynng Junub, dan Adumn wuddhu Bagi.,yu,
serta Mencuci Kemaluan Ketika Hendak Makan, Minum, Tidur atau Bersetubuh-tasi,
7/99, no.28/3091.

Al Baihaqi datan Ma'nfah As-sunan wa Al Atsar berl<ak., "Hadits yang
berbicam tentang hal ini tdak dilansir Al Bu['llari da)a,rn Ash-Shahih. Adapqn f.,fus[m
bin Hajiaj melansimp dalan Ash-Shahih.

Kernudian ia merir,rayatkannya dari jalur Hasan bin Sufiyan dari Muhammad bin
Abdullah bin Numair dari Marwan bin Muawiyah dari Ashim dari Abu MutawakkitrAn-
Naji dari Abu Said, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Jika satah s@rcng di antam
kalian t&h manggauli isbin5a kentudian ia insk netakutanrya lagi, mal<a hendaHah
ia wudhu. "ffi. Muslim, pembahasan: Haidh, Bab: Kebolehan Tidur bagi orang png
Junub, Anjuran wudhu Baginya, dan Membasuh Kernaluan jika Ingin Makan, l,Iin -,Tidur atau Bersetubuh, L/249, no. 27 /3o81dari jalur Ibnu Numair dan setemsnyra.

Al Baihaqi berkata, "Barang kali llung dimaksud Asyg;afi'i adalah hadits
Hammad bin Salamah dari AMurrahman bin Abu Ftafi' dari bibinya yaitu Salma dari
Abu Rafi' bahwa Nabi $ pemah menggilir isti-isti beliau seluruhnya dalam satu
malam, dimana beliau mandi satu kali untuk masing-masing dari mereka. Lalu ada
yang berfanya, "Ya Rasulullah, fidakkah sebaiknya sekali mandi saja?" Beliau
menjawab, "Ini lebih bagus dan lebih manycikan."

269



AlUmm

Menurut saya wudhu tidak wajib baginya. Saya juga lebih senang

sekiranya ia mencuci kemaluannya sebelum ia menggauli istri yang

ingin ia gauli dari awal (belum pemah sebelumnya). Menggauli

mereka secara bersama-sama dalam pengertian safu per sahr ifu

seperti menggauli satu istri dalam beberapa kali. Jika mereka

adalah perempuan-perempuan merdeka, dan mereka itu halal

baginya (unhrk disetubuhi pada uaktu itu), maka seperti itu

ketentuannya. Tetapi jika mereka tidak halal untuk disetubuhi pada

waktu ifu, maka saya tidak melihat adanya kebolehan suami

menggauli seoftng ishi pada malam giliran isti lain. Barangkali

ada yang bertanya, "Adakah hadits tentang hal ini?" Jawabnya,

masalah ini tidak membutuhkan hadits karena sudah lazim bagi

manusia. Tetapi ada riwayat tentang hal ini.

Barangsiapa yang menggauli perempuan, baik perempuan

merdeka (istri) atau budak perempuan, kemudian ia ingin tidur,

maka janganlah ia tidur sebelum wudhu seperti wudhu unhrk

shalat, sesuai dengan petunjuk 5rr.lu1l.106

(FIR. Abu Daud, pernbahasan: Bersuci, bab: Wudhu bagi Orang yang Ingin

Bersetubuh W,l/5fi, no. 219) dari jalur Musa bin Ismail dan setemsnya-

Al Baihaqi b€rkata, "Para atrli Hadits tidak menilainya ralid. Abu Daud sendiri

berkata, "Hadis /CrEs lebih shahihdaripada hadits ini."
Kernudian Al Baihaqi berkata, "Hadits Anas diriwayatkan oleh sekelompok

periwayat dari Anas. Di antara mereka adalah Hisyam bin Zaid. Dari jalur inilah
Muslim melansimya (silakan baca takhrijhadits sebelumnya) dahm Ash-Shahih. Hadits

Abu Rafi' mempakan berita tentang satu kejadian. Sedangkan hadits Aras bin Malik
mernberi informasi tentang kejadian yang paling sering. Keduanya 6dak saling bertolak

belakang. Allah Mahatahu." (tjh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,5/33G331)
106 HR. Al Bulhari (pembahasan: Mandi, bab: Mandi Junub, l/lLO, no. 2781

dari jalur Qutaibah dari Laits dari Nafi' dari hnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab tg
bertanya kepada Rasulullah $, "Apakah salah seorang di antara kami boletr tidur

dalam keadaan iunub?" Beliau menjawab, "Ya. Jil<a salah seonng di anbm kalian

tetah beruudhu, maka silakan ia tidur dahm kadaan iunub." (lilrFit juga no. 289 dan

29ol
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PEMBAFI.ASAN TINAII]^\K

1. Kebolehan Thalak

Rabi' bin sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Asy-Syafi'i berkata: AIIah @ berfirman,

qrai,i$:qifi$ri,friffi-
Juga (bab: omng Junub yang Berwudhu laru Tidur, no. 2gg) dari jalur yahya bin

Bukair dari l-aits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin Auurrahman dari
urwah dari Ais!,ah 4u, ia berkata, "Nabi S rika ingin tidur dalam keadaan junub, maka
beliau mernbasuh kernaluannya dan betwudhu seperti wudhu unfuk shalat."

HR- Muslim (pernbahasan: Haidh, bab: Kebolehan Tidur bagi orang Junub, dan
Anjumn Wudhu baginya, L/248-25O, no.24/806l dari jalur tU*rlmmaa bin Rafi, dari
Abdurmzzaq dari lbnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu umar rg meminta
fatwa kepada Nabi $. Ia bertanya, "Apakah salah seomng di antara kami boleh tidur
dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, 'ya. HendaHah a beruudhu kanudian tidw
hingga ia mandi l<apn saja ia mau.

Juga dari jalur eutaibah bin said dan selainnya dari laits dan setenrsnya
sebagaimana yang ada pada Al Bukhari. (no.2L/BOSI

2n



'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isfui-istrimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada wakfu mereka dapat

(menghadapi) iddah-nya (yanl waiar). "(Qs. Ath-Thalaaq [55]' 1)

-#t .:: { u'f-tt'& oY# All
"ndak ada kewaiiban membayar (mahar) atas kamu, iika

kamu menceraikan isti-istimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka. "(Qs.Al Baqarah 12\ 236)

'"i*\'L*,;i-riii'K6Y$1{"$-$|W

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan tnng beriman, kemudian karnu ceraikan

mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

d 4U q: Jr1';;:|J :J I'V

"Dan iika kamu ingin mengganti istimu dengan isti yang

lain. " (Qs. An-Nisaa' l4l: 20],

'*V:Uf So,ogutw|-oe:ii'6$i
,,Thalak 

6pns dapat diruiuki) dua kali. setelah itu bolelt

rujuk lagi dengan cara yang makruf atau mencemikan dengan cara

yang baik."(Qs. Al Baqarah 12\ 229)

Selain ih-r masih ada beberapa ayat lain yang berbicara

tentang thalak. sunnah Nabi s pun menunjukkan kebolehan

thalak. Jadi, thalak itu hukumnya mubah bagi setiap suami yang

berkewajiban mahar, dan bagi siapa saja yang isfoinya Udak

AlUmm
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terlepas dari kebaikan dan keburukan dalam safu keadaan. Hanya
saja, thalak dilarang untuk dijatuhkan pada waktu 5nng tidak tepat
untuk menjalani iddah. Menahan ishi yang baik atau yang buruk
dalam keadaan apa pun itu hukumnya mubah manakala suami
menahannya dengan cara yang mah)f. Pengertian malruf adalah
menjaga ishi dengan cara menunaikan haknya.

2. Bagaimarur Thalak Diperbolehkan?

AsySyafi'i berkata: Sa5ra menyarankan suami untuk tidak
menjatuhkan thalak selain satu sr:paya ia bisa rujuk terhadap
istrinya yang telah digaulinya, dan supaya ia bisa meminang
terhadap iski yang belum pemah ia gauli. Manakala ia
menikahinya lagi, maka tersisa untuknya dua thalak. Tetapi suami
tidak haram menjafuhkan thalak dua atau tiga kali karena memang
Allah memperkenankan thalak. Apa saja yang diperbolehkan Allah
itu tidak dilarang bagi pelakunya. Nabi $ pemah mengajari
Abdullah bin Umar iS tentang waktunya thalak.lo7 Seandainya

dalam bilangan thalak itu ada yang mubah dan ada yang dilarang,
maka beliau insya Allah mengajarkannya kepada hnu Umar.
Karena barangsiapa yang tidak mengetahui untuk menthalak
istrinya dalam keadaan suci, maka tampaknya ia juga tidak
mengetahui bilangan thalak yang makruh, dan bilangan yang wajib
seandainya ia memiliki hukum makruh dalam thalak. Uwaimir Al

r07 Haditsnya telah disebutkan pada (no. 23971 dalant bab tentang perbedaan
pendapat tentang thalak tiga. Haditsnya juga akan disebutkan sebentar lagi insSn Atlah
pada (no. 24U1.
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Ajlani menalak istrinya tiga kali di hadapan Nabi @ sebelum beliau

men5ruruhnya,1o8 dan sebelum beliau memberitahunya bahwa

istrinya ihr telah terthalak secara otomatis karena f.aktor li'an.

Seandainya hal itu dilarang, tentulah Nabi $ melarangnya unfuk

mengajarkannya kepada Uwaimir dan sekelompok orang yang

hadir dalam peristiwa tersebut.

Fathimah binti Qais juga menceritakan bahwa suaminya

menthalaknyra secara batbh. Maksudnya -Allah Mahatahu- adalah

thalak tig6.10e Namun tidak ada berita yang sampai kepada kami

bahwa Nabi S melarangnya. Rukanah juga menthalak istinya secara

battah, sedangkan thalak batbh itu mungkin sahr dan mungkin tiga.

Nabi $ lantas bertanya kepadanya tentang niatrya, dan mernintanya

bersumpah atas thalaknya 6.110 Kami tidak mengetahui bahwa

beliau melarang Rukanah unh:k menjatrfikan thalak secam

batbldengan maksud tiga. AMunahman bin Auf juga menjafutrkan

thalak tiga pada istuiny6.111

3. Inti dari Cara Thalak

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

108 Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2396) dalam bab tentang perbedaan
pendapat tentang thalak tiga.

1o9 Haditsrrya telah disebutkan pada (no. 2393) dalam bab tentang perbedaan
pendapat tentang thalak tiga.

110 Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2395) dalam bab tmtang perbedaan
pendapat tentang thalak tiga.

111 Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2401) dalam bab tentang perbedaan
pendapat tentang thalak tiga.
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QU-tzti6'.qiHItSYQi$s-
'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka

hendaHah kamu ceraikan mereka pada unkfu mereka dapat
(menghadapi) iddah-nyn (lnnr qmjar). "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: t)

Menurut salah satu qira'ah, ayat ini dibaca 'rry:g ,fi.
*unfuk menghadapi iddah mereka'i Keduanya tidak berbeda dari

segi makna.

z z J o. /'# ;tt f ,eG *U):" 6?i -yt^t
'jr; ,I, x,*;i',at )Yj c ifrrr'dL'fl

* hr Jt" *at U*,'; i$,ia.G',e )-z
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2484. Malik mengabarkan kepada kami dari Naft' bahwa

hnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa

Nabi $. Umar berkata, "Kemudian aku menanyakan hal itu
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kepada Nabi $. Beliau menjawab, 'Suruhlah dia ruiuk kepada

istinya dan hendaklah dia menahannya sehingga istinya suci,

kemudian haidh, kemudian suci lagi. Kemudian jika mau ia boleh

menahannya, dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum ia

menyetubuhinya kembali. Begitulah aturan iddah yang ditetapkan

oteh Atlah & dalam menceraikan kaum itlri-it67'. "112

112 gg. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Quru', iddah
Thalak, dan Thalak terhadap Perempuan yang Haidh, 2/576, no. 53).

HR. AI Bukhari (pernbahasan: Thalak, bab: Firman Allah Surat Ath-Thalaq Ayat
L,3/4OO, no. 5251) dari;alur Ismailbin Abdullah dari Malik dan seterusnya.

Juga (bab: Ketika Perempuan yang Haidh Dithalak, Maka Ia Mer$alani iddah

dengan Thalak ltu) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Anas bin Sirin dari
hnu Umar, ia berkata: hnu Umar menthalak istrinya dalam keadaan haidh. Kernudian

Umar menceritakan hal itu ke,pada Nabi $, lalu beliau bersabda, "HandaHah ia ruiuk
kepada istinya. " Aku bertanya, "Apakah thalaknya itu dihitung?" Beliau menjawab,
"Kenapa tidak?"

Juga dari jalur Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Suruhlah ia untuk rujuk kepada ishinya." Aku berhnya, "Apakah thalaknya itu
dihitung?" Beliau menjawab, 'Apa pendapabnu sa ndainya suarni meniadi frdak
mampu (untuk rujul<) dan manjadi lemah akal (seltingga tidak mungkin ruiuk|" (no.
52521

Juga dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Ayyub dari Said bin Jubair dari
hnu Umar, ia berkata, "Aku dihitung dengan sahr thalak." (no. 5253)

HR. Muslim (pernbahasan: Thalak, bab: Keharaman Thalak terhadap Isti yang

Haidh tanpa Kerelaann5n, dan bahwa Seandainya Suami Menyalahi Aturan maka
Thalak Tetap Jatuh tetapi Ia Disuruh Rujuk kepada Istuiny"a, 2/1093-1098, no.
L/14711dari jalur Yahf bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Laits bin Sa'd dari Nafi' dari AMullah bahwa dia pemah

menceraikan ishinya yang sedang haidh dengan thalak sahr, maka Rasulullah $
mernerintahkannya unfuk rujuk kepada istiryn dan bersamanya sampai istinya suci,

kemudian haidh yang kedua kalinya, kemudian menangguhkan sampai ishingra suci

dad haidh yang kedua kali. Sesudah itu barulah di boleh menceraikan istrinya sebelum

menggaulinya. Itulah iddah yang Allah mernerintahkan unfuk menceraikan wanita agar

ia bisa menghadapinya dengan wajar.
Dalam sebuah riwayat disebutkan: Setiap kali Abdullah ditanya mengerni hal itu

(menceraikan istri ketika haidh), dia menjawab kepada salah satu dari mereka, "Silakan

kalian memilih mencemikan ishi kalian sekali atau dua kali. Sesungguhnya

Rasulullah S memerintahkan dengan ini (yaihr meruiuknya). Namun jika kalian

menceraikan isti kalian dengan thalak tiga, maka istri kalian telah haram untuk kalian
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hingga isti kalian menikah dengan orang lain, dan kamu mendurhakai Allah mengenai
perintah thalak terhadap seorang wanita."

Mtrslim mengatakan, "laits sangat menghafal perkataannya,'Menthalaknya
dengan sekali thalak.'"

Juga dari jalur Ubaidullah dari Naft' dari hnu Umar seperti hadits Malik.
Di dalamnya disebutkan: Ubaidullah be,rkata: Aku bertanya k"p.da Nafi', .,Apa

dampak dari satu thalak tersebut?" Ia menjawab, "Itu adalah satu thatak yrang
dihitnng. " (no. 2/ L47 L)

t>
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2485. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan

kepadaku, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman mantan

sahaya Azzah bertanya kepada Abdullah bin Umar-sedangkan

Abu Zubair menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang

seorang laki-laki yang menthalak istrinya dalam keadaan haidh?"

Ibnu Umar berkata, "Abdullah bin Umar pemah menthalak istrinya

dalam keadaan haidh, lalu Nabi $ bersabda, 'Suruhlah ia unfuk

rujuk kepada istinya. Jika istrin5n telah suci, maka silakan ia

menthalaknya, atau menahannyail" hnu Umar berkata: Allah &
berfirman, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isti-istimu maka

hendaHah kamu ceraikan merel<a di masa iddah merel<a. " (Qs-

Ath-Thalaaq [65], 1) maksudnya adalah, ceraikan mereka di

ambang iddah mereka, atau di waktu yang tepat unfuk

menghadapi iddah mereka -Asy-Syafi'i ragu-.113

113 HR. muslim (pembahasan dan bab yang sama, no- 2/70981 dari jalur Harun
bin Abdullah dari Hajjaj bin Muhammad, dari hnu Juraij, dari Abu Zubair, bahwa ia

mendengar Abdunahman bin Aiman mantan sahaya Azzah bertanp kepada AMullah
bin Umar-sedangkan Abu Zubair menyimak. Ia berkata, "Apa pendapaUnu tentang

seorang laki-lak yang menthalak istrinya dalam keadaan haidh?" Ibnu Umar berkata:

hnu Umar pemah menthalak istrinya dalam keadaan haidh di masa Rasulullah &.
Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah $. Ia berkata, "Abdullah bin Umar menalak

istrinya dalam keadaan haidh." Nabi $ bersabda, "Suruhlah ia untuk ruiuk kqda
istrinya. " Umar 4a lantas mengembalikan istrinya lbnu Umar itu kepadanya. Nabi S
juga bersabda, 'Jika istinya itu telah suci, mala silal<an ia menthalak4n atau

menahan4m!'
Ibnu Umar berkata: Nabi $ mernbaca a1nt, "Hai Nabi, apabila l<amu

mqtceraikan isti'istimu maka hendaHah kamu cmikan mqeka di atnbang iddah
mereka. "(Qs. Ath-Thalaaq [55]: 1)

Sebagaimana riwayrat yang ada pada Muslim itu diriwayatkan oleh Harun bin
Abdullah dari Abu Ashirn dari lbnu Juraij dan setemsnya dengan kisah s€Perti ini.

Juga dari jalur Muhammad bin Raft' dari Abdunazzaq dari lbnu Juraij

dengan redaksi yang sarna dengan hadits Hajjaj. Di dalamnya ada sedikit

tambahan, narnun ia menyebut mantan sahaya Ururah. Muslim menjelaskan nama ini
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keliru, melainkan yang benar adalah mantan sahaya Azzah sebagaimana ynng ada
pada riwayat Hajjaj.

Tarnbahan yang diisyaratkan Muslim dalam riwayat ini adalah kalimat "ia tidak
melihat istrinya sama sekali" sesudah kalimat "kernudian ia mengembalikan istrinya".

Tambahan ini juga ada pada Abdurmzzaq dalam Al Mushama{6/30-31, no.
10960).

Tambahan ini Udak ada dalam riwayat Asy-SSrafi'i dalan Al Uznnsebagaimana

5nng Anda lihat, dan tidak pula kalimat, "Kemudian ia mengernbalikannya".
Akan tetapi, fuir-Syafi'i meriwayatkannya dalam ll+htilaf Al Hadits dalam bab

tentang thalak terhadap isti yang haidh. Ia berkata: AMul Majid mengabarkan kepada
kami, dari hnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia
mendengar Abdullah bin Aiman bertanya kepada lbnu Umar, sedangkan Abu Zubair
menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatnu tentang seorang laki-laki yang mmolak
istinya dalam keadaan haidh..." (hadrts) Di dalamnya terdapat redaksi dalam riwayat
AMurrazzaq, "Kemudian ia mengernbalikannya kepadaku, dan ia tidak melihat apa-
apa."

Imam Asy-Syafi'i lebih mengunggulkan riwa!,at Malik sebelumnya, khususnya
karena kedua riwaSrat tersebut sama-sarna menyepakati perintah untuk rujuk. Ini
menjadi dalil bahwa tidak dikahkan kepada hnu Umar, "Rujuklah" melainkan
thalaknya telah jatuh, sesuai dengan firman Allah terkait ishi-ishi 5rang dithalak, 'Dan
suami-suaminya berhak mutlukinya dalam masa menanti itu " (Qs. Al Baqamh [2]:
2281 Sdarrykan Allah tidak berfirman seperti ini t€rkait laki-laki yang masih berishi.
Kita tahu dari segi bahasa bahwa jika seseorang diperintahkan untuk rujuk kepada
istingn, maka itu berarti ia dan iskinya telah terpisah. Dalam hadits Abu Zubair
terdapat makna seperti ini. Sernentam riwayat Nafi' itu lebih valid dari Ibnu Umar
daripada riwayat Abu Zubair. Yang paling rralid di antara dua hadits itu lebih pantas
unhfi dijadikan pegangan manakala keduanya bertentangan. RiwaSrat Nafi' ini
disepakati oleh periurayat lain yang juga ahli riwayat valid. Karena itu ia ditanya,
"Apakah satu thalaknya hnu Umar di zaman Rasulullah Si itu dihitung sebagai satu
thalak?" Ia menjawab, "Mengapa tidak? Bagaimanakah jika ia menjadi tidak mampu
..." Maksudnya adalah thalak tersebut dihihrng.

Kemudian Imam AsySyafi'i menjelaskan dari sisi lain bahwa tambahan ini tidak
menunjukkan bahwa sahr thalak itu tdak dihitung. Dengan demikian hadits-hadits
tersebut menyepakat sahr makna. Ia berkata, "Jika ada yang bertanya, 'Apakah

"thalaknya ihr dihitung" merriliki sisi makna yang lain?" Maka jawabnp
adalah: Menurut makna yang tampak, ia fidak dihitung sebagai satu thalak.
Dimungkinkan maknanya adalah ia tidak dihitung sebagai thalak yrang benar, bukan
thalak yang salah dimana pelakunya Udak diperintahkan untuk melanjutkan. Tidakkah
Anda melihat bahwa ia diperintahkan untuk rujuk, sedangkan orang lang menthalak
ishinya dalam keadaan suci ihr tidak diperintahkan untuk rujuk? lni seperti pernyataan
kepada seseorang, "la keliru dalam perkataannyra, atau keliru dalam memberi
jawaban." Maksudnya adalah ia tidak melakukan sesuatu yang benar." Masalah ini
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2486. Muslim dan Said bin Salim mengabarkan kepada

kami dari hnu Jumij, dari Mujahid, bahwa ia membaca ayat

tersebut seperti i1q.114

akan dijelaskan dalam lkhtitaf AI Hadib, insp Allah pada jilid terakhir dari kitab .4/

Umm.
Abu Daud berkata, "Seluruh hadib M€ntangan dengan aPa lrang dikatakan oleh

Abu Zubair." (Sunan Abu Daud,2/6371
Sebagian ulama berusaha menjelaskan bahwa riwayat Said bin Jubair dari lbnu

Umar itu vatid bahwa Abu Zubair tidak sendiri dalam menyampaikan tambahan redaksi

ini, yaitu ketika ia mengatakan, "Kernudian Rasulullah $ margernbalikan perqnpuan

itu kepada lbnu umar hingga ia menthalaknya dalam keadaan suci." (An-Nasa'i,

pernbahasan: Thalak, bab: Thalak yang Tidak Tepat untuk Menghadapi iddah, S/14L1

Akan tetapi, dapat kami katakan bahwa kalimat "kemudian ia mengernbalikan

istrinya kepadanya" itu fidak menghasilkan kemungkinan makna. Kalimat inilah yang

menjadi letak argumentasi. Ya.rg menghasilkan makna adalah

"sedangkan ia tidak mdihat iskinya sama sekali" yang disebutkan seorang Perorangan
boleh Abu Zubair.

Di antara hal yang menguatkan hal ini dan keberadaannya tidak mernberikan

kesepakatan kepada Abu Zubair adalah karma dalam riwayat Al Bukhari dari Abu

Ma'mar, dari Aud warits, dari Alryub, dari said bin Jubair, dari lbnu Umar 4s, ia

berkata, "Itu dihittrng sebagai satu thalak ba$ku." (pernbahasan: Thalak, bab: Ketika

Istri yang Haidh Ditalak, Maka Thalak tersebut Dihihrng, 3/4@, no. 5253) Sanad

hadits ini bul<an mu'atfusebagaimarn png disebutkan oleh Al Albani dalam hw' Al
Ghalil(6/1681.

114 gp. Said bin Manshur dalam Sunarnya (pernbahasan: Thalak, L/2981 dari
jalur Sufi;an dari tbnu Juraij, ia berkata: Aku merrdengar Mujahid berkata, "Maka

thalaklah mereka di ambang menuju iddahmqda."
Sufuan berkata, "Saya tidak pemah mendengar hnu Jumij bet.kata dalam suatu

hadits, 'Aku mendengar Mujahid' kecuali dalam riwayat ini." (no. 1059)

HR. Al Baihad dalam sunan At Kubm (pernbahasanz Khulu' dan Thalak, knb:

RiwaSrat tentang Thalak Sunnah dan Thalak Bid'ah, 7/323, no. 14905) dari jalur Abu

Ashim An-Nabil dari hnu JumU, ia berkata, "Mujahid membacanya seperti ini: Maka

thalaklah mereka di ambang menuju iddahmerd<a."
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2487. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin
Dinar, dari hnu Umar, bahwa ia membacanya, "Jika kalian
menthalak istri-istri kalian, maka thalaklah mereka di ambang
menuju iddah rn"r"Lu. "115

Tampak jelas -Allah Mahatahu- dalam Kitab Allah &
dengan dalil Sunnah Nabi g$ bahwa aturan Al Qur'an dan Sunnah

untuk istri yang telah digauli dan sedang haidh, bukan istri-istoi
yang dithalak lainnya adalah agar ia dithalak pada ambang menuju
iddalrnya. Karena hukum Allah ffi menunjukkan bahwa iddah in)
berlaku untuk istri yang telah digauli, dan bahwa Nabi S
memerintahkan untuk menthalak istri yang suci dari haidh, yaitu

isbi yang masih mengalami suci dan haidh. Tampak jelas pula

bahwa thalak itu bisa jatuh pada istri yang haidh karena suami

yang disuruh untuk rujuk kepada istrinya adalah suami yang

thalaknya jatuh. Adapun suami yang thalaknya tidak jatuh itu tetap
pada keadaannya sebelum thalak.

Allah @ memerintahkan unfuk menahan dengan cara yang

makruf atau melepaskan dengan cara yang makruf. Allah melarang
suami menimpakan mudharat, sedangkan thalak terhadap isfoi

yang sedang haidh itu mengakibatkan mudharat baginya, karena ia

1r5 96. Ath-Thabmni (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjetasan tentang Thalak,
2/587, no.79l
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tidak berstatus sebagai istri, dan tidak pula pada masa-masa di

mana ia menjalani iddah dan suami selama ia masih haidh.

Manakala ia dithalak dalam keadaan haidh sesudah persetubuhan,

maka ia atau suaminya sama-sama tidak mengetahui iddabnya;

apakah iddah hamil atau iddah haidh. Tampaknya Allah

berkehendak agar keduanya salna-sama mengetahui iddah agar

suami menjadi fumbuh kembali rasa cintanya, dan agar istri

menarik hrntutan thalaknya. Ketika Nabi $ memerintahkan

Umar rg unfuk memberitahu hnu Umar;$6 tentang letaknya

thalak, tetapi beliau tidak menyebutkan bilangan thalak kepadanya,

maka tampaknya tidak ada aturan terkait bilangan thalak yang

dijatuhkan, melainkan beliau memperkenankan thalak satu kali,

dua kali dan tiga kali. Selain itu ada beberapa dalil yang senrpa

dengan hadits ini, serta dalil-dalil qiyas.

4. Cabang Penjelasan tentang Thalak Sunnah
Terhadap Istri yang Belum Digauli dan yang Tidak

Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi seorang

perempuan lalu ia belum menggaulinya, atau perempuan ifu

termasuk perempuan yang haidh, atau ia tidak mengalami haidh,

maka tidak ada atumn Sunnah terkait thalaknya, melainkan thalak

bisa jatuh kapan saja suami menthalaknya, sehingga suami boleh

menalaknya kapan saja. Jika suami berkata kepadanya, "Kamu

saya thalak sesuai Sunnah," atau "Kamu saya thalak sesuai
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bid'ah", atau "Kamu saya thalak tidak sesuai Sunnah dan tidak
sesuai bid'ah", maka ia terthalak saat ifu juga.

Seandainya seorang lakilaki menikahi seorang perempuan,
lalu ia menggaulinya sehingga istrinya ifu hamil, lalu ia berkata
kepadanya, "Kamu saya thalak sesuai sunnah atau sesuai bid'ah,
atau tidak sesuai sunnah dan tidak sesuai bid'ah," maka ia seperti
perempuan yang belum digauli. Keduanya tidak berbeda dalam hal
jatuhnya thalak padanya saat suaminya berkata thalak.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan
lalu ia menggaulinya dan menyefubuhinya, sedangkan istrinya ifu
termasuk perempuan yang udak haidh, baik karena masih kecil
atau karena sudah tua, lalu ia berkata kepadanya, "Kamu saya
thalak sesuai Sunnah," maka ia seperti dua perempuan
sebelumnya; tidak berbeda dalam hal jatuhnya thalak padanya saat
suaminya mengucapkan kata thalak. Karena tidak ada ahrran
Sunnah mengenai thalak unfuk seorang pun dari perempuan-
perempuan yang saya sebutkan itu, melainkan thalak jafuh
padanya ketika suami mengatakan thalak tanpa ada penangguhan
waktu unfuk iddah. Karena mereka itu tidak tercakup ke dalam
kelompok isbi yang digauli dan bukan termasuk perempuan yang
menjalani iddah dengan haidh. seandainya suami meniatkan unfuk
menjafuhkan thalak di suafu waktu, maka se@ra hukum niatrya
itu tidak berdampak. Ia hanya bertanggungjawab antara dirinya
dengan Allah @.
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5. Thalak Sunnah Terhadap Perempuan yang
Digauli dan Haidh Manakala Suami Tidak Ada di

Tempat

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami tidak berada di tempat

istrinya, lalu ia ingin menthalaknya sesuai Sunnah, maka ia menulis

surat kepada ishinya, "Jika suratku ini datang kepadamu,

sedangkan kamu sudah pemah haidh sejak saya pergi

meninggalkanmu, maka jika kamu sudah suci dari haidh, maka

kamu terthalak." Jika suami tahu bahwa istuinya telah haidh

sebelum ia keluar dari tempahrya, dan belum pemah

menyenfuhnya sesudah suci, atau ia tahu bahwa istrinya telah

haidh dan telah suci dari haidh saat ia pergl, maka ia menulis surat

kepada suami, "Jika suratku ini datang kepadamu, maka jika kamu

suci, maka kamu terthalak. Jika kamu haidh, maka jika kamu telah

suci, maka kamu terthalak."

Jika seorang suami berkata kepada istinya yang haidh dan

telah digaulinya, "Kamu terthalak sesuai dengan Sunnah," maka

saya bertanya kepadanya. Jika ia menjawab, "Yang saya maksud

adalah thalak jafuh padanya sesuai Sunnah," atau ia tidak memiliki

niat, maka jika istrinya dalam keadaan suci dan suami belum

menggaulinya di masa sucinya ifu, maka jafuhlah thalak padanya

dalam keadaannya itu. Jika istrinya dalam keadaan suci sedangkan

suami telah menggaulinya di masa suci ifu, atau dalam keadaan

haidh, atau nifas, maka thalaknya jah.f, padanya saat ia suci dari

nifas atau haidh. Thalak jatuh pada istri yang suci dan pemah

digauli saat suci ifu dari haidh pertama yang ia mengalami sesudah
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perkataan suami. Thalak jatuh pada setiap istri ketika ia melihat
kesucian dan sebelum mandi.

Jika suami berkata, "Yang saya maksud adalah jatuh ketika
saya bicara," maka thalaknya jatuh baik istinya sedang haidh atau

sedang suci sesuai yang ia inginkan. Jika suami berkata kepada

isfuinya yang haidh, "Kamu terthalak tiga sesuai dengan Sunnah,"

maka jatuhlah seluruh thalak secara bersama-sama pada wakfu
thalak Sunnah. Jika istri dalam keadaan suci tanpa didahului

persetubuhan, maka jatuhlah thalak-thalak itu saat suami

mengucapkannya. Jika istri sedang nifas, atau haidh, atau suci

tetapi pemah digauli, maka jika ia suci sebelum disetubuhi dan

seandainya suami meniatkan agar thalaknya jatr"fr di setiap kali
suci, maka thalak tersebut jafuh secara bersama-sama

sebagaimana yang saya sampaikan pada tataran masalah hukum.
Adapun dalam hubungan antara ia dan Allah @, thalak-thalaknya

itu jatuh sesuai yang ia niatkan. Tetapi ia memiliki kelonggaran

unhrk rujuk kepada ishinya dan menggaulinya di antara setiap dua

thalak, selama iddah ishinya belum selesai.

Iddah istri selesai begitu ia memasuki haidh ketiga dari hari
jafuhnya thalak secara hukum. Ishi boleh menikah dengan

suaminya, dan juga boleh menolak unfuk menikah dengannya.

Jika suami mengatakan, "Kamu terthalak tiga, yaitu satu thalak di

setiap kali suci," maka jika ia dalam keadaan suci, baik ia telah

digauli atau belum digauli, maka jafuhlah thalak pertama karena

waktu tersebut merupakan wakhr suci. Seandainya suami

menthalak pada waktu tersebut, maka thalaknya dihitung. Jika

iskinya sedang haidh atau nifas, maka thalak pertama jatuh saat ia

suci dari haidh dan nifas. Sedangkan thalak berilmtrya jatuh ketika
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istri suci dari haidh kedua, dan thalak ketiga jatuh ketika iski suci

dari haidh ketiga. Tersisa dan iddah yang harus ia jalani adalah

satu kali suci. Begitu ia mengalami keluar darah pada haidh

keempat, maka iddabnyatelah selesai dari seluruh thalak.

Seandainya suami berkata seperti ini kepada istrinya dalam

keadaan suci,116 atau sedang hamil, maka jafuhlah thalak

pertama. sedangkan dua thalak yang lain belum jafuh, baik ia

haidh dalam keadaan hamil atau tidak haid, hingga ia melahirkan

kemudian suci, sehingga thalak bisa jatuh padanya jika suami

rujuk. Jika suami tidak rnengadakan rujuk, maka iddah'nya selesai

sedangkan dua thalak yang lain tidak jatuh karena istri telah

terputus dari suami dan telah halal bagi laki-laki lain. Thalak suami

padanya tidak jafuh pada saat ifu dalam keadaan perempuan

tersebut tidak lagi menjadi istinya.

Tidak ada beda apakah suami mengucapkan thalak safu,

dua atau tiga; thalak-thalak tersebut jatuh secara bersama-sama

karena tidak ada aturan Sunnah mengenai bilangan thalak. Hanya

saja, saya lebih senang sekiranya ia tidak menjafuhkan thalak

kecuali satu. Demikian pula jika ia berkata, "Yang saya maksud

dengan thalak yang sesuai Sunnah adalah menumt Sunnah thalak

jatuh padanya manakala saya menjafuhkan thalak," maka istrinya

terthalak pada saat itu juga. Seandainya suami berkata kepada

istrinya, "Kamu terthalak," sedangkan ia tidak memiliki niat, atau

ia bemiat untuk menjafuhkan thalak sesuai makna tekstual

ucapannya, maka thalak jafuh pada saat ia mengucapkannya-

116 $a!a tidak mengetahui makna "dalam keadaan suci" karena seluruh

pembicaraan berkaitan dengan ishi yang hamil, sedangkan penjelasan sebelumnyra

berkaitan dengan istri yang suci, baik telah digauli atau belum digauli.
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Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
satu sesuai Sunnah, dan satu lagi sesuai bid'ah," sedangkan
istrinya dalam keadaan suci dan telah digauli, atau dalam keadaan
haidh atau nifas, maka jahrhlah thalak bid'ah itu. Jika ia suci, maka
jatuhlah thalak sunnah. Dalam hal ini tidak ada beda apakah ia
berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak safu thalak secara
Sunnah dan safu thalak secara bid'ah," atau ia berkata, "Safu

thalak sesuai Sunnah dan satu thalak sesuai bid'ah."

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
tiga kali sesuai Sunnah dan tiga kali sesuai bid'ah," maka jatuhlah
tiga thalak padanya pada waktu suami mengucapkan thalak,
karena isfui tidak terlepas dari keadaan sesuai Sunnah atau
keadaan sesuai bid'ah, sehingga thalak-thalak itu jatuh dalam
keadaan mana saja.

Demikian pula seandainya suami berkata kepada istri,
"Kamu terthalak tiga kali, sebagiannya sesuai Sunnah dan
sebagiannya sesuai bid'ah," maka kami menjadikan perkataan
yang dipegang adalah perkataan suami. Jika yang ia maksud
adalah dua thalak sesuai sunnah dan satu thalak sesuai bid'ah,
maka kami menjafuhkan dua thalak Sunnah pada tempatrya dan
menjatuhkan thalak bid'ah pada tempatnya. Demikian pula,
seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga
kali sesuai Sunnah dan bid'ah," maka jika ia berkata, "Yang saya

maksud adalah tiga thalak Sunnah dan bid'ah jatuh secara
bersama-sama," maka thalak-talak tersebut jatuh dalam keadaan
apa pun istrinya itu. Demikian pula seandainya suami berkata,
"Yang saya maksud afuran Sunnah dan bid'ah dalam hal ini adalah
sama." Seandainya ia berkata, "sebagiannya sesuai Sunnah dan
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sebagian yang lain sesuai bid'ah," sedangkan ia tidak memiliki niat,

maka jika istrinya dalam keadaan suci tanpa disefubuhi, maka

jatuhlah dua thalak Sunnah ketika ia mengucapkan thalak, dan

jatuhlah satu thalak bid'ah ketika istrinya itu haidh. Jika iskinya

sudah digaulinya atau sedang keluar darah nifas atau haidh, maka

jatuhlah dua thalak bid'ah saat ia mengucapkan thalak, dan

jatuhlah safu thalak Sunnah saat istrinya telah suci-

Seandainya suami berkata kepada istri, "Kamu terthalak

dengan sebaik-baiknya thalak, atau sebagus-bagusnya thalak, atau

seutama-utamanya thalak, atau sesempumanya thalak," atau

kalimat-kalimat superlatif seperti ifu, saksi saya bertanya

kepadanya tentang niatrya. Jika ia berkata, "Saya tidak meniatkan

apa pun," maka jatuhlah thalak sesuai Sunnah. Demikian pula

seandainya ia berkata, "Aku tidak meniatkan unhrk menjahrhkan

thalak pada waktu yang saya ketahui." Demikian pula seandainya

ia berkata, "Saya tidak mengetahui thalak yang bagus dan yang

buruk dengan suafu sifat, melainkan saya meniatkan sebaik

baiknya thalak," atau alasan lain, maka thalak jatuh saat ia

mengucapkan kata thalak. Ia tidak memiliki jangka waktu selain

waktu dimana ia mengucapkan thalak, sehingga jafuhlah thalak

saat itu juga ketika ia mengucapkan thalak. Atau jika yang berkata,

"Yang saya maksud dengan sebaik-baiknya thalak adalah saya

menthalak karena marah atau selainnya," maka thalaknya jahrh

saat ia mengucapkan kata thalak manakala ia mengajukan bukti."

Seandainya ia berkata kepada istinya, "Kamu terthalak

dengan seburuk-buruknya thalak, atau sekotor-kotomya thalak,

atau sejelek-jeleknya thalak, atau sebusuk-busuknya thalak, atau

sesakit-sakikrya thalak, atau sebenci-bencinya thalak," atau
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kalimat-kalimat semacam ifu yang menjadikan thalak buruk, maka
kami bertanya kepadanya tentang niatnya. Jika ia berkata, "Yang

saya maksud adalah thalak yang menyalahi Sunnah," atau ia
berkata, "Yang saya maksud adalah jika di dalamnya ada thalak
yang paling buruk," maka thalak secara bid'ah jika istrinya dalam
keadaan suci dan digauli, atau haidh, atau nifas, fatuh) pada saat

ia ucapan kata thalak di tempat itu juga.

Jika istuinya dalam keadaan suci tanpa didahului
persefubuhan, maka thalaknya jatrh ketika ia haidh, atau nifas, atau

digauli. Jika suami tdak meniatkan apa pLln, atau bisu, atau lemah

akal sebelum ditanya, maka thalak jatuh pada waktu jah.rhn5ra thalak
bid'ah. Jika ia ditanya kemudian ia menjawab, "Saya meniatkan
thalak yang paling buruk kepadanga saat aku menthalaknya karena

ada kecurigaan terhadapnln, atau karena perilaktrrya png burmk,

atau karena salia membencinya, atau karena ia membenci tanpa ada

keorigaan," sedangkan hal itu dapat menjadikan thalak buruk, maka
jatutrlah thalak pada saat suami mengucapkan thalak, karena ia tidak
menyebutkan wakhlrya thalak sehingga jika demikian maka thalak
jatuh pada \ /aktu yang ia tentukan ifu.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

satu kali dengan thalak yang baik sekaligus buruk, atau yang bagus

sekaligus jelek," atau semacam ifu yang menggabungkan dua hal
yang bertentangan, maka jatuhlah thalak sejak suami

mengucapkan kata thalak, karena thalak yang ia jafuhkan dengan
kalimat tersebut itu jatuh dengan salah satu dari dua sifat. Jika ia
berkata, "Aku meniatkan jahfinya thalak pada vrnktu selain waktu
ini," maka saya fidak menerima ucapannya karena hukum
berdasarkan sisi yang tampak dari ucapannya ifu menunjukkan dua
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thalak, yaitu bahwa thalak jafuh pada saat ia mengucapkan kata

thalak. Sedangkan dalam hubungannya antara ia dengan Allah &
itu thalak tidak jatuh kecuali berdasarkan niatnya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

saat ini, atau sekarang, atau di waktu ini, atau di waktu demikian;

thalak jatuh padamu sesuai Sunnah," maka jika istrinya dalam

keadaan suci tanpa pemah digauli sebelumnya, maka thalaknya itu
jahrh pada istrinya. Tetapi jika saat itu iskinya sudah pemah

digaulinya, atau sedang haidh atau nifas, maka thalak tidak jatuh

padanya di waktu tersebut, dan tidak pula di waktu yang lain

dengan ucapan thalak ini.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

sekarang, atau saat ini, atau di waktu ini, atau di saat ini; dimana

thalak jatuh padamu sesuai bid'ah," maka jika istrinya itu sudah

pemah digaulin5a, atau dalam keadaan haidh atau nifas, maka ia

terthalak. Tetapi jika istrinya dalam keadaan suci dan belum

pemah digaulinya, maka istrinya fidak terthalak.

Seandainya masalahnya sama dalam semua kasus ini, baik

istuinln telah digauli atau tidak digauli, narnun istuinya itu tidak

mengalami haidh karena masih kecil, atau sudah fua, atau sedang

hamil, maka thalak dalam semua kasus tersebut jatuh pada waktu

suami mengucapkannya- Jika suami meniatkan ucapannya

terhadap istui yang telah digaulinya dan dalam keadaan haidh

dalam semua masalah itu sebagai thalak tiga, atau ia
memaksudkan ucapan "kamu terthalak dengan sebaik-baiknya

thalak", atau ucapan "kamu terthalak dari seburuk-buruknya

thalak" itu sebagai thalak tiga, maka jahrhlah thalak tiga. Demikian

pula jika ia meniatkannya sebagai thalak dua. Tetapi jika ia tidak
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meniatkannya unfuk menambahkan bilangan thalak, maka dalam
semua kasus ini jafuh satu thalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
dengan sesempuma-sempumanya thalak," maka hasilnya sarna

seperti di atas. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu

terthalak sebanyak-banyaknya thalak secara bilangan," atau ia
berkata, "Talak yang paling banyak," tanpa menyebut kata
bilangan, maka jatuh tiga thalak. Sedangkan akibaturya yang hakiki
menjadi unrsannya dengan Allah & karena yang tampak dari
perkataannya itu adalah thalak tiga.

Thalak terhadap istri yang sudah digauli, baik merdeka
muslimah, kafir &immi, atau budak muslimah, maka hukumnya
sama dalam hal ;atuhnya thalak. Jika suami meniatkan sesuatu,

maka ada kelonggaran baginya dalam hubungannya dengan
Allah fr bahwa thalaknya itu tidak jatuh kecuali pada saat ia
meniatkan thalak. Seandainya suami berkata kepada istrinln,
"Kamu terthalak sepenuh Makkah," maka jatuh safu kecuali ia
meniatkannya lebih dari satu. Demikian pula seandainya ia
berkata, "Sepenuh bumi, atau sepenuh segala sesuafu dari bumi."
Karena thalak ifu tidak mengisi sesuafu kecuali dengan ucapan
saja, sedangkan sahr thalak atau tiga thalak ifu sama dalam
perkara ynng diisi dengan ucapan.

Seandainya suami menetapkan unkfunya dan mengatakan,
"Kamu terthalak besok, atau tahun depan, atau jika kamu berbuat
demikian atau demikian, atau darimu muncul demikian," maka
istrinya terlhalak pada waktu yang ditenfukan itu, bukan
sebelumnya. Seandainya suami berkata kepada iski yang telah
digauli dan mengalami haidh, "Jika fulan datang, atau fulan
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merdeka, atau fulan berbuat demikian dan demikian, atau jika

kamu berbuat demikian, maka kamu terthalak," maka thalak Udak

jafuh kecuali pada waktu dimana ia menjatuhkan thalak tersebut,

baik ia sedang haidh atau suci. Seandainya ia berkata, "Kamu

terthalak pada waktu demikian sesuai Sunnah," maka jika wakfu

tersebut istrinya dalam keadaan suci tanpa ada persetubuhan di

dalamnya, maka jatuhlah thalak. Tetapi jika istrinya dalam keadaan

haidh, nifas, atau pemah digauli, maka thalaknya tidak jatuh

kecuali sesudah ia suci dari haidh setelum teriadi persetubuhan-

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tidak

sesuai dengan Sunnah atau bid'ah, atau sesuai dengan Sunnah dan

bid'ah," maka istrinya terthalak pada saat suami mengucapkan

thalak.

6- Thalak Terhadap Istri yang Belum Digauli

Allah @ berfirman,

"ti:Uifo,'7uswqffi7'6wi
"Thalak (7nng dapat diruiuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan @ra yang makruf atau mencenikan dengan can

Wng baik."{Qs. Al Baqarah l2l:229)

",;;pe.i:'C,ig";.b',i3C<X@oE
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'Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain."(Qs. Al Baqarah l2l:2301

AI Qur'an menunjukkan -Allah Mahatahu- bahwa

barangsiapa yang menalak istrinya, baik ia telah menggauli atau

belum menggaulinya, sebanyak Uga kali, maka istrinya ifu tidak

halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain.

Seandainya suami berkata kepada istoinya yang belum pemah

digaulinya, "Kamu terthalak tiga," maka istrinya ifu diharamkan

baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain.
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2488. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban,

dari Muhammad bin Iyas bin Bukair, ia berkata: Seorang laki-laki

menthalak iskinya tiga kali sebelum menggaulinya. Kemudian ia

berpikir unfuk menikahinya lagi. Ia pun datang untuk meminta

fatwa. Ia lantas bertanya kepada Abu Hurairah dan AMullah bin

Abbas @ tentang perkara tersebut. Keduanya menjawab,

"Menurut kami, kamu tidak boleh menikahinya hingga ia menikah

dengan suami yang lain." Laki{aki ifu berkata, "Thalakku

kepadanya hanya safu." Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya

kamu telah melepaskan dari tanganmu karunia yang telah kamu

-i1iLi."117
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117 Hadits ini telah disebutkan berikut akfuiinrp pada (no. 2zO3) dalam bab

tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga. Uhat juga (no. 1405).
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& $;i o)\At)ti;i'*r;t>cUi tiy

;?v"J3'8
2489. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Said, dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Nu'man bin Abu
Alyasy Al Anshari, dari Atha' bin Yasar, ia berkata, "seorang

laki{aki datang untuk bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash
tentang seorang lakiJaki yang menceraikan istrinya tiga kali
padahal dia belum pemah menyefubuhinya." Atha' berkata: Lalu
aku berkata, "Thalak unfuk gadis hanya jatuh satu kali." Abdullah
bin Umar bin Ash berkata kepadaku, "Kamu ini fukang dongeng!
Thalak safu kali membuakrya terthalak ba'in (terpisah), dan tiga
kali menjadikannya haram hingga ia menikah dengan laki-laki
luir',."118

Allah fr berfirman,

";;3'6$'{#i1*Og;55iW
"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan difi

(menunggu) tiga kali guru'. "(Qs. Al Baqarah I2l: 228],

e

6,"1";y?i,lJoyp'-tA|;;;iT;!N;j
-i9f,

'Dan suami-suamin5m berhak merujuEiryn dalam masa b

menanti ifu, jika mereka (para suami) ifu menghendaki perbaikan

hubungan "(Qs. AI Baqarah 121 228)

118 gu611r ini telah disebutkan berikut takfuit'nya pada (no. 2404) dalam bab
tentang peftedaan pendapat terloit thalak Uga.
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Al Qur'an menunjukkan bahwa rujuk bagi suami yang

menthalak satu atau dua kali itu hanya berlaku terhadap istri yang

masih dalam iddah, karena Allah ft hanya memberlakukan rujuk

di masa iddah. Suami tidak berhak rujuk manakala iddah istut

sudah berakhir karena pada saat itu istri tersebut halal untuk

menikah dengan laki-laki selain suami yang menthalak.

Barangsiapa yang menthalak istrinya sedangkan ia tidak pemah

menggaulinya, baik satu thalak atau dua thalak, maka ia tidak

boleh rujuk kepada istrinya, dan tidak ada iddah. Perempuan

tersebut boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang halal

baginya, baik dalam hal ini ia masih gadis atau sudah janda.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang belum

pemah digauli, "Kamu terthalak tiga kali sesuai Sunnah, atau tiga

kali sesuai bid'ah, atau tiga kali yang sebagiannya sesuai Sunnah

dan sebagiannya sesuai bid'ah," maka ketiga thalak itu jafuh secara

bersama-sama saat suami mengucapkan thalak. Karena terhadap

istri seperti itu tidak berlaku Sunnah atau bid'ah. Demikian pula

seandainya istri pemah digauli tetapi ia tidak mengalami haidh

karena masih kecil atau sudah tua, atau sedang mengandung. Jika

suami memaksudkan thalak tiganya terhadap iski yang sudah

digaulinya ihr bahwa thalak-thalak tersebut jatuh di setiap awal

bulan, maka menunrt hukum thalak tiga thalak-thalak tersebut

jatuh secara bersama-sama. Tetapi ada kelonggaran dalam

hubungannya dengan Allah unfuk menjatuhkan thalak pada

istrinya di setiap penghujung bulan sebanyak safu kali, dan ia boleh

rujuk di sela-sela itu dan menggaulinya. Ada kelonggaran dalam

hubungannya antara ia dengan Allah ft, tetapi tidak ada

kelonggaran bagi isfui unfuk membenarkan ucapan suami dan

membiarkan suami menyenhrhnya. Karena perkataan suami itu
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secara harfiah menunjukkan bahwa thalak tersebut jafuh secara
bersama-sama. Sedangkan istri tidak mengetahui hal ifu
sebagaimana yang dikatakan suami. bisa jadi suami berbohong
terhadap hatinya.

Seandainya suami berkata kepada iskinya yang belum
digaulinya, "Kamu terthalak tiga kali sesuai Sunnah, maka thalak-
thalak tersebut jatuh saat suami mengucapkannya. Jika ia
meniatkan agar thalak-thalaknya itu jatuh di penghujung setiap
bulan, maka tidak ada kelonggaran bagi isfui unfuk membenarkan

ucapan suami karena tidak ada ka,vajiban iddah baginya sehingga
jatuh dua thalak padanya; di penghujung setiap bulan jatuh satu

thalak. akan tetapi ada kelonggaran bagi suami dalam
hubungannya dengan Allah untuk jatuhnya satu thalak sedangkan
dua thalak yang lain tidak jatuh, karena keduanya jatuh dalam
keadaan perempuan itu tidak lagi menjadi istrinya, dan tidak pula

sedang menjalani iddah.

Seandainya suami berkata kepada istri yang mengalami
haidh dan belum digaulinya, "Kamu terthalak jika fulan datang
sebanyak safu kali sesuai Sunnah, atau tiga kali sesuai Sunnah,"
kemudian ia menggauli istrinya itu sebelum fulan datang, maka
jatuhlah satu atau tiga thalak pada istrinya jika furlan telah datang

dalam keadaan ishinya ifu suci tanpa ada persefubuhan di
dalamnya. Jika fulan datang dalam keadaan istrinya suci dari awal

haidh, maka ia terthalak sebelum ia digauli. Saya akan bertanya

kepada suami, "Apakah kamu bermaksud menjafuhkan thalak
dengan kedatangan fulan saja?" Jika ia menjawab, *Ya," atau ia
berkata, "Aku ingin menjatuhkan thalak dengan kedatangan fulan
sesuai Sunnah unfuk istri yang belum digauli, bukan Sunnah untuk
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istri yang sudah digauli," maka saya menjafuhkan thalak padanya,

bagaimana pun keadaan istrinya itu. Karena hal itu tidak ada pada

diri saat suami bersumpah, dan tidak pula saat ia meniatkan

Sunnah bagi perempuan yang belum digauli. Saya menjatuhkan

thalak hanya berdasarkan niat suami yang disertai ucapannya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang belum

pemah digaulinya, "Kamu terthalak, kamu terthalak, kamu

terthalak," maka jafuhlah thalak pertama pada istrinya, sedangkan

dua thalak yang lain tidak jatuh padanya. Alasannya adalah karena

thalak pertama merupakan kalimat yang sempuma dan dengan itu

jahrhlah thalak, sehingga istrinya itu terpisah dari suaminya tanpa

ada kewajlban iddah padanya. Thalak udak jatuh pada perempuan

yang bukan lagi menjadi iski.
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2490. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu Qusaith, dari Abu

Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, bahwa ia berkata

tentang seorang laki-laki yang menthalak iskinya sedangkan ia

belum pernah menggaulinya, "Kamu terthalak, kemudian kamu

terthalak, kemudian kamu terthalak." Abu Bakar berkata, "Apakah

ia menthalak seorang isfui di tengah jalan? Istrinya ifu telah

terpisah darinya sejak ia menthalaknya pertama kali."119

7. Thalak Secara Tempo

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami berkata kepada

istrinya, "Kamu terthalak besok," maka saat terbit fajar hari ifu
istrinya terthalak. Demikian pula, seandainya ia berkata kepada

iskinya, "Kamu terthalak pada awal bulan demikian," maka

119 Suru fidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi
meri'.,vayatkannya dalam Sraar Al Kubm (7/355) dan Ma'ifah As-Sunan vn Al Atnr
(5/4e1l,.

Sesudah menyebutkan riwayat ini Al Baihaqi berkata, "lni adalah riwayat dalam
bentuk makna ... dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin fuqam, ia berkata: Hasan
berkata: Rasulullah i$ bersabda, "Thahk tahadap istri yang belum digauli itu atu."

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadlts mursal, dan periwayatrya yang bernama
Sulaiman bin Arqam itu status lemah. Dimungkinkan -seandainya hadits ini shahih-
yang dimaksud adalah thalak terhadapnya dan thalak istri yang sudah digauli itu satu,
sebagaimana yrang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Allah Mahatahu."
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apabila ia telah melihat permulaan bulan, maka itulah waktunya.

Jika ia menggauli istrinya sedangkan ia tidak tahu bahwa fajar

telah terbit pada hari ia menjatuhkan thalak, atau ia tidak

mengetahui bahwa bulan sabit telah terlihat, kemudian diketahui

bahwa fajar telah terbit sebelum ia menggauli iskinya, atau bulan

sabit telah terlihat sebelum ia menggauli istrinya, namun diketahui

bahwa persetubuhan itu terjadi sesudah Maghrib kemudian

sesudah itu terlihat bulan sabit, maka jatuhlah thalak sebelum ia

menggauli istrinya, sehingga istrinya itu berhak atas mahar standar

lantaran telah digauli suaminya sesudah jafuh thalak padanya ilga

kali. Jika suami menthalaknya tiga kali, maka tidak tersisa thalak

terhadap istri selain thalak itu. Jika suami menthalaknya satu kali,

maka istri berhak mahar standar atas suami. Persefubuhan yang

dilakukan suami terhadapnya ihr tidak dianggap sebagai rujuk.

Perkataan yang dipegang terkait persefubuhan adalah perkataan

suami dengan disertai sumpahnya. Demikian pula dalam masalah

pelanggaran sumpah, kecuali ada bukti yang menunjukkan hal

yang berbeda dari yang dikatakan suami, atau bukti berupa

pengakuan suami bahwa ia telah melakukan persefubuhan

sehingga mengakibatkan kewajiban atas dirinya, sehingga hak

tersebut diambil untuk istrinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

pada bulan demikian, atau sampai bulan demikian, atau pada

kemunculan bulan sabit bulan demikian, atau ketika memasuki

bulan demikian, atau menjelang bulan demikian," maka iskinya ifu

ter*ralak pada saat matahari terbenam pada malam dimana suami

melihat bulan sabit pada bulan tersebut. Seandainya bulan sabit

pada bulan ihr terlihat pada wakfu sore, maka istrinya tidak

terthalak kecuali dengan terbenamnya matahari. Karena bulan
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sabit tidak dihitung kecuali sejak malarnnya, bukan dari siang
dimana bulan sabit ifu terlihat, tetapi tidak terlihat sebelum itu pada
malam harinya.

seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
jika masuk tahun sekian, atau bersamaan dengan masuk tahun
sekian, atau jika datang tahun sekian," maka ketenfuannya sama
seperti bulan, tidak berbeda sama sekali. Jika masuk tahun dimana
suami menjatuhkan thalak, maka jafuhlah thalak pada istrinya.
seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak selepas
bulan demikian, atau dengan berlalunya bulan demikian, atau habis
bulan demikian," maka jika bulan tersebut habis dan terlihat bulan
sabit di awalbulan berikutnya, maka isfuinya ifu terthalak.

8. Thalak untuk Waktu yang Telah Lewat

Asy-Syafi'i befkata: Seandainya suami berkata kepada
istrinya, "Kamu terthalak kemarin, atau terthalak pada tahun
pertama, atau terthalak pada bulan yang lalu, atau pada hari
Jum'at yang-lalu," kemudian suami tersebut mati atau bisu, maka
istrinya terthalak saat ifu juga dan menjalani iddah mulai saat ifu
juga- ucapan thalak suami untuk waktu yang telah laru dengan
dimaksudkan untuk waktu sekarang itu tidak bisa diterima.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain dari Asy-
syafi'i, bahwa jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
kemarin," sedangkan ia bermaksud untuk menjatuhkannya pada
jam yang sama kemarin, maka thalak tidak jafuh karena wakfu
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kemarin telah lewat sehingga thaiak tidak jatuh pada waktu yang

tidak ada.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami ditanya lalu ia

menjawab, "Aku berkata seperti ifu tanpa niat apa pun," atau ia

menjawab, "Saya berkata seperti ifu agar thalak jafuh padanya di

wal<tu ini," maka jafuhlah thalak pada istinya pada saat suami

mengucapkan thalak tersebut, dan isfuinya menjalani iddah sqak

wakhr tersebut. Seandainya ia menjawab, "Saya mengatakannSa

untuk mengakui bahwa saya telah menthalaknya pada wal',rtu ini,

kemudian saya menggaulinya," maka istrinya berhak atas mahar

standar, dan ia menjalani iddah sejak hari ia digauli suaminla.

Seandainyra suami tidak menggaulinya sesudah waktu dimana ia

berkata kepadanya, "Kamu terthalak pada walitr.r demikian," dan isfui

membenarkan bahr,rm suami menthalaknya pada waktu tersebut,

maka ia menjalani iddah sejak suami mengucapkan thalak. Jika istri

berkata, "Akr fidak tahu," maka ia menjalani iddah sejak ia yakin,

dan ia seperti isbi yang telah dithalak tetapi ia belum tahu.

' Seandainya masalahnya slna, lalu suami berkata, "Aku

menthalakmu pada waktu ini, dan yang saya maksud adalah kamu

terthalak pada waktu ini lantaran thalakku kepadamu," atau suami

menthalaknya pada waktu ini lalu ia berkata, "Kamu terthalak,

maksudnya adalah istri yang dithalak pada waktu ini," maka jika

suami tahu bahwa istrinya itu telah terthalak pada waktu ini

darinya atau dari orang lain berdasarkan bukti yang

menunjukkannya, atau dengan pengakuan dari istri, maka suami

diminta bersumpah bahwa ia tidak bermaksud untuk mengadakan

thalak yang bam, dan perkataan yang dipegang adalah

perkataannya. Jika ia menolak unfuk bersumpah, maka istrinya ifu
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bersumpah dan ia pun terthalak. seperti ifu pula seandainya suami
berkata kepada istri, "Kamu terthalak pada salah safu dari waktu-
waktu ini." Demikian pula jika suami berkata, "Kamu adalah istri
yang dithalak," atau ia memanggil, "Wahai istri yang dithalak pada
sebagian dari waktu-waktu ini."

Seanflsipru suami berkata kepada istrinya yang telah
digaulinya, "Kamu terthalak jika saya menthalakmu, atau kapan
saja saya menthalakmu, atau bilamana saya menthalakmu," atau
kalimat-kalimat seperti itu, maka istrinya itu tidak terthalak hingga
suaminya menthalaknya. Jika ia menthalaknya safu kali, maka
jafuhlah padanya thalak satu lantaran suami baru memulai thalak.
Jafuhnya thalak pada istri terjadi pada batas u/akfu dimana suami
menangguhkan thalak kepadanya, seperti perkataan suami,
"Kamu terlhalak jika fulan datang, atau jika kamu masuk rumah,,,
atau kalimat-kalimat seperti itu. Thalak yang kedua juga dijatuhkan
pada batas waktu, dan sesudah itu fidak jahrh thalak pada istri.

Seandainya suami berkata kepada istri, "Kamu terthalak
setiap kali thalakku jafuh padamu," atau kalimat semacam ifu,
maka istrinya tidak tertentu hingga thalak suami jatuh padanya.
Jika suami menjafuhkan satu thalak pada istri dimana ia berhak
unfuk rujuk, maka jatuhlah pada istrinya tiga thalak. Yang pertama
karena dgatuhkan suami, yang kedua karena jafuhnya thalak
pertama, dan yang ketiga jafuh karena thalak yang kedua
merupakan batas waktu jatuhnya thalak ketiga. Yang demikian itu
seperti perkataan suami, "Setiap kali kamu masuk rumah ifu, dan
setiap kali kamu berbicara kepada fulan, maka kamu tertenfu."
Jadi, setiap kali istri melakukan sesuatu yang dijadikan suami
sebagai batasan waktunya thalak, maka jatuhlah thalak.
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Seandainya suami berkata, "Yang saya maksud dari ini

semua adalah kamu terthalak jika saya menthalakmu," maka

perkataannya ini tidak diterima dalam peradilan, karena yang

tertangkap secara nyata dari perkataan thalaknya berbeda dari

penjelasannya ini. Tetapi dalam hubungannya dengan Allah &, ia
boleh menahannya. Sementara isfui tidak memiliki kelonggaran

untuk tetap bersama suaminya, karena ia tidak mengetahui

kejujuran suami sebagaimana suami mengetahui kejujuran dirinya

sendiri. Demikian pula seandainya suami menthalaknya dengan

kalimat thalak yang gamblang, atau kalimat yang identik dengan

thalak, sedangkan niatnya adalah thalak. Demikian pula,

seandainya suami memberikan pilihan kepada istrinya, lalu istrinya

memilih dirinya sendiri (thalak), atau suami memberikan

kewenangan terhadap istrinya kemudian istrinya menthalak dirinya

sendiri sahr kali. Karena semua thalak ini jatuh pada istri lantaran

thalak suami. Demikian pula dengan setiap thalak dari pihak suami

seperti sumpah ila'dan selainnya dimana suami memiliki hak rujuk

di dalamnya

Jika thalak yang dijatuhkan suami itu telah jatuh sedangkan

ia tidak memiliki hak untuk rujuk, maka tidak jatuh pada istri selain

thalak yang dijatuhkan suami saat ia memiliki hak untuk ruiuk-

Karena thalak yang kedua dan ketiga tidak jatuh kecuali dengan

batasan waktu thalak pertama sesudah jatuhnya, sehingga thalak

suami terhadap perempuan yang tidak boleh ia rujuk itu tidak

jatuh. Misalnya adalah suami berkata, "Jika thalakku jatuh

padamu, maka kamu terthalak." Kemudian suami melakukan

khululerhadap iskinya, maka jatuhlah pada istri thalak khulu',

sedangkan thalak yang lain tidak jatuh padanya. Karena thalak

yang dijatuhkan suami dengan khuluiu jatuh, sedangkan istri
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sesudah itu tidak lagi dihukumi sebagai istri, dan suami pun tidak
berhak rujuk kepadanya.

Rabi' berkata: Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu
terthalak jika aku menolakmu," sedangkan maksudnya adalah
istrinya itu terthalak dengan thalak tersebut saat ia menthalaknya,
maka dihitung sebagai satu thalak.

9. Fasakh (Penghapusan Akad)

Asy-Syafi'i berkata: Setiap penghapusan akad yang terjadi
antara suami-istri itu tidak mengakibatkan jafuhnya thalak, baik
safu atau thalak sesudahnya. Misalnya adalah seorang budak laki-
laki memiliki istri budak perempuan, kemudian budak perempuan
tersebut dimerdekakan dan memilih unfuk berpisah dari suaminya.
Atau suami mengalarni impoten, lalu isfui diberi pilihan dan ia
memilih unfuk berpisah dari suaminya. Atau seorang lakiJaki
menikahi seorang perempuan dalam keadaan ia sedang ihram
sehingga pemikahannya terhapus, atau seperti nikah mut'ah.
Dengan semua ini tidak jafuh satu thalak, dan tidak pula thalak-
thalak sesudahnya, karena yang demikian ifu merupakan
penghapusan akad tanpa thalak. Seandainya seorang laki-laki
berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak di mana saja kamu
berada," lalu suaminya menthalaknya satu kali, maka tidak jatuh
padanya selain safu thalak. Karena jika istri tertentu satu kali,
maka ia terthalak di mana saja ia berada. Demikian pula
seandainya ia berkata kepada iskinya, "Kamu terthalak di mana
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saja, kapan saja, dan dari mana saja." Seandainya suami berkata

kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan suatu thalak," maka

jatuhlah satu thalak. Tetapi ia ditanya mengenai kalimat "suatu

thalak". Jika ia mengatakan, "Maksudnya kamu terthalak jika

kamu terthalak," maka jafuhlah dua thalak. yang pertama karena

suami menjatuhkan thalak, dan yang kedua karena pelanggaran

ucapan. Yang pertama memiliki batas waktu. Jika suami berkata,

"Yang saya maksud adalah dua thalak," maka jatuhlah dua thalak

secara bersama-sama. Jika ia berkata, "Saya hanya bermaksud

unfuk memahamkan yang pertama dengan yang kedua," maka ia

dirninta bersumpah, dan jafuhlah satu thalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

jika fulan datang ke negeri demikian dan demikian," lalu fulan

datang ke negeri tersebut, maka istrinya ter*ralak. Jika fulan tidak

datang ke negeri tersebut, melainkan ia datang ke negeri lain,

maka iskinya tidak terthalak. Seandainya ia berkata, "Kamu

terthalak setiap kali fulan datang," maka setiap kali fulan datang

istrinya terthalak sahr kali. Kemudian, setiap kali fulan pergi dari

kota dan datang lagi, maka istrinya terthalak satu kali hingga habis

semua thalak. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu

terthalak jika fulan datang," kemudian fulan datang membawa

mayit, maka istrinya tidak terthalak karena fulan tidak dihukumi

datang. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu

terlhalak jika fulan datang," lalu fulan datang dengan cara dipaksa,

maka istrinya tidak terthalak karena hukum perbuatan yang

dipaksakan itu seperti tidak ada. Seandainya suami berkata kepada

istrinya, "Kamu terthalak manakala kamu melihat fulan di negeri

ini," lalu istrinya melihat fulan tetapi ia didatangkan dengan cara

paksa, maka istrinya terthalak. Alasannya adalah karena suami
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menjafuhkan thalak pada syarat istri merihat fulan, sedangkan
dalam kejadian istri melihat fulan itu tidak ada paksaan
terhadapnya yang dapat membatalkan thalak.

Rabi' berkata: Ketenfuan ini berlaku jika setiap kedatangan
fulan terjadi saat istri dalam masa iddah. Adapun jika istri telah
keluar dan iddah, kemudian fulan pergi dan datang lagi, maka
thalak tidak jatuh padanya karena saat itu ia tidak lagi sebagai
seorang istri, melainkan seperti perempuan asing.

seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
jika kamu berbicara kepada fulan," lalu ishinya berbicara kepada
fulan dalam keadaan masih hidup, maka istrinya terlhalak. Jika
istri berbicara kepada fulan di tempat yang semestinya fulan
mendengar perkataan istri, maka ia terthalak meskipun fulan tidak
mendengamya. Jika istri berbicara kepada futan dalam keadaan
sudah mati atau tidur, atau di tempat yang seseorang tidak bisa
mendengar perkataan orang yang berbicara kepadanya, maka istri
tidak terthalak. seandainya istri berbicara kepada fulan dalam
keadaan istri tidur atau terganggu akalnya, maka ia tidak terthalak
karena ifu bukan ucapan yang bisa dipahami manusia dan tidak
ada hukum yang berlaku baginya sama sekali. Demikian pula
seandainya ia dipaksa unfuk berbicara kepada fulan, maka ia tidak
terthalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang telah
digaulinya, "Kamu terthalak, kamu terthalak, kamu terthalak,"
maka jatuhlah thalak pertama saja, dan ia ditanya mengenai apa
yang ia niatkan terhadap dua thalak sesudahnya. Jika ia
bermaksud unfuk menjelaskan thalak pertama, maka jatuhlah safu
thalak. Jika ia bermaksud mengadakan thalak sesudah thalak
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pertama, maka jatuhlah sesuai yang ia maksudkan. Jika yang

memaksudkan thalak ketiga sebagai penjelasan terhadap thalak

kedua, maka jatuhlah thalak dua. Jika ia memaksudkannya sebagai

thalak ketiga, maka jatuhlah thalak tiga. Jika ia meninggal dunia

sebelum ditanya, maka jatuh thalak tiga karena yang tampak dari

ucapannya adalah thalak tiga.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

dan terthalak, terthalak," maka jahrhlah dua thalak, yaifu thalak

pertama dan kedua yang disambung dengan kata dan, karena ihr

merupakan kalimat permulaan sesuai yang tampak. Sedangkan

kata yang ketiga harus diselidiki. Jika yang ia memaksudkannya

sebagai thalak, maka jatuhlah sebagai thalak. Jika ia tidak

memaksudkan sebagai thalak, melainkan untuk memahamkan kata

pertama atau mengulanginya, maka ifu bukan thalak. Seandainya

suami berkata, "saya memaksudkan kata thalak kedua untuk

memahamkan kata thalak pertama, dan memaksudkan kata thalak

ketiga sebagai thalak," maka istrinya terthalak tiga kali secara

hukum, karena sesuai yang tampak kata thalak yang kedua itu

merupakan thalak yang diucapkan sebagai permulaan, bukan

unfuk memahamkan. Konsekuensi ucapan ini ada dalam

hubungan antara ia dengan Allah, tidak diiadikan pegangan dalam

peradilan. Thalak yang ketiga jatuh karena ia memaksudkannya

sebagai kalimat permulaan, bukan unhrk memahamkan kalimat

sebelumnya meskipun hal itu memungkinkan. Demikian pula

seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak, kemudian

kamu terthalak, kemudian kamu terthalak," maka jatuhlah dua

thalak, sedangkan thalak yang ketiga dijadikan komiknen dalam

hubungannya dengan Allah sebagaimana telah saya sampaikan.
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Seandainya suami berkata kepada iskinya, ,,Kamu

terthalak, dan kamu terthalak, kemudian kamu tedhalak,,, maka
jafuh tiga thalak karena yang pertama mempakan permulaan
thalak, yang kedua juga merupakan karimat permuraan, dan
demikian pula kalimat ketiga sesuai yang tampak tidak lain
merupakan kalimat permulaan, karena ia tidak dalam rangkaian
dari kalimat pertama. seandainya suami berkata kepada istrinya,
"Kamu terthalak, bahkan kamu terthalak," maka istrinya terthalak
dua- seandainya ia berkata, "Saya hanya bermaksud untuk
memahamkan, atau mengulangi thalak pertama kepadanya,,, rnaka
ucapannya ini tidak dijadikan pegangan secara hukum, karena kata
"bahkan" itu menjatuhkan thalak yang baru, bukan unfuk
memahamkan thalak lain yang telah berlalu. Seandainya suami
berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan suatu thalak,,,
maka jatuhlah satu thalak kecuali ia memaksudkan kata thalak
yang kedua ifu sebagai thalak yang kedua. Karena kata ,,terthalak

dengan suafu thalak" merupakan sifat tharak, seperti perkataan,
"Dengan thalak yang baik, atau thalak yang buruk.,,

10. Thalak dengan Hitungan

Asy-syafi'i berkata: seandainya suami berkata kepada
istrinya, "Kamu terthalak satu yang sebelumnya satu, atau safu
yang sesudahnya satu," maka jafuh dua tharak. Jika ia berkata,
"Yang saya maksud adalah safu, sedangkan yang sebelumnya atau
sesudahnya tidak saya maksudkan sebagai thalak," maka
ucapannya ini tidak dijadikan pegangan dalam hukum, melainkan
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menjadi komitmen antara ia dengan Allah &. Seandainya suami

menthalak ishinya satu kali kemudian ia rujuk, kemudian ia

berkata, "Kamu terthalak sahr yang sebelumnya satu," lalu ia

berkata, "Yang saya maksud adalah saya telah menthalaknya sahr

kali sebelum ini," maka ia diminta bersumpah dan perkataannya

itu dapat dijadikan pegangan dalam hukum. Seandainya ia berkata,

"Kamu terthalak safu yang sesudahnya satu," kemudian ia diam,

kemudian ia berkata, "Yang saya maksud adalah sesudahnya sahr

thalak yang saya jahrhkan padamu sesudah lama kemudian, atau

saya tidak menjatuhkannya padamu kecuali sesudahnya," maka

ucapannya ini tidak diiadikan pegangan dalam hukum, melainkan

menjadi komitmen antara ia dengan Allah &'

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Badanmu, atau

kepalamu, atau vaginamu, atau kakimu, atau tanganmu," atau ia

menyebutkan suatu anggota tubuh atau jari dari istrinya, atau apa

saja dari badannya bahwa ia terthalak," maka istrinya ifu terthalak'

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "sebagian dari dirimu

terthalak, satu bagian terhadap fubuhmu," atau menyebutkan safu

bagian apa pun dari seribu bagian, maka istrinya itu teflhalak.

Thalak tidak bisa dibagi.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

setengah, atau sepertiga, atau seperempat thalak, atau sah: bagian

dari seribu bagian," maka istrinya terthalak. Thalak tidak bisa

dibagi. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

dengan dua kali setengah thalak," maka istrinya terhadap sahr

kecuali suami memaksudkan sebagai dua thalak. Atau suami

berkata, "Yang saya maksud adalah jahfi setengah thalak sesuai

hukumnya, dan setengah yang lain merupakan thalak yang baru
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sesuai hukumnya, apa pun ifu," maka jafuhlah dua thalak.
Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu
terthalak tiga kali sepertiga thalak, atau empat kali seperempat
thalak," maka semua ifu sebagai safu thalak, karena setiap thalak
itu terdiri dari dua kali setengah, tiga kali sepertiga, atau empat kali
seperempat. Kecuali ia meniatkan lebih dari ifu sehingga jatuhlah
niat sesuai ucapannya. Demikian pula seandainya ia berkata
kepada istrinya, "Kamu terthalak setengah, dan sepertiga, dan
seperenam thalak, atau setengah, seperempat dan seperenam
thalak."

Seandainya seseorang melihat seorang istrinya dan
perempuan lain yang bukan istrinya bersamanya, lalu ia berkata,
"Salah seorang di antara kalian berdua terthalak," maka perkataan
yang dipegang adalah perkataan suami. Jika yang ia maksud
adalah istrinya, maka istrinya terthalak. Tetapi jika yang ia maksud
adalah perempuan asing ifu, maka istrinya tidak ter.thalak. Jika ia
berkata, "Yang saya maksud adalah perempuan asing ifu,,, maka
ia diminta bersumpah, sedangkan istrinya tetap pada keadaannya
semula; udak latuh thalak padanya. seandainya ia berkata kepada
istrinya, "Kamu terthalak safu dalam dua," maka jafuh sebagai safu
thalak- Tetapi ia ditanya mengenai kalimat "dalam dua". Jika ia
menjawab, "Saya tidak meniatkan apa pun," maka tidak jafuh
selain safu thalak, karena satu tidak masuk ke dalam dua secara
hifungan. Tetapi jika yang ia maksudkan adalah dua, maka istrinya
terthalak dua. Jika ia berkata, "Yang saya maksud dengan dua
dalam safu adalah sahr thalak disertai dua thalak," maka isfuinya
terthalak tiga secara hukum.
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Demikian pula seandainya suami berkata, "Aku meniatkan

satu," maka secara hukum istrinya terthalak tiga. Seandainya ia

berkata, "Kamu terthalak safu dan satu," maka istrinya terthalak

dua. Seandainya ia berkata, "Safu dan dua yang tersisa untukku

padamu," maka istrinya terthalak safu. Demikian pula seandainya

ia berkata, "Saht dan satu yang tersisa bagiku padamu, dan satu

yang tidak saya jatuhkan padamu selain satu." Seandainya ia

berkata, "Kamu terthalak safu, tidak jatuh padamu selain safu yang

jatuh padamu," maka jatuh pada istrinya satu thalak ketika ia

mengucapkan thalak.

Jika seorang laki{aki memiliki empat istri lalu ia berkata,

"Aku telah menjafuhkan di antara kalian safu thalak," maka

masing-masing dari mereka terthalak satu kali. Demikian pula

seandainya ia berkata, "Dua, atau tiga, atau empat," kecuali ia

meniatkan bahwa masing-masing thalak itu dibagi di antara

mereka sehingga masing-masing dari mereka terthalak sesuai

jumlah bilangan yang ia sebutkan, baik ihr satu, dua, tiga atau

empat. Jika ia berkata, "Aku menjahrhkan di antara kalian lima

thalak," maka masing-masing dari mereka terthalak dua. Demikian

pula dengan bilangan selebihnya hingga mencapai delapan thalak.

Jika bilangan lebih dari delapan, maka mereka semua terthalak

tiga.

Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah tiga, atau

empat, atau lima unfuk salah seorang di antara mereka," maka

istri yang ia maksudkan ihr terkena thalak tiga. Istri-istri yang lain

tidak dikenai hitungan tersebut- Ada pertanggungan tersendiri

antara ia dengan Allah ffi. Sedangkan istri-istri yang lain terthalak

dua kali. Seandainya ia berkata, "Di antara kalian lima thalak,
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dimana sebagian dari kalian memperoleh thalak yang lebih banyak
daripada sebagian yang lain," maka perkataan yang dipegang
adalah perkataan suami. Thalak minimal yang jatuh pada mereka
adalah safu secara hukum. Kemudian suami diberi penangguhan
hingga ia menjafuhkan sisa thalaknya kepada siapa saja yang ia
maksudkan. Ia tidak boleh melakukan penjatuhan thalak yang baru
yang sebelumnya tidak ia inginkan pada pokok thalak. Jika ia tidak
meniatkan kelebihannya untuk salah seorang di antara mereka,
lalu ia ingin agar safu thalak sisa itu dibagi di antara mereka,
masing-masing memperoleh seperempat, sehingga mereka semua
terkena dua thalak, maka hukumnya boleh.

seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
tiga kecuali dua," maka istrinya terthalak sah.r. Jika ia berkata,
"Kamu terthalak tiga kecuali safu," maka istrinya terthalak safu.
Jika ia berkata, "Kamu terthalak tiga kecuali tiga," maka istrinya
terthalak tiga. Pengecualian itu diperbolehkan hanya jika masih
tersisa dari bilangan yang disebutkan sehingga masih bisa disebut
apa yang ia maksudkan. Adapun jika tidak tersisa sedikit pun dari
yang ia sebutkan dari yang ia kecualikan, maka pengecualian
tersebut tidak boleh, dan itu mustahil."

Seandainya suami berkata kepada istrinya, ,,Kamu

terthalak, kemudian terthalak dan terthalak kecuali safu,,, maka
istrinya terthalak tiga. Karena ia telah menjatuhkan setiap thalak
secara tersendiri, sedangkan bilangan satu tidak boleh dikecualikan
dengan safu. Seperti seandainya ia berkata kepada dua budak
miliknya, "Mubarak merdeka dan salim merdeka kecuali salim."
Pengecualian ini tidak boleh, dan kemerdekaan terjadi pada
keduanya secara bersama-sama. sebagaimana tdak boleh
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mengatakan, "Salim merdeka kecuali Salim." Pengecualian

hukumnya udak boieh manakala pengucapnya memisahkan

kalimat. Pengecualian hukumnya boleh manakala ia

menggabungkan kalimat, kemudian tersisa sesuatu yang masih

bisa disebut dengan apa yang diutarakan. Jika ia menthalak sahr

dan mengecualikan setengahnya, maka istrinya terthalak satr-r

karena yang tersisa dari thalak ifu dapat menjadi satu thalak yang

sempuma seandainya ia mengucapkannya dari awal'

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika

Allah menghendaki," maka istrinya tidak terthalak. Pengecualian

dalam thalak, memerdekakan budak dan nadzar ihr sama seperti

pengecualian dalam sumpah; tidak berbeda sama sekali.

Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak jika fulan menghendaki,"

maka iskinya tidak terthalak hingga fulan menghendaki. Jika fulan

mati sebelum menjafuhkan pilihan, atau menjadi bisu, atau ia

pergl, maka istrinya itu tetap menjadi isfuinya. Jika istri

mengatakan, "Fulan sudah menghendaki," sedangkan suami

mengatakan, "Fulan belum menghendaki," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya.

seandainya fulan menghendaki dalam keadaan ia hilang ingatan

atau terganggu akalnya bukan karena mabuk, maka istrinya tidak

terthalak. seandainya fulan menghendaki thalak dalam keadaan

mabuk, maka istrinya terthalak karena perkataannya dalam

keadaan mabuk ihr dihukumi berlaku efektif.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

satu kali secara ba'in, maka istrinya terthalak safu kali dimana

suami berhak rujuk. Pemyataan ba'in di sini tidak menghasilkan

thalak ba'in dari thalak yang dijatuhkan dari permulaan kecuali
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thalak yang ada kompensasinya. Seperti seandainya seseorang
berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka, dan saya tidak
memiliki perv;alian padamu," maka budaknya itu merdeka dan ia
tetap memiliki pe'waliannya. Karena Nabi S memuhrskan bahwa
perwalian sahaya ifu jafuh kepada orang yang memerdekakan.
Allah @ memufuskan bahwa suami yang menthalak satu atau dua
kali itu berhak unfuk rujuk di masa iddah, sehingga apa yang
ditetapkan Allah & dan Rasul-Nya $ bagi seseorang itu udak
batal lantaran perkataan dirinya.

seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
safu thalak yang keras, atau satu thalak yrang lebih keras, atau lebih
kuat, atau lebih bunrk, atau lebih besar, atau lebih panjang,,, maka
istrinya terthalak satu thalak saja, tidak lebih dari itu. Dalam semua
thalak ini suami hak unfuk rujuk sesuai alasan yang kami
sampaikan-

seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu tertharak tiga
kali, setiap hari jafuh satu thalak," maka terjadi seperti yang ia
katakan. seandainya satu thalak telah jafuh pada istrinya di hari
pertama, kemudian istrinya ifu menggugurkan kandungan sehingga
istrinya telah terthalak ba 'm darinya, kemudian pada keesokan
harinya istrinya ifu tidak lagi menjalari iddah, maka thalak yang
kedua dan ketiga tidak jafuh. Jika ia berkata, "Kamu terthalak
dalam setiap bulan," lalu thalak pertama jafuh di awal bulan, dan
dua thalak terakhir jatuh dimana masing-masing jahfi dalam setiap
bulan sebelum berakhimya iddah, maka jatuhlah tiga thalak.
Seandainya iddahnya telah berlalu, lalu ada salah satu thalak Sang
jatuh pada waktu tersebut, maka thalaknya itu tidak berlaku karena
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thalak jahrh dalam keadaan perempuan tersebut tidak lagi menjadi

istri.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

tiga, setiap tahun satu," lalu thalak pertama pun jatuh, lalu

sebelum iddalrnya berakhir suami telah ruiuk kepadanya,

kemudian datang tahun kedua dalam keadaan ia berstafus sebagai

istri, maka jatuhlah thalak kedua. Jika suami rujuk kepada istrinya

dalam keadaan istrinya masih iddah, lalu datang tahun ketiga,

maka jatuhlah thalak ketiga. Demikian pula, seandainya suami

tidak rujuk di masa iddah, tetapi ia menikahinya sesudah selesai

iddah,lalu datang tahun berikuhrya dalam keadaan perempuan itu

menjadi istrinya, maka jatuhlah thalak kedua. Seandainya thalak

pertama telah jafuh, kemudian datang tahun kedua dalam keadaan

perempuan tersebut tidak lagi menjadi ishi, maka thalak kedua

tidak jatuh. Seandainya suami menikahinya lagi sesudah itu lalu

datang tahun kedua dalam keadaan perempuan tersebut menjadi

istrinya, maka jatuhlah thalak kedua. Jika ia menikahinya sesudah

itu dan datang tahun ketiga dalam keadaan perempuan tersebut

menjadi istrinya, maka jatuhlah thalak ketiga karena perempuan

tersebut berstafus sebagai istri. Seandainya suami melakukan

khulu'terhadap istrinya lalu ia menjalani iddah, kemudian datang

tahun berikutnya dalam keadaan iskinya itu menjalani iddah,

hanya saja suami udak boleh rujuk kepadanya, maka thalak tidak

jatuh dalam masa iddahdimana suami tidak boleh rujuk-

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak

setiap kali berlalu safu tahun," kemudian ia melakukan khulu'

terhadap istrinya, kemudian berlalulah tahun pertama dalam

keadaan perempuan itu tidak lagi sebagai ishinya, baik ia dalam
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masa iddah dari suami tersebut atau tidak dalam masa iddah, maka
thalak tersebut tidak berlaku. Karena wakhr thalak datang dalam
keadaan perempuan itu tidak Iagi berstatus sebagai istri. Jika suami
menikahinya dengan pemikahan yang baru, maka setiap kali
berlalu safu tahun sejak hari ia dinikahi, maka jatuhlah safu thalak
hingga berakhir seluruh thalak yang dimiliki.

Rabi' berkata: AsySyafi'i memiliki pendapat lain, yaifu
bahwa jika suami melakukan khulu' terhadap isfui kemudian
menikahinya lagi, maka thalaknya tidak jahrh pada istri dengan
kedatangan tahun berikutnya, karena pernikahan ini bukan
merupakan pemikahan yang pertama.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
safu di setiap bulan, atau dengan berlalunya safu bulan," kemudian
ia menthalaknya tiga kali sebelum ada thalak yang jafuh, atau
sesudah jatuh sebagian thalak, kemudian perempuan tersebut
menikah dengan laki-laki lain dan telah digauli suaminya, kemudian
suami pertama menikahinya lagi, kemudian berlalulah bulan-bulan
tersebut, maka thalaknya yang pertama ifu tidak berlaku, karena
thalak dalam pemikahan tersebut telah berlalu, dan istrinya itu
telah diharamkan baginya sehingga tidak halal kecuali sesudah

menikah dengan suami lain dan dengan pemikahan yang baru.
Perempuan itu menjadi seperti perempuan yang belum pernah
dinikahi sama sekali, dalam pengertian thalak Udak jatuh padanya
dalam ikatan pemikahan sesudah sualni kedua. 

.*

Seandainya suami menolak istrinya satu kali atau dua kali
sehingga masih tersisa thalak dalam pemikahan tersebut,
kemudian berlalu satu waktu dimana suami menjafuhkan thalak
dalam keadaan ia masih memegang ikatan pemikahan, maka
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thalaknya itu jatuh. Demikian pula seandainya ia berkata, "Setiap

kali kamu memasuki rumah ini, maka kamu terlhalak," maka

setiap kali istrinya itu memasuki rumah tersebut dalam keadaan

sebagai istri, atau dalam masa iddah dimana suami berhak untuk

rujuk, maka istrinya itu terthalak. Dan setiap kali istrinya itu

memasuki rumah tersebut dalam keadaan tidak lagi sebagai istri,

atau dalam masa iddah dimana suami tidak berhak unfuk rujuk,

maka ia tidak terthalak. Jika suami menalaknya tiga kali sehingga

ia diharamkan bagi suami hingga ia menikah dengan suami yang

Iain, kemudian ia menikah dengan suami lain dan digaulinya,

kemudian ia menikah lag, dengan suami pertama kemudian

digaulinya, maka thalak tidak jatuh padanya dengan ucapan yang

telah lalu dalam ikatan pemikahan yang telah diharamkan hingga

terjadi pemikahan dengan suami lain yang menghalalkan suami

pertama untuk menikah dari awal.

Jika pemikahan suami telah runtuh dengan thalak hrngga

hingga istrinya menjadi perempuan yang boleh dinikahinya dari

awal dan belum pemah dinikahinya sama sekali, maka runhrhlah

sumpah yang mengakibatkan jatuhnya thalak karena sumpah itu

lebih lemah daripada thalak. Demikian pula seandainya suami

berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak setiap kali kamu haidh,"

atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan jafuhnya thalak

di suafu waktu. Ketentuan ini berlaku unfuk semua masalah dalam

bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya-

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga

kali dalam setiap tahun," kemudian istrinya itu terthalak di awal

tahun, kemudian ia menikah dengan suami yang lain dan telah

digaulinya, kemudian ia menikah dengan suami pertama dengan
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pemikahan yang baru, maka ucapan yang dikemukakan pada
tahun-tahun yang lalu itu tidak lagi berlaku padanya. Alasannya
adalah karena thalak dalam ikatan pemikahan dimana thalak itu
dijatuhkan pada suatu wakh: itu telah berlalu.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
safu thalak dalam setiap tahun," lalu jafuhlah safu atau dua thalak
pada istrinya, kemudian iskinya ifu menikah dengan laki{aki lain
dan telah digaulinya, kemudian ia ditalaknya atau ditinggal mati,
kemudian ia menikah dengan suami pertama, kemudian berlalu
safu tahun, maka jatuhlah padanya safu thalak hingga terhifung
tiga thalak. Karena suami tersebut telah meruntuhkan tiga thalak,
tetapi ia tidak meruntuhkan satu thalak dan dua thalak.
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PEMBAHASAN KHULU'DAN NUSYUZ

1. Bab: Penjelasan Umum

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Allah ffi berfirman,

"Dan jika seorang wanita l<hawatir akan nus5tuz atau sikap

tidak acuh dai suaminya, maka tidak mengapa bagi kduan5m

mengadakan perdamaian yang sebenar-benamya, dan perdamaian

itu lebih baik (bagi mereka). "(Qs. An-Nisaa' l4l:128],
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2491. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Az-Zuhn, dari Said bin Musa5ryib, bahwa anak perempuan

Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, narnun

suaminya ifu tidak menyukai suafu hal darinya, baik karena sudah

fua atau karena faktor lain. Karena itu ia ingin menthalak istrinya

ifu- Perempuan itu pun berkata, "Jangan ceraikan aku, dan

tahanlah aku. Kamu boleh memberikan giliran kepadaku

sesukamu." Dari sinilah Allah menumnkan ayat, 'Dan jika seorang

wanita khawatir akan nus5ruz atau sikap tidak acuh dai suaminya,

maka tidak mengapa bagi keduan5n mengadakan perdamaian

yang sebenar-benamya. "(Qs. An-Nisaa' 141: L2Sltzo

120 gu6i1r ini telah disebutkan berikut aktzrifiryapada (no. 2419) sqan mu'atlaq
dalam bab tentang hal ihwal Rasulullah # d- isti-isti beliau.
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2492. Diriwayatkan bahwa Rasulullah S bermaksud

menthalak salah satu istri-istri beliau, lalu istrinya ifu berkata,

"Janganlah engkau menceraikan aku, dan biarkan alm agar Allah

Tabla membangkitkanku bersama istri-istrimu. Aku akan

memberikan malam dan hariku unhrk saudariku Aisya[."121
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2493. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Saudah menghibahkan

hari gilirannya kepada Aisyah.l22

12r gu4i1r ini telah disebutkan berikut tal<hrit'nya pada (no. 24781 serara mu'allaq

dalam bab tentang hal ihwal Rasulullah S dun istri-istri beliau. Hadits ini dinilai shahih

oleh Al Hakim. Silakan lihat hadits (no. 2336).
122 gu6i1r ini telah disebutkan berikut takhnjnya pada (no. 2335) dalam bab

tentang pembagian giliran kepada istri-iski. Stahs hadits mutbfaq alaih-
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2494. Muslim mengabarkan kepada kami dari hnu Jurarj,

dari Atha', dari hnu Abbas, bahwa Nabi S wafat meninggalkan
sembilan ishi, dan beliau membagi giliran untuk delapan iski di
antara mereka.123

Kami berpegang pada hadits ini. AI Qur'an menunjukkan
makna seperti makna hadits-hadits ini bahwa jika istri khawatir
suaminya akan nus5ruz suaminya, maka tidak ada larangan bagi
keduanya unfuk mengadakan perdamaian. Nus5ruznya suami
terhadap istri itu bisa disebabkan suami tidak suka kepada istrinya.
Karena ifu Allah fu memperkenankan suami unfuk tetap menahan

ishinya meskipun tidak suka terhadapnya, sehingga suami dan istri
boleh mengadakan perdamaian. Hal itu mengandung dalil bahwa
perdamaian yang dilakukan istri terhadap suami dilakukan dengan
merelakan sebagian hak istri kepada suami. Allah @ berfirman,

J rF !i#f "9 
"+e?J;,'i"rky,

@g_+eaxxt1zJ(#"t;S

123 gu6i1r ini telah disebutkan berilut takhrifirya pada (no. 2335) dalam bab
tentang pernbagian giliran kepada ishi-isti. Status hadits mutAfaq alaih.
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"Dan bergaullah dengan mereka secara pafut- Kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan

padanya kebaikan yang banyak. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

Jadi, suami boleh menahan istrinya dengan syarat suami

tidak memberinya sebagian atau seluruh hari giliran selama hatinya

rela. Jika istri menarik syaratnya, maka suami tidak halal berlaku

selain perlakuan yang adil kepadanya, atau menceraikannya.

Karena sejak awal istri tidak lain memberikan sesuafu yang tidak

wajib baginya. jadi, selama ia tetap pada hibahnya itu, maka

hukumnya halal. Tetapi jika ia menarik hibahnya, maka hibah yang

telah lalu itu halal, sedangkan hibah yang akan datang tidak halal

kecuali dengan cara memperbarui hibah kepada suami.

Jika istri menarik syarat sedangkan suami tidak

mengetahuinya, lalu ia tetap mengerjakan apa yang telah

dihalalkan istri baginya dalam beberapa hari, maka suami memulai

dari awal perlakuan adil terhadap istrinya ihr, sedangkan apa yang

telah ia lakukan di masa lalu sebelum penarikan syarat itu

hukumnya halal.

Suami tidak dipaksa untuk membagi kepada istrinya

persetubuhan, tetapi sebaiknya ia berhati-hati unfuk berlaku adil

terhadap istrinya.

Seperti itu pula ketentuannya seandainya iski seorang diri,

atau bersama budak perempuan yang boleh digauli suaminya.

Suami diperintahkan untuk bertakv,ra kepada Allah fr dan tidak

menyusahkan istri dalam hal persetubuhan. Tetapi tidak ada

sesuatu yang definitif darinya yang diwajibkan. Yang diwajibkan

pada suami hanyalah perkara-perkara yang menjadi keharusan
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bagi maslahat istri, seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian.
Adapun persefubuhan ifu merupakan sarana kenikmatan sehingga
seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukannya.

Seandainya suami memberikan harta kepada iski dengan
syarat istri menghalalkan unfuk suami giliran sehari semalam, lalu
istri menerimanya, maka pemberian tersebut harus dikembalikan
dan tidak boleh diterima istri. suami harus berlaku adil terhadap
istrinya dengan memenuhi giliran yang telah ia tinggalkan, karena
apa yang menjadi pengganti dari pemberian suami kepada ishi ifu
bukan berupa barang yang bisa dimiliki dan bukan berupa
manfaat.

Seandainya istri merelakan hak gilirannya kepada suami,
lalu suami menghibahkan suafu kepada isfoi tanpa syarat, maka
hibah kepada istri tersebut hukumnya boleh, dan ia tidak boleh
memintanya kembali manakala isfui telah menerima dan
menguasainya. Jika istri menarik kembali kerelaannya terhadap
giliran di waktu yang telah lalu, maka hukumnya tidak boleh.
Tetapi jika ia menarik kembali kerelaannya terhadap hari-hari png
belum berlalu, maka hukumnya boleh, dan suami harus berlaku
adil. Alasannya adalah karena istri belum memiliki apa yang belum
berlalu, sehingga isti boleh merelakan kepada suami apa yang
telah ia miliki.
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2- Pengertian Dasar tentang Giliran Terhadap Istri-
Istri

Asy-Syaf i berkata: Allah ft berfirman,

""F; trj 41il'6.1fu3,6r;.VJ1r J.,

"lia? 6;;ii,#t'lu tJ; i3
"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di

antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingtn berbuat

demikian, karena ifu ianganlah kamu cenderung (kepada yang

kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu

biarkan yang lain terkatung-katung."(Qs- An-Nisaa' l4l: l29l

Saya mendengar sebagian ulama mengemukakan suatu

pendapat yang maknanya seperti yang saya sampaikan, bahwa

firman Allah 'Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil"

maksudnya adalah adil dalam hati. Sedangkan firman Allah,

"Karena ifu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai)

dengan kecenderungan sepenuhnya" maknanya adalah janganlah

perbuatan kalian mengikuti harga sewa nafsu kalian, sehingga

kecenderungan ifu ditunjukkan dengan perbuatan yang tidak boleh

kalian lakukan, lalu kalian membiarkan istri yang lain terkatung-

katung. Yang dicatat dari manusia adalah perbuatan dan ucapan.

Jika ucapan dan perbuatannya telah cenderung (kepada salah

satunya), maka itu dianggap sebagai kecenderungan yang

sepenuhnya. Allah @ berfirman,
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"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa tnng Kami
vwjibkan kepada mereka tentang isti-isti mereka dan hamba

sahaya yang mereka miliki. "(Qs. AI Ahzaab [33]: 50)

Allah @ berfirman tentang kaum perempuan,

"*ffii*'s!'i]fa'Ll;3
"Dan para wanita mempu4mi hak yang seimbang dengan

menuntt cara Jnng makruf. " (Qs. Al Baqarah [2]t
2281.

Allah & jrsu berfirman,

"+rX$\!3*Y,
'Dan bergautlah dengan -*.Ou seczilz, pafut" (Qs- An-

Nsaa' [4]:19)

Rasulullah $ menetapkan keurajiban pembagian giliran di

antara istri-istri sebagaimana yang telah kami paparkan terkait
pembagian giliran yang beliau lakukan terhadap ishi-istri beliau di

waktu mukim, dan kerelaan Saudah unfuk memberikan hari
gilirannya.

Saln fidak mengetahui adanya ulama yang berbeda
pendapat bahwa seorang suami wajib membagikan giliran di
antara istri-ishinya dan berlaku adil di antara mereka. Kami
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menerima kabar bahwa Rasulullah S membagikan giliran secara

adil. Kemudian beliau bersabda, 'Ya Allah, inilah pembagianku

sesuai yang aku sanggupi, sdangkan Engkau lebih mengetahui

apa yang tidak aku sanggupi. " Maksudnya -Allah Mahatahu-
adalah hati beliau. Kami juga menerima kabar bahwa beliau

ditandu dalam keadaan sakit untuk menggilir di antara istri-istri

beliau hingga mereka merelakan beliau.

3. Pembagian Giliran dan Perlakuan Adil di Antara
Istri{stri

Asy-Syafi'i berkata: Yang menjadi patokan dalam

pembagian giliran adalah keberadaan suami pada wakfu malam

karena malam adalah saat seseorang memperoleh ketenteraman.

Allah fr berfirman,

H'G*I ;ii {J ia; ,s;ii ',ili
"6-aj34xG

"Allah-lah yang menjadikan malan untuk kamu supaya

kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang

benderang. "(Qs. Al Mukmin [40]: 51)

Allah & jr.rgu berfirman,
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'Cru- qsi'T$j u K ii*'S =A; ur

Qy
"Dan di antan tanda-tanda kel<uasaan-Ngn ialah Dia

menciptakan unfullnu isti-isti dari ienismu sendii, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanSn " (Qs. fu-Ruum [30]:

271

Jika seorang laki-laki memiliki beberapa isti yang merdeka

yang beragama Islam, atau ahli Kitab, atau beberapa istri muslimah

dan ahli Kitab, maka pembagian giliran di antara mereka sama.

Suami harus bermalam safu malam di masing-masing dari mereka.

Jika di antara mereka ada budak perempuan, maka ia

menggilir dua malam untuk istri yang merdeka dan safu malam

untuk isti yang berstafus budak.

Pada malam hari ia tidak boleh masuk ke rumah

perempuan yang tidak sedang menerima giliran, karena yang

dimaksud giliran adalah giliran pada waktu malam. Tetapi tidak

ada larangan baginya unfuk masuk ke rumah ishi tersebut pada

siang hari karena ada hajat, bukan untuk tidur. Jika ia ingin tidur,

maka ia harus tidur di rumah istri yang sedang menerima giliran. Ia

juga tidak boleh persetubuhan istri di luar hari gilirannya. Tetapi

jika ia melakukann5ra, maka tidak ada kaffanhbaginya.

Jika salah satu istrinya sakit, maka ia menjenguknya pada

siang hari, tidak boleh pada malam hari. Jika salah satu istinp
meninggal dunia, maka tidak ada larangan unhrk tinggal di

rumahnya hingga ia memakamkannya. Sesudah ifu ia pulang ke
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rumah istri yang sedang menerima giliran. Jika salah safu istrinya

sedang sakit berat, maka tidak ada larangan bagi suami unfuk

tinggal di rumahnya hingga sakihrya menjadi ringan atau

meninggal dunia. Sesudah ifu ia menggenapi unfuk istri-istrinya

yang lain sebilangan hari ia tinggaldi rumah istrinya itu.

Jika ia ingin membagikan giliran di antara istri-istrinya

masing-masing dua hari atau tiga hari, maka hukumnya boleh.

Saya memakruhkan pembagian giliran lebih dari tiga hari

meskipun saya tidak mengharamkannya. Alasannya adalah karena

bisa jadi ia meninggal dunia sebelum berlaku adil untuk istri kedua

atau ia sakit, meskipun hal itu juga bisa terjadi dalam waktu giliran

kurang dari tiga hari.

Jika ia menggilir salah satu istrinya kemudian ia pergi, maka

sesudah pulang ia memulai giliran dari istri berikutnya. Demikian

pula jika ia ada dalam negeri tetapi ia sibuk sehingga tidak bisa

tidur di rumah istri yang sedang menerima giliran, sebagaimana ia

memulai giliran saat ia pulang dari bepergian. Yaitu ia memulai

giliran dari istri berikutnya.

Jika ia telah tidur sebagian malam di rumah seorang istri

kemudian ia pergi, maka sesudah pulang ia menggenapi giliran

istri tersebut seukuran sisa dari malam yang ia tinggalkan. Sesudah

itu ia bermalam di mmah istri berikutnya di akhir malam, hingga ia

berlaku adildi antara mereka dalam pembagian.

Jika suami sakit atau berobat di rumah salah satu istri, atau

istrinya yang sakit, haidh atau nifas, maka itu dianggap sebagai

giliran yang dihitung bagi istri tersebut. Demikian pula, seandainya

suami dalam keadaan sehat di rumah salah safu istri, tetapi ia tidak

menyetubuhi istrinya ifu, maka bermalamnya itu dihihrng bagi istri
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tersebut. Yang dihitung sebagai giliran adalah bermalam, apa pun

yang dilakukan di dalamnya.

Seandainya suami ditahan di suafu tempat dimana ishi bisa

sampai ke tempat tersebut, maka ia berlaku adil di antara mereka

sebagaimana ia berlaku adil di antara mereka seandainya ia berada

di luar tahanan.

Suami dalam keadaan sehat atau sakit ifu sama dalam hal

pembagian giliran. Seandainya suami ingin menetap di rumah

miliknya sendiri, kemudian ia memanggil masing-masing isfui pada

hari gilirannya unfuk datang kepadanya, maka hukumnya boleh

baginya, dan istri-istrinya harus menaatinyia. Siapa saja di antara

mereka yang menolak unhrk datang ke rumahnya, maka ia
dianggap sebagai meninggalkan haknya lagi durhaka kepada

suami. Suami tidak unjib memberikan giliran kepadanya selama

istrinya ifu membangkang.

Demikian pula, seandainya salah safu isbi berada di rumah

suami atau di tempat yang ditinggali suami, lalu ishi mengunci

kamamya, atau menolak untuk bertemu saat suami

mendatanginya, atau ia melarikan dirinya, atau menggugat thalak

terhadap suami secara dusta, maka suami boleh meninggalkannya

dan memberikan giliran kepada istrinya yang lain. Suami juga tidak

memberinya nafkah hingga istrinya itu kembali kepada sikap tidak
menolak. Istui ini dianggap melakukan nustruz. Allah @, berfirman,

O'#'34;r' 4 3&+ (;,#,,$V6V
ti, , -1.*t'bb@l6i
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"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusryz-nya, maka

nasihatilah mereka dan pisahkankh mereka di tempat tidw

mereka, dan pukullah mereka. "(Qs.An-Nisaa' [4]: 34)

Oleh karena suami diizinkan unfuk memisahkan istri di

tempat tidur lantaran khawatir istrinya melakukan nustruzl maka

boleh juga bagi suami untuk mendatangi istrinya yang lain dalam

keadaan tersebut, serta dalam keadaan yang sempa dengan ifu.

Demikian pula dengan istri yang berstatus budak. Jika ia

menolak dengan sendirinya, atau dihalangi oleh keluarganya, maka

ia tidak memperoleh nafkah dan pembagian giliran hingga ia

kembali kepada suaminya. Demikian pula, jika ia diajak bepergian

oleh pemiliknya, baik dengan seizin suami atau tanpa izin suami,

maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pembagian giliran.

Jika istri yang berstatus merdeka bepergian dengan seizin

suami atau tanpa izln suami, maka ia tidak memperoleh

pembagian giliran dan nafkah, kecuali suamilah yang menyuruhnya

pergi sehingga tidak gugur darinya hak nafkah dan pembagian

giliran. Karena keadaan istri saat diminta pergi oleh suami ifu

berbeda dari keadaannya ketika suami pergi sedangkan istri yang

berada di rumah. Karena permintaan suami agar istri pergi itu

sama seperti memindahkan istri ke suafu tempat, sehingga suami

tidak boleh meninggalkannya di tempat itu tanpa nafkah dan

pembagian giliran. Sedangkan kepergian suami itu atas inisiatif

dirinya, dan pembagian giliran merupakan kewajiban baginya,

bukan kewenangan.

Jika salah satu istrinya gila atau terganggu akalnya sehingga

ia menolak untuk disenfuh suaminya, maka gugurlah haknya

terhadap pembagian giliran. Tetapi jika ia tidak menolak untuk
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disentuh, maka ia memperoleh hak giliran. Demikian pula,

seandainya ia cadel, sakit, atau tertufup kemaluannya, maka ia
tetap memiliki hak giliran selama ia tidak menolak untuk disenhrh

suaminya, atau suaminya menthalaknya. Kami mengatakan bahwa

istri yang tertutup kemaluannya ifu tetap memiliki hak giliran

meskipun suami tidak bisa menyefubuhinSa, sebagaimana kami

mengatakan bahwa istri yang haidh tetap mendapat giliran

meskipun ia tidak halal disetubuhi, karena dasar pembagian giliran

adalah ketenteraman, bukan persetubuhan. Tidakkah Anda

melihat bahwa kami tidak memaksa suami dalam pembagian

giliran untuk melakukan persetubuhan. Ada kalanya suami

memperoleh kesenangan dari istri, dan ishi juga memperoleh

kesenangan dari suami meskipun tanpa ada persetubuhan.

Jika suami impoten, atau dikebiri, atau terpotong

kemaluannya, atau tidak sanggup menyetubuhi istri sama sekali,

atau ia sanggup tetapi dengan lemah dan pa5nh, maka ia dan laki-

laki yang sehat hukumnya sarna dalam hal pernbagian gilimn.

Karena pembagian gilimn itu dasamp adalah seperti yang saya

sampaikan, yaitu ketentemman. Demikian pula dalam masalah

nafkah terhadap istri-ishi dan hal-hal ynng menjadi hak mereka.

Jika laki-laki yang terganggu akalnya menikah, atau laki-laki

lrang pada mulanSn sehat lalu terganggu akalnya menikah,

sedangkan ia memiliki beberapa istri, maka seyogian5n walinya

membantu dalam menunaikan keurajibannya dengan cam

membawanya berkeliling ke isti-ishinya, atau mendatangkan

mereka ke tempatrya sehingga mereka bersamanSn dan ia
bersama mereka, sebagaimana orang 5nng sehat akalnya berada

bersama isti-istinya, dan istri-istrinp berada bersamanya. Jika ia
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lalai, maka sungguh buruk perbuatannya itu. Jika ia sengaja

berbuat tidak adil, maka ia berdosa. Sedangkan orang yang

terganggu akalnya tidak berdosa.

Seandainya suami menggilir salah satu iskinya dalam

keadaan sehat, kemudian ia mengalami gila di sebagian malam

tetapi ia tetap bersama istrinya itu, maka hak giliran istrinya itu

telah terpenuhi. Tetapi jika suami keluar dari rumah istrinya itu,

maka suami harus menggenapi waktu yang tersisa dari malam itu.

Jika istri yang gila, atau ia keluar pada sebagian malam,

maka suami boleh berpindah ke istri lain, dan suami tidak perlu

menggenapi sisa wakfu giliran dimana istri menolak suami. Suami

selanjub'rya menggilir istri-istrinya yang lain seperti menggilir istri-

istri yang tidak ada perempuan lain bersama mereka.

Seandainya sultan atau selainnya memaksa suami unfuk

keluar, atau ia keluar secara sukarela dari rumah seorang istri pada

malam hari, maka ia harus kembali dan menggenapi waktu yang

tersisa dari malam ifu.

Jika hal itu terjadi pada siang hari, maka suami tidak

menanggung kevrnjiban apa pun manakala ia tidak pergi salah satu

istrinya yang lain. Saya tidak memakruhkan perbuatan apa pun di

siang hari kecuali kecenderungan terhadap istri yang lain dengan

berdiam atau melakukan persehrbuhan. Jika ia berdiam di tempat

istrinya yang lain pada siang hari, maka ia harus menggenapi hari

dimana ia seharusnya tinggal di rumah istri yang mendapat giliran.

Seandainya suami memiliki budak perempuan yang digauli

bersama istri-istrinya, maka budak perempuan itu tidak

memperoleh pembagian giliran bersama para istri. Suami boleh

mendatangi budak perempuannya itu sesuka hati melebihi
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kedatangannya ke rumah istri-istrinya, baik pada siang hari atau

malam hari, serta melakukan persetubuhan; atau kurang dari jatah
giliran iski-istri. Sebagaimana suami boleh bepergian dan pergi ke
luar kota meninggalkan istri-iskinya. Tetapi jika ia telah pulang

kepada istri-istrinya, maka ia harus berlaku adil di antara mereka.

Demikian pula, suami boleh meninggalkan budak-budak
perempuan dan tinggal bersama istri-istrinya. Hanya saja, dalam
semua kasus tersebut, saya senang sekiranya suami tidak pilih
kasih terhadap sebagian istri, dan Udak mengabaikan budak
perempuan.

Demikian pula, jika ia memiliki beberapa budak perempuan

tanpa memiliki istri bersama mereka, maka ia boleh tinggal di
rumah mana saja yang ia inginkan di antara mereka, dan unfuk
apa saja. Tetapi saya lebih senang sekiranya ia berusaha unfuk
menyenangkan mereka dengan berdekatan, serta memberi

masing-masing dari mereka bagian dari giliran.

Jika seorang laki{aki menikahi seorang perempuan, dan
keduanya telah dibiarkan berduaan, maka suami wajib menafkahi
istrinya dan memberikan pembagian giliran kepadanSa sejak hari
keduanya dibiarkan berduaan.

Jika seorang laki-laki memiliki empat istui, lalu ia

membagikan giliran di antara tiga istui dan meninggalkan safu iski,
baik sengaja atau lupa, rnaka ia harus mengqadha hari-hari yang ia
tinggalkan baginya secara berturut-turut, tidak dipisah. Ia harus
meminta kerelaan dari istri jika ia meninggalkan pembagian giliran
unfuknya selama empat puluh malam, sehingga isfui yang

ditinggalkan ifu memperoleh giliran selama sepuluh hari, lalu suami
mengqadhanya selama sepuluh hari secara berfurut-furut.
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Seandainya istri-istrinya yang ada di tempat tiga orang, kemudian

ia meninggalkan pembagian giliran untuk istri tersebut selama tiga

puluh hari, lalu datanglah istrinya yang pergi ifu, maka suami

memulai pembagian giliran dari istri yang ia tinggalkan gilirannya

itu dengan hitungan hari gilirannya, ditambah hari giliran dua istri

yang telah ia berikan dan pada saat itu ia meninggalkan giliran

istrinya tersebut, dan jumlahnya ada tiga. Kemudian ia

memberikan giliran kepada istrinya yang pergi selama safu hari.

Kemudian ia memberikan giliran kepada istrinya yang ia tinggalkan

selama tiga hari, hingga genap seluruh hari giliran yang ia

tinggalkan. Seandainya seorang suami membagikan giliran di

antaranya istri-istrinya, masing-masing memperoleh dua hari atau

tiga hari, kemudian ia menthalak seorang istri yang belum ia

berikan gilirannya, atau ia tinggalkan giliran unfuknya, maka ia

harus meminta kerelaan terhadap istri yang ia tinggalkan hari

gilirannya. Seandainya ia rujuk kepadanya atau menikahinya

dengan pernikahan yang baru, maka ia harus menggenapi hari

giliran untuknya.

Seandainya seorang laki-laki memiliki istri yang berstafus

budak atau istri yang berstatus merdeka, lalu ia memberikan giliran

untuk istri yang berstahrs merdeka selama dua hari, kemudian ia

berpindah ke rumah istrinya yang budak, lalu ia dimerdekakan,

maka jika ia dimerdekakan dalam keadaan ia telah menggenapi

gilirannya selama sehari semalam, maka ia harus berpindah

kepada istrinya yang berstafus merdeka dan memberikan giliran

kepadanya sebanyak safu hari dan kepada istrinya yang berstatus

budak dan telah dimerdekakan ihr sebanyak satu hari. Jika suami

belum menggenapi hari giliran untuk istrinya yang budak itu

hingga ia dimerdekakan, maka ia bermalam di rumahnya selama
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dua malam hingga ia menyamakannya dengan istri yang berstatus

merdeka. Karena istri tersebut telah menjadi sama dengan istri

yang berstafus merdeka sebelum ia memperoleh haknya dari

giliran secara sempuma.

Suami tetap harus memberikan giliran kepada istri yang

telah ia jatuhi sumpah ila' dan zhihar. Tetapi suami tidak boleh

mendekati istri yang ia jatuhi zhihar. Demikian pula, jika iskinya

mengerjakan ihram atas perintahnya, maka ia harus memberinya

giliran tetapi ia tidak boleh mendekatinya. Demikian pula,

seandainya suami yang berihram, maka pembagian giliran tetap

berlaku, tetapi ia tidak boleh mendekati istui yang bersamanya saat

ia masih ihram.

4- Pembagian Giliran untuk Istri yang Digauli

AsyS5nfi'i berkata:
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2496. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari lbnu

Juraij, dari Habib bin Abu Tsabit, bahwa Abdul Hamid bin

Abdullah bin Abi Amr dan Qasim bin Muhammad Abdurrahman

bin Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepadanya, bahwa

mereka berdua mendengar Abu Bakr bin Abdurrahman bin Harits

bin Hisyam menceritakan dari Ummu Salamah, bahwa ia

mengabarinya, bahwa ketika ia tiba di Madinah, ia mengabarkan

kepada mereka bahwa dia adalah putri Abu Umagryah bin

Mughirah, lantas mereka mendustakannya. Mereka berkata,

"Alangkah dustanya orang asing." Hingga sekelompok orang di

antara mereka pergi berhaji, mereka bertanya, "Apakah kamu

ingin menulis surat unhrk keluargamu?" Ia pun menulis unhrk ia

u(o
eJ
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kirimkan melalui mereka. Setelah mereka kembali ke Madinah, ia

berkata, "Mereka membenarkan ucapanku dan bertambahlah

kemuliaanhlr di sisi mereka." Setelah aku halal, Rasulullah $
mendatangiku dan meminangku. Aku katakan, "Apakah orang

sepertiku pantas dinikahi? Aku adalah orang yang sudah tidak bisa

punya anak, orang yang mudah cemburu, dan merniliki banyak

keluarga yang harus ditanggung." Maka beliau pun bersabda, "Aku

lebih tua darimu. Adapun kecembunran, semoga Allah &
menghilangkannya. Adapun kemiskinan, maka kepada Allah dan

Rasul-Nya dikembalikan." Lalu beliau menikahinya dan

mendatanginya seraya bertanya, "Di mana Zunab?" Hingga pada

suatu hari, Ammar bin Yasir datang dan mengambilnya. Ammar

berkata, "Anak ini menghalangi Rasulullah S." Padahal saat itu ia

sedang menyrsui Zunab. Setiap kali Rasululluh # datang, Ummu

Salamah sedang menymsuinya. Belia pun bertanya, "Di mana

Zwrab?" Ia menjawab, "Dia adalah kerabat binti Abu Umagyah-
kebetulan saat itu ia bersama mereka. Ammar bin Yasir telah

mengambilnya." Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "Aku akan

mendatangimu pada malam hari." Ia berkata, "Aku pun berdiri,

meletakkan tsifalz,, dan mengeluarkan biji gandum dalam panci

dan juga lemak, lantas kau hidangkan kepada beliau." [a berkata:

Rasulullah & pun menginap hingga pagi. Pada pagi hari, beliau

bersabda, "Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang berharga

bagi keluargamu. Jika engkau mau, aku akan tinggal selama fujuh

l% Tsifal adalah periuk atau apa saja yang digrlnakan untuk melindungi gilingan
dari tanah, serta batu hitam 1Bng ada pada gilingan. [ih. Al Qamu4
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hari untukmu. Jika aku tinggal tujuh hari untukmu, maka aku pun

tinggal tujuh hari bersama para istriku gang lain."126

t'G 4o.dl ,-il ;te f
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2497. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari

Anas, bahwa ia berkata, "Gadis berhak atas tujuh hari, dan janda

berhak atas tiga \uri."L27

126 93. Al Humaidi (Musnad Ummu &lamah Isfi Nabi $,6/307' no- 26681)

dari jalur Abdurrazzaq dari lbnu Jumij dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Rauh dari hnu Juraij dengan sanad ini dengan redaksi yang

senrpa. (no.266821
HR. An-Nasa'i dalam srznarz Al Kubra (pembahasan: Pergaulan terhadap Iski-

Istri, bab: Keadaan yang Berbeda-Beda pada Istri, 5/2931 dari jalur Ibnu Juraij dan

seterusnya.
Sanad hadits ni hasan.
Tampaknya Al Albani keliru sehingga ia mengira bahwa Qasim bin Muhammad

adalah Abu Bakar. Karena itu ia berkata dahm hwa Al Ghalil(7/84), "Sanad hadits ini

shahih menurut lsiteria Al Bukhari dan Muslim selain Abu Hamid. Tetapi hal ihr Udak

berdampak negatif karena ini adalah riwayat mutaba'ah (mengikut kqada sanad lang
tebih kuat).la pun diterima riwagratnya sebagaimana dilelaskan dalamAt-Taqnb."

Saya katakan, Qasim bin Muhammad-sebagaimana dilelaskan di sini-adalah

Qasim bin Muhammad bin Abdunahman bin Harits. Tidak ada yang meriwayratkan

haditsnya dari kalangan penghimpun Kitab Enam selain An-Nasa'i. Ia juga diterima

riwayatrgra sebagaimana dilelaskan dalarn At-Tarqib.
Oleh karena masing-masing dari keduanya mengikuti yang lain, maka hadits

keduanya hasan Allah Mahatahu.
Hadits ini dinilai shahih oleh Asy-Syafi'i. Ia berkata, "Hadits Ibnu Juraij valid dari

Nabi $" sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.
127 Hadits ini telah disebutkan berikut takhrilnya pada no. 1339 dalam bab

keadaan yang berbeda-beda pada peretnpuan. Status hadits muttafaq alaih.
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Hadits Ibnu Juraij valid dari Nabi S. Ia mengandung dalil

bahwa jika seorang laki{aki menikahi gadis, maka ia boleh

berdiam di tempat gadis ihr selama tujuh hari. jika ia menikah

dengan seorang janda, maka ia boleh menetap bersamanya selama

tiga hari. Jumlah hari tersebut tidak dihitung sebagai gilimn bagi

istri-istrinya yang lain yang dinikahinya sebelumnya. Jadi, ia
memulai dari tujuh dan tiga hari tersebut.

Suami tidak memiliki pilihan saat menikahi gadis atau janda

selain menggenapi bilangan ini bagi keduanya, kecuali keduanya

menghalalkannya.

Jika ia tidak melakukannya, dan ia menggilir istri-istrinya

yang lain, maka ia harus mengulanginya hingga ia menggenapi

bilangan ini, sebagaimana orang yang meninggalkan hak keduanya

dalam giliran hams mengulanginya hingga menggenapi bilangan

bagi keduanya.

Seandainya diantarkan kepadanya dua istri yang masih

gadis dalam satu malam, atau dua istri yang sudah landa, atau safu

gadis dan safu janda, maka saya memakruhkan hal itu. Jika

keduanya diantarkan kepadanya secara bersama-sama, maka ia
mengadakan undian di antara keduanya. Siapa di antara keduanya

yang keluar undiannya, maka dialah yang diberi giliran terlebih

dahulu hingga digenapi bilangan hari dan malamnya. Jika tidak

diadakan undian, melainkan suami memulai dari salah satu dari

keduanya, maka saya berharap ada kelonggaran baginya, karena

ia tidak mungkin bisa menggenapi hak keduanya kecuali dengan

memulai dari salah safunya. Saya tidak senang sekiranya ia

membagi giliran di antara keduanya selama empat belas hari,

karena hak setiap iski adalah bilangan hari yang berfurut-turut.
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Jika ia melakukannya, maka saya tidak melihat adanya

keharusan baginya untuk mengulangi hari-hari bagi istrinya

sesudah bilangan yang telah ia sempumakan baginya. Jika salah

safu dari keduanya diantar kepadanya sesudah yang lain, maka

suami memulai dari yang diantarkan kepadanya terlebih dahulu

selama hari-hari yang menjadi haknya.

Jika ia memulai dari istri yang diantarkan terakhir

kepadanya, maka saya berharap ia menghentikannya' lalu ia

menggenapi hari-hari untuk yang pertama dan diantarkan

sebelumnya. Jika ia tidak melakukannya, kemudian ia menggenapi

bilangan hari unfuk yang pertama, maka ia tidak boleh

menambahkan bilangan hari-harinya. Seorang istri tidak ditambahi

bilangan harinyn lantaran haknya diakhirkan.

Jika suami telah selesai menggenapi bilangan hari untuk

istri baru yang berstafus gadis dan janda, maka ia memulai

pembagian giliran di antara istri-istrinya dan berlaku adil di antara

mereka.

Jika ia memiliki dua istri, kemudian ia memadu keduanya

dengan seorang isti yang lain, lalu istri banrnya ini diantarkan

kepadanya sesudah ia menggilir salah satu dari dua istrinya yang

lama, maka jika ia telah mernenuhi bilangan hari istui barunya,

maka ia memulai dari ishi yang seharusnln menerima giliran

sesudah istri barunya.

Tidak ada kesempitan baginya sekiranya ishi banrnSn itu

diantarkan kepadanya pada siang hari atau malam hari sestrai png
ia kehendaki di antara malam-malam giliran ishi-istinSn yang lain.

Saya tidak senang saat ia berada di tempat istrin5ra, baik

gadis atau janda sekiranya ia absen shalat jamaah, berbuat
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kebajikan yang biasanya ia lakukan sebelum bulan madu dan

melayat jenazah. Ia juga tidak boleh menolak unfuk memenuhi

undangan.

5. Suami Mengajak Istrinya Bepergian

Asy-Syafi'i berkata:
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2498. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi'

mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari Ubaidullah, dari
Aisyah @, ia berkata, "Rasulullah ii$ setiap kali ingin mengadakan

perjalanan, maka beliau mengadakan undian di antara istri-istri

beliau. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka

beliau mengajaknya pergi." 128

la Hadits ini telah disebutkan berikut bkhnfuya pada no. 2340 dalam bab
tentang pembagian giliran kepada istri-isbi ketika tiba dari bepergian. Status hadits
muttafaq alaih.
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Jika seorang lakiJaki memiliki beberapa istri kemudian ia

ingin bepergian jauh, maka ia tidak wajib mengajak mereka atau

salah sahr dari mereka unfuk pergi bersamanya. Jika ia ingin

mengajak pergi mereka semua atau sebagian dari mereka, maka

hukumnya boleh. Tetapi jika ia ingin mengaiak satu atau dua istri,

maka ia harus mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara

mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang diaiak pergi, dan

ia Udak boleh mengajak isti yang lain, tetapi ia boleh

meninggalkannya jika ia berkenan. Demikian pula, jika ia ingin

mengajak dua atau tiga orang isfui, maka ia tidak mengajak salah

satu di antara mereka kecuali dengan undian. Jika ia mengajak

salah satu di antara mereka tanpa undian, maka ia harus membagi

giliran terhadap iski-istri yang lain seukuran hari-hari kepergiannya

bersama isti yang diajaknya itu.

Jika ia mengajak seorang isti dengan undian, maka dialah

yang boleh bepergian saja, sedangkan istri-istri yang lain tidak

boleh. Hari-harinya bersama suami itu fidak dihitung baginya, dan

istri-istri yang tertinggal juga tidak diberi pengganti sejak ke'pergian

istri tersebut sendirian bersama straminya, baik perjalanannya

dekat atau jauh.

Seandainya suami ingrn bepergan untrk berpindah, maka

ia tidak boleh membawa pindah salah sah.r di antara mereka,

melainkan ia harus menggenapi ishi-isti ynng lain seukuran hadits

ini juga diriwayatkan oleh ia bersama iski yang diajaknya itu.

Seandainya suami pergi dengan mengadakan undian,

kemudian ia bemiat unfuk menetap dan pindah, maka istri yang

diajaknya dengan undian itu berhak atas hari-hari yang telah ia

lewati sebelum suami memuhrskan unfuk pindah. Sedangkan hari-
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harinya bersama suami sesudah memutuskan pindah itu dihifung.

Dengan demikian, suami harus menggenapi hak-hak mereka.

Seandainya suami mengadakan undian di antara istrinya

untuk bepergian, kemudian keluar undian salah seorang di antara

mereka, kemudian ia mengajaknya pergi, kemudian ia ingin

mengadakan perjalanan yang lain sebelum ia pulang dari
perjalanannya ifu, maka semua itu seperti satu perjalanan selama

ia belum pulang. Jika ia sudah pulang kemudian ia ingin bepergian

lagi, barulah ia mengadakan undian.

Seandainya suami pergi dengan seorang istri, kemudian

dalam perjalanannya ia menikah dengan perempuan lain, maka

istri yang dinikahinya ihr berhak atas hari-hari pertama, sedangkan

istri yang diajaknya pergi tidak berhak. Sesudah itu suami

menggilir di antara keduanya dengan hifungan. Sementara istri-

istrinya yang tertinggal tidak dihifung untuk mereka hari-hari

dimana ia menikah dalam perjalanannya, karena tidak ada

kesempatan unfuk membagikan giliran kepada mereka.

6. Nusyuz Istri Terhadap Suami

Asy-Syafi'i berkata: Allah ffi berfirman,

& H3 {ifr S4 q i.4i & 6;"r; ScJi

W -\4AG " &;A n \fu' 3t r45,r
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"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka Qaki-laki) telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab ifu maka wanita

yang shalih, ialah yang taat kepda Allah lagi memelihara diri

ketika suamin5n frdak ada, oleh karena Nlah telah memelihara

(mereka). Wanita-wanita yang kamu l<haumtirl<an nustruz-np,

maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mqeka di tempat tidur

merel<a, dan pukullah mereka. Kemudian iika mereka menaatimu,

maka karnu menari-cari ialan unfuk men5rusahlannya-"

(Qs.An-Nisaa' [4]: 34)
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2499. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari fu-
zuhn, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah
bin Abu Dzubab, ia berkata: Rasulullah S bersaMa, 'Janganlah

kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. " Iyas melanjutkan:
Umar bin Khaththab.ea menjumpai beliau dan bertanya, "ya
Rasulullah, banyak perempuan yang berperilaku buruk kepada suami-
suami mereka." Beliau pun mengizinkan unfuk memukul mereka.
Kemudian b*yok isfui yang semuanya mengeluhkan suami mereka
mendatangi istui-istri Muhammad. Kemudian Nabi S bersabda,

'Malam ini ada fujuh puluh Wrempuan yang mengelitingi keluarga
Muhammad ffi. Mereka semua mengadukan suamLsuami merel<a.

Iklian tidak mendapati suani-suami tersebut sebagai orzng-oftng
yang terbaik di anbra kat;atz.4zg

12e Hadits ini telah disebutkan berikut tal<hrit'nya pada (no. 2341) dalam bab
nuswz suami terhadap istrinya.'Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan hnu
Hibban.
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Larangan Nabi 1S untuk memukul istri, yang kemudian

disusul dengan izin beliau unfuk memukul mereka, serta sabda

beliau, "Orang-orang yang terbaik di antara kalian tidak akan

memukul'] tampaknya menunjukkan bahwa larangan beliau ini

bersifat himbauan. Beliau mengizinkan karena para suami

memang boleh memukul unfuk alasan yang benar. Namun

Nabi s menjelaskan bahwa yang terbaik bagi mereka adalah tidak

memukul, sesuai dengan sabda beliau, "Orang-orang yang terbaik

di antara kalian tidak akan memukul."

Dimungkinkan larangan tersebut terjadi sebelum furun ayrat

tentang memukul ishi, kemudian beliau mengizinkan suami unfuk

memukul isfuinya sesudah turun ayat tentang memukul istri.

Sabda Nabi $, "Orang-orang yang terbaik di antam kalian

tidak akan memukul" mengandung dalil bahwa memukul mereka

itu hukumnya mubah, bukan fardhu. Kami memilih apa yang

dipilih Rasulullah $, sehingga kami menganjurkan suami untuk

tidak memukul istrinya lantaran ucapannya yang lancang terhadap

suami atau hal-hal semacam ifu.

Makna paling mendekati kebenaran lnng saya dengar -
Allah Mahatahu- tentang firman Allah, "Wanita-wanita tnng
kamu l<hawatirkan nustruz-ntn" adalah ada tanda-tanda akan

kekhawatiran terjadinya nustruz. Jika teriadi nusytz dari ishi *maka

nasihatilah mereka" karena nasihat itu hukumnya mubah- Jika

mereka tetap keras kepala dan menunjukkan sikap nusJruzdengan

ucapan atau perbuatan, maka "pisahkanlah mereka di ternpat tidur

mereka". Jika mereka tetap bertahan pada sikap tersebut, maka

"pukullah merela". Tampak jelas bahwa tidak boleh mendiamkan

istri di tempat tidur sedangkan perbuatan tersebut dilarang, dan
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tidak boleh pula memukul kecuali ada ucapan atau perbuatan atau
keduaduanya yang tidak menyenangkan dari iski.

Dimungkinkan pula firman Allah, "Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nustruz-nya" maksudnya adalah, ketika mereka
melakukan nusjruz dan memperlihatkan sikap tersebut secara

terang-terangan, maka mereka dianggap telah durhaka, sehingga

kalian boleh menggabungkan tindakan terhadap mereka antara
memberi nasihat, mendiamkan di tempat tidur dan memukul.

Pukulan tidak boleh sekeras sanksi hadd, tidak boleh
menyakitkan, dan tidak boleh mengeluarkan darah, serta hams
dihindari bagian wajah.

Tindakan mendiamkan istri di tempat tidur dilakukan
hingga istri berhenti melakukan nus5ruz, sedangkan mendiamkan
dalam hal bicara tidak boleh melewati tiga hari karena Allah &
hanya membolehkan mendiamkan di tempat tidur. Mendiamkan di
tempat tidur dapat dilakukan tanpa mendiamkan bicara.
Rasulullah db jrgu melarang mendiamkan bicara selama tiga hari.

Seseorang tidak boleh memukul dan mendiamkan istri di
tempat tidur tanpa ada kejelasan nusJruzdari istri.

Dasar ma&hab kami adalah tidak ada pernbagian giliran
bagi istri yang menolak suaminya, dan ia tidak berhak atas nafkah
selama ia menolak. Karena Allah membolehkan suami

mendiamkan istri di tempat tidur dan memukulnya karena sikap
nustlw, sedangkan penolakan istri ifu termasuk sikap nustruz.

Manakala istri berhenti dari sikap nust/trz, maka tidak halal
lagi mendiamkannya di tempat tidur, dan tidak pula memularlnya.
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Istri kembali kepada haknya seperti sedia kala sebelum ia

melakukan nustruz.

Firman Allah, Ut',t Jy.)j 'Akan tetapi para suami

mempunyai satu tingkatan kelebihan daipada istinSa" (Qs' Al

Baqarah l2l: 2281dan firman Allah, "u.3!iYtr'lSi;Yt "Dan

bergaullah dengan mereka se@ra pafut" (Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

maksudnya adalah terkait hal-hal yang telah saya sampaikan, yaitu

apa yang menjadi hak istri terhadap suami dalam sebagian perkara

seperti nafkah, apa yang menjadi hak suami terhadap isfui

sedangkan istri tidak memilikinya terhadap suami, dan apa yang

menjadi hak masing-masing atas pasangannya-

7- Dua Hakam (Jum Damai)

Asfsyafi'i berkata: Allah fr berfirman,

-16 UK\FS W3t3+ |i i:{:

-rafi tkt,t

U
"Dan iil<a kamu khawatirkan ada pesengkeban anbra

keduan5n, maka knmtah seonng hakam dari keluarga lald'laki

dan seorang hakam dari keluarga perempuan- "(Qs. An-Nisaa' [4]:

35)
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Allah & lebih mengetahui makna yang Dia kehendaki.

Makna tekstual ayat adalah bahwa kekhawatiran akan terjadinya
persengketaan di antara suami-istri ifu mendorong masing-masing

tidak mau memberikan hak kepada pasangannya, dan masing-

masing tidak rela memberikan apa yang memuaskan pasangannya,

tetapi urusan di antara keduanya tidak diputuskan dengan thalak
atau damai, sementara persengketaan tidak kunjung berhenti.
Allah @ dalam kasus nus5ruz istn mengizinkan suami untuk

memberi nasihat, mendiamkannya di tempat tidur, dan memukul;

dan dalam kasus nusy/uz suami unfuk mengadakan perdamaian.

Manakala keduanya khawatir tidak bisa menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya sekiranya istri

menebus dirinya sendiri. Manakala suami ingin mengganti istri
dengan istri yang lain, maka Allah ffi melarang suami mengambil

sedikit pun dari harta yang telah diberikannya kepada istri.

Suami tidak boleh memerintahkan kedua hakam untuk
memisahkan manakala keduanya berpikir demikian kecuali dengan
perintah suami. Keduanya juga tidak boleh memberikan sebagian

dari harta istri kecuali dengan seizin istri.

Jika suami-istri berdamai, maka selesai masalah. Jika tidak,

maka hakim harus memufuskan masing-masing memperoleh hak
dari pasangannya sesuai yang semestinya, baik hak yang berkaitan

dengan jiwa, harta benda, dan adab.

Alasannya adalah karena Allah @ berfirman tentang suami-

istri yang bersengketa,

'WXieS6.1;fajay
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"Jika kedua orang hakam ifu bermaksud mengadakan

nisa5n Anah membei taufik kepada suami-isti ifu'"
(Qs. An-Nisaa' [4]: 35)

Allah & udak menyebutkan perpisahan di antara keduanya.

Saya memilih agar imam meminta suami-isfui agar

menerima dengan rela kedua hakam, serta meru,rakilkan keduanya

secara bersama-sama. Dengan demikian, suami mevuakilkan

keduanya bahwa jika keduanya berpikir sebaiknya suami-istri

dipisahkan, maka keduanya memisahkan sesuai pandangan

keduanya, baik dengan disertai kompensasi atau tanpa disertai

kompensasi, manakala keduanya melihat isfui mengabaikan suami.

Jika suami menyerahkan kepuhrsan kepada dua hakam,

maka ia mengatakan, "Jika istriku rela dengan sekian dan sekian,

maka berilah ia atas namaku, dan mintalah kepadanya unfuk

menahan sekian dariku." Istri juga boleh mewakilkan keduanya jika

ia berkenan agar keduanya memberikan kompensasi atas namanya

untuk perpisahan berupa sesuahr yang ia sebutkan besarannya,

manakala kedua hal<ammelihat bahwa tidak ada yang bermaslahat

bagi suami selain itu; dan manakala keduanya berpandangan unfuk

memberikan kompensasi itu, maka keduanSn boleh melakukannya,

atau bagi suami sekian, lalu suami meninggalkan unfuk istrinya

sekian. Jika suami-isfui melakukan hal itu, maka kedua hakam

diperintahkan untuk melakukan ijtihad. Jika keduanya melihat

penyatuan suami-isti lebih baik, maka kedua hakam fidak

mengarah kepada perpisahan. Jika kedua hakam melihat bahwa

perpisahan lebih baik, maka suami-iski memerintahkan keduan5ra

sehingga keduanya mengarah kepada perpisahan. Jika suami-istri

atau salah safu dari keduanya menarik perwakilan, baik seluruhnya
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atau sebagiannya, maka keduanya diperintahkan unfuk melakukan
apa yang diperintahkan kepada keduanya dari awal, yaitu

memperbaiki hubungan. Wakil tidak mengarahkan hubungan
suami-istri kecuali sesuai perwakilan yang diserahkan kepada
kedua wakil tersebut.

Suami-istri tidak dipaksa unfuk memberikan perwakilan

kepada kedua hakam manakala keduanya belum memberikan
perwakilan. Jika suami-istri sudah memberikan penvakilan secara

bersama-sama sebagaimana yang saya terangkan, maka kepufusan

tidak boleh dibuat oleh salah satu hakam saja tanpa melibatkan

hakam yang lain. Jika salah satu hakan memisahkan suami-istri

sedangkan hakam yang lain tidak memisahkan, maka perpisahan

tersebut tidak boleh. Demikian pula jika salah satu hakam
rnemberikan sesuafu tanpa meminta pendapat hakamyang lain.

Jika salah satu hakam tidak ada di tempat, atau mengalami
gangguan akal, maka hakim mengufus hakam yang tidak pergi dan
tidak terganggu akalnya dan menjadi juru damai dari pihak hakim.

Jika salah satu dari suami-istri mengalami gangguan akal,

maka kedua hal<am tidak boleh memufuskan apa pun di antara
keduanya hingga akalnya pulih kemudian memperbami
perwakilan.

Jika salah satu suami-istri tidak berada di tempat sedangkan

ia belum menghapus perwakilan, maka kedua hakam dapat
melaksanakan pandangannya. Ketiadaan salah safu dari suami-istri

tidak memufus perwakilan.
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2500. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayy,rb

bin Abu Tamimah, dari lbnu sirin, dari Ubaidah As-Salmani,

bahwa ia berkata tentang ayat ini, "Dan iika kanu l<haumtirkan
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ada persengketaan antara maka kirimtah seorang
hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dai keluarga
perempuan" (Qs. An-Nisaa' 141 35) ia berkata: Kemudian
datanglah seorang lakilaki dan seorang perempuan kepada AIi ,&,,
masing-masing bersama sekumpulan orang. Ali ,& memerintahkan
mereka unfuk mengangkat seorang hakam dari keluarga suami
dan seorang hakam dari keluarga istri. Kemudian Ali berkata
kepada dua hakam, "Tahukah kalian apa kanrajiban kalian? Kalian
harus menyafukan suami-istri itu seandainya kalian berpikir
sebaiknya menyafukan keduanya, atau memisahkan keduanya jika
kalian berpikir sebaiknya kalian memisahkan keduanya." Adapun
yang perempuan berkata, "Aku rela dengan Kitab Allah baik susah
atau senang bagiku." sedangkan yang laki{aki berkata, "Kalau
perpisahan, saya tidak rela-" Ali & pun berkata, ,,Demi Allah,
kamu telah berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui
perempuan 1r'ri."130
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130 gu6i1r ini telah disebutkan berikut pada (no. 234g) dalam bab
tentang pertengkamn di antam suami-iski. Redaksi hadits di sini lebih lengkap darlpada
di tempat tersebut. Asy-Syafi'i di sini mengatakan' Hadits Ali r{g statusnya valid
menurut kami.
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z(O|.Muslim mengabarkan i"ouau kami dari Ibnu Juraij,

dari hnu Abi Mulaikah, bahwa ia mendengamya berkata: Aqil bin

Abu Thalib menikah dengan Fathimah binu utbah, lalu Fathimah

berkata, "Bersabarlah kepadaku, nanti aku yang menafkahimu."

[alu, setiap kali Aqil masuk ke kamar Fathimah binu Utbah,

Fathimah berkata, "Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin

Rabi'ah?" Aqil diam saja. Hingga pada suatu hari ia masuk ke

kamar Fathimah dalam keadaan kesal, lalu Fathimah berkata,

"Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah'bin Rabi'ah?" Aqil
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menjawab, "Dia di samping kirimu di neraka jika kamu masuk

neraka." Fathimah pun mengikat pakaiannya dan mendatangi

Utsman untuk menceritakan hal ifu kepadanya. Utsman pun

mengufus hnu Abbas dan Muawiyah. hnu Abbas berkata, "Aku

benar-benar akan memisahkan kalian berdua." Sedangkan

Muawiyah berkata, "Aku tidak mungkin memisahkan dua orang

tua dari Bani Abdu Manaf." hnu Abi Mulaikah melanjutkan:

Kemudian Ibnu Abbas dan Muawiyah mendatangi keduanya tetapi
keduanya mendapati suami-istri tersebut telah mengikat pakaian

keduanya dan telah memperbaiki hubungan keduanya.l3l

Hadits Ali,& statusnya valid menurut kami. Ketentuan

dalam masalah ini insya Allah seperti yang kami katakan, dan kami
tidak menentang perkataan Ali,& ketika ia berkata kepada

mereka, "Angkatlah seorang hakam da,'i keluarga suami dan

seorang hakam dari keluarga iski," sedangkan suami-istri saat itu
ada di tempat. Perkataan ini ditujukan kepada suami-istri, atau

orang yang menjadi juru bicara keduanya di hadapan keduanya

dengan perwakilan suami-istri atau dengan kerelaan keduanya
terhadap apa yang ia katakan. Perkataan Ali,& kepada suami,

"Tidak, demi Allah, hingga kamu mengakui seperti yang diakui
perempuan ini" menunjukkan bahwa kedua hakam tidak boleh

memufuskan perpisahan manakala keduanya berpendapat

sebaiknya dipisahkan manakala suami menarik perwakilan dari
keduanya hingga suami kembali rela kedua hakam ifu dengan

penuakilan suami unfuk mempertimbangkan hal-hal yang

membawa maslahat bagi hubungan suami-istri. Seandainya hakim
boleh mengangkat dua hakam untuk memisahkan tanpa ada

131 gu6iL ini telah disebutkan berikut bkfuilnya pada (no. 2349) dalam bab
tentang pertengkaran di antara suamFistri.
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perwakilan dari suami, maka Ali &, tidak perlu memerintahkan

suami-ishi unfuk mengangkat hakam, melainkan dia sendiri yang

mengangkat hakam. Selain ihr, tentu Ali ;$,berkata kepada suami,

"Jika kedua hakam melihat perpisahan lebih baik, maka ia akan

menjalankan keputusan itu tanpa mempertimbangkan pendapatmu

meskipun kamu tidak mengizinkan." Dan tentu saja Ali & tidak

bersumpah bahwa kedua hakam tidak menjalankan kepufusan

hingga suami mengakui. Seandainya hakim boleh memaksa suami

istui untuk mewakilkan, maka hakim juga boleh menjalankan

kepufusan tanpa ada rekomendasi dari kedua hakam.

Hadits yang diriwayatkan dari Utsman r$ tidak

mengandung dalil seperti dalildalil yang terdapat dalam hadits

Ali ls,. Tampak bahwa hadits Utsman tersebut salna seperti hadits

dari Ali,&. Jika ada yang bertanya, "Tetapi dimungkinkan kedua

hadits tersebut bertentangan," maka jawabnya adalah ya, tetapi

juga dimungkinkan keduanya sejalan. Jadi, saya tidak lebih kuat

daripada Anda terkait salah safu dari dua sisi makna tersebut.

Akan tetapi, kesesuaiannya dengan hadits Ali & itu lebih.

mendekati daripada pertentangannya dengan perkataan Ali &.

8. Faktor lang Membolehlon Pengambilan Harta
Istri dari Istri

Asysyrafi'i berkata: Allah g berfirman,
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"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (lnng kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nisaa' 141:41

Ayat ini menunjukkan kebolehan mengambil harta istri

manakala hatinya rela. Ayat ini juga mengandung dalil bahwa jika

istui tidak rela, maka hartanya tidak halal diambil.

Allah @ berfirman,

'Dan jika kamu ingin mengganti istimu dengan istri yang

lain, sedang kamu telah membeikan kepada seseorang di antara

mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil

kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan

mengambilnya kembali dengan jalan fuduhan yang dusta dan

dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (Qs. An-Nisaa' [4]: 20)

Ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya. Jika seorang

Iaki{aki ingin mengganti iskinya, sedangkan istrinya tidak ingin

berpisah darinya, maka suami tidak boleh mengambil sedikit pun

dari harta istri dengan cara memaksa istri unfuk menyerahkan

hartanya; dan tidak pula menthalak istrinya agar istri memberikan

tebusan kepadanya. Jika suami melakukan hal itu dan

mengakuinya, atau ada bukti yang menunjukkannya, maka ia

harus mengembalikan apa yang telah ia ambil dari istrinya. Jika ia
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menthalak istrinya untuk fujuan tersebut, maka bilangan thalak

yang ia sebutkan itu efektif baginya, tetapi ia masih memiliki hak

rujuk seandainya ia tidak menghapuskan seluruh thalak.

Tampaknya -Allah Mahatahu- ketika suami memutuskan

untuk menthalak istrinya maka ia tidak boleh menerima sesuatu

dari harta istrinya kemudian ia menthalaknya. Alasannya adalah

karena pemberian istri ifu berfujuan agar suami rela menahannya,

bukan agar suami menthalaknya. Tindakan tersebut serupa dengan

makna-makna penipuan terhadap istri.

Namun, tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa

harta tersebut kepada istri seandainya ia menghibahkannya tanpa

ada faktor darurat kemudian suami menolaknya, karena sesuai

yang tampak istri memberikannya se@ra sukarela.

Seandainya istri mengetahui suami ingin menggantinya

dengan istri yang lain, sedangkan suami tidak menghalangi hak

istri, sementara istri melakukan nustruz dan menghalangi sebagian

hak suami, Ialu istri memberikan harta kepada suami, maka suami

boleh mengambilnya. Istri dalam hal ini menjadi senrpa dengan

orang yang khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah,

dan ia telah keluar dari keberadaannya sebagai istri yang hendak

dithalak. Dengan demikian suami menthalaknya tanpa ada sebab

dari istri; bukan karena menghalangi hak dalam suafu keadaan

yang mendahului keinginan suami, dan tidak pula sesudahnya.
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9- Suami Menahan Istri untuk Memaksa Agar
Suami Bisa Mewarisinya

Asy-Syafi'i berkata: Allah frp berfirman,

kS iat W J {J U,t Wv* Srqgi_
"Hai orang-orang yang beiman, tidak h,alal bagi kamu

mewarisi wanib dengan jalan paka. "(Qs. An-Nisafl' [4]: 19)

Menurut sebuah pendapat -Allah Mahatahu- ayat ini

turun berkaitan dengan seomng lakilaki yang menfhahngi ishinya

untuk memperoleh hak yang ditetapkan Allah yaitu

mempergaulinya dengan jalan ymg makruf, (menahannya) tanpa

ada kerelaan hati dari istri. Suami menahan istrinya agar istrinya

mati sehingga ia mewarisi istrinya, atau agar ia bila mengambil

sebagian dari apa yang telah ia berikan kepada i,-$trinya. Dalam

ayat tersebut Allah @ membuat pengecualian, yaitu sekiranya istri

mengerjakan perbuatan nista yang nyata (zina). Menurut sebuah

pendapat, tidak ada larangan bagi suami unfuk mbnahan iskinya

dalam keadaan ia tidak suka kepada istrinya selama ia

menjalankan hak yang ditetapkan Allah bagi iskinya, sesuai

dengan firman Allah,

"+rj5u,iLrkY,
"Dan bergaullah dengan mereka seaftt pafut. " (Qs. An-

Nisaa' [4]: 19)
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Menumt pendapat lain, ayat ini mengandung dalil bahwa

yang diharamkan pada suami adalah menahan istri dengan disertai

tindakan menahan hak isti agar ia bisa meunrisi isti atau

mengambil sebagian dari harta png telah ia berikan kepada isti.

Jika suami menghalangi hak istri, menahan iski, dan

mengambil sebagian dari harta yang telah ia berikan kepada isbi,

lalu iski menuntukrya, maka semua itu dikembalikan kepada ishi

manakala suami mengakuinya, atau ada bukti yang

menunjukkannya.

Menumt sebuah pendapat, jika istri melakukan perbuatan

nista, yaitu zina, lalu suami menahannya dengan disertai menahan

haknya terhadap giliran, bukan memukulnya atau menahan

nafkahnya, Ialu istri memberikan kepada suami sebagian dari harta

yang diberikan suami kepadanya (mahar), maka suami boleh

mengambilnya. Maksiat istri kepada Allah dalam bentuk zina,

kemudian maksiatnya (durhaka) kepada suami itu lebih besar

daripada maksiat istri dalam bentuk selain zina. Istri yang berbuat

maksiat kepada Allah tetapi tidak dikenai sanksi hadd, maka suami

tidak berdosa menerima tebusan dari istri.

Jika suami menahan iskinya unfuk menghalangi haknya

padahal istinya tidak berbuat zina, melainkan agar ia bisa

mewarisi istrinya, lalu istrinya ifu mati di sisinya, maka suami tidak
boleh mewarisi istrinya, dan tidak pula mengambil sesuatu saat

istrinya masih hidup. Jika ia mengambil sesuafu, maka ia harus

mengembalikan kepada istrinya, dan suami lebih berhak untuk
rujuk kepada istrinya.

Menunrt sebuah pendapat, ayat ini telah dihapus

kandungan hukumnya, dan ia serupa dengan firman Allah,
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"Dan (terhadap) para wanita yang mengeriakan perbuatan

keji, hendaHah ada empat orang saksi di antara kamu (yang

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah membei
persaksian, maka mereka (wanita-wanita ifu) dalam

rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah

membei jalan yang lain kepadanya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 15)

Kandungan hukum ayat tersebut dihapus dengan ayat

tentang sanksi hadd,

7^*+t';,;r*3b1{6'effbi;gi
"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. "(Qs. An-

Nuur [24]: 2)
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2502. Nabi S bersabda, "Ambitlah daiku! ;-U**

dariku! Allah telah mengadakan jalan keluar bagi mereka. (Zina)

gadis dengan perjaka (belum pemah menikah) hukumannya dera

serafus kali dan dksingkan selama setahun. Sedangkan janda

dengan duda (makudnya sudah menikah) hukumnya rajan.'\32

Seorang perempuan tidak dikenai hukuman kurungan yang

menghalangi hak istri terhadap suami, saat ia dikenai sanksi hadd.

Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang

ayat ini -Allah Mahatahu-. Alasannya adalah karena Allah

memiliki hukum-hukum yang berlaku di antara suami-istri dengan

memberikan kewenangan bagi suami terhadap istri unfuk

menthalaknya dalam keadaan istrinya itu baik atau buruk, atau

menahan istrinya keadaan istrinya itu baik atau buruk. Tidak ada

beda apakah suami benci kepada istinya atau tidak benci. Namun

Allah fidak memberikan kewenangan bagi suami untuk menahan

hak istri dalam keadaan apa pun.

132 Asy-Syaf i insya Allah al<dn meriwayatkannya dalam pembahasan tentang
sanksi iadd bab tentang penyangkalan dan pengakuan zina. Kami akan menjelaskan

di tempat tersebut dengan seizin Allah Azza wa Jalla.

356

,



AlUmm

10. Faktor yang Menghalalkan Tebusan

AsySyafi'i berkata: Allah ffi berfirman,

'Thalak (yang dapat diruiuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara

yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dai sesuatu

yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika

kamu khawatir bahwa kduanya (suami istri) tidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, maka fidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran Wng dibenkan oleh isti unfuk menebus

diinya. "(Qs.Al Baqarah l2l:2291.
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2503. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin
Said, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Habibah binti sahl
mengabarinya, bahwa ia dahulunya menjadi istri Tsabit bin eais
bin syimas. Rasululluh # keluar rumah hendak menunaikan shalat

subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti sahl berada di depan
pintu rumah beliau saat hari masih gelap. Rasulullah S lalu
bertanya kepadanya, " Siapa ifu?' Habibah menjawab, "Wahai
Rasulullah, saya Habibah binti Sahl." Beliau bertanya lagi, ,,Apa

keperluanmuT' Habibah menjawab, "Aku tidak mau lagi bersama
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Tsabit bin Qais-suaminya." Saat Tsabit bin Qais datang,

Rasulullah E$ bertanya kepadanya, " Ini Habibah bint Sahl telah

mengadul<an permasalahann5m, sesuai kehendak Allah apa tnng
dia sebutkan " Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang

diberikannya kepadaku masih ada padaku." Rasulullah S
kemudian berkata kepada Tsabit bin Qais, "Ambillah darinya!"

Tsabit bin Qais pun mengambil harta itu darinya, dan Habibah

binti Sahl tinggal bersama keluarganya.l33
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133 Hadis ini telah dir,ebutlon berikut pada no. 2342 dalam bab
tentang cara yang mernperkenankan suami mengambil harta dari istinf,a. Status hadits
shahih, dan mernilih riurayat p€nguat ddaro Ash'Shalrihaln.

Al Baihaqi menggarisbawahi ket(eliruan dari penyalin naskah terkait kalimat "dai
Amrah bahwa Habibah binu Sahl mengabarinya". Yang benar adalah: Dari Amrah, ia
mengabarinyra bahwa Habibah binu Sahl. Jadi, Amrah-lah mengabari Yahya bin Said.

A+r-Syafi'i meriwalntkannya dengan redalrsi yang bernr dalan, Al Huiiah
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi.
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25o4.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya

bin Said, dari Amrah, dari Habibah binti Sahl, bahwa ia datang

kepada Nabi $ saat langit masih gelap untuk mengadukan

sesuafu terkait fisiknya. Ia berkata, "Aku tidak lagi bersama Tsabit

bin Qais." Habibah melanjutkan: lalu Rasulullah $ bersabda,

" Wahai Tsabil ambillah harta itu dainya." Kemudian Tsabit

mengambil harta tersebut darinya, dan Habibah pun duduk

(menjalani iddah).tza

Menurut sebuah pendapat, terkait Habibah-lah -Allah
Mahatahu- firman Allah ini diturunkan, "Jika kamu khawatir

bahwa keduanya (suami isti) tidak dapat menialankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayann

yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. "(Qs. Al Baqarah

l2l: 229) Maksudnya adalah istri tidak senang terhadap suaminya

sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah

dengan menunaikan seluruh keurajiban atau sebagian besar

ka,vajiban isfoi terhadap suami, sementara suami tidak

menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang teriadi, maka suami halal

menerima tebusan. Jika salah safu dari keduanya Udak

menjalankan hukum-hukum Allah, maka ifu berarti keduanya tidak

sama-sarna menjalankan hukum-hukum Allah.

Menurut sebuah pendapat, seperti itu pula firman Allah &,
'Maka tidak ada dosa atas kduanya tentang bayaran yang

diberikan oleh isti untuk menebus diinya. " (Qs. Al Baqarah [2]:

229) Manakala sesuatu dihalalkan bagi suami, maka ia tidak haram

bagi istri. Istri dalam keadaan apa pun tidak haram memberikan

1s Hadit ini tetah disebutkan berikut taklrilnya pada no. 23zB dalam bab

tentang cara yang memperkenankan suami mengambil harta dari istrinya. Ini

merupakan riwayat hadits sebelumnya.
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sebagian hartanya kepada suami. Oleh karena halal bagi suami

dan tidak haram bagi ishi, maka tidak ada larangan dosa bagi

keduanya secara bersama-sama. Ini merupakan pemyataan yang

benar dan boleh manakala keduanya sama-sama tidak berdosa.

Ada kalanya dosa terjadi pada salah satunya, tidak pada yang lain.

Karena itu tdak boleh dikatakan 'tidak ada dosa pada keduanya'

sedangkan salah satu dari keduanya berdosa.

Makna di atas merupakan makna yang paling mendekati

kebenaran karena Allah & mengharamkan suami unfuk

mengambil sesuatu dari apa yang telah ia berikan kepada istri

manakala suami ingin mengganti istri dengan isfui lain.

Menurut sebuah pendapat, maksudnya adalah istri menolak

untuk menunaikan hak sehingga ia khawatir suami juga tidak

menunaikan hak manakala istri menghalangi haknya. Dari sinilah

tebusan dihalalkan.

Intinya adalah isti yang fidak memberikan sebagian

kewajibannya terhadap suami ifulah lang menebus dirinya untuk

menghindarkan diri dari sikap tidak menunaikan hak suami atau

karena benci kepada suami. Jika demikian keadaan, maka suami

halal menerima tebusan. Seandainya sikap iski lrang tidak

menunaikan hak kepada suami ifu berujung kepada pemukulan,

maka saya memperkenankan penebusan, karena Nabi $
mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan dari Habibah 5nng

mengalami pemukulan dari Tsabit.

Demikian pula, seandainya iski menolak unfuk memenuhi

sebagian hak suami dan ia tidak suka hidup bersama suami

sehingga ia khawatir sekiranya kebenciannya itu mendorongnya

unfuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu isbi memberikan
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tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut

halal bagi suami. Manakala suami halal mengambil apa yang

diberikan istri secara sukarela tanpa ada syarat perceraian, maka

suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara

sukarela dan mengambil pengganti atas perceraian.

Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak

daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit.

Karena Allah @ berfirman, 'Maka tidak ada dosa atas

tentang bayaran yang dibeikan oleh istri unfuk menebus dirinya."
(Qs. Al Baqarah lzlt 229) Tebusan boleh dilakukan di hadapan

sultan atau tanpa melibatkan sultan, sebagaimana boleh

memberikan harta yang disertai thalak di hadapan Sulaiman atau

tanpa melibatkan sultan.

LL. Perkataan yang Menjatuhkan Thalak dan yang
Tidak Menjatuhkannya

AsySyafi'i berkata: Khulu' itu sama dengan thalak,

sehingga khulu' fidak jatuh kecuali dengan ucapan yang

menjafuhkan thalak. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Jika

kamu memberiku sekian dan sekian, maka kamu terthalak, atau

aku meninggalkanmu, atau aku melepaskanmu," maka jafuhlah

thalak. Selanjutnya, ia tidak membutuhkan niat.

Jika suami berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka

konsekuensinya adalah antara ia dan Allah, tetapi perkataan

tersebut berlaku dalam peradilan. Jika suami berkata kepada
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istrinya, "Jika kamu memberiku sekian, maka kamu terpisah, atau

terlepas, atau bebas," maka suami ditanya mengenai maksudnya.

Jika ia memaksudkannya sebagai thalak, maka istrinya terthalak.

Jika ia tidak memaksudkannya sebagai thalak, maka itu bukan

thalak, dan suami harus mengembalikan sesuatu yang telah ia
ambildari istinya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Aku telah melakukan

khulu' kepadamu, atau aku menerima tebusan darimu," atau

kalimat-kalimat seperti itu, maka itu bukan thalak kecuali suami

menginginkan thalak, karena ihr bukan thalak yang gamblang.

Tidak ada beda apakah ucapan ini disampaikan dalam

keadaan marah atau rela, baik sebelumnya disebutkan persoalan

thalak atau tidak. Yang saya lihat adalah pencetusan kalimat yang

berlaku, bukan sebabnya. Jika istri berkata kepada suaminya,

"Lakukanlah khulu' kepadaku, atau lepaskanlah aku, atau

putuskanlah aku, atau bebaskanlah aku, atau bebaslah dariku,

nanti kamu aku beri seribu, atau aku beri kamu seribu ini, atau aku

beri kamu budak ini," dimana istri menginginkan thalak, kemudian

suami menolaknya, maka suami berhak atas apa yang dijamin isfui

baginya dan apa yang diberikan istri kepadanya.

Demikian pula, jika ishi berkata kepada suaminya,

"Lakukanlah khulu' kepadaku dengan kompensasi seribu," lalu

suami melakukannya, maka ia berhak atas seribu selama keduanya

tidak saling kalian lakukan. Jika ishi berkata, "Aku menanggung

untukmu seribu yang dijamin oleh orang lain, atau aku

menanggung seribu yang merupakan hakku padamu, sehingga aku

tidak perlu memberikannya kepadamu, atau aku menanggung

seribu fulus," sedangkan suami menyangkal, maka keduanya saling
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bersumpah, dan suami pun berhak atas istrinya sebesar mahar

standar. Jika istri berkata kepada suaminya, "Thalaklah aku, nanti

aku beri kamu seribu dirham," kemudian suami berkata, uAku

thalak kamu dengan kompensasi seribu dirham jika kamu

menghendaki," maka istri bebas menenfukan pada waktu terjadi

hak pilih. Jika ia tidak berkenan hingga wakhr pilihan telah lewat,

maka ia tidak lagi mengambil pilihan. Jika ia berkehendak sesudah

ihr, maka kehendaknya itu batal, dan ia tetap menjadi istri seperti

sedia kala.

Demikian pula, seandainya suami berkata kepada istrinya,

"Kamu terthalak jika kamu memberiku seribu," lalu istri berkata,

"Arnbillah seribu dari apa yang menjadi hakku padamu," atau ia

berkata, "Aku menjaminnya unfukmu, dan aku akan memberimu

seribu dengan gadai," maka ini tidak dianggap sebagai thalak

karena dalam kasus-kasus ini istri dianggap belum memberikan

kompensasi.

Seandainya istri memberi suami seribu pada saat jatuh

wakhr pemilihan, maka thalak berlaku bagi suami. Tetapi jika istri

tidak memberinya seribu hingga waktu pemilihan berlalu,

kemudian istri memberi seribu kepada suami sesudah itu, maka

thalaknya tidak berlaku, baik suami melarikan diri atau tidak ada di

tempat hingga waktu pemilihan ifu lerpat, atau istri terlambat

memberikan seribu kepada suami hingga waktu pemilihan lewat'

Jika seorang laki{aki memiliki dua isbi, lalu keduanya

memintanya unfuk menthalak keduanya dengan kompensasi

seribu, lalu ia menthalak keduanya di tempat itu juga, maka thalak

tersebut berlalm pada keduanya. Sedangkan mengenai harta yang

dijanjikan tersebut ada dua pendapat, yaifu:
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Pertama, uang seribu itu ditanggung oleh dua istri tersebut

sesuai ukuran mahar standar masing-masing.

Kedua, masing-masing dari keduanya menanggung mahar

standar karena khulu'terjadi pada masing-masing dari keduanya

dengan kompensasi yang tidak diketahui. Rabi' berkata: Ini

merupakan pendapat yang paling shahih menurut saya.

Jika dua istrinya berkata kepadanyra, "Kamu memperoleh

seribu, maka thalaklah kami," lalu ia menthalak salah satu dari

keduanya pada waktu pemilihan masih berlaku, sedangkan ia tidak

menthalak yang lain, maka yang dithalak ifu menanggung mahar

standar. Seandainya suami menthalak istri yang lain juga sesudah

waktu tersebut, maka thalaknya berlaku, tetapi suami berhak ruiuk

terhadap istrinya itu, dan istrinya itu tidak menanggung kewajiban

harta apa pun. Istri menanggung kewajiban kompensasi hanya jika

suami menthalaknya pada waktu pemilihan masih berlaku.

Seandainya keduanya berkata, "Thalaklah kami dengan

kompensasi seribu," lalu suami berkata, "Jika kalian menghendaki,

maka kalian terthalak," maka keduanya tidak terthalak hingga

keduanya menghendaki secara bersama-sama pada saat wakfu

pemilihan masih berlaku. Jika salah satunya menghendaki dan

yang lain tidak menghendaki hingga waktu pemilihan berlalu,

maka keduanya tidak terthalak. Jika keduanya menghendaki

secara bersama-sama, maka suami berhak atas mahar standar dari

masing-masing keduanya.

Jika suami berkata kepada isbinya, "Jika kamu memberiku

seribu, maka kamu terthalak," kemudian isfuinya memberinya

seribu pada saat waktu pemilihan masih berlaku, maka jahrhlah

thalak. Suami tidak boleh menolak manakala istri memberinya
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seribu pada waktu tersebut, dan istri pun tidak boleh menariknya

kembali.

Demikian pula seandainya suami berkata, "Kamu

memberikan kepadaku, atau jika kamu memberikan kepadaku,"

atau kata-kata semacam itu. Kata-kata tersebut berlaku pada saat

waktu pemilihan masih berlaku. Jika waktunya telah berlalu, maka

thalak tidak jatuh sama sekali.

Jika suami berkata, "Bilamana kamu memberiku, atau

kapan saja kamu memberiku, atau saat mana kamu memberiku

seribu, maka kamu terthalak," maka istri boleh memberinya seribu

kapan saja ia mau. Suami tidak boleh menolak untuk mengambil

seribu, dan istri sesudah memberikan seribu kepada suami juga

tidak boleh memintanya kembali, karena semua ini merupakan

batasan. Ucapan tersebut sama seperti ucapan suami, "Kapan saja

kamu masuk rumah itu, maka kamu terthalak. atau kapan saja

fulan datang, maka kamu terthalak." Dengan ucapan ini suami

tidak boleh berkata, "Aku menarik ucapanku ifu," melainkan

istrinya pasti terthalak manakala ia masuk rumah atau fulan

datang.

12. Thalak yang Jatuh dengan Khulu'

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami melakukan khulu' terhadap

istrinya, dan ia meniatkan thalak tetapi ia tidak meniatkan bilangan

thalak tertenhr, maka khulu'tersebut jafuh sebagai satu thalak,

tetapi ia tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena
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khulu'merupakan salah satu bentuk jual-beli. Suami tidak boleh
memiliki harta istri sekaligus ia lebih berhak atas istri. Kami
menetapkannya sebagai satu thalak karena Allah ft, berfirman,

,*U:blfo,"4utv;S'ac'F'&l6li
"Thalak (lpng dapat dirujukil dua kali. "(Qs. Al Baqarah [2J:

2291

Dari sini kami memahami maksud Allah bahwa thalak
tersebut jafuh karena dUafuhkan suami, dan kami juga tahu bahwa
khulu' ttdak jafuh melainkan dijatuhkan suami.

Jika suami melakukan khulu' terhadap istrinya lalu ia
menyebutkan thalak di atas khulu', atau perpisahan, atau
pelepasan, maka ia jatuh sebagai thalak, dan itu sesuai yang ia
niatkan. Demikian pula, jika ia menyebutkan kalimat yang serupa
dengan kalimat thalak dengan niat thalak,

Inti dalam masalah ini adalah dilihat setiap kalimat Snng
digunakan unfuk menjatuhkan thalak tanpa khulu', sehingga

dengan kalimat itu kami menjatuhkannya pada khului dan setiap
kalimat yang tidak menjatuhkan thalak sama sekali seandainya

diucapkan dari awal sehingga dengan kalimat itu jatuhlah khulu'
sehingga kami tidak menjatuhkannya sebagai khulu' hingga suarni

meniatkan thalak. Jika kalimat tidak bisa menjatuhkan thalak,
maka apa saja yang diambil suami dari istri itu dikembalikan
kepada isbi.

Jika suami meniatkan khulu'dua atau tiga, maka jafuhlah

sesuai yang ia niatkan. Demikian pula, jika ia menyebutkan
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bilangan thalak, maka jatuhlah sesuai yang ia sebutkan. Pendapat

semacam ini diriwayatkan dari Utsman t$'
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2505. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari

ayahnya, dari Thahman mantan sahaya suku Al Aslami, dari

Ummu Bakrah Al AslamiYYul',.135

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang

diriwayatkan dari Utsman r&, meskipun ia tidak menyebut khulu'

sebagai satu thalak karena ia bersumber dari pihak suami-

Seandainya suami menyebut lebih dari satu thalak, maka jatuhlah

sesuai yang ia sebutkan.

Istri yang dikenai khulu'itu terthalak, sehingga iddahnya

sarra seperti iddah thalak. Ia berhak atas tempat tinggal, tetapi ia

tidak berhak atas nafkah karena suaminya tidak berhak untuk rujuk

kepadanya. Jika suami melakukan khulu' terhadap istrinya

kemudian ia menthalaknya di masa iddah, maka thalak itu tdak

jatuh pada istrinya karena saat itu ia tidak lagi menjadi istri, dan

tidak pula semakna dengan istri sama sekali lantaran suami tidak

135 p1u4i1, ini telah disebutkan berikut takhrit'nya pada no. 2346 dalam bab

tentang cara lfang menghalalkan zuami mengambil sesuafu dari istrinya. Redaksi

selengkapnya hadis ini adalah, "ummu Bakrah melakukan khulu'terhadap suamhya

yang bemama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi utsman r$, untuk

urusa1 itu. Utsman lantas berkata, "Itu sama dengan sahr kali thalak, kecuali kamu

menyebutkan suahr bilangan sehingga ia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."
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memiliki hak untuk rujuk kepadanya. Istrinya itu pun tidak halal

lagi baginya kecuali dengan pemikahan yang baru sebagaimana

sebelumnya ia menikahinya. Demikian pula, seandainya suami

melakukan ila ', zhihar, atau tuduhan zina terhadapnya , maka ila',
zhihar dan li'an itu tidak berlaku jika tidak ada anak. Seandainya

istrinya ifu mati atau ia sendiri yang mati, maka keduanya tidak

saling mewarisi.

Saya berpendapat demikian berdasarkan dalil Kitab
Allah fu, karena Allah menetapkan kelima hukum ini di antara

suami-istri, yaifu ila', zhihar, li'an, thalak dan pewarisan. Oleh

karena kami memahami dari Allah bahwa dua orang ini tidak lagi

menjadi suami-istri, maka tidak mungkin thalaknya jatuh pada si

perempuan. Barangkali ada yang bertanya, "Adakah atsartentang
hal ini?" Jawabnya:

:ft*,l9ue6:;G-Yo.1
ozJo.i ,, o./ .6. o

-c.jt Jts tV a f c*lbL f (?Ft-F
-,

O/

I I

2506. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Atha', dari lbnu Abbas dan hnu Zubair ....136

Jika suami melakukan khulu' terhadap istrinya kemudian ia

mengambil suafu dari istrinya dengan syarat ia menthalak istrinya

thalak yang kedua atau ketiga, maka thalak itu tdak berlaku bagi

istrinya, dan khulu'tersebut dibatalkan karena suami mengambil

13611u611. ini telah disebu&an berikut tal<hiinya pada no. 2347 dalam bab
tentang pertedaan pendapat mengenai thalaknya perernpuan yang melakukan khulu'.
Redaksi selengkapnya hadits ini adalah, "Bahwa keduanya berkata tentang perempuan
yang melakulan khululalu dithalak oleh suaminya, "Thalak itu tidak jatr.rh padanya
karena suami menthalak iski yang tidak dimilikinya lagi."
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kompensasi untuk sesuatu yang tidak wajib bagi suami terhadap

istrinya. Jika apa yang diambil suami dari harta istrinya sebagai

kompensasi khulu' itu hukumnya boleh, dan seandainya thalak di

dalamnya jahrh, maka suami tidak berhak unfuk rujuk karena

Allah ffi berfirman,

".r3iil!,(+'.{4{r
"Maka tidak ada dosa abs kduanya tenbng bayamn Wng

diberikan oleh isbi untuk menebus dirinSn- " (Qs. Al Baqarah [2]t

22el

Iski tidak dianggap menebus dirinya manakala suami

memiliki hak unfuk rujuk. Sementara suami tidak berhak atas harta

manakala ia berhak untuk ruiuk. Karena barangsiapa yang

memiliki sesuatu dengan pengganti yang ia berikan, maka ia tidak

boleh memiliki apa yang telah keluar dari tangannya dan juga

mengambil harta yang menjadi penukamya.

Seandainya isti menninta l<hulu' tethadap suaminya dengan

kompensasi sebesar seribu, dan ia telah menyerahkannya kepada

suami, kemudian ia mengajukan bukti akan hal ifu, atau suami

rnengakui bahwa pemikahannya telah rusak atau ia telah menalak

istrinya tiga kali sebelum khulu', atau satu kali tetapi tidak tersisa

lagi bagi suami atas istri selain thalak tersebut, atau suami

melakukan khulu' terhadap istui dan ia belum mempertami

pemikahan dengan istinya, maka dalam semua kasus ini istri

berhak menunturt kembali apa lang diambil suami dariqp-

Demikian pula, seandainya ish.i meminta khufu'terhadap

suaminya, kemudian suarni mendapati pemikahan dengan temyata
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tidak sah, maka khulu'tersebut batal. Ishi berhak meminta kembali
apa yang telah diambil suami darinya, dan tidak ada pemikahan di
antara keduanya.

13- Perempuan yang Diperkenan Khulu'dan yang
Tidak Tidak Diperkenankan

Asy-syafi'i berkata: Inti dari hal yang bisa diketahui terkait
perempuan-perempuan yang diperkenankan khuluLnya adalah
dilihat setiap perempuan yang tindakannya terhadap hartanya
sendiri diperkenankan sehingga kami memperkenankan khulu:
nya; dan perempuan yang tindakannya terhadap hartanya sendiri
tidak diperkenankan sehingga kami tidak memperkenankan khulu!
nya. Jika perempuan masih kecil dan belum baligh, atau sudah
baligh tetapi tidak bijak atau terbatasi hak transaksinya, atau
terganggu akalnya, lalu ia melakukan khulu'terhadap suaminya
dengan suafu kompensasi, baik sedikit atau banyak, maka apa
yang diambil suami darinya itu harus dikembalikan kepadanya.
sedangkan thalak yang dijatuhkan suami dengan kompensasi ifu
efektif, tetapi suami ini berhak untuk rujuk. Jika apa yang
diambilnya itu batal, maka ia berhak untuk rujuk dalam thalak yang
ia jatuhkan, kecuali ia menthalaknya tiga kali, atau safu kali tetapi
tidak tersisa lagi thalak terhadap istrinya selain thalak tersebut.

Demikian pula, jika wali istri meminta khulu'terhadap
suami dengan perintah isti, baik kompensasi diambil dari harta
istri atau dari harta orang lain, maka hartanya dikembalikan. Sultan
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tidak boleh melakukan khulu'atas nama istri dengan kompensasi

diambil dari harta istri. Jika sultan melakukannya, maka thalaknya

jatuh sedangkan harta istri dikembalikan kepada istri. Seandainya

sultan melakukan khulu' atas nama istri yang masih kecil dengan

cara membebaskan suaminya dari maharnya atau piutang miliknya

atas suaminya, atau sultan memberi suami sebagian dari harta istri,

maka thalak yang dijatuhkan dengan kompensasi itu jatuh pada

istri, sedangkan hartanya yang diserahkan iski kepada suami ihr

dikembalikan kepadanya. Haknya juga masih tetap pada suami'

baik ihr mahar atau selainnya. Suami tidak terbebas dari apa pun

yang dibebaskan oleh ayah dan wali selain ayah'

Seandainyaayahperempuanyangmasihkecildanwalidari
perempuan yang terbatasi hak transaksinya melakukan khulu'atas

nama perempuan tersebut dengan cara membebaskan suami dari

mahar, sedangkan suami tahu bahwa ayah menjamin

perbuatannya terhadap mahar tersebut, maka mahamya tetap

menjadi ker,vajiban suami. Sedangkan suami menunfut kepada

orang yang menjaminnya, baik ia aVS, wali selain ayah' atau

orang asing. Sementara orang yang menjamin tidak menuntut

kepada perempuan karena ia menjamin atas nama perempuan

se@ra sukarela.

Seandainya wali menyerahkan budak dari harta istri kepada

suami dengan ketenfuan wali menjamin kepada suami apa yang ia

dapati pada budak, maka budak itu dikembalikan kepada istrinya,

dan suami menunhrt kepada penjamin atas nilai budak tersebut,

karenapenjaminmerrjaminbudakrrntuknla,bukanyarrglain.
Penjamin tidak serupa dengan penjual dan Udak pula istri yang

melakukan khulu'. Merrurut sebuah pendapat, suami memperoleh
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mahar standar. Jika penjamin pailit, maka menjadi salah safu di

antara orang-orang yang berpiutang, dan ia tidak menuntut ganti

kepada istri sama sekali.

I{hulu'yang dilakukan oleh perempuan yang terbatasi hak

transaksinya itu hukumnya tidak boleh dalam keadaan apa pun

kecuali seseorang yang memiliki kewenangan terhadap hartanya

mau menanggungnya secara sukarela, sehingga ia memberikan
sesuatu kepada suami dengan syarat suami menthalak perempuan

tersebut, sehingga harta yang diberikan ini halalbagi suami.

Perempuan kafir dzimmi yang terbatasi hak transaksinya

dalam masalah ini sama seperti muslimah yang terbatasi hak
transaksinya. Budak perempuan juga seperti ifu, bahkan lebih dari
itu karena ia tidak memiliki harta dalam keadaan apa pun, baik ia
telah bijak dan baligh atau bodoh dan terbatasi hak transaksinya.

Budak perempuan tidak boleh melakukan khulu'sama sekali,

kecuali tuannya yang melakukan khulu'atas namanya dengan

harta dari fuannya sendiri secara sukarela sehingga suami boleh

menerimanya. Jika tuannya mengizinnya unfuk melakukan khulu'
dengan suafu kompensasi, maka khulu'tersebut hukumnya boleh.

Demikian pula dengan budak mudabbardan ummuutalad.

Harta yang dijadikan kompensasi oleh budak perempuan

mukatab itu hukumnya tidak boleh meskipun tuan yang

memberikan kitabah kepadanya itu mengizinkan, karena harta

tersebut bukan harta hran sehingga kalau seperti itu maka izinnya

berlaku, dan bukan pula harta budak mukatab tersebut sehingga

kalau demikian maka tindakannya terhadap hartanya ifu
hukumnya boleh.
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KhuJu' seorang suami hukumnya tidak boleh kecuali

thalaknya juga dihukumi boleh. Yaihr suami yang sudah baligh dan

tidak terganggu akalnya. Jika ia tidak terganggu akalnya, maka

khuluLnya boleh, baik ia terbatasi hak transaksinya atau bijak, baik

ia kafir dzimmi atau seorang budak. Alasannya adalah karena

thalaknya berlaku, sehingga apabila thalaknya tanpa kompensasi

itu hukumnya boleh maka terlebih lagi thalak yang disertai dengan

kompensasi itu lebih diperbolehkan. Ia dalam hal khulu'sama

seperti penjual yang biiak. Seandainya mahar istinya seribu, lalu

istrinya melakukan khulu' terhadap dengan kompensasi satu

dirham, maka hukumnya boleh. Wali orang yang terbatasi hak

transaksinya itu boleh mengelola hartanya karena itu merupakan

sebagian dari hartanya. Apa yang diambil budak laki-laki dengan

jalan khulu'itu menjadi milik tuannya.

Jika keduanya menghabiskan apa yang keduanya ambil

sebelum ada izin dari wali orang yang terbatasi hak transaksinya

dan tuan budak laki.laki terhadapnya, maka wali dan tuan tersebut

menunhrhrya kepada istri yang melakukan khulu' karena itr,l

merupakan hak yang harus dibayarkan istri kepada suami, seperti

seandainya istri menanggung hutang atau denda pidana lalu ia

menyerahkannya kepada orang yang terbatasi hak hansaksinya

atau budak, maka wali dan tuan keduanya menuntut kepadanya.

Jika ayah dari anak yang masih kecil atau terganggu

akalnya, atau walinya melakukan l<hulu'atas nama orang yang

diwalikannSn terhadap istui atau ayahnya istri, maka l<hulu'batal

dan pemikahan tetap berlaku. Apa saja yang keduanya ambil dari

istri atau walinya sebagai kompensasi khulu' itu seluruhnya

dikembalikan, dan istui tetap sebagai isti. Demikian pula, jika yang
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diwalikan itu terganggu akalnya atau belum baligh, kemudian ia
melakukan khulu' unfuk dirinya sendiri, maka istrinya tetap
menjadi istrinya. Demikian pula seandainya tuan budak laki{aki
melakukan khulu'atas nama budaknya tanpa izinnya. Alasannya
adalah karena khulu' merupakan thalak, sehingga seseorang tidak
boleh menthalak atas nama orang lain, baik ifu ayah, fuan, wali
selain ayah, atau sultan. Thalak hanya bisa dilakukan seseorang

atas nama dirinya sendiri, atau sultan menjatuhkan thalak atas
namanya karena memang ada keharusan baginya manakala ia
sendiri menolak unhrk menjatuhkan thalak sedangkan ia termasuk
orang yang boleh menjatuhkan thalak. Sedangkan khulu'tidak
termasuk kategori seperti itu sama sekali.

14. Khulu'dalam Keadaan Sakit

AsySyafi'i berkata: I{hulu'dalam keadaan sakit atau sehat
ifu hukumnya sama, sebagaimana jual-beli boleh dilakukan saat
sakit atau sehat, baik yang sakit adalah salah satunya atau
keduanya. Dalam khulu'berlaku thalak yang disebutkan suami.

Jika suami yang sakit lalu ia melakukan khutu'dengan
kompensasi yang lebih kecil dari mahar standar, seberapa pun ifu,
atau lebih besar, maka hukumnya boleh meskipun ia meninggal
dunia akibat sakit itu karena seandainya ia menalak istrinya tanpa
ada kompensasi, maka thalaknya itu hukumnya boleh.

Jika istri yang sakit sedangkan suami sehat, atau ia juga
sakit, maka hukumnya sarna. Jika istri meminta khulu'terhadap
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suami dengan kompensasi berupa mahar standar atau kurang dari

ihr, maka khulu'tersebut hukumnya boleh. Jika istri meminta

khulu'dengan kompensasi lebih besar daripada mahar standar,

kemudian istri meninggal dunia akibat sakitnya ihr sebelum sempat

sehat, maka pemberian kompensasi sebesar mahar standar

tersebut hukumnya boleh. sedangkan kelebihan di atas mahar

standar itu menjadi wasiat sehingga suami berbagi dengan para

penerima wasiat lain. Istri yang melakukan khulu'tidak mewarisi

suaminya, baik dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat,

dan suaminya juga tidak mewarisinya seandainya salah sah.r dari

keduanya meninggal dunia saat istri masih dalam iddah-

seandainya suami melakukan khulu' dengan kompensasi

berupa seorang budak tertentu, atau nrmah tertenfu, dimana nilai

budak dan rumah tersebtrt adalah serafus dinar, sedangkan mahar

standar untuk istri sebesar lima puluh dinar, kemudian istri mati

dalam sakifurya ifu, maka suami memperoleh hak pilih antara

mengambil setengah dari budak atau rumah ifu, atau ia menunhrt

kembali mahar standar secara tqnai. Seperti seandainya suami

membeli budak atau rumah tetapi temyata setengah dari budak

atau rumah tersebut milik orang lain, maka ia bebas memilih

antara mengambil setengah budak atau rumah itu dengan setengah

harga, atau membatalkan jual-beli dan meminta kembali harga

yang telah ia bayarkan.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain terkait

seseoftmg yang membeli budak tetapi temyata sebagian dari diri

budak itu milik orang lain, bahwa transaksinya batal karena

transaksi tersebut mencakup dua hal, yaihr haram dan halal-

Dengan demikian, seluruhnya batal. Demikian pula dengan l<hulu'
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dengan kompensasi berupa budak yang temyata sebagian dari diri
budak itu milik orang lain. Karena khulu' adalah salah satu bentuk
jual-beli. Dengan demikian, suami memperoleh mahar standar,
sedangkan budak tersebut dikembalikan.

Dalam hal ini tidak ada beda apakah istri memiliki warisan
sehingga seandainya suami tetap dalam keadaannya maka ia
memperoleh dari warisan ifu kurang dari mahar standar, atau lebih
banyak dari mahar standar, atau setara dengan mahar standar,
atau memperoleh mahar yang ia berikan; atau istri tidak memiliki
warisan. Khulu'tidak lain merupakan salah satu benfuk jual-beli.

Tidakkah Anda melihat bahwa khulu'itu memsak akad sehingga
suami menuntut kepada istri mahar standar, sebagaimana pembeli
menuntut nilai barang manakala objeknya telah terlepas dari
tangan. suami tidak memilikinya hingga istri meninggal dunia
dalam keadaan suami tetap sebagai suami, dan ketika terjadi
khulu'yang merupakan pengganti dari kemaluan.

15. Kompensasi yang Boleh dan yang Tidak Boleh
Dalam Perkara Khulu'

Asy-Syafi'i berkata: Ketenfuan dasar mengenai apa yang
boleh dijadikan kompensasi dalam khulu'dan yang tidak boleh
adalah dilihat setiap objek yang dijadikan kompensasi khulu'. Jika
objek bisa dijual, maka khulu'dengan kompensasi objek tersebut
hukumnya boleh. Tetapi jika objek tidak bisa dilual, maka khulu,
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tidak sah. Demikian pula, jika oblek kompensasi bisa disewakan,

maka ia seperti objek yang bisa dilual.

Misalnya adalah suami melakukan khulu'terhadap istrinya

dengan kompensasi berupa khamer, babi, ianin dalam perut

induknya, budak yang melarikan diri, burung di udara, ikan di air,

atau apa saja yang ada di tangan suami, atau apa saja yang ada di

tangan istri sedang yang berhak tidak mengetahuinya, atau buah-

buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya dengan

syarat buah-buahan tersebut dibiarkan di pohonnya, dengan budak

yang tidak deftnitif dan tidak pula disebutkan sifat-sifatnya, atau

dengan serafus dinar yang ditangguhkan sampai kuyu, atau apa

saja yang dikehendaki salah satu dari keduanya tanpa batasan

waktu yang diketahui, atau objek-objek yattg semakna dengan itu.

Atau seperti suami melakukan lthulu'dengan kompensasi yang

diputuskan suami sendiri, atau dipufuskan istri, atau mengikuti

kehendak fulan, atau dengan seluruh harta istri sedangkan suami

tidak mengetahuinSE, atau dengan seluruh harta yang ada di

rumah isti sedanglran suami tidak mengetahuinya'

Jil<a l<hulu'teriadi dengan kompensasi seperti ini, maka

thalak jatuh dan tidak bisa dibatalkan, sedangkan suami menunhtt

kepada istri sebesar mahar standar unfuk perempuan sepertinya.

Demikian prla, iika suami melakulran l<hulu'terhadap ishi dengan

kompensasi berupa budak milik seorang laki-lald, atau rumah milik

seorang laki-laki, lalu laki-laki tereebut menyerahkan budak atau

rumah tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual-beli

terhadap dua objek tersebut hukumnya tidak boleh saat dilakukan

akad. Demikian pula, jika suami melakukan l<hulu'terhadap istri

dengan kompensasi berupa seorang budak namun temyata budak
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tersebut milik orang lain, atau temyata budak tersebut merdeka,
atau merupakan budak mukatab, maka suami menunfut kepada
istri mahar standar, bukan nilai kompensasi khulu', dan bukan pula
mahar yang diambil istri dari suami. sebagaimana seseorang
membeli sesuafu dengan pembelian yang tidak sah lalu oblek yang
dibeli rusak di tangan pembeli. Dalam kasus ini penjual menunfut
nilai objek yang dibeli dan telah terlepas dari tangan itu, bukan
nilai objek yang dibelinya. Thalak itu tidak bisa diambil kembali,
sehingga ia seperti barang yang rusak. Karena ifu suami menunfut
apa yang telah terlepas darinya, dan nilai yang terlepas darinya,
yaitu mahar standar unfuk perempuan seperti istrinya, sama
seperti nilai barang yang terlepas dari tangan.

Seandainya istri meminta khulu'terhadap suami dengan
kompensasi berupa seorang budak, tetapi temyata setengah dari
budak itu milik orang lain, atau kurang dari ifu, atau lebih dari ifu,
maka suami memiliki hak pilih antara mengambil setengah budak
itu dan menunfut setengah dari mahar standar, atau ia
mengembalikan budak itu dan menunfut kepada istri mahar
standar. Kasus ini sama hukumnya dengan kasus seseorang
membeli budak tetapi temyata setengah dari budak tersebut milik
orang lain.

Demikian pula, seandainya jika suami melakukan khulu'
terhadap isfuinya dengan kompensasi suami terbebas dari
tanggung jawab tempat tinggal bagi istri, maka thalaknya jatuh,
sedangkan kompensasi tidak boleh karena mengeluarkan istri dari
rumah itu hukumnya haram, dan ishi tetap memiliki tempat
tinggal- sementara suami menunfut kepada istri mahar standar.
Seandainya jika suami melakukan khulu' terhadap isfuinya dengan

389



AlUnm

syarat istri menyusui anaknya sesuai dalam jangka waktu tertentu,

maka hukumnya boleh karena ijarah terhadap persusuan dalam

jangka waktu tertentu itu hukumnya boleh. Seandainya anak yang

disusui itu meninggal dunia sedangkan telah berlalu setengah dari

waktu persusuan, maka suami menuntut kepada istri setengah dari

mahar standar. Seandainya istri belum menyusui anak hingga anak

tersebut meninggal dunia, atau air susunya terhenti, atau ia

melarikan diri dari suami hingga masa persusuan berlalu, maka

suami menunhtt mahar standar kepada istri'

saya berpendapat bahwa jika anak meninggal dunia maka

suami menunfut mahar standar kepada istri, bukan suami

mendatangkan anak lain untuk disusui istri. Sebagaimana ketika ia

firenyewa rumah dari istri, maka istri menempatkan orang lain di

rumah itu; atau ketika suami menyeldJa hewan hrnggangan, maka

istri menaikkan para ahli warisnya selain anak tersebut saat anak

itu meninggal dunia. Suami melakukan hal tersebut saat ia masih

hidup. Alasannya adalah karena penggantian dengan orang yang

senrpa unhrk menempati rumah atau menaiki kendaraan itu

hukumnya sama. Adapun persusuan, seoftlng perempuan bisa

mengeluarkan air susu unfuk seorang anak tetapi tidak bisa

mengeluarkan air sLlsu untuk anak lain. Anak biasanya mau

menerima payrdara perempuan yang sahr tetapi tidak mau

menerima payudara perempuan yang lain. Anak juga biasanya

merasa betah dengan seorang perempuan tetapi tidak merasa

betah dengan perempuan lain. Tidak pemah teriadi seorang ibu

tidak rela menygsui anaknya. Sedangkan hal seperti ini tidak

terjadi pada objek mmah yang didiami seseorang atau kendaraan

yang dinaiki seseorang.
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seandainya istri meminta khulu'terhadap suaminya dengan
kompensasi iski memenuhi maslahat anak berupa nafkah dan
sesuafu yang dibufuhkannya dalam jangka wakfu tertenfu, maka

tidak boleh. Karena kebutuhan anak itu tidak bisa
diketahui lantaran bisa jadi anak mengalami sakit atau selainnya.
Demikian pula dengan nafkahnya kecuali disebutkan dalam
perkaranya tertentu dan dalam dirham tertenfu, dimana suami
memerintahkan istri unfuk menafkahkannya kepada anak, atau
menyerahkannya kepada orang lain, atau suami mewakilkan orang
lain unfuk menerimanya dalam menyewakan tertenfu. Jika suami
mewakilkan orang lain unfuk menerimanya saat ia membufuhkan,
maka hukumnya tidak boleh karena kebufuhan suami itu bisa
terjadi dalam waktu cepat atau lambat, serta bisa sedikit dan bisa
banyak. oleh karena hukumnya tidak boleh, maka suami
menunfut kepada istri mahar standar. Jika suami telah menerima
sesuafu yang tidak boleh dari iski dengan syarat yang tidak sah,
maka suami hams mengembalikannya, atau berupa objek yang
sama kepada istri jika ia memiliki padanan, atau nilainya jika ia
tidak memiliki padanan.

Demikian pula seandainya suami melakukan khulu'
terhadap istrinya dengan kompensasi berupa nafkah tertentu
dalam wakfu tertenfu, serta mengafaninya dan memakamkannya
jika ia meninggal dunia, atau memberinya nafkah dan biaya dokter
jika ia sakit. Karena semua ini terkadang terjadi dan terkadang
tidak terjadi. Nafkah untuk orang sakit dan bia5ra dokter itu fidak
bisa diketahui ukurannya secara pasu. Jika istri telah menafkahi
suami, maka istri meminta kembali nafkah tersebut. syrarat
tersebut tidak sah, dan istri menanggtrng mahar standar.
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Seandainya suami melakukan khulu' terhadap istrinya

dengan kompensasi berupa hak unfuk menempati sebuah rumah

dalam jangka waktu tertenhr, atau bempa pelayanan budak dalam

jangka wakhr tertenfu, maka khulu'tersebut boleh. Jika rumah

tersebut roboh atau budak tersebut mati, maka suami menunhrt

kepada istri mahar standar.

Seandainya istri meminta khulu'terhadap suaminya dengan

kompensasi berupa barang-barang yang ada di rumahnya, maka

jika keduanya saling membenarkan bahwa keduanya sama-sama

mengetahui seluruh barang yang ada di rumah istri, sedangkan istri

tidak memiliki rurnah lain, atau keduanya menyebutkan rumah

tertenfu, maka hukumnya boleh. Jika keduanya atau salah satr

dari keduanya tidak mengetahuinya, atau istri memiliki rumah lain

sedangkan keduanya tidak menyebutkan rumah tertentu, rneskipun

keduanya mengetahui apa yang ada di dalam mmah itu' maka

khulu'sahtetapi suami berhak atas mahar standar'

Seandainya istri meminta khulu'terhadap suaminya dengan

kornpensasi berupa perhifungan di antara keduanya, dimana istri

dan suami sarna-sama mengetahuinya, maka hukumnya boleh-

Jika keduanya sama-sama tidak mengetahuinya, maka khulu'sah

tetapi suami berhak atas mahar standar. Jika salah satu dari

keduanya mengetahuinya sedangkan yang lain rnengklaim tidak

mengetahuinya, maka keduanya saling bersumpah, dan suami

berhak atas mahar standar. Jika keduanya sama-sama

rnengetahuinya sedangkan suami mengklaim bahwa di rumah

tersebut pada mulanya ada suatu barang lalu barang tersebut

dikeluarkan, atau istri mengklaim bahwa pada mulanya di rumah

tersebut tidak ada suatu barang kemudian ia memasukkalulya'
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maka keduanya saling sumpah, dan suami berhak atas mahar
standar

16. Mahar yang Bersama Khulu,

Asy-syafi'i berkata: Jika suami merakukan khulu' terhadap
istrinya, baik ia telah menggaulinya atau belum menggaulinya, baik
istri telah menerima mahar atau belum menerimanya, maka khulu,
hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta khulu' terhadap
suaminya dengan kompensasi berupa rumah, atau kendaraan, atau
budak tertenfu, atau sesuatu, atau dinar yang disebutkan
jumlahnya, atau sesuatu yang boleh diladikan oblek khulu,,
sedangkan salah safu dari keduanya tidak menyebutkan mahar,
maka khulurnya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari oblek-
objek tersebut. Jika suami telah menyerahkan mahar kepada istri,
dan ia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik
istrinya; suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Jika
suami belum menyerahkan mahar kepada istri, maka mahar
menjadi hak istri yang ditanggung suami. Jika suami belum
menggauli istrinya sedangkan ia telah membayar mahar, maka ia
menunfut setengah mahar. Jika suami berum menyerahkan mahar
kepada istrinya, maka istri mengambir dari suami setengah mahar.
Jika mahamya telah rusak, maka isti mengambil dari suami
setengah dari mahar standar.
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Khulu', mubara'ah,l37 dan tebusan ihr hukumnya sama

dalam semua aspek ini manakala dimaksudkan sebagai

perpisahan; tidak berbeda sama sekali. Demikian pula dengan

thalak dengan kompensasi yang disebutkan sifat-sifat' Jika suami-

istri melakukan khulu' sedangkan suami telah menyebutkan

besaran mahar bagi istoinya, sedangkan keduanya fidak

menyebutkannya (saat akad khulu), maka ketentuannya seperti

yang sudah saya sampaikan; istri berhak atas mahar jika suaminya

telah menggauhnya, dan berhak atas setengah mahar seandainya

suaminya belum menggaulinya. Jika mahamya rusak, maka istri

berhak atas mahar standar seandainya suaminya telah

menggaulinya; dan berhak atas setengah dari mahar standar

seandainya suaminya belum menggaulinya. Jika suami belum

menyebutkan mahar, maka istri berhak atas muthh, dan khuluL

nya sah.

Jika istri berkata, "Aku membebaskanmu dari kewajiban

dengan kompensasi serafus dinar, dan aku menyerahkan serafus

dinar itu kepadamu," maka ifu sama seperti perkataan istri, "Aku

melakukan lthulu' kepadamu." Jika istri berkata, "Aku

membebaskanmu dengan kompensasi serafus dinar dengan

ketentuan tidak ada hak tuntut bagi salah seorang di antara kita

terhadap yang lain," lalu keduanya saling membenarkan akan

pembebasan mahar, maka hukumnya boleh. Jika keduanya tidak

saling membenarkan, dimana suami ingin terbebas dari kalajiban

mahar, sedangkan isti berkata, "Aku tidak membebaskanmu dari

kewajiban mahar," maka keduanya saling bersumpah, dan istri

L37 Mubaa'alibemrti saling menrbebaskan ka,vajiban antara suami-isti. Kata ini

merupakan sebubn lain unhrk khutu', tetapi ia merniliki kekhususan, yaihr bahwa istri

mernbebaskan suami dari haknYa-
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berhak atas mahar standar. Masalah ini tidak seperti masalah
sebelumnya. Mubara'ah dapat digunakan unfuk arti membebaskan
dari akad nikah. sedangkan mubara'aridi sini berarti tidak adanya
hak funfut dari masing-masing suami-istri terhadap yang lain,
sehingga ia mencakup akad nikah dan kompensasi harta. Karena
ifu kami menjadikan ini sebagai mubara'ah yurg tidak diketahui,
dan kami mengembalikannya kepada mahar standar manakala
suami-istri saling menyangkal terkait mahar.

17. Rusak y. Kompensasi Khulu,yang Definitif

Asy-syafi'i berkata: seandainya iski meminta khulu'
terhadap suaminya dengan kompensasi berupa budak tertentu,
namun istri belum menyerahkan budak itu kepada suami hingga
budak tersebut meninggal dunia, maka suami menunfut kepadanya
mahar standar. Seperti seandainya suami membeli budak itu dari
istri kemudian budak tersebut mati sebelum ia menerimanya, maka
suami menuntut istri harga budak. seandainya suami telah
menerima budak dari istri kemudian istri mengambilnya tanpa Din
dari suami, atau istri membunuhnya, maka suami berhak atas nilai
budak. Budak tersebut menjadi seperti budak milik suami, bukan
milik istri sama sekali, baik isfui melakukan perbuatan pidana
terhadap budak tersebut atau mengambilnya tanpa izin.

Demikian pula, seandainya isti meminta khulu'terhadap
suaminya dengan kompensasi berupa kendaraan, atau kain, atau
suafu barang, kemudian oblek tersebut mati atau msak, maka
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suami menuntut mahar standar kepada istri. seandainya ishi

meminta khulu'terhadap suaminya dengan kompensasi berupa

mmah lalu rumah tersebut terbakar sebelum suami menerimanya,

maka suami memiliki hak pilih antara menunhrt mahar standar

kepada istri, atau ia memperoleh tanah sesuai porsinya dari harga

keseluruhan. Jika porsi harga tanah adalah setengah dari harga

keseluruhan, maka tanah itu menjadi miliknya, dan ia menuntut

setengah dari mahar standar kepada istri.

Seandainya ishi meminta khulu'terhadap suaminya dengan

kompensasi berupa budak yang cacat lalu suami

mengembalikannya karena faktor cacat, maka suami menuntut

mahar standar kepada istri. Seandainya istri meminta khulu'

terhadap suaminya dengan kompensasi berupa kain, sedangkan

istri mensyaratkan bahwa kain tersebut berjenis harawi, tetapi

temyata kain tersebut bukan berjenis harawi, kemudian suami

mengembalikannya karena kain tersebut tidak sesuai dengan yang

disyaratkan istri, maka suami menunhrt mahar standar kepada istri'

Khulu' dalam semua kasus yang saya sampaikan itu sama seperti

jual-beli; tidak berteda sama sekali.

L8- Khulu'TerhadaP Dua Istri

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki memiliki dua istri,

lalu keduanya berkata kepadanya, "Thalaklah kami bersama-sama

dengan kompensasi seribu yang menjadi tanggungan kami,"

kemudian ia menthalak keduanya di tempat itu juga, maka thalak
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tersebut berlalu secara ba'in, dimana suami frdak berhak untuk

rujuk kepadanya- Sedangkan pendapat tentang kompensasi seribu

itu ada dua pendapat. Barangsiapa yang memperkenankan

seoft1ng lak-laki menikahi dua perernpuan se@ra bersama-sama

dengan satu mahar tertenhr sehingga mahar tersebut dibagi di

antara kduanp sesuai ukuran matnr standar masing-masing,

maka ia juga mernbolehkan khufu' lni, dan membebankan

kompegsasi seribu pada keduanSra se$,lai dengan ukuran mahar

standar masing-masing. Jika mahar salah satun9ra serahrs dan yang

lain dua rafus, maka yang mahamya seratrs menanggung

sepertiga dari seribu, sedangkan yang mahamya dua ratus

menarygung dua pertiga dari seribu-

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia juga

mengatakan bahwa jika suami menthalak salah satu dari keduanya,

tidak yang lain pada saat hak pilih masih berlaku, maka jatuhlah

tlmlak padangra, dan ia hanln menang[lung porsinlp dari seribu'

Kemudian, iika s;uami menthalak isti Snng lain sebelum masa hak

pilih berlalu, maka thalak ter€but jahrtr padarrSra, dan ia juga

m€nan(XFmg porsin!/a dari seribu. Tetapi jika ua}tunya hak pilih

sudah b€rlalu, kemudian suami menthalalmya, maka jahrhlah

thalak padanf tetapi suami b€rhak untuk ruiuk, dan Udak

memperoleh kompensasi apa pun dari seribu. Seandainya suami

menthalak salah satu dari keduanya di masa hak pilih, sedangkan

ia tidak menthalak 5nng lain hingga nrasa hak pilih berlalu, maka

istri yang dithalak di waktu hak pilih ihr menanggung porsinya dari

seribu, dan ia terthalak secara ba'in. Sedangkan istri yang dithalak

sesudah berlalunya hak pilih itu tdak menan$png kar.rajiban apa

pun, tetapi suami berhak unfuk ruiuk kepadanya'
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suami berhak unfuk tidak menthalak istrinya, baik di masa
hak pilih atau sesudahnln. Jika kedua istri ingin menarik khulu,
yang telah diberikan kepada suami di masa hak pilih, maka
hukumnya tidak boleh. Demikian pula, seandainya suami berkata
kepada kedua istrinla, 'Jika kamu berdua memberiku seribu,
maka kamu berdua terthalak," kemudian suami ingin menarik
ucapannya, maka hukumnya tidak boleh di masa hak pilih. Jika
masa hak pilih telah berlalu lalu keduanSa memberinya seribu,
maka suami tidak wajib menthalak keduanya kecuali ia berkenan
untuk menjahrhkan thalak dari permulaan.

Jika keduanya berkata, "Thalaklah kami dengan
kompensasi seribu," kemudian suami menthalak keduanya,
kemudian keduanya menjadi murtad, maka seribu ifu menjadi
wajib bagi keduanya dengan terjadinya thalak, dan seribu tersebut
diambil dari keduanya.

Seandainya keduanya berkata, ,,lni seribu unfuknya,,,
kemudian keduanya murtiad, kemudian suami menthalak keduanya
sesudah murtad, maka thalak ditangguhkan. Jika keduanya
kembali kepada Islam di masa iddah, maka khulu'berlaku bagi
keduernya. Keduanya terthalak secara ba'in sehingga suami tidak
berhak unh:k rujuk kepada keduanya. iddatrnya dimulai dari hari
suami mengucapkan thalak, bukan dari hari keduanya murtad, dan
tidak pula dari hari keduanya kembali kepada Islam. Jika keduanya
tidak kembali kepada Islam hingga iddah berlalu, atau keduanya
dibunuh atau mati dengan sendirinya, maka thalak tidak jafuh, dan
suami tidak berhak apa pun dari seribu tersebut.

seandainya seorang laki-laki memiliki dua istri yang
terbatasi hak transaksinya, kemudian keduanya berkata, "Talaklah
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karni dengan kompensasi seribu," kernudian ia menthalak

kedtranya, maka thalaknp berlaku, tetapi ia memiliki hak ru;uk di
dalamnp manakala ia belum menghabiskan seluruh thalak

keduanya, dan ia tidak memiliki hak apa p.rr dari seribu tersebut

pada keduanya.

Jika ishi yang satu tertatasi hak tarsaksinya dan istri yang

hh tdak terbatasi hak transaksiqn, maka thalak berlaku pada

kedtranp. Thalak isti yang tidak teftatasi hak transaksinya itu

hulnrmnya boleh dan bersilat ba'in. Ia menanggung kavajiban

sesuai porsinya dari seribu tersebut. S€danglon thalak terhadap

ishi Snng tertatasi hak transaksinya dirrnrn suami berhak untuk

rujuk manakala isfui membatalkan hartanSp dalam keadaan apa

pm, sala menjadikan suami dalam thahk tersebut berhak unfuk

n{uk meskipun ia bermaksud unhrk tidak merniliki hak rujuk.

Tidak*ah Anda melihat bahura seanaainta ia b€rkata kepada

istriq7a 'Kamu terthalak satu secara b'i4" rnaka dalam thalak

safu ihr srrami tetap berhak unfuk ruj,uk.

Seandairyn ishinya berstafus h.ldak kernudian ia melakukan

khulu' terhadapnSn, maka sahr thalak ifu dihulumi sebagai ba'in,
dan isfoinp ifu tdak menanggung karaiiban apa pun selama ia

menjadi budak manakala fuannya tidak merrgizinkan. Tetapi suami

boleh merrunfutnln kompensasi khufu' jib, ia telah dimerdekakan.

Saya mernbatalkan kompensasi dari blrdak perempuan tersebut

saat masih menjadi budak karena budak tidak memiliki apa pun,

sebagaimana sala membatalkan dari orang yang pailit

hingga ia memperoleh kelapangan. Seandainta suami melakukan

khulu' terhadap istrinya Snng pailit, maka kompensasi khuJu'

berada dalam pertanggtrngan isfui manakala kondisinya telah
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lapang, karena saya tidak membatalkannya dari segi pembatasan

hak transaksi, sehingga kalau demikian maka kalajiban tersebut

batal dalam keadaan apa pun.

Jika seorang suami berkata kepada iskinya, "Lakukanlah

khufu'kepadaku dengan kompensasi seribu dengan syarat alm

memberimu budak ini," lalu suami melakukannya, maka

barangsiapa yang memperkenankan pemikahan Snng digandeng

dengan jual-beli, maka ia juga memperkenankan khulu'ini. Ia

menjadikan budak sebagai objek iual-beli bersama mahar standar

dengan harga seribu. Misalnya harga budak adalah seribu,

sedangkan mahar standar seribu, maka budak dfual dengan harga

lima rafus. Jika ditemukan cacat pada budak tersebut, maka

bamngsiapa yang mengatakan, 'Jika suafu kansal$i mencakup

dua oblek, maka keduanya tidak dikernbalikan kecrrali secara

bersama-sama,' lalu budak tersebut dikernbalikan, dan suami

menuntut mahar standar kepada istui. Sdangkan isti berhak atas

seribu dimana suami dan isfui berbagi terhadapnya. Barangsiapa

yang mengatakan, "Jika suafu transaksi mencakup dua objek yang

berbeda, maka salah satunya boleh dikembalikan karena cacat

sesuai porsi harganya," maka ia mengembalikan budak tersebut

dengan harga lima ratus.

Ada kalanya khulu'ini berteda dari jual-beli, karena yang

menjadi dasar akad adalah thalak Udak boleh dikembalikan sama

sekali. Karena ifu, ulama lang mengatakan, 'Obyek jual-beli tidak

dikembalikan kecuali secara bersama-sama" itu boleh

mengerrrbalikan budak dengan harga lima rahrs. Ulama yang

berpegang pada pendapat ini membedakan antam l<hufu'tercebut

dari jual-beli.
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Jika seorang lakFlaki memifiki dua isffi, lalu salah satu dari
keduarya b€*ata, 'Thalaklah aku dan fulanah dengan syarat

kamu memiliki hak s€ribu dirham padab atau akr menanggung

s€ribu dirtrarn," kerrrudian suami mdalsirannt4 maka istri yang

berhicara kepadanya ifu menaq[Nng s€ribu kepada suami.

Derniktm pia s€ardaintp perkataan fori disampaikan oleh orang
asing. Jika suarni merrthalak ishi png tdak berbicara kepadanya

dan menahan isfoi yang berbicara kegadanya, maka istri yang

bqbicam kepadanya ittr menanggung porsi rnahar isti yang

ditrralak sebagaimana yang saln mmpailon, yaifu bahura mahar ifu
dbagi sesuai dengan mahar standar- IGrrena ifu isfoi yang berticara
tersehd menan(gung porsi dari rnahar sfiandar iski yang ditalak.

Dernikian pula s€andainta perkahan ffi disampaikan oleh orang

asing-

Jika seorang lalGhld mernihkiduatshi, kernudian salah safu

dari keduanya b€rlota 'Kamu memperoleh dariku
s€ribu iika kamu menthalakku dan menahan ternanlan, fidak
menthalaknya untuk selarrelanranf," hlu suami menthalak

tenrannya ihl maka suami mernperoleh mahar stalrdar darinya

karera fidak sahnya q7arat dalarn rrsratran telnannya ifu unttrk
sdarmlamanta- Sla.ni mubah r-urtrk inerrthalalq;a-

Seandaforya isH Hata, 'Karnu seribu dirham

derrgan ryarat l<arru menthahk ternanhf dan tdak menthalak alm

LEfuk selarna-larnant4" lalu $ami ilryn" maka istri
merurhfr kerrbali s€dbu keeada $aminya, dan suami boleh

merrthalalmga- Seandafo{ra ia berkata, 'kamu mernperoleh seribu

dfuham dengan qBrat kamu mennhahk terranlm dan fidak
menthalak aku unfuk sdamalarnaqra,' kernudian zuami
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menthalak temannya, maka suami berhak atas mahar standar

temannya ifu, baik lmrang dari seribu atau lebih. Suami tidak

berhak atas seribu karena syarat tersebut tidak berlaku. Ia boleh

menthalak istri yang berbicara tersebut kapan saja ia mau.

Seandainya ia berkata kepada suami, "Kamu memperoleh

seribu dirham dengan syarat kamu menthalak ala"r dan temanku,"

kemudian suami menthalak keduanya, maka istri yang berbicara

tersebut menangslung seribu. Jika suami menthalak salah safu dari

keduanya, maka ia memperoleh dari seribu ifu sesuai dengan porsi

mahar standar istri yang dithalak di antara keduanya.

Menurut pendapat kedua, seandainya seseorang memiliki

dua istri kemudian keduanya memberinya seribu dengan syarat ia

menthalak keduanya, lalu ia menthalak keduan5ra, maka ia

memperoleh mahar standar dari keduan5ra, dan ia tidak

memperoleh seribu. Demikian pula seandainya satu istri memberi

seribu dirham dengan syarat suami menthalaknya dan suami

memberin5ra seorang budak miliknya, maka istri tidak berhak atas

budak tersebut, dan suami memperoleh mahar standar darinya.

Dasar pendapat ini adalah jika thalak terhadap seorang istri itu
disertai dengan sesuafu selain thalaknya, atau sesuafu 5nng diambil

istri bersama thalaknya, maka syarat tersebut batal, thalaknya tetap

jafuh, dan suami menunfut mahar standar kepada istri. Dan dasar

pendapat ini adalah jika thalak disertai sesuatu yang diambil istri

bersamaan dengan thalaknya dalam semua kasus ini. Rabi'

berkata: Ini merupakan pendapat yang paling benar di antara dua

pendapat.

Apa yang diberikan seorang perempuan kepada suami atas

namanya atau yang diberikan oleh orang asing atas namanya agar
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suami menthalaknya itu hukumnya sarna. Jika oblek yang

diberikan itu termasuk oblek yang boleh dimiliki, maka hukumnya

sah dan thalaknya boleh. Jika objek yang diberikan termasuk objek

yang tidak boleh dimiliki, maka suami menunfut kepada istri. Jika

isfui sendiri yang memberi atas narna dirinya, atau orang lain yang

memberinya, atau ishi memberi atas narna istri lain, atau orang

asing yang memberi atas nama isfui, maka ishi menanggung

kompensasi atas dirinya sebagaimana ia menanggung kompensasi

atas ishi yang lain. Apa yang wajib dibayarkan istri sebagai

kompensasi atas narna dirinya itu juga wajib dibayarkan oleh orang

asing manakala ia memberikan atas nama isfoi- Semua ifu fidak

berteda, sebagaimana kanrajiban pembayaran Spng diambil dalam

jual-beli.

Jika istri berkata kepada suami, "Thalaklah aku tiga kali,

aku beri kamu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya tiga

kali, maka suami memperoleh seribu dirham. Jika suami

merrthalaknya dua kali, maka suami berhak atas dua pertiga dari

seribu dirham. Jika suami menthalakryn safu kali, maka ia berhak

atas sepertiga dari seribu dirham. Namun thalak bersifat ba'in
unfuk thalak satu dan dua.

Seandainya tidak tersisa dari thalak selain safu, lalu ishi

berkata kepada suaminyra, "Talaklah aku tiga kali, alu akan

memberimu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya safu

kali, maka suami tetap memperoleh seribu dirham karena safu

thalak itu menggantikan tiga thalak dalam hal mengharamkan isti
bagi suami hingga isti menikah tlengan suami 5nng lain.

Seandainya thalak yang tersisa adalah dua thalak, kemudian

isfui berkata kepada suamin5ra, "Talaklah aku Uga, aku akan
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memberimu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya dua

kali, maka ia memperoleh seribu dirham karena dengan dua thalak

itu istri menjadi haram bagi suami hingga ia menikah dengan

suami lain. Seandainya suami menthalaknya safu kali, maka suami

memperoleh dua pertiga dari seribu dirham karena masih tersisa

safu thalak, dan istri tidak haram bagi suami hingga suami

menthalaknya dengan thalak yang tersisa. Karena itu suami tidak

mengambil lebih dari porsi thalak dari seribu dirham.

Seandainya istui berkata, "Thalaklah aku safu kali dengan

kompensasi seribu dirham," kemudian suami menthalaknya tiga

kali, maka suami memperoleh seribu dirham, dan ia dianggap

menjafuhkan dua thalak tambahan secara sukarela.

Iski berkata kepada suaminya, "Jika kamu menthalakku

safu kali, alan memberimu seribu atau dua ribu," kemudian suami

menthalaknya safu kali, maka ia memperoleh mahar standar

karena thalak tidak terladi dengan kompensasi yang diketahui

jumlahnya. Demikian pula seandainya istri berkata, "Aku memiliki

hak pilih unfuk memberimu seribu, aku tidak menguranginya

sedikit pun, atau dua ribu, atau kamu memiliki hak pilih, atau aku

dan kamu memiliki hak pilih."

Seandainya thalak yang tersisa adalah safu, kemudian istri

berkata, "Talaklah aku tiga thalak, yaifu safu thalak supaya aku

menjadi haram bagimu, dan dua thalak jika kamu menikahiku lagi

sesudah hari ini," maka suami memperoleh mahar standar jika ia
menthalaknya sebagaimana yang diminta.

Isti berkata kepada suaminya, "Jika kamu menthalakku,

maka aku wajib menikahkan kamu dengan seorang perempuan

yang menculmpimu, dan aku akan memberikan mahamya bagimu,
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atau derrgan peremplran png kamu sukai dan aku yang akan

mernbalar mahamya," baik h men@ufl<an rnaharqra atau tidak

merryehrt*anrrya, maka tralakrrya iafuh dan suami mernperoleh

mahar shndar- YanS menghalangi saya untuk mernperkenankan
qprat tersehrt rnanakala lsti merryehrtkan mahar adalah istri

merrjamin keeada $.rami r.nrtrk merrikatrkan d€ngan seolang

perempLiarL padahal bi=a jadi h tdak menikahkan suami dengan

peremprran tersehrt sehingga q,arat tersebut tdak sah. Jika qprat
tdak satL rnaka suami mernperokh rnahar sAndar-

Dernikian pula s€andainta isfoi b€rleta k€eada suaminla,
'Jika kamu merrthahk aku satr ka[, malra lorru mernperoleh

s€rihl dan bagimu iika lorrru merninangku maka aku akan

menikah denganmu dengan maltar serahrs," kerrndian srrami

merrthalalqp, maka suami mernpaobh rnahil standar. Suarni

fxCak merniliki hak ahs istoi b€npa p€rnikahm d€ngannya lagi jika

suami telah merrthalalmgra- Dernikbn Frla seandaforya isM berkata

keeada suamintq "TalaHr,ahr' alttr beri kamu s€ribu dirham,

dan b"gi-" ah tdak akan menikah dengan lakilaki lain sesudah

kannq" kernrdim suami merrthalalrn1p, maka $ami melrrperoleh

mahar standar- S€sudah iu isti boleh menikah derrgan laki{aki
nran r sap yarE ia insinlran-

Jika suami mamkilkan dalam khulu', maka perunkilan sah

dan Hruf irrga mh- Barangsiapa fiang boleh merrldi unhl unfuk

mengrrasai harta atau mdalnrkan gugahn, maka ia iuga boleh

merriadi wakl dabm perkan klilfii', baik bagi suami atau bagi isti.
Dalam hal ini tdak ada b€da apaloh u,aldl tersehrt qang merdeka

atau hdalq oraryI gang Uhk atau fqtahasi hak trasakslrqn, atau

omqg l<afo ddnmi. Merdra serrnl-r diperkenankar pauraldlannlra-
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ndak boleh memberikan perwakilan kepada anak yang

belum baligh dan orang yang terganggu akalnya. Jika hal itu
dilakukan, maka perwakilan batal. Oleh karena keduanya tidak

memiliki dampak hukum pada diri keduanya, baik dalam perkara
yang berkaitan dengan hak AIIah g atau berkaitan dengan hak

manusia, maka keduanSn tidak boleh meniadi unkil bagi orang

lain.

Saya lebih senang sekiranln suarni-isti yang memberi

perwakilan ifu menyebutkan apa lrang disampaikan unkil bagi

masing-masing dari keduanya. Suami mengatakan, "Aku

mewahlkannyn untuk sehan. Kurang dari ifu tdaklah diterima."

Sedangkan isti menyrruh wakikrya unfuk memberikan atas

namanlra kompensasi sebesar sekian, tidak boleh memberikan

lebih dari itu. Tetapi jika suami-isti frdak melakukan hal itu, maka

perunkilan keduarrya tetap boleh- Dperkenankan bagi suami.istri

apa yang boleh dilakukan oleh unkil, dan tidak diperkenankan bagi

$r.rmHshi apa yang tidak boleh dilakukan oleh u,rakil. Jika wakil
surami telah menerima kompensasi dari iski atau u/akil isfui kurang

dari mahar standar, lalu pemberi perr,rnkilan mau menerimanya

dan mengesahkan khulu'selnngga jafuh thalak secara ba'in, maka

boleh. Tetapi iika ia ingin menolaknya, maka

hukumnya iuga boleh. Jika ia menolaknya,' maka thalak di

hularmnya boleh, tetapi suami berhak untuk rujuk.

Suami dalam kasus ini sarna dengan suami yang

melaln-rkan l<hulu' terhadap perempuan ]rang terbatasi hak

hansal{sintp, tetapi kesamaan hukumnya ini bukan didasarkan

pada qi31as.
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Demikian pula, jil<a suami melakukan khufu' terhadap

ishinya dangan benrpa bardng atau piutang, lalu

s;trami ingin menerima piuhng ifu apa pr.ur berrtulmln, maka

hukumnp boleh. Tetapi srrami juga b€bas r-urtuk fidak

menerimanya- Semerrtara thalaknya tetap ,afuh, tetapi suami

berhak untuk ruiuk.

Rabi'bed<ata: Dalam hal ini ada pendapat hin, lraifu bahua
zuami melakukan khulu'tahdap ishi dengan kompensasi kurang

dari mahar standar, atau bempa bararg atau piutang, maka khufu.
nya berlaku, sedangkan suami merrperoleh rnahar sftandar karena

kompensasi telah keluar dari afumn yang diperintahkan.

Jika u,akil suami telah merrgambil dad ishi s€ndid lebih dari

mahar standar, maka khufu' sarb" dan u,aldl dalam hal ini
merrberikan lebih kepada orang yang m€u,aki[@nrryra- Jika u,akil

ishi mernberikan atas nama isffi kepada srnmi sardiri berupa

mahar standar atau kurang dari ihr' baik secara tmai atau hubng,
rnaka hularmnya boleh- Jika unkil isfri mernberikan atas nama' fui

b€rupa piutang dahm jumlah yang l€bih besar daripada mahar

standar, kernrdian ishi mengh€ndaki, maka pirfrang tersebut

menjadi keuajiban isffi, dan khufu'terlalcsana s€cam s€xnpurna-

Tetapi istui juga b€bas mernilih agar sehmhnya dtolalL dan ia
menans5png rnahar standar-

Rabi'berkata: Dalam hal ini ada pendapat hirt taifu bahwa

thalak teriadi dan suami mernperoleh rnahar standar dari isM-

Hulrum ishi tels€but sarna s€e€rti hulrum pa€rnpuan !,ang
melalerkan khufu' densan kompensasi Fng fdak boleh, abu
benrpa sesuatlr lpng d€finifif hhr ia rusah sehingga isti
menaryElung mahar stardar se@ra tmat Apa !,ang boleh
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diladikan oblek jual-beli itu juga boleh diladikan objek dalam khulu'.

Suami tidak wajib diambil untuknya barang atau piutang kecuali ia

berkenan. Istri juga tidak berkevrnjiban selain diberikan atas

namanya suatu barang, atau diberikan atas namanya piutang yang

standar, atau funai dengan jumlah di bawah mahar standar.

Demikian kewajiban istri karena ia bebas memilih antara

membayamya secara funai atau menahannya, lalu ia lebih memilih

untuk menangguhkan sehingga. Ia tidak ditambahi beban dari segi

bilangannya, sehingga khulu'yang dilakukan oleh wakil itu tidak

boleh kecuali dengan dinar atau dirham, sebagaimana jual-beli oleh

wakil itu tidak boleh kecuali dengan dinar atau dirham.

Wakil suami atau isfui tidak menanggung ganti apa pun

meskiptrn keduanya bertindak di luar kewenangan, kecuali wakil
istri memberi lebih dari mahar standar isfui lalu barang yang

diberikannya itu rusak. Wakil tersebut menanggung kelebihan di
atas mahar standar. Adapun jika barang tersebut masih ada di
tangan suami, maka barang tersebut diambil dari suami,

sedangkan wakil tidak menanggung kerugian. Ia tidak sempa

dengan jual-beli. Alasannya adalah karena jika seseorang

mer,ruakilkan orang lain unfuk membeli suafu barang, lalu wakil
mernbelinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga

standar, maka jual-beli tersebut berlaku bagi diri wakil sendiri,

sedangkan orang yang mewakilkan mengambil pembayaran yang

telah diberikan wakil manakala ia tidak memilih barang.

Sedangkan dalam kasus khulu', wakil tidak bisa memiliki istri dan

tidak pula membatalkan thalak sama sekali. Thalak terhadap istri
itu seperti sesuatu yang dibeli wakil kemudian ia merusaknya. Jika

harganya Udak diketahui atau msak, maka istri menanggung

nilainya, sedangkan wakil tidak menanggungnya.
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Seandairq/a s€s@ilr5 nrrryd<ilkan orang lain unfuk

mengambil serah:s di*rim d*i lskinya dan mehkukan khurtr'
terhadapnya, lalu ia mmgrutlil ha prhrh dfoham dari iski, maka

khulu'tidak boleh, dan isfuiny'a itu tetap rn€n adi isfuirrp. Sq€rfi
seandainSn suami bertata k€eada isffi, 'Jika karru rnernberilm

serafus, maka kamu terthalak," hlu istri merrberirrya lima puluh,

maka ia fidak terthalak. Seandainya ishi meuakilkan orang lain

unfuk memberikan semtr:s atas narnilE a agar suami

menthalaknya, lalu peruraldhn ihr mernberilnn drq ratus, hlu
suami menthalaknlra dengan kompensasi drn ratrs, rnaka iika
u/akil berkata, "Kamu memperoleh dr,ra ratus dnar d€ngan qprat
kamu menthalak ishimu," kernudian ia menthalaknlp, rnaka dula

rafus tersebut wajib dibaya*an oleh rraki[ s€ratusn],a diambil dari

istri yang memberikan p€runkilan kepadarEla, dan serattrsrrya

menjadi tanggungan u/aldl- Jika u/akil b€dffi kepda suarni"

'Kamu memperoleh serahrs dinar dari harta fuhnah, aku fidak

menanggungnyra unfulrrnr:," atau uialdl bedm dernikian hhr diam"

kemudian suami menthalak ishi, rnaka istri menargung png
paling besar di antara serahrs yang diu,aki[Ermya keeada uraldl

atau mahar standar. Istui tirlak m€nan[Xjrn1l kdebitnn di atas dua

rafus, dan tidak pula wakilnya karena urahl tidak menanggtrng apa

pun ke@a suami.

SeandainSra waldl berkaA k€eada suami *Thabldah istuimrf

aku akan s€rahkan ke,padamu dua ratrs dfoE dari harta isfoimu,"

maka unkil menar{Xpng. Jika ishi fidak men5Teratrkan uang

s€besar itu, maka suami dari isti yang paling b€sar di
antara seratr.rs dinar ahu rnahar standar- Sesrdah ifu suami

mernrnhrt sisanlra k€eda u,aldl hhtg genap dua rahrs dinar-

Seandainyra \rnkil digarfiilon ol€h a!,ah atil ihr atau urali sdain
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ayah, atau orang asing, sedangkan isffi tdak meurakilkan kepada

ayrah atau siapa pun di antara merrel<a, lalu ia berkata kepada

suami, "L-akukanlah khulu' terhadap ishimu, aku akan

menyerahkan kepadamu dua ratus dinar dari hartanya," lalu suami

melakukannya, kemudian ia menuntut, maka ia berhak atas dua

rafus dinar dari urakil. Sedangkan urakil yang menjamin secara

sukarela atas nama iski ifu fidak berhak unfuk menunfut apa pun

kepada istri karena istoi Udak mer,rnkilkan kepadanya agar

melakukan khulu'arttara ia dan suamiryla.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jika

wakil menanggung kepada suami unfuk menyerahkan dua rafus

dinar dari harta istri, maka khulu'tetap berlaku, tetapi suami

hanya berhak atas mahar standar karena wakil tidak menanggung

kepada suami dua ratus dinar yang dibebankan pada diri wakil. Ia
menanggung dengan dibebankan pada harta orang lain. Jadi,
pertanggungan tersebut batal, dan suami merniliki berhak atas

rrrahar standar dari istri. Sementara khulu'tetap terlaksana karena

suarni tidak menariknya.

19. Pembicaraan Istri kepada Suami yang
Mengakibatkan Khulu'dan yang fidak

Mengakibatkannya

AsyS5nfi'i berkata: Jika isfui berkata kepada suaminya,
"Jika kamu menthalak aku tiga kali, maka bagimu padaku serafus

dinar," maka hukumnp sarna. Pqkataan ini seuna seperti
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seseomng, 'Juahh keeadalu pakaianmu ini dengan

senhrs difiam bagimu padaku, atau iuallah keeadaku pakaianmu

ini derrgan harya seratus- Jika suami merrthahlmla "ga kali, maka

ia b€rhak afas seratrs dnar dari isffi.

Seandainta isnri b€d{ata k€eada suamir[rq 'Thalaklah aku

dengan kompensasi s€besar s€rih!" kernudian suami menjawab,

'Kamu terthalak dengan kompensasi sebs s€rih.r," bfu istinya
bqkata, 'Yang sa37a malsud adalah s€ribu fuh.En sedangkan

suami berkata, 'Yang salp maksd adalah dirham," atau isti
b€rkat4 'Yarg saya rnaksrd ,rlalah dirharn," sedandon suami

b€dGftE 'Yang sala rnalerrd adalah dinar,' malia keduanya saling

b€rsrmpah dan srami berlrak atas maha shrdar-

Seandahp isfoi berkafta k€eada suamirgp, 'Thalaldah aku

dengan s€b€sar s€rihl" kernrdtm suami menjar*rab,

'Kamu terthalak dengan kompersasi sebesar s€rihl' lalu isfoin5ra

berkata, Yang saya rnalrsld adahh kamu menthalak aku dengan

kompensasi s€ribu yang ditang$mg ol€h atptrlq aftau saudaraku,

atau tetanggalnr, atau orang asing," mdo s€ribu terseh.il menjadi

keuraflban istoi ler€na ttalak fidal( bisa dibatallwr Mernrnrt png
tampah p€*ataan ini sama s€eerti lstri, Thala[bh aku

dengan kunpensasi s€dbu yang alrrr tangEung."

Seandamp isfii berltab, 'Jika lemu mennhalakku, maka

bagimu s€ribu dirharr\' kerndim suami m€nftralakqra di masa

h"L pilitu mala suami mernperdeh s€rih dfiarq dan tralak jatuh

secra ba'hl.hlra srnmi menmaamtn sesdah nr.rs.r hak pilih

b€rlalq malta ftralalsrrya ilu Ftuh dan $arni befiak r.urtuk rujuk,

t€fiap iatdak m€mperd€h kompenmi apa pun-
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Demikian pula, seandainya suami berkata kepada istrinya,

"Kamu terthalak seandainya kamu menanggung kepadaku seribu

dirham; atau umsanmu ada di tanganmu dimana kamu bisa

menthalak dirimu sendiri jika kamu menanggung kepadaku seribu

dirham; atau aku menyerahkan thalakmu kepadamu jika kamu

menanggung kepadaku seribu dirham," lalu istri menanggungnya

dalam masalah-masalah ini pada masa berlakunya hak pilih, maka

istri terthalak, dan ia menanggung seribu dirham. Jika ia

menanggungnya sesudah berlalunya hak pilih, maka ia tdak
terthalak, dan ia juga tidak menanggung apa pun.

Intinya, jika sesuafu terlaksana dengan faktor istri dan

suami, maka ia tidak boleh berlaku hingga jangka waktu tertentu;

dan ia tidak berlaku kecuali dalam masa hak pilih. Sebagaimana

tidak boleh kewenangan atas istri yang diberikan kepada istri itu
dijatuhkan kecuali pada masa hak pilih, karena kepuh.rsan dari

kewenangan tersebut terjadi karena faktor suami dan istri.

Seandainya suami berkata kepada isfuinya, "Jika kamu

rnemberiku seribu dirham, maka kamu terthalak," lalu iski berkata,

"Al(u menanggung kepadamu seribu dirham," atau ishi

memberinya barang yang senilai seribu dirham, atau memberinya

uang tunai kurang dari seribu dirham, maka tidak terjadi thalak

hl*ggu istri memberi suaminya seribu dirham di masa hak pilih.

.Iika rnasa hak pilrh telah leruat, maka ia tidak terlhalak meskipun

istri memberinya seribu dirham, kecuali suami mengadakan akad

thalak yang baru sesudah itu.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak
jika kamu menyerahkan kepadalnr seribu dirham," lalu ishi

menyerahkan kepada suami sesuahr sebagai gadai yang nilainya
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lebih dari seribu dirham, maka ia ildak terthalak. Istri tidak

t€rthalak kecuali dengan menyerahkan seribu dirham kepada

suami-

Seandairya suami berkata kepada isfuin5ra, 'Jika kamu

memberiku seribu dirham, maka aku menthalak kamu," lalu istri

memberinya seribu dirham, maka suami tidak unjib menthalaknya.

Jika ia tidak menthalal{, maka ia wajib menyerahkan seribu dirham

ihr kepada istinya. Perkataan suami ini hanp sebuah janji, bukan

mengharuskan thalak atas dirinlra- Demikian pula, jika suami

berkata, 'Jika kamu memberiku seribu dirham, maka aku akan

menthalakmu." Demikian pula seandainln ishi yang berkata

kepadanya, "Jika aku mernberimu seribu dirham, kamu akan

menthalak aku?", lalu suaminya menjawab, 'Ya.' Suami tidak

wajib menthalak dengan apa yang diberikan isfoi kepadanya hingga

suami berkata, "Jika kamu memberilm seribu dirham, maka kamu

terthalah atau kamu terthalak jilo kamu merrrberiku seribu

dirham,' lalu ishi memberinln seribr,r dirham pada masa hak pilih

masih berlalm- Seandainp suami berkata keeada istrinya, "Jika

kamu mernberiku s€ribu dirham, maka kamu t€rthalak," lalu istri

mernberinga seribu dirham thabrlWah rnaka istuinya tdak
terthalah keflali isfui memberinya dirham dengan timbangan yang

s€$ai. Seandainp istui memberinp seribu dirham baghliyjnh,

maka ia terthalak karena uang tersebut s€tara dengan seribu

di*Ern derrgan dis€rtai tambahan. Srami merrfrrdi seperti orang

yang berkata kepada istinya, "Jika kamu mg-1rgberiku seribu

dirham, maka kamu terthalak," lalu isfoi mernberinln seribu dirham - .

dengan ds€rtai tambahan.
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Seandainya istri memberinya seribu dirham dengan kualitas

yang rendah dan ditolak, maka jika berupa perak yang masih bisa

disebut dirham, maka ia terthalak. Tetapi suami memiliki hak

uretuk menuntut ganti kepada istri. Tetapi jika perak tersebut tidak

bisa disebut sebagai dirham, atau sebagiannya saja yang disebut

perak karena ia bukan perak mumi, maka isbd udak terthalak.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu memberiku budak, maka

kamu terthalak," lalu istri memberinya sembarang budak, baik ia

buta atau cacat, maka istri terthalak, tetapi suami tidak memiliki

budak tersebut melainkan ia berhak atas mahar standar. Demikian

pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu

memberiku kambing bangkai, atau babi, atau safu guci khamer,

maka kamu terthalak," lalu istri memberinya sebagian dari ini,

maka ia terthalak karena semua ini sama seperti perkataan suami

kepada istri, "Jika kamu masuk rumah ifu, maka kamu terthalak."

Adapun suami tidak memperoleh sedikit dari benda-benda

tersebut, tetapi ia menunfut kepada istri mahar standar dalam

sernua masalah tersebut.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku

sasuatu ini (yang sama-sama diketahui suami-istri secara definitif),

rnaka kamu terthalak," lalu istri memberikan kepada suami, maka

ia terthalak. Jika suami menemukan cacat pada sesuatu tersebut,

maka ia boleh mengembalikannya dan menunhrt mahar standar.

Jika istri memberikan budak kemudian suami mendapatinya

sebagai budak mudabbar, maka ia tidak boleh menolaknya karena

istri boleh menjualnya. Jika suami mendapatinya sebagai budak

mukatab, maka ia tidak boleh menerimanya. Seandainya budak

tersebut menjadi lumpuh sesudah suami menthalak istrinya, maka

suami tidak memiliki budak tersebut karena akad terjadi pada
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budak tersebut sedangkan budak tersebut tidak boleh dijual. Jika
suami mendapatinya sebagai omng merdeka, atau ada andil

kepemilikan orang lain, maka suami tidak memilikinya. Seandainya

pemilik budak menyerahkan, maka dalam sernua kasus ini suami

memperoleh mahar standar.

20. Perselisihan Antara Suami dan Istri Dalam
Perkara Khulu'

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami dan istri berselisih dalam

masalah kompensasi khulu', maka ifu seperti perselisihan dua

pelaku jual-beli. Jika istri berkata, "Kamu menthalak aku safu atau

lebih dengan kompensasi safu dirham," sedangkan suami berkata,
"Tidak, melainkan dengan dua ribu," maka keduanya saling

bersumpah, dan suami berhak atas mahar standar, baik mahar

standar tersebut lebih kecil daripada seribu dirham atau lebih besar

dari dua ribu dirham. Demikian pula, seandainya istri berkata

kepada suaminya, "Kamu melakukan khulu'kepadaku dengan

kompensasi seribu dirham yang dibayar tempo selama setahun,"

sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku melakukan

khulu' kepadamu dengan kompensasi sebesar seribu dirham

tunai," atau istri berkata kepada suaminya, "Kamu melakukan

l<hulu' kepadaku dengan membebaskan kamu dari maharku,"

sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku melakukan

l<hulu' kepadamu dengan kompensasi seribu 5nng aku ambil

darimu, bukan dibebankan pada maharrnu, atau dengan

kompensasi sebesar seribu bersama maharmu," maka keduanya
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saling bersumpah, mahar istri tetap seperti sedia kala, dan suarni

menunfut mahar standar kepada istri.

Demikian pula, seandainya isfui berkata kepada zuaminya,

"Aku menanggung kepadamu seribu, atau aku memberimu seribu

dengan syarat kamu menthalak aku dan fulanah, atau kamu

menalak akr dan memerdekakan budakmu, lalu kamu merrthalak

aku dan tidak menthalak fulanah, atau kamu menthalak aku dan

f,dak memerdekakan budakmu," sedangkan suami berkata,

"Tidak, melainkan aku menthalak kamu semah dengan

kompensasi seribu," maka keduan5ra saling bersumpah, dan suami

menuntut mahar standar kepada isfui. Demikian pula, seandainln

istri berkata kepada suaminya, "Akx memberimu s€ribu dirham

dengan syarat kamu menthalak aku tiga kali, tetapi kamu tftlak

menthalak aku kecuali satu," sedangkan suami berkata, "Tilalq

melainkan aku mengambil darimu seribu dirham untuk khulu'dan

thalak ba'in, sedangkan thalak ba'in itu bisa teriadi dengan satu

thalak, atau untuk dua thalak, lalu alar menthalak kamu dua kali,'
maka keduanya saling bersumpah, suami menuntut mahar sfiandar,

dan thalak tidak jatuh kecuali yang diakui suami.

Demikian pula, seandainya isfui berkata kepada suamin!,a,

"Aku telah memberimu seribu dirham dengan qprat kamu

menalak aku tiga kali, dan juga menthalakku tiga kali setiap kali

kamu menikahiku," sedangkan suami berkata,=..:4h fidak

mengambil seribu dirham kecuali untuk thalak p€trhma," maka

keduanya saling bersumpah, dan suami memperoleh rnahar

standar kepada isti- Demikian pula, seandainln suami mengakui

apa yang dikatakan isti, maka suami menunhrt mahar sfiandar

karena suami tidak boleh mengambil kompensasi trntuk menthalak
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ishi sebelum ia menikahinya. Tidakkah Anda melihat bahwa

seandainya seorang laki-laki mengambil harta dari perempuan

asing dengan syarat perempuan tersebut terlhalak manakala laki-

laki tersebut menikahinya, maka harta tersebut hams dikembalikan

karena laki-laki te:sebut tidak memiliki hak thalak terhadapnya

sama sekali. Bisa jadi ia menikahinya, dan bisa jadi ia tidak
menikahinya unfuk selama-lamanya.

Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Aku

memintamu unfuk menthalak aku tiga kali dengan kompensasi

seratus," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan kamu

memintaku unfuk menthalak kamu safu kali dengan kompensasi

seribu," maka keduanya saling sumpah, dan suami memperoleh
mahar standar. Jika isti dapat mengajukan kesaksian atas

dalnuaannya, dan suami juga dapat mengajukan kesaksian atas

dal$raannya, sedangkan kesaksian tersebut menunjukkan bahwa

kejadian tersebut terjadi di safu wakfu, dan suami-istri pun

mengakui hal itu, maka keduanya saling bersumpah dan suami

memperoleh mahar standar. Kesaksian tersebut gugur

sebagaimana kesaksian serupa gugur dalam jual-beli manakala

keduanya berselisih sedangkan barangnya masih ada. Objek jual-

beli harus dikembalikan, tetapi jika sudah rusak maka diganti

dengan nilainya.

Sementara thalak tidak bisa dibatalkan. Nilai standar untuk
kemaluan ifu sarna seperti mahar standar. Demikian pula

seandainya suami-istri berselisih, Ialu mengajukan

kesaksian, tetapi kesaksian keduanya tidak menetapkan waktu
yang menunjukkan khulu'yang pertama. Jika kesaksian keduanya

menunjukkan wakhr yang mentrnjukkan khulu'yang pertama,
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maka khulu'lrang p€rtarna ituhh yang bd€h, sedangkan khrfu'
yang kedua batal manakala suamlisti saling merrbenarkan- Jika

tidak ada, kemudian t€riadi nikalL kemudian t€ddi khulu', maka

ada dua khulu'. Tidal*ah Andame$hat batura seamaansn seorang

laki-laki melakukan kfrufu' terha@ iskintp dengnn kompercasi

serafus, kemudian sesudah itr ia mdahilran linrtt'yang baru

dengan kompensasi seribu se&ngkan ia befun mengadalmn

pemikahan yang baru, maka ynng seribu itu batal fui frtdak fidah

jatuh, karena laki-laki tersebut menalatr< persnprnn Srang ti&&
dimilikinlra. Sementam l<hulu! yang p€rtama sah karena suami

menthalak perempuan 1nng dimiffi{inya-

Seandainya istui berkafa" 'Kamu menthalak alnr tga ltah

dengan kompensasi seribu," lalu suami berkah, "Tidah mdaintst
aku menthalak kamu sahr kali dengan komperrsasi dua rih[" lafu

masing-masing mengajukan kesaksian atas ucapanrryE, dan

keduanya juga saling mernbenarkan bahura fidak teriad thdak

selain safu, maka keduargra saErg surnpah, dal sualr*

memperoleh mahar standar.

Seandainya isht berk& tr€gada srnminla, 'I(annt tdah
menthalak aku derqgu scrihr,' Iahr ia mengha&ftan

seorang saksi, maka suani b€r$mpah &n perernpuan itr tefrap

menjadi istrinya. Seandairya rrrcalahnt/a sarnai n unun suami

berkata, 'Aku menthalak kamu dengan dua ribu,

tetapi kamu Udak menerima,' sedangkan l*irrya menS nglcd,

maka perkataan yang dipeggpg;rt€rdiait kompensasi adahh

perkataan istui. Sementara ftafaFtdah tsfuh bag! suarni karena ia

tidak mengakui adan5ra thalak lanta,ran tl nsgpaim bahwa fiahk
tidak iatuh.
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Seandainya istri mendakwakan bahwa suami telah
melakukan khulu' terhadapnya, sedangkan suaminya menyangkal,
lalu iski mengajukan seorang saksi bahwa suami telah melakukan

khulu' terhadapnya dengan kompensasi serafus, dan juga

mengajukan seorang saksi bahua suami telah melakukan khulu'
kepadanya dengan kompensasi sebesar seribu atau berupa barang,
maka kesaksian tersebut batal seluruhnya karena berbeda, dan
suami bersumpah.

Demikian pula seandainya suami yang mendakwakan
bahwa ia melakukan khulu'terhadap istrinya dengan kompensasi
seribu dan ia mengadakan seorang saksi akan hal itu, dan saksi

lain bahwa kompensasi sebesar dua ribu atau berupa barang,
maka kesaksiannya tidak sah dalam keadaan istri menyangkal.
Thalak tersebut berlaku bagi isfui karena pengakuan suami,

sedangkan istui tidak berkewajiban membayar kompensasi. Istri
bersumpah terhadap suami, dan suami tidak berhak rujuk karena

ia mengakui bahwa thalaknya adalah thalak khulu'dimana ia tidak
berhak untuk rujuk kepada istrinya.

Seandainp isfui berkata kepada suaminla, "Aku telah
memintamu unh.rk menthalaldnr USa kali dengan kompensasi seribu,

tetapi kamu tidak menthalakku sehin safu kali," sedangkan suami

berkata, "Tidak, melainkan aku menthalaknya tiga kali," maka jika

ucapan ini teriadi di masa hak pilih masih berlaku, maka istui terthalak

tiga kali dan suami berhak atas seribu. Jika perbedaan keduanya

terjadi sesudah masa hak pffi telah lewat, maka keduanya saling

sumpah, dan suami memperoleh mahar standar.

Jika suami dan istri berselisih, dimana suami berkata, "Aku

menthalak kamu dengan kompensasi seribu," sedangkan istri
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berkata, "Kamu menalak aku tanpa kompensasi apa pun,' maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan iski, sedangkan silami

harus mengajukan kesaksian. Thalak dalam kasus ini iahrh, dan

suami tidak memiliki hak untuk rujuk karena ia merrgakui bahun ia

tidak memiliki hak ruiuk terhadap istinya, dan bahura ishinya ihr

menanggung kalajiban kompensasi terhadapnSa. Jadi, ucapannlra

tidak dibenarkan terkait dakvr,raannp terhadap istui, melainkan

dibenarkan terkait dirinya sendiri (talak).

Seandainya istri berkata, "Aku telah memintamu unhrk

menthalakku dengan kompensasi seribu, narnun hingga masa hak

pilih lewati kamu belum menthalakku, kemudian kamu

menthalakku sesudah ifu tanpa kompensasi apa pun,' sdardran
suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalakmu sebelum nxszr

hak pilih laf,/at," maka yang dipegang adalah p€rkataan

istri terkait kompensasi seribu, sedangkan suami harus mengaiukan

bukti. Thalak jatuh bagi suami, dan ia tidak berhak untuk njuk

Seandainya ishi berkata, 'Kamu menalaklm kernarin tanpa

kompensasi apa pun," sedangkan zuami bed<ata, 'Tirhh
melainkan ak* menthalakmu hari ini dengan kompa-rsasi s€ritu,'
maka ishi terthalak dengan pengalnran suarni, zuami tdak b€rhak

rujuk, dan suami iuga Udak Mtak atas kompensasi karena isfui

tidak mengakuinya.
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21. Bab: Khulu' yang Dapat Dijadikan Penebusan
kepada Suami

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami b€rkata kepada istrinya,
"Kamu terthalak tiga kali dengan sSnrat kamu memberiliu seribu,"
sedangkan isbinya tidak memberinln seribu, maka istrinya tidak
terthalak. Perkataan tersebut sarna seperti perkataan suami,
"Kamu terthalak jika kamu memberiku seribu, dan kamu terthalak
jika kamu masuk rumah itu." Demikian pul4 jika suarni berkata

kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan syarat kamu
menanggung seribu." Jika istri mengakui karajiban seribu, maka ia
terthalak. Tetapi jika ia tidak menanggungnya, maka ia tidak
terthalak. Ini juga seperti perkataan s;uami kepada istri, "Katnu

terthalak jika kamu menanggung seribu kepadaku."

Seandainya suami berkata kepada ishinya, 'Kamu terthalak
dan kamu menanggung seribu," maka isfoiryn terthalak dimana
suami berhak rujuk, dan ia tidak menanggung keurajiban seribu.

Yang demikian ifu seperti perkataan suarni, 'Kamu terthalak, dan
kamu harus menunaikan haji, atau kamu terthalak dan ifu baik,

atau kamu terthalak dan itu buruk.'

Jika istri menanggung seribu kepada suami sebagai syarat

thalak, maka istri tidak berkamjiban membayar seribu, dan suami

berhak unfuk rujuk. Seperti seandainp suami mengar,rnli

thalakn5n sekarang, lalu ia menthalak istuinya safu kali, kemudian

istrinya berkata kepadanya, "Jadikanlah safu thalak yang kamu
menjatuhkan padaku itu sebagai thalak ba'in dengan kompensasi

seribu," maka thalak tersebut tidak iafuh sebagai thalak ba'in- Jil<a
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suami telah mengambil uang seribu dari istri, maka ia harus

mengembalikannya.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahraa isfoi

meminta thalak kepada suami dengan kompensasi seribu, lalu

suami berkata, "Karnu terthalak dan kamu menanslgung karajiban
seribu," maka isfui menanggung seribu dan thalak jatutr sebagai

thalak ba'in.

Seandainya suami berkata kepada istinln, "Kamu t€rthalak
jika kamu memberiku budakmu," lalu ishi mernberikan budaknla

kepada suami, maka jika temyah budaknya ifu merdeka, maka

istri terthalak dan suami menunfut mahar standar kepada isfoi.

Seandainya istri berkata kepada suerminya, "Lakukanlah khulu'
kepadaku dengan kompensasi jerigen png berisi cr-rka ini,' lalu

suami melakukan khufu' kepadanya, tetapi kemudian suami

mendapati jerigen ifu berisi khamer, maka thalak jafuh dan suami

berhak atas mahar standar.

22. Khulli-nlla Orang0rang Musyrik

As5rSyafi'i berkata: Jika isffi l<afu ddnni merninta khufu'
terhadap suaminya dengan kompansasi kharner tertenfu, atau

dalam benhrk sifat, lalu istinlp itu telah menyerahkan khamer ifu
kepada suami, kemudian sesudah ihr mereka datang kepada kami
(unfuk bermahkamah), maka kami memperkenankan l<hulu'

tersebut, dan lomi fidak merrolaknya sarrr s€kali. Tetapi
seandainya iski belum menyerahkannla kepada suami, kemudian
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mereka mengajukan gugatan kepada kami, maka kami

memperkenankan khulu' dan membatalkan kharner, lalu kami

tetapkan kewajiban mahar standar atas istri. Dernikian pula

dengan orcmg kafir hafii yang rela dengan hukum Islam; mereka

tidak berbeda dengan orang kahr dzimmi dalam hal apa pun.

Hanya saja, kami fidak menjatuhkan kepufusan atas pasangan

kafir harbi hingga keduanya sepakat unfuk rela, tetapi kami

menjatuhkan keputusan pada pasangan kafir dzimmi jika salah

satu dari keduanya datang kepada kami.

Seandainya salah safu dari suami-isfui tersebut masuk Islam

sedangkan keduanya telah melakukan serah terima, maka

ketentuannya sarna. Tetapi jika kduaryn belum melakukan serah

terima, maka kompensasi khamer di antara keduanya batal, dan

suami memperoleh mahar standar dari isti. Jika suami yang

masuk Islam, ia tidak boleh mengambil khamer. Begitu pula, jika

yang masuk Islam adalah isti, maka ia tidak boleh memberikan

khamer- Seandainya suami menerima khamer dari istri sesudah

suami masuk Islam, maka ia dikenai sanksi ta'zir, dan suami

memperoleh mahar standar jika ia menunfukrya. Demikian pula,

seandainya istri yang masuk Islam lalu ia menyerahkan khamer

kepada suami, maka ia dikenai sanl$i ta'zir, dan suami

memperoleh mahar standar. Dernikian pula dengan setiap barang

yang haram meskipun rnereka menghalalkannya sebagai harta

seperti babi dan selainnya. Jadi, keduanp dalam semua hukum

Islam ihr sama seperti umat Islam; tidak ada pertedaan hukum

bagi mereka dan bagi umat Islam, kecuali hal-hal yang kami

sampaikan, yaitu perkara-perkara png telah berlalu saat masih

dalam dan tidak ditolak dalam Islam.
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23 - I{hulu' yang Ditangsuhkan

Aqrslraf i berkata: Jika istri mernrntrt lchufu' terhadap
suaminya dengan suafu komperrsasi lpng disehrdran secar.r

ditarrgguhkan, maka khrfu'sah dan kompensai yang k€dtarya ihl
disebtrtkan bersifat terrpo s€e€rti hakrya ruat'beli- Apa saF yang

boleh dilakukan pada }ral$efi itu iqa bol€h dilahrlon dalam
khulu'- Begifu juga d€ngan al+rd salaf secaftr tenrpo- Jika isM

melalarkan khufu' dengan kompensasi b€rupa kah yang

disebutkan sifat-sifatnya secarzr ternpo, maka khufu' sah dan lrafoi

tersebut menjadi pertang$mgan baginlp. Dernilktrn prla densan

budak, heuran temak dan rnakarnn. Apa saF yang bohh fiadlon
objek salaf ihr juga boleh diradlmn kompensasi khufu'; dan apa
saja lrang ditolak dalarn al{ad sarafiqa ditolak dalam khufir'-

Seandainya ishi fidak merrlrcbud<an lopan suami menerirra
makanern, atau tidak merrlrcbuflmn s€bagian sifat rnakamrU rnaka

thalaknp jahrh dan srami menr.mtrt mahar stalrdar kepada tshi-

SeandainSn isM berkata, 'Aku mernintamu rrfirk merrthalaldan

dengan s€rih4 nirmun u,aldu hak pilih tdah hmt dan
kamu belum merrthalaHct kernudian kamu merrthahldar sesldah
ifu tanpa kompensasi apa 1xrn,' sedanglm suami b€drat4 'Tllak,
melainkan alnr merrthalalrrnu sebeftrn lerryat nrasa hak dfitL" rnaka
perkataan yang dipegang adalah perl@han isnri t€dait kompensasi
seribu, sedangkan suami harus merrgaiulon hrl<ti- Thalak b€rlalu
bagi $ami, dan ia tdak berhak mtuk n&k k€eada lstoinyn-
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PEMBAI-IASAI{ IDDAH

1. Iddah Istri yang Telah Digauli dan Dalam Masa
Haidh

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ft, berfirman,

";;3",{i;'irg};\<rA;5-5f W
"Wanita-wanita Wng dithalak hendaHah menahan did

(menunggu) tiga kali quru'. "(Qs.Al Baqarah l2l:228)

ko 63 menumt kami berarti suci. Barangkali ada yang

bertanya, "Apa dalil yang menr.mjukkan bahwa maksud kata

tersebut adalah suci, sedangkan ulama lain mengatakan

maksudnya adalah haidh?" Jawabn5ra, ada dua dalil.

Pertama, Kitab yang ditunjukkan oleh Sunnah.
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Kedua, bahasa. Jika ia bertanya, "Apa dalilnya dari Kitab
Allah?" Jawabnya, Allah @ berfirman,

G U 5 -;$'"\:-1i HIr 6;Qi ffi-
*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isbi-isbimu maka

hendaHah kamu ceraikan mereka pada wakfu merel<a dapt
(menghadapi) iddah-nya (5nng.aalar). "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)
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2507. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Abdullah bin Umar, bahura ia menceraikan isfuinya dalam keadaan
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haidh pada masa Rasulullah $. Umar bin tGaththab r& Iantas

bertanya tentang hal ifu, kemudian Rasulullah $ menjawab,

"Suruhlah dia rujuk kepada istinya dan hendaHah dia

menahannja sehingga istin5m suci, kemudian haidh, kemudian

suci lagi. Kemudian jil<a mau ia boleh dan jika mau

ia boleh mencemikann5n sebefum k menyentuh *tng. Bqitulah
aturan iddah Jnng diteapkan oleh Allah dalam mancenilan kawn
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ZSOS.f,,1*fr* bin Khalid 0"" ,* bin Salim mengabarkan

kepada karni dari hnu Juraii, dari Abu Zubair, bahwa ia

mendengar hnu Umar menceritakan thalak istinya dalam keadaan

haidh, dan ia berkata, Nabi $ bersabda, 'Jika istinya telah suci,

1s8 Fladis ini telah disebudon b€riht bkltijrrya pada no. 2tl&t dalam bab

tentang inti dari cara thalak. Hadits tori murufo akih-

*
Ora

rt)e Jb'r;t Xt ,',!-,,i).
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maka silakan ia menthalaknya, atau menahann5a!'Nabi * lrgu
membaca, 'Apabila karnu menceraikan isti-isAimu finb
hendaklah kamu cenil<an mereka di ambang iddah mado, abu
di waktu yang tepat untuk menghadapi iddah merel<a.49

AsySyrafi'i berkata: Saya ragu.

Rasulullah #i mengabarkan dari Allah & batu,a ifuh fi,
dihitung dengan kesucian, bukan haidh. Beliau membar-' 'i.ffi
'q:+ S$1. 'l,tuku hendaHah katnu menceftrikan mqel<a d ambry
iddah mereka. " Maksudnya adalah isbi dithalak dahm keadaan

suci, karena saat ifulah isbi sedang menghadapl ifulx\F,
Seandainya ia dithalak dalam keadaan haidh, maka ia fidak s€dang

menghadapi iddalTnya kecuali sesudah haidh.

Barangkali ada yang bertanp, 'l-alu, apa dalikrlp dari s€gi

bahasa?" Jawabnya, kata ilt a*"akan untuk safu makna- Oleh

karena haidh merupakan darah yang dilepaskan rahfon sehirgsa ia
keluar, sedangkan suci adalah darah png tertahan sehfurgsa Udak

keluar, maka dapat diketahui dari segi bahasa Arab batMla l<ata

l;iir it" berarti menahan, sesuai dengan kalimat dalarn bahasa

Arab {.9 ,i: *f rp ,Cir ,tP- } yang bemrti ia mqmlwt ab d
dan di kantong minumarnSa Orang Alab iuga

mengatakan 9j3 e i,;ilt ,!f- i lang b€rarti b nwmtn,
makanan di sudut bibim5a.

tentang inti dari cam thalak. Fladib ini diriunyratlmn oleh t"Irdflrru s€dilgkm redakd
dalam riwaSrat di sini merupakan ingkasan-
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2509. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Uru/ah bin Zubatr dari Aisyah 6, bahwa Hafshah binu

AMurrahman pindah tempat tinggal ketika memazuki masa haidh

yang ketiga. hnu Syihab berkata: Hal itu lalu diadukan kepada

Amrah bint Abdurrahman. Amrah berkata, 'Uturah benar."

Waktu ifu banyak orang yang mendebatnya. Mereka mengatakan,

"sungguh Allah Tabla telah berfirman dalam kitab-Nyra, 'Tiga kali
quru ". " (Qs. Al Baqamh 12\ 228]. Aisyah menjawab, "Kalian

benar, dan tahukah kalian apa ifu quru ? Ouru 'adalah suci."lo

1'1o lfr- AtFThabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Biurq;at terrturg Malsn auru' ,

iddahThalakdan Thalak terhadap Isti yang Haidh, 2/57G577, no. 54).
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2510. Malik mengabarkan kepada karni dari hnu Syihab, ia

berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin AMunahman berkata,

"Saya tidak menjumpai seorang pun dari fuqaha kami melainkan

ia berpendapat demikian." Maksudnya adalah seperti !,ang
dikatakan Ais!/ah @.141

HR. Said bin Manshtr dalam .9man-np : Thalah bab: Srami png
Menthalak Istinya hlu Istiqn Haidh Tiga Kali lalu Ia Digauli Sebelum Su4 1,/293,
no. 12251 dari ialur S$ran dari Az-Zuhd dan seterr.rsnla, bahwa Aistah # b€rkata,
"Hal itu telah merntuat perempuan tersebut terputtrs dari suaminSn rnarnlola ia tdah
memasuki haidh Sang ketiga."

FIR. AMurrazzaq drilam Mushamafnya (pernbahasan: Thalak, bab: Quru' dan
iddah, 6/3\9, no. 110&[) dari ]rlur Ma'rnar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Urnar
seperti perkataan 7aid, ia berkaU, 'Jika isti telah mernasuki haidh yang kefig4 maka
ia telah terpisah dari suaminya. Aistah mengatakan bahwa l<ata quru'berarti srrci,
bukan haidh."

141 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab lang sama, 2/577, no. 55)
HR. Abdun-azzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan dan bab lrcmg sama,

6/3201 dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Mahar
bin Hisyam seperti p€rkataan Aisyah 6. @akzudn5n, jika isti yrang di&rahk telah
memasuki haidh 5rang ketig., maka ia telah terthalak *ara ba'in dari suaminya)
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25LL. Sufi7an Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari
Az-A)hri, dari Amrah bint Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata,
"Jika istri yang dithalak telah keluar darah dari haidh yang ketiga,
maka ia telah terbebas dari suamin1a."142
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2512. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Zaitl

bin Aslam, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Ahurash bin Haldm

meninggal dunia di Syam, sementara istinln telah mernanrki

haidh yang ketiga dari masa iddabnya. Saat itu Ahrrrash telah

menthalak istrinyn. Mu'awiyah bin Abu Sutnn lantas mengirim

surat kepada Taid bin Tsabit unhrk menanyakan tentang hal itu,

kemudian Zaid bin Tsabit membalas bahran apabila wanita tersebut

telah memasuki haidh yang ketiga dari masa iddah, maka dia telah

tercerai dari suaminya dan suaminya pun telah tercerai darinya.

Dia tidak mer,r,arisi suaminya, dan suaminSra tidak manrarisinlra.l6
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1'1s HR. Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab yang sama, no. 56)
HR. AMurrazzaq dahm Musharunfisa pernbahasan dan bab yang sam4

6/320, no- 110O6 dari jalur Ma'mar dari Ay4rub dari Sulaiman bin Yasar d€ngan

redaksi yang s€rupa.
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2513. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Az-Zuhri, ia berkata: Sulaiman bin Yasar menceritakan kepada
kami dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Jika perempuan yang
dithalak telah memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah terbebas
dari suaminya, dan suaminya telah terbebas darinya. Ia tidak
mewarisi suaminya, dan suaminya tidak mewarisinga."l44
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25L4. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

Umar, ia berkata, "Jika seorang laki-laki menthalak istrinya lalu

istrinya memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka istrinya itu
telah terbebas darinya dan ia juga telah terbebas dari istrinya.
Istrinya tidak mewarisinya, dan ia tidak mewarisi iskinya."l4s

144 HR. Said bin Manshur dalam Srurarnya (pembahasan dan bab yang sama,
l/333-334, no. L2261dari jalur Sufuan dan seterusnya secara ringkas.

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin yasar dan
seterusnya dengan redaksi seperti yang di sini. (no. 1228)

145 gp. Ath-Thatrrani (pembahasan dan bab yang sarna, 2/578, no. 58).
Silakan baca takhrijhadits no. 2509.
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2515. Malik mengabarkan kepada kami dari Fudhail bin

Abi Abdullah mantan sahaya Al Mahri, bahwa ia bertanya kepada

Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah tentang perempuan

manakala ia dithalak lalu ia memasuki darah dari haidh yang

ketiga. Keduanya menjawab, "Perempuan tersebut telah terpisah

dari suaminya, dan ia telah 1lu1u1."145
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146 gg. Ath-Thabmni (pernbahasan dan bab lrang sama, no. 59)

HR. Said bin Manshur dalam Srlnarnya (pembahasan dan bab yang sama,

1/334, no. 12291dari jalur Husyaim dari Yahya bin said dari Salim bin Abdullah

bahwa ia berkata, "seperti yang dikatakan zaid." (Maksudnya adalah jika isti yang

dithalak telah memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah terputus dari suaminya).
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25L6. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia

menerima kabar dari Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah,

Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar dan hnu Syihab bahwa mereka

berkata, "Jika perempuan yang dithalak telah memasuki darah dari
haidh yang ketiga, maka ia telah terpisah dari suaminya, dan tidak

ada per,,rraris*."147

Yang dimaksud dengan quru' adalah suci. Allah Mahatahu.

Jika suami menthalak istrinya dalam keadaan suci, baik sebelum

terjadi persefubuhan atau sesudahnya, maka istri menjalarti iddah

dengan kesucian dimana thalak dijafuhkan, meskipun sebentar saja

di siang hari. Ia menjalani iddah dengan dua kali suci yang

sempuma sesudah dua kali haidh. Begifu ia memasuki darah dari

haidh yang ketiga, maka ia telah halal. Selamanya kesucian

pertama tidak dihitung kecuali antara thalak dijatuhkan dan awal

haidh. Seandainya suami menalaknya dalam keadaan haidh, maka

istri tidak menjalani iddah dengan haidh tersebut. Jika ia telah suci

dari haidh, barulah ia menghadapi quru'.

Seandainya suami menalak istrinya, lalu ketika ia

menjatuhkan thalak itu istrinya haidh, maka jika istri yakin bahwa

ia rnasitr dalam keadaan suci ketika terjadi thalak, kemudian ia

147 HR" Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab yang sama, 2/578, no. 57).
Redaksi di sini merupakan ringkasan dari yang ada dalam Al Muqmthtlia'.

Redaksi dalarn Al Muwaththa 'adalah: Jika ishi yang dithalak telah memasuki darah
dari haidh yang ketiga, maka ia telah terputus dari suaminya, tidak ada panrarisan di
antara keduanya, dan tidak ada hak rujuk bagi suami terhadap istrinya.
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mengalami haidh sesudah terjadi thalak dalam sekejap mata, maka

itu dihitung satu kali quru '. Jika istri tahu bahwa haidh dan thalak

terjadi secara bersama-sama, maka ia memulai iddah di masa

sucinya dari haidh tersebut selama liga quru'. Jika keduanya

berselisih, dimana suami berkata, "Thalak terjadi saat kamu

haidh," sedangkan istri berkata, "Tidak, melainkan thalak jafuh

saat aku haidh," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

istri dengan disertai sumpahnya.

o / t/ c o / o / t..r.o.! .zzzo ( -.

* :V: U. )* jf ,rt+;; Ur.-l - Y o \ V
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2517. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Perempuan ifu

dipercayai ucapannya terkait kemaluannyu. " 148

Seandainya suami menthalak istrinya safu atau dua kali,

maka ia lebih hak atas istrinya itu selama belum terlihat darah

keluar dari haidh yang ketiga. Jika telah terlihat darah dari haidh

yang ketiga, maka istri telah terlepas dari suami, sehingga suami

sama kedudukannya dengan para peminang lainnya, dan suami

tidak memiliki hak untuk rujuk kepadanya. Ia tidak menikahi

148 HR. Said bin Manshur dalam Sunarrnya (pembahasan: Thalak, bab:

Perempuan yang Dithalak Satu atau Dua, lalu Haidhnya Berhenti, l/352, no. 1313)

dari jalur Sufl,an dan setemsnya.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab: Ulama

yang Berkata bahwa Perernpuan itu Dipercayai Ucaparurya Terkait Kemaluannya,

4/2OO, no. 192941dari jalur hnu Uyainah dengan redaksi, "Di antara benhrk amanah

adalah dipercayainyra ucapan peremptran terkait kemaluannya."
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mantan istrinya itu kecuali sebagaimana ia menikahinya dari
pertarna dengan seorang wali dan dua saksi, serta dengan kerelaan

istri. Jika istri telah melihat darah pada waktu haidh yang ketiga

selama sehari, kemudian darahnya terhenti, kemudian keluar lagi

sesudah itu, atau tidak keluar lagi selama beberapa hari, baik darah
yang keluar ifu banyak atau sedikit, maka itu dianggap sebagai

haidh sehingga dengan darah tersebut istri sudah halal.

Perempuan dipercayai ucapannya terkait tiga kali haidh

dalam batasan minimal yang bisa dialami seorang perempuan, dan

batasan minimal haidh perempuan setahu kami adalah satu hari.

Jika kita tahu bahwa kesucian perempuan itu kurang dari lima

belas hari, maka kami memercayai ucapan perempuan yang

dithalak atas batasan rninimal yang kami ketahui dari kesucian

seorang perempuan, dan kami menjadikan perkataan yang

dipegang adalah perkataan perempuan. Demikian pula, jika

diketahui darinya bahwa ia menyebutkan haidh dan sucinya

sedangkan ia tidak dithalak dengan kompensasi, lalu ia
mendalurakan hal seperti itu, maka kami menerima ucapannya

dengan disertai sumpahnya. Jika ia mendalnvakan hal yang tidak

diketahui padanya sebelum thalak, dan tidak ditemukan pada

seorang perempuan, maka ucapannya tidak dibenarkan. Yang bisa

dibenarkan ucapannya adalah perempuan yang mendakwakan

sesuatu yang diketahui sesuafu tersebut wajar. Adapun jika ia
mendakr,rrakan sesuatu yang diketahui tidak wajar, maka

ucapannya tidak dibenarkan.

Manakala saya tidak membenarkan ucapan istri, lalu datang

safu masa yang memungkinkan hal seperti itu terjadi, dan ia pun

mengajukan bukti atas ucapannya bahwa ia telah haidh selama tiga
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kali, maka saya memintanya bersumpah, dan saya tidak mengusik

pemikahannya hingga dimungkinkan bahwa ia jujur. Kapan saja

suaminya ingin agar saya memintanya bersumpah bahwa iddab

nya belum berakhir, maka saya akan melakukannya.

Seandainya istri telah melihat darah dari haidh yang ketiga

sebentar saja atau sekali lontar, kemudian darahnya terhenti

selama dua hari, tiga hari atau lebih, maka jika saat dimana ia

melihat darah atau darah keluar sekali lontar ihr merupakan hari-

hari haidhnya, maka kami melihat lebih jauh. Jika ia melihat darah

yang berwama kuning atau keruh, sedangkan ia tidak melihat

kesucian hingga genap sehari semalam, maka itu adalah haidh

sehingga dengan Itu iddabnya dari suami telah berakhir. Jika hal

itu terjadi di luar hari-hari haidh, maka hukumnya sama. Jika

dimungkinkan antara melihat darah dan dua haidh itu terjadi

kesucian, maka itu dihukumi haidh sehingga berakhirlah iddalrnya

dengan kesucian tersebut, dan berhenti pula kewajiban nafkah

unfuknya jika suami berhak unfuk rujuk. Istri pun meninggalkan

shalat pada saat ihr juga, dan mengerjakan shalat jika ia telah suci,

kemudian meninggalkan shalat jika darahnya keluar lagi. Jika ia

melihat darah sesudah kesucian yang pertama selama dua hari

atau tiga hari atau lebih sehingga tidak memungkinkan bahwa itu

adalah kesucian, maka ia belum terlepas dari suaminya, dan

nafkahnya belum terhenti. Kami melihat awal haidh yang ia alami,

lalu kami menjadikan hal itu sebagai patokan berakhimya iddah

istri. Jika ia melihat darah kurang dari satu hari, kemudian ia

melihat kesucian, maka itu bukan haidh. Batasan minimal haidh

adalah sehari semalam.
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Darah dengan wama keruh dan kuning pada hari-hari haidh
dianggap sebagai darah haidh. Seandainya masalah sama, lalu istri
suci dari safu haidh atau dua haidh, kemudian ia melihat darah
yang tems-menerus keluar, maka jika darahnya itu dapat

dipisahkan dimana dalam beberapa hari darahnya berwama
merah, kental dan deras, dan dalam beberapa hari sesudahnya

darahnya tipis dan sedikit, maka haidhnya jatuh pada hari-hari
keluar darah yang kental dan banyak, sedangkan sucinya jatuh

pada hari-hari keluar darah yang tipis dan sedikit. Jika darahnya

samar seluruhnya, maka haidhnya dihih.rng sesuai jumlah hari
haidhnya sebelum ia mengalami istihadhah. Jika ia melihat darah

di awal hari dimana saya menjadikannya sebagai hari-hari haidh
(melihat) pada haidh yang ketiga, maka ia telah terlepas dari
suaminya.

Allah menetapkan iddah bagi perempuan yang masih

mengalami haidh selama tiga kali eutu', dan iddah perempuan
yang tidak lagi mengalami haidh selama tiga bulan. Rasulullah S
memerintahkan perempuan yang mengalami istihadhah untuk
meninggalkan shalat di hari-hari haidhnya manakala darahnya

dapat ditengarai, dan pada seukuran hari-hari haidhnya sebelum ia

mengalami apa yang ia alami. Alasannya adalah menurut kami jika

darahnya tidak bisa ditengarai, maka kami menganggapnya sedang

haidh dan meninggalkan shalat dalam sebagian hari keluamya

darah, serta suci dan mengerjakan shalat di sebagian hari
keluamya darah. Kemudian, Kitab Allah dan Sunnah menunjukkan

bahwa perempuan yang mengalami istihadhah ifu mengalami

masa suci dan haidh. Karena itu -Allah Mahatahu- perempuan
yang mengalami istihadhah tidak boleh menjalani iddah kecuali

dengan tiga kali quru'.
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Jika suami dari istri yang mengalami istihadhah ingin

menthalaknya sesuai Sunnah, maka ia menthalaknya dalam

keadaan suci tanpa didahului persetubuhan pada hari-hari dimana

kami memerintahkan istri untuk mandi dari darah haidh dan

mengerjakan shalat. Jika perempuan yang istihadhah dijatuhi

thalak, atau ia mengalami istihadhah sesudah ditalak, maka jika

darahnya dapat ditengarai dimana sebagiannya berwama merah

dan kental dan sebagian yang lain tipis kekuning-kuningan, maka

hari-hari haidhnya adalah saat keluar darah yang kental.

Sedangkan hari-hari sucinya adalah saat keluar darah yang

kekuning-kuningan. Jadi, iddah istri yang mengalami istihadhah

adalah tiga kali haidh. Ketika ia melihat darah merah kental dari

haidh yang ketiga, maka iddal>nya selesai.

Jika darahnya samar dan tidak bisa ditengarai sebagaimana

yang saya sampaikan, maka jika ia memiliki hari-hari haidh yang

lazim, maka haidhnya dalam keadaan istihadhah itu sama

jumlahnya dengan hari-hari haidhnya yang lazim. Waktu keduanya

sama jika haidhnya di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir

bulan. Itulah hari-hari haidhnya. Jika datang awal hari dari haidh

yang ketiga, maka iddah'nya berakhir. Tetapi jika haidhnya

berbeda-beda, terkadang tiga hari, terkadang lima hari, dan

terkadang hrjuh hari, kemudian ia mengalami istihadhah, maka

saya menyuruh untuk meninggalkan shalat pada hari-hari yang

paling sedikit di antara hari-hari haidhnya, yaitu tiga hari' Sesudah

ifu ia mandi, shalat dan berpuasa. Alasannya adalah karena shalat

dan puasa baginya dalam keadaan shalat dan puasa tidak wajib

baginya -manakala ia tidak yakin bahwa ia sedangkan haidh- itu
lebih baik daripada meninggalkan shalat dalam keadaan shalat

tersebut wajib baginya. saya lebih senang sekiranya ia menghalangi
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puasa empat hari, tetapi itu tidak wajib baginya. Ia pun terpisah

dari suaminya dengan masuknya hari pertama dari hari-hari
haidhnya yang ketiga. Sedangkan bilangan dua haidh pertama

tidak dibutuhkan jika ia mengalami tiga atau tujuh hari dan masa-

masa suci, sehingga pengetahuan tentangnya tidak kami butuhkan.

Jika seorang perempuan tidak memiliki hari-hari haidh yang

mtin, melainkan ia mengawali dengan istihadhah, atau ia

memilikinya tetapi ia lupa, maka ia meninggalkan shalat dalam
hari-hari minimal haidh yang pemah dialami seorang perempuan,

yaitu sehari semalam. Itulah hari-hari paling sedikit seorang

perempuan mengalami haidh menurut yang kami tahu" Jika ia
telah mengetahui waktu haidhnya, maka permulaan ia

meninggalkan shalat adalah permulaan ia haidh. Jika ia belum

mengetahuinya, maka menghihrng haidhnya sejak bulan sabit
pertama yang datang sesudah jatuh thalak. Jika bulan sabit ketiga

telah muncul, maka iddalrnya selesai. Seandainya seorang iski
dithalak lalu ia mengalami istihadhah, atau ia sejak awal

mengalami istihadhah dimana ia haidh sehari dan suci sehari, atau

haidh dua hari dan suci dua hari, atau semacam ifu, maka saya

menetapkan iddal'rnya berakhir dengan hitungan tiga bulan. Itulah

yang diketahui dari sifat perempuan, bahwa mereka mengalami

haidh satu kali dalam setiap bulan, sehingga saya melihat pada

waktu kapan suami menthalaknya, lalu saya menghitungnya

sebagai safu bulan.

Selanjuhya, seperti ifu ketenfuannya sehingga apabila ia
memasuki bulan ketiga, maka ia telah terlepas dari suaminya.

Alasannya adalah karena perempuan ini berbeda dari perempuan

yang mengalami istihadhah dan memiliki hari-hari haidh seperti
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haidhnya kaum perempuan. Karena ifu, saya tidak menemukan

alasan yang lebih kuat untuk menetapkan waktu haidhnya

daripada hitungan bulan, karena haidhnya tidak jelas. Seandainya

ia biasa haidh selama lima belas hari dengan berhrrut-turut, atau

diselingi dengan pemisah, dan ia suci selama lima belas hari tanpa

ada pemisah, maka saya menetapkan iddabnya dengan kesucian

selama tiga kali quru'.

Iddabnya perempuan yang dalam usia haidh dihitung

dengan haidh meskipun berjauhan. Misalnya ia haidh dalam setiap

satu tahun atau dua tahun, maka iddalrnya adalah haidh itu

sendiri. Demikian pula, jika ia mengalami istihadhah, dimana ia

memiliki hari-hari haidh sebagaimana ia suci dari haidh dalam

kurang dari satu bulan, maka ia terlepas dari suami dengan

memasuki haidh yang ketiga. Demikian pula, seandainya ia sedang

menyusui sehingga haidhnya terhenti karena persusuan, maka ia

tetap menjalani iddah dengan hitungan haidh.

Jika ia mengalami haidh di setiap satu bulan atau dua

bulan, kemudian ia ditalak, kemudian ia berhenti haidh selama

setahun, atau ia mengalami satu kali haidh kemudian haidhnya

berhenti selama satu tahun, maka ia tidak halal unfuk menikah

dengan suami lain hingga ia memasuki darah dari haidh yang

ketiga, meskipun jaraknya berjauhan dan lama. Ia termasuk

perempuan yang mengalami haidh hingga ia mengalami

menopause, sedangkan ia tidak mengalami menopause kecuali

setelah mencapai usia yang jika seorang perempuan telah

mencapai usia tersebut maka ia tidak lagi haidh. Jika ia telah

mencapai usia tersebut, maka ia telah keluar dari perempuan yang

haidh, dan ia termasuk kelompok perempuan menopause yang
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iddabnya ditetapkan Allah selama tiga bulan. Ia menghadapi tiga
bulan dari hari ia mencapai usia menopause.la tidak terlepas dari
suami kecuali sesudah genap tiga bulan. Makna ini -Allah
Mahatahu- paling dekat dengan makna tekstual Al eur'an,
karena Allah fu menetapkan iddah perempuan yang haidh dengan
hifungan eutu', dan iddah perempuan yang menopause dan
belum baligh dengan hitungan bulan. Allah @ berfirman,

'# J;, iii 9L- f# q *iSr'u.'b4,,itj

"Dan perempuan-perempuan yang b'dak haidh lagi
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-
ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga
bulan. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]:4)

Jika mulanya ia mengalami haidh, maka ia menahan diri
hingga mengalami menopause dengan usia yang barangsiapa di
antara perempuan-perempuan sepertinya atau kebanyakan dari
mereka mencapai usia tersebut, maka ia tidak haidh sehingga
haidhnya berhenti pada masa itu. Menurut sebuah pendapat,

masanya adalah kehamilan yang paling lama, yaitu empat tahun.
Jika selama ifu ia tidak haidh, maka ia dianggap menopause
sehingga ia menjalani iddah selama tiga bulan. Menurut pendapat
lain, ia memrnggu selama sembilan bulan -Allah Mahatahu,
kemudian ia menjalani iddahselama tiga bulan.

Haidh itu ada kalanya berjauhan. Jad| iddah isbt
ihr berakhir dengan kurang dari dua bulan manakala ia telah

g t/e )z zziil ;sl-i
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mengalami tiga kali haidh. Ada kalanya juga iddalrnya tidak selesai

kecuali dengan tiga tahun atau lebih manakala haidhnya berjauhan-

Karena yang ditetapkan pada mereka adalah haidh, sehingga

mereka harus menjalani iddah dengan haidh meskipun berjauhan.

Jika bersihnya rahim dapat diketahui dengan waktu yang kurang

dari itu, maka sesungguhnya Allah @ telah menetapkan iddah

dengan haidh sehingga saya tidak mengalihkannya kepada yang

lain. Karena itu kami berpendapat bahwa iddah istri dihitung

dengan haidh hingga ia mengalami menopause dengan cara yang

telah kami sampaikan, yaitu ia telah sampai pada usia yang

barangsiapa di antara kaum perempuan mencapainya maka ia

tidak haidh lagi. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari hnu

Mas'ud dan selainnya.
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25L8" Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad
bin Yahya bin Habban, bahwa kakeknya memiliki dua orang istri,
yang satu dari keturunan bani Hasyim dan yang lain dari kaum

Anshar. Dia menceraikan istrinya yang berasal dari Anshar,
padahal istrinya sedang men5rusui. Setelah setahun berlalu Habban
meninggal dunia dan istrinya belum haidh sama sekali. Istrinya ifu
berkata, "Saya berhak mewarisi hartanya karena aku belum
pemah haidh sejak diceraikannya." Kedua ishi ifu pun berselisih

dan mengadukannya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan
memufuskan unfuk memberikan warisan kepada wanita Anshar
tersebut, hingga istri dari kehrrunan bani Hasyim mencelanya.
Utsman bin Affan berkata, "Anak pamanmu juga melakukan hal
yang sama. Dia menyarankan kepada kami unfuk melakukannya."
Yang dia maksud ialah Ali bin Abu 11u1i6.14e

149 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalakn5ra Suami yang Sakit,
2/572, no.43).

IJR. AMurmzzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab: Isti
Menjalani iddah dengan Hitungan Quru', 6/340-342) dari jalur Ibnu Uyainah dari
Yahya bin Said dan Ayyub bin Musa dari;alur Muhammad bin Yahya bin Habban, ia
berkata, "Kakekku memiliki dua orang istri; yang satu dari keturunan bani Hasyim dan
yang lain dari kaum Anshar. Dia menceraikan istinya yang berasal dari Anshar,
kemudian ia meninggal dunia di penghujung tahun, padahal istrinya itu sedang
menytrsui. Setelah kakekku meninggal dunia, perempuan itu berkata, "sesungguhnya
aku memperoleh warisan, dan sesungguhnya aku belum haidh." Kemudian perkara ifu
diadukan kepada Utsman iS,. Ia berkata, "Saya tidak mengetahui tentang perkara ini.
Bawalah perkara ini kepada Ali bin Abu Thalib {[." Kernudian Ali rg berpendapat
untuk merninta perempuan tersebut bersumpah di atas mimbar Rasulutlah $. Jika ia
bersumpah bahwa ia belum haidh sebanyak tiga kali, maka ia mev,arisi. Perempuan itu
pun bersumpah, sehingga Utsman berkata kepada perempuan dari Bani Hasyim itu-
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seolah-olah meminta maaf kepadanya, "lni adalah keputusan anak pamanmu-
maksudnya adalah Ali." (no. 11102)

Juga dari Ma'mar dari Az-Zuhri, bahwa seorang lakilaki dari Anshar bemama

Habban bin Munqidz menthalak istinya dalarn keadaan sedang men5nrsui, dan pada

saat menthalak istrinya itu Habban bin Munqidz dalam keadaan sehat. Selama tujuh

bulan, istrinya itu tidak mengalami haidh. Persusuanlah yang menghalanginya untuk

haidh. Kemudian Habban sakit beberapa bulan sesudah ia menthalak istinya. Ada

seseomng yang berkata kepadanya, "sesungguhnya iskimu itu akan malarisimu jika

kamu meninggal dunia." Ia pun berkata kepada mereka, "Bawalah aku kepada

Utsman!" Mereka membawanya kepada Utsman, lalu ia menceritakan perkara istrinya.

Saat itu di samping Utsman ada Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit. Utsman

bertanya kepada keduanya, "Apa pendapat kalian berdua?" Keduanya menjawab,
"Menurut kami, istrinya ifu mewarisinya seandainya ia meninggal dunia..." Kenrudian

ia menyebutkan hadits yang serupa dengan yang ada di sini. (no. 11100)
Juga dari jalur Ibnu Juraij dari AMullah bin Abu Bakmh. Kemudian ia

menyebutkan hadits seperti hadits Az-Zuhri. hnu Jumij berkata, "Saya menerima

riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dengan redaksi yang sama mengenai perkara

Habban." (no. 11101)
HR. Said bin Manshur dalam Sunaanya (pembahasan: Thalak, bab: Perernpuan

yang Dithalak Satu atau Dua, Kemudian Haidhnya Berhenti lalu Meninggal dunia,

Maka Ia Diwarisi Suaminya, l/349-35O, no. 1305) dari jalur Sufuan dan seterusnya

seperti yang ada pada Abdurrazzaq.
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25L9. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, dari Abdullah bin Abu Bakarah, ia mengabarinya, bahwa
seorang laki-laki dari Anshar bemama Habban bin Munqidz
menthalak istrinya dalam keadaan ia masih sehat, sernentara

istrinya itu sedang men5rusui anak perempuan Habban. Selama
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tujuh belas bulan, istrinya itu tidak mengalami haidh. Persusuanlah

yang menghalanginya untuk haidh. Kemudian Habban sakit tujuh

bulan atau delapan bulan sesudah ia menthalak istrinya. Kemudian

saya berkata kepadanya, "Sesungguhnya istrimu akan mewarisimu

jika kamu meninggal dunia." Ia pun berkata kepada keluarganya,

"Bawalah aku kepada Utsman!" Mereka membawanya kepada

Utsman, lalu ia menceritakan perkara istrinya. Saat ihr di samping

Utsman ada Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit. Utsman

bertanya kepada keduanya, "Apa pendapat kalian berdua?"

Keduanya menjawab, "Menurut kami, istrinya ifu mewarisinya

seandainya ia meninggal dunia, dan ia pun mewarisi istrinya jika

istrinya meninggal dunia. Karena perempuan ini bukan termasuk

perempuan yang duduk di rumah dan telah putus asa terhadap

haidh, dan ia juga bukan termasuk perempuan gadis yang belum

mencapai usia haidh. Kemudian ia masih dalam iddah haidhnya,

baik sebentar atau lama." Kemudian Habban pulang kepada

keluarganya dan mengambil anaknya. Ketika perempuan ifu

berhenti menSusui, ia pun haidh satu kali, kemudian haidh lagi

satu kali. Kemudian Habban meninggal dunia sebelum istrinya ifu

haidh yang ketiga, sehingga ia menjalarn iddah ditinggal mati

suaminya dan mevuarisinya. 150
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2520- Said mengabarkan kepada kami dari hnu Juraii,
bahwa ia menerima kabar dari umar bin Abdul Aziz mengenai istri
Habban seperti khabarAHullah bin Abu Bataa6.1s1
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2527. Said mengabarkan kepada kami dari lbnu Juraij,

bahwa ia bertanya kepada Atha', "Ada perempuan yang dithalak,

dan mereka menghitung bahwa haidh telah meninggalkan

perempuan tersebut, tetapi hal itu tidak jelas bagi mereka. Apa

yang harus dilakukan terhadap perempuan ifu?" Ia menjawab,

"sebagaimana firman Allah @, bahwa jika ia telah mengalami

menopause, maka ia menjalani iddah selama tiga bulan." Saya

bertanya, "Apa yang difunggu di antara ihr?" Ia menjawab, "Jika ia

telah mengalami menopause, maka ia menjalani iddah selama tiga

bulan sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'u1u."152
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2522. Said mengabarkan kepada kami dari hnu Juraii,

bahwa ia bertanya kepada Atha', 'Apakah perempuan itu

menjalani iddahdengan hitungan quru \nya meskipun berdekatan

atau berjauhan?" Ia menjawab, "Ya, sebagaimana yang

difirmankan Allah ffi . "153

152 g3. Abdurmzzaq dalam Mushannafnya (penrbahasan: Thalak, tnb:
perempuan yang Dikira Telah Berhenti haidh, 5/338-339, no. 11094) dari ialur hnu

Juraij dan setemsnYa.
lss 63. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan; Thalak, bab:

Perempuan yang Haidhnya Berbeda-Beda,6/3M, no. 11114, 11117)darl lalur hnu

*Juraii 
dengan redaksi lrang s€rupa-
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2523. Said mengabarkan kepada kami dari Mutsanna, dari
Amr bin Dinar tentang seorang perempuan yang dithalak lalu ia
mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian haidhnya
berhenti. Ia berkata, "Adapun Abu Sya'tsa berkata, 'la menjalani
iddah sesuai qunt rnya hingga diketahui bahwa ia telah putus asa

dari haidh (menopaus e)' ."154

t'4
dl ,rala4 u)ro fLJ.

,
z lz

4r.c..rr,

til HR. dalam Mushannafnya (pernbahasan dan bab yang sama,
6/3M, no. 11118) dai jdur Amru bin Dinar dari Abu sya'tsa', ia berkata, "i,ddabnya
adalah haidh meskipun ia tidak haidh dalam setahun kecuali satu kali."
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2524. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

bahwa ia mendengamya berkata, " iddah istri yang dithalak

dihitung dengan quru' meskipun berjauhan."lss

Jika istri dithalak kemudian haidhnya berhenti, atau ia

mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, maka ia belum

terlepas dari suami kecuali dengan haidh yang ketiga meskipun

jaraknya jauh. Jika ia telah mencapai usia tersebut, maka ia

mengawali iddah selama tiga bulan sejak ia mencapai usia tersebut.
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2525. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Said dan Yazid bin AMullah bin Qusaith, dari hnu Musalryib,

1s5FI3. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Quru',
2/578, no.60).

HR. Abdun-azzaq dalam Musharnafnp (pembahasan dan bab lrang sama'

6/345, no. 11125) dari jalur Ma'mar dari Ae-Zuhn, ia berkata, "Jika ia haidh, maka

iddabnya dihitung dengan haidhnya, baik berdekatan atau berjauhan."
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bahwa ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "perempuan
mana yang dithalak kemudian ia mengalami satu kali haidh atau
dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti, maka ia menunggu
selama sembilan bulan. Jika tampak jelas kehamilannya, maka
itulah haidhnya. Jika tidak, maka setelah sembilan bulan ihr ia
menjalani iddah selama tiga bulan, kemudian sesudah ifu ia
menjadi 5u14."156

155 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti penjelasan tatang iddah
Thalak, 2/582, no.5O).

HR- Abdurmzzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab: perempuan
yang Disangka Telah Berhenti Haidh, 6339, no. 11095) dari jalur Ibnu Jurag dari
Yahya bin said dari said bin Musalyib, ia berkata: umar bin Khaththab 49 berkata,
"Perempuan mana yang dithalak kemudian ia mengalami satu kali haidh atau dua kali
haidh, kemudian haidhnya berhenti, maka ia duduk (menunggu) selama sembilan bulan
hing,ga tampak jelas kehamilannya. Jika tidak tampak jelas kehamilannya selama
sembilan bulan, maka ia menjalani iddah sdama tiga bulan sesudah sembilan bulan
dimana ia berhenti dari haidh itu."

Juga dari jahr Ibnu Juraij dari Abdul Karim dari para sahabat hnu Mas'ud dari
hnu Mas'ud rg,, bahwa jika seorang perempuan ditharak dan mereka mengira bahwa
haidh telah meninggalkan perempuan tersebut, sedangkan hal itu tdak jelas padanyra,
maka ia menunggu selama setahun. Jika ia fidak haidh selama setairun, 

-maka- 
ia

menjalani iddah squdah satu tahun itu selama tiga bulan. Jika ia haidh pada tiga bulan
itu, maka ia menjalani iddah derryan haidh. Jika ia haidh tetapi haidhnya udak
sernpuma sesudah ia menjalani iddah sehma tiga bulan sesudah satu tahun itu, maka
janganlah kamu terburu-buru menilainya hingga kamu tahu apakah haidhnp itu
sempuma atau tidak." (no, 11098)

HR. said bin Manshur dalam sunarnya (pernbahasan: Thalak, bab: perernpuan
yang Dithalak satu atau Dua Kali Kemudian Berhenti Haidh, l/3{;g, no. l3OOidari
jalur sufun dari Manshur dari lbrahim, bahwa Alqamah menthalak istinya lalu ia
berdiam diri selama setahun sepuluh bulan, atau tujuh belas bulan, atau delapan b€Ias
bulan. Kemudian istinya itu meninggal dunia dalam keadaan ia belum
menyempumal<an iddah. Alqamah lantas bertanya kepada Abdullah, lalu AMullah
menjawab, "Allah telah mengernbalikan warisanngra kepadamu."

Juga dari jalur Abu Awanah dari lr4anshur dengan redaksi ynng serupa. (no.
1301)

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dengan redaksi yang
sama. (no. 1302)

Juga dari jalur Husyaim dari Asy'ats bin Abdul Malik dari Ibnu Sirin bahr,rn hnu
Mas'ud berkata, Ia menjalani iddah dangan haidh seandainya ia haidh." (no. 130g)
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2526. Dimungkinkan perkataan Umar.$, itu berlaku untuk

perempuan yang telah mencapai usia yang barangsiapa di antara

kaum perempuan mencapai usia tersebut, maka ia mengalami

menopause. Dengan demikian, perkataan Umar rS, fidak

bertentangan dengan perkataan Ibnu Mas'ud r&. Itulah sudut

pandang kami. Seandainya seorang perempuan mengalami

menopause itu dithalak, kemudian ia menjalani iddah dengan

hifungan bulan, kemudian ia mengalami haidh lagi sebelum

sempuma hihrngan bulannya, maka gugurlah iddah dengan

hitungan bulan dan ia memulai iddah dengan haidh. Jika ia

mengalami haidh selama tiga bulan, maka iddalmya selesai. Jika

ia telah menjalani waktu tiga bulan sebelum ia haidh, maka ia telah

menyempumakan iddabnya karena ia termasuk perempuan yang

menopause. Jika ia mengalami haidh sebelum genap tiga bulan,

dimana ia mengalami haidh satu kali atau dua kali, maka ia

menunggu selama sembilan bulan. Jika ia mengalami haidh selama

sembilan bulan ifu atau sesudahnya dalam tiga bulan, maka ia telah

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As'Sunan wa Al Atsar (6/34-351berkata, "Dalam

kitab At Jani'terdapat riwayat dari Ats-Tsauri dari Hammad, A'masy dan Manshur,

dari lbrdhirn, dari Alqamah, bahwa ia menthalak istinya satu thalak atau dua thalak,

kemudian istrinya mengalami haidh satu kali atau dua kali haidh, kemudian haidhnya

berhenti selama tujuh belas bulan atau delapan belas bulan, kemudian istinya itu

meninggal dunia. Alqamah lantas datang kepada lbnu Mas'ud untuk bertanya tentang

hal itu, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Alah telah menahan warisannya padamu."

Ibnu Mas'ud pun mernberikan warisan istrinya itu kepadanya. Dalam riwayat

Muhammad bin sirin ia berkata: AMullah bin Mas'ud berkata, "iddah perernpuan yang

dithalak adalah dengan haidh meskipun lama."
Al Baihaqi berkata, "Perkataan hnu Mas'ud ini dijadikan pegangan oleh AsV-

Syafi'i dalam madzhab baru."
Sesudah meriwayatkan alsar lJmar di atas Al Baihaqi berkata, "lnilah yang

dijadikan pegangan AsySyafi'i dalam madzhab lama mengenai perempuan yang

berhenti haidh tanpa ada faktor yang menghalangi. Kemudian Asy-Syafi'i menarik
pendapat itu dalam madzhab baru ketika sampai kepadanya berita dari hnu Mas'ud

tentang perkam tersebut. "
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menyempumakan iddah. Jika ia tidak mengalami haidh di
dalamnya, maka ia menjalani iddah. Jika telah lewat sembilan
bulan kemudian tiga bulan lagi sesudahnya, maka ia telah haidh.
seandainya ia haidh sesudah itu, maka ia tidak lagi menjalani
iddah sesudah itu dengan hifungan bulan.

Pendapat yang diriwayatkan dari Umar 4}a menurut saya
dimungkinkan berlaku unfuk perempuan yang telah mencapai usia
menopause. Karena ifu saya berpegang pada pendapat Umar
berdasarkan makna ini, dan berpegang pada pendapat Ibnu
Mas'ud berdasarkan maknanya terkait perempuan yang belum
haidh. Menurut saya, keduanya tidak berbeda. Allah Mahatahu.

Allah fu ber{irman dalam ayat yang sebelum perempuan-
perempuan yang dithalak dan menjalani iddah dengan hitungan
quru':

';A'J1- 1 5 T;|'.-i:S'iG|. C:;5- 5iW
,ri ( A'ro fi\ tii 3 o,M -j-,rti'&y 6:k_ il

"Wanita-wanita yang dithalak hendaktah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman
kepada Allah dan hai akhirat. "(Qs. Al Baqarah I2l:228].

Dapat dipahami dengan jelas dari ayat ini bahwa
perempuan yang dithalak tidak boleh menyembunyrkan haidh yang
ada di rahimnya. Alasannya adalah bisa jadi muncul pikiran pada
suami -saat ia khawatir iddah istrinya berakhir- unfuk rujuk
kepadanya, atau thalak yang ia jafuhkan kepada istrinya itu hanya
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sebagai pelajaran terhadapnya, bukan betul-betul ingin agar

istrinya ih-r terlepas darinya. Karena ifu, istri harus memberitahukan

hal itn kepada suami agar iddalrnya tidak selesai sehingga suami

tidak memiliki jalan untuk rujuk kepada istrinya. Selain haidh, ayat

tersebut juga mengandung kemungkinan makna kehamilan, karena

kehamilan itu termasuk makhluk yung diciptakan Allah dalam

rahim perempuan. Jika suami berkata kepada istrinya yang

dithalak, "Apakah kamu hamil atau haidh?", maka tampak jelas

bagi saya bahwa istri tidak boleh menyembunyikan salah satu dari

dua kondisi tersebut; dan tidak pula menyembunyikannya dari

seseorang yang menurutnya akan memberitahukan kabar ini

kepada suaminya meskipun suaminya tidak bertanya langsung

kepadanya. Karena ifu saya lebih senang sekiranya istri yang

dithalak mengabarkan kondisinya kepada suami meskipun suami

tidak bertanya kepadanya, karena bisa jadi yang menyembunyikan

ifu mencakup menyembunyikan dari seseorang yang diduga akan

mengabarkan kondisi istri yang dithalak kepada suaminya, karena

dengan informasi tersebut suami dapat mengambil kepufusan

antara rujuk atau meninggalkan istrinya. Sebagaimana kata

menyembunyikan itu berlaku untuk orang yang menyembunyikan

kesaksian bagi seseorang di tangannya. Seandainya istri

merahasiakan kehamilan dan haidh sesudah ditanya hingga iddalT

nya berakhir, maka menunrt saya ia berdosa lantaran

menyembunyrkan keadaannya saat ditanya. Saya juga khawatir ia

berdosa manakala ia menyembunyikan keadaannya meskipun ia

tidak ditanya, sehingga suami tidak memiliki kesempatan untuk

rujuk kepadanya. Karena Allah ffi memberikan hak rujuk kepada

suami sampai iddah istri berakhir. Jika iddah istri berakhir, maka

tidak ada hak rujuk lagi bagi suami.
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2527. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha', "Apa maksud dari firman
Allah, "Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam " (Qs. Al Baqarah I2l: 228)?" Ia menjawab,
"lstri tidak boleh menyembunyrkan anak dari suami karena bisa
jadi suami menjadi suka kepadanya. Saya tidak tahu, mungkin
haidh juga sama seperti urruk."157

157 HR. Abdurrazzaq dalam Musharnafnya (pembahasan: Thalak, bab: takiiaki
png Menthalak Istoi Saat Isti Berada di Negeri [.ain; Mulai Kapan Istri Menjalani
iddah, 6/330) dari jalur Ibnu Juraii, ia berkata: Aku bertanya, "Apa pendapahnu
tentang firman Allah, 'Apa 5ang diciptakan Allah dalam mhimnya" (Qs. Al Baqarah
l2l 228l,?" Ia menjawab, "Maksudnya adalah anak. Istri tidak boleh menyembunyikan
anak dari suami agar suami menjadi suka kepadanya. Saya tidak tahu, barangkali haidh
juga sama seperti anak."

"Kemudian saya menyrruh seseorang unhrk bertan5ra kepadanya, sedangkan
saya sendiri menyimak, "Apakah ishi wajib mengabari suami tentang kehamilannya
meskipun suami tidak bertanya kepadanya tentang kehamilannya, agar suami menjadi
suka kepadanya?" Ia menjawab, "lsfui menampakkan kehamilannya dan mengabarkan
kehamilan itu kepada keluarganya sehingga keluarganya akan menyampaikan kepada
suami." (no. 11058)
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2528. Said mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij,

bahwa Atha' ditanya, "Apakah istri wajib untuk mengabari suami

tentang kehamilannya meskipun suami tdak mengutus seseorang

unhrk bertanya kepadanya tentang kehamilannya, agar suami

menjadi suka kepadanya?" Ia menjawab, "lstri menampakkan

kehamilannya dan mengabarkan kehamilan itu kepada keluarganya

sehingga keluarganya akan menyampaikan kepada tru-i. " 158
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2529. Said bin Salim menceritakan kepada kami dari Ibnu
Juraij, bahwa Mujahid berkata tentang firman Allah @, "Tidak

boleh mereka menyembunyikan apa yang dicipkkan Allah dalam
rahimnya" (Qs. Al Baqarah [2]: 2281, "Perempuan yang dithalak
tidak boleh berkata, 'Aku hamil' sedangkan ia tidak hamil; tidak
boleh pula mengatakan, 'Aku tidak hamil' sedangkan ia hamil;
tidak boleh pula mengatakan, 'Aku haidh' sedangkan ia tidak
hamil; dan tidak boleh pula mengatakan, 'Aku tidak haidh'
sedangkan i3 [uill]',. "159

Ketenfuan dalam masalah ini insya Allah seperti yang

dikatakan oleh Mujahid berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya
adalah tidak boleh berbohong. Alasan lain adalah istri tidak boleh
menyembunyikan kehamilan dan haidh dari suami karena bisa jadi

suami berniat untuk rujuk. Istri juga tidak boleh mengakui haidh
atau hamil (padahal tidak demikian) sedangkan suami tidak
berhajat untuk rujuk seandainya bukan karena disebutkan istrinya
hamil atau haidh. Dengan demikian, istri telah menipu suami,

sedangkan penipuan ifu hukumnya tidak boleh.

159 HR. AMurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan dan bab lnng sama,
no. 11060) dari jalur Ibnu Jumij dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab: Firman
Allah, "Tidak bolelz mqeka menyernbunyikan apa yang dicipbkan Altah datan

(Qr. Al Baqarah l2l 228), 4/778, no. 19105) dari jalur Syababah dari
Warqa' dari hnu Abi Najih dari Mujahid dengan redaksi yang serupa.
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2529'mim. Said mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha', "Apa pendapatmu jika

suami mengutus seseorang kepada istri yang dithalak lalu suami

ingin rujuk kepadanya, lalu istrinya berkata, 'ildabku telah

selesai', sedangkan istrinya itu berbohong? Istrinya itu terus

berkata demikian hingga iddabnya berakhir?" Atha' menjawab,

"Tidak boleh, dan istri itu telah Ln1t ur."150

Ketentuan ini insya Allah seperti yang dikatakan oleh

Atha'. Perempuan tersebut berdosa kecuali suami rujuk

kepadanya. Jika suaminya ingin rujuk sedangkan istri berkata,

"iddalrku sudah habis," kemudian istri mendustakan dirinya

sendiri, maka rujuk suami kepadanya tetap berlaku. Tidakkah

Anda melihat bahwa seandainya suami rujuk kepada iski kemudian

ish'i berkata, " iddalrku sudah habis," lalu saya memintanya

bersumpah kemudian ia menolak untr-rk bersumpah, lalu suaminya

bersumpah, maka suaminya berhak untuk rujuk kepadanya?

Seandainya istri mengakui bahwa iddalrnya belum habis, maka

460
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suami berhak untuk rujuk kepadilg?, karena itu adalah hak yang

disangkal istri kemudian diakuinya.

2. Iddah Istri yang Menopause dan yang Belum
Haidh

Asy-Syafi'i berkata:

2530. Saya mendengar dari ulama yang saya terima

pendapatnya dengan baik berkata, "Sasungguhnya iddah pertama
yang diturunkan Allah @ adalah,

,tj edit# 5;iWe -))- ., a /r/a/

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri
(menunggw) tiga kali quru'. "(Qs. Al Baqarah 121:228)

Sampai di sini mereka tidak mengetahui bagaimana iddah

istri yang tidak mengalami euru', yaitu istri yang tidak haidh dan
tidak pula hamil. Kemudian Allah ft menurunkan ayat,

'"# $ frir gL- f# q .*-Jtr'c 4,,irJ
'ou'-i6iFtrc

'Dan perempuan-perempuan yang frdak haidh laqi
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga
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bulan; dan begifu (pula) perempuan-perempuan yang belum

haidh. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Allah menetapkan iddah perempuan yang menopause dan

perempuan yang belum pemah haidh selama tiga bulan. Firman

Allah 'jika kamu ragu-ragu" maksudnya adalah kalian belum

mengetahui iddah untuk selain perempuan yang mengalami quru'.

Allah & berfirman,

"'ufi;'i5-6'"tfr1)\;1!il;iY

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, wakfu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. " (Qs.

Ath-Thalaaq [55]' 4776t

Apa yang mereka katakan ini -Allah Mahatahu-
mendekati kebenaran. Jika seorang suami ingin menthalak istrinya

yang tidak haidh sesuai dengan Sunnah, maka ia menthalaknya

kapan saja ia mau. Tidak ada afuran Sunnah mengenai thalaknya,

161 HR. AI Hakim dalam Al Mustadrak (pernbahasan: Tafsir, 2/492) dari jalur

Jarir dari Muthanif bin Tharif dari Amru bin Salim dari Ubai bin Ka'b i{9,, ia berkata,
"Ketika turun ayat yang ada dalam surah Al Baqarah tentang iddahperempuan, orang-
orang berkata, "Tinggal penjelasan tentang iddah peruopuan yang belum disebutkan,
yaitu perempuan yang masih kecil dan yang sudah tua, peranpuan yang telah berhenti
haidh, dan perempuan-perempuan yang hamil."

Dari sini Allah menurunkan ayat yang ada dalam sumh Ath-Thalaaq, "Dan

perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-
perempuanmu jika kamu ngu-ragu (tentang masa iddahng) maka iddah mereka
adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perernpuan yang tidak haid. Dan
perempuan-perempuan yang hamil, wakfu idah merel<a ifu ialah sampai merel<a

melahirkan . "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)
Al Hakim berkata, "Sanad hadits shahih." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-

Dzahabi. Namun Ibnu Hajar mengkritiknya dalam lthaf AJ Maharah. Ia berkata,
"Sanadnya terputus." (1/2551 Maksudnya terpuhrs antara Amru bin Salim dan

Ubai .$.
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karena Sunnah hanya berkaitan dengan istri yang haidh. Demikian

pula, tidak ada aturan Sunnah unfuk menthalak istri yang hamil.

Jika suami menthalak istrinya sedangkan istrinya ifu termasuk

perempuan yang tidak haidh, baik karena masih kecil atau karena

sudah hra, di mana ia menjatuhkan thalak di awal bulan atau di

akhimya, maka istrinya menjalani iddah selama dua bulan dengan

hitungan bulan sabit, meskipun dua bulan sabit itu sama-salna

berjumlah dua puluh sembilan, dan sahr bulan yang lain berjurnlah

tiga puluh malam; di bulan apa pun ia menthalak istrinya.

Alasannya adalah karena kami menetapkan iddah istri sejak saat

thalak jatuh padanya. Jika suami menthalaknya satu hari sebelum

bulan sabit, maka kami menghitung hari tersebut baginya. Jika

bulan sabit telah muncul, maka kami telah menghitung unfuknya

dua bulan sabit. Kemudian kami menghitung untuknya dua puluh

sembilan malam hingga genap tiga puluh hari dan malam dengan

hari yang ada sebelum dua bulan sabit ifu- Demikian pula,

seandainya suami menthalaknya lebih dari satu hari dan sepuluh

hari sebelum bulan sabit, maka kami menyempumakannya sebagai

tiga puluh hari sesudah dua bulan sabit, lalu ia menjadi halal. Pada

saat kapan saja suami menthalak istrinya, baik siang atau malam,

maka iddah istri selesai dengan datangnya saat tersebut pada hari

dimana ia telah genap tiga puluh hari sesudah dua bulan pada hari

itu. Dengan demikian, ia telah menyempumakan tiga puluh hari

secara bilangan dan dua bulan dengan hifungan bulan sabit. Suami

berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam thalak yang tidak ba'in

hingga seluruh iddabnyaberlalu.

Seandainya suami menthalak istrinya sedangkan istrinya

belum haidh, kemudian istrinya menjalani iddah dengan hitungan

bulan hingga genap, kemudian ia langsung haidh saat itu juga,
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maka iddabnya telah berakhir. seandainya masih tersisa sekejap

saja dari penyempumaan iddah, maka ia telah keluar dari kategori
perempuan yang belum baligh. Karena ia belum menyempumakan
iddah yang harus ia jalani dengan hitungan bulan hingga menjadi
perempuan yang memiliki quru'. Karena itu ia hams menghadapi
tiga quru', dan ia termasuk perempuan yang menjalani iddah
dengan quru'. Karena ifu iddalrnya tidak selesai kecuali dengan
tiga quru'.
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2530-mim. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari

hnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha', "Ada perempuan
yang dithalak, dan ia tidak mengalami haidh sehingga ia menjarani
iddah dengan hitungan bulan, kemudian ia mengalami haidh
sesudah berlalu dua bulan dari tiga bulan." Atha' menjawab,
"Hendaknya perempuan itu menjalani iddah pada saat ifu dengan
haidh, sedangkan bulan-bulan yang telah lewat ifu tidak
dihitung."152
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Kaum perempuan yang saya dengar paling cepat haidhnya

adalah perempuan-perempuan Tihamah. Mereka haidh pada usia

sembilan tahun. Seandainya seorang perempuan melihat haidh

sebelum sembilan tahun, kemudian haidhnya ifu berjalan secara

teratur, maka ia menjalani iddah dengan haidh, dan ia

menyempumakan tiga bulan dalam tiga haidh. Jika haidhnya

berhenti padahal ia telah melihat keluamya haidh pada tahun-

tahun ini, maka jika ia melihatnya sebagaimana ia melihat haidh

-dimana darah haidh keluar bukan karena penyakit melainkan

seperti faktor yang mempengaruhi haidh dan darah haidh-

kemudian haidhnya berhenti, maka ia tidak menjalani iddah kecuali

dengan haidh hingga ia putus asa hingga dari haidh. Jika ia

melihat darah yang menyerupai darah haidh karena suafu penyakit

di usia ini, maka ia cukup iddah dengan tiga bulan manakala di

usia ini tidak lazim dan tidak diketahui bahwa itu merupakan

haidh. Darah tersebut bukan darah haidh kecuali perempuan yang

mengalaminya ragu sehingga ia menghindarkan diri dari keraguan.

Manakala seorang perempuan melihat darah sesudah usia

sembilan tahun, maka itu adalah darah haidh, kecuali ia melihat

darah tersebut keluar akibat sesuatu yang mengenai kemaluannya,

seperti luka, borok atau penyakit, sehingga dengan demikian darah

tersebut bukan darah haidh, dan ia pun menjalani iddah dengan

hitungan bulan. Seandainya seorang perempuan telah baligh,

berusia dua puluh tahun atau lebih, tetapi ia belum pemah haidh

sama sekali, kemudian ia menjalafi iddah dengan hihrngan bulan

hingga sempuma, kemudian ia mengalami haidh, maka ia

dihukumi telah habis iddalrnya dengan hihrngan bulan. Ia seperti

perempuan yang belum baligh; menjalani iddah dengan hitungan

tiga bulan, kemudian ia mengalami haidh. Karena itu, ia tidak
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wajib menjalani iddah dari awal sedangkan ia telah

menyempumakannya dengan hifungan bulan. Seandainya ia belum

menyempumakannya hingga ia mengalami haidh, maka ia
memulai iddah dan awal dengan hitungan haidh, sedangkan
hitungan bulannya gugur.
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3- Bab: Ketiadaan Iddah Bagi Istri yang Belum
Pemah Digauli Suaminya

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

u:"$ 31L * .;-gi K $yg-rl" ti: $4
'ti'fr ,b q U{6 "{JG <; % 3 $

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelum kamu mencampuinya maka sekali-kali tidak waiib

atas mereka iddah bagimu yang kamu minta

menyemp . "(Qs. Al Ahzaab [33]' 49)

Tampak jelas dalam hukum Allah & bahwa tidak ada

kewajiban iddah bagi istri yang dithalak sebelum disentuh- Yang

dimaksud dengan persentuhan di sini adalah persetubuhan. Saya

tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal ini.

Namun sebagian mufti berbeda pendapat mengenai perempuan

yang telah berduaan dengan suaminya lalu ditutupi pinhr dan

diturunkan tirah, sedangkan istri tidak sedang ihram dan puasa.

2537. hnu Abbas ig, Syraih dan selainnya berpendapat

bahwa tidak ada ka,vajiban iddah bagi istri kecuali dengan

persetubuhan ifu sendiri, karena Allah @ berfirman seperti 6.153

15s HR. Abdurrazzaq dalam MushannaFnya (pembahasan: Nikah, bab: Ker,vajiban

Mahar, 6/290-291, no. 10882) dari jalur laits dari lbnu Abbas, ia berkata, "Mahar

tidak wajib sebelum isti menggaulinya. Iski memperoleh setengah mahar."
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Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Thawus dari Ibnu Abbas, "ra memperoleh setengah
mahar." (Maksudnya jika suami menthalaknya sebelum menggaulinya, meskipun suimi
telah menutupkan tirai padanya." (no. 10583)

Juga dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Atha' bin sa'ib bahwa ia menyaksikan
syrraih saat menangani seorang perempuan yang telah sekamar dengan istrinya,
tetapi laki{aki itu berkata, "Aku belum menyetubuhinya." Istinya itu berkata, ,.Dia

benar." sylraih pun memuhrskan iskinya memperoleh setengah mahar. orang-orang
lantas mencela kepuhrsan syumih, lalu ia menjawab, "Aku memutuskan perkara kalian
berdua berdasarkan Kitab Allah."

AMurrazzaq berkata: Ma'mar berkata: Dari syuraih, "perempuan dibenarkan
pengakuannya atas dirinya terkait mahar, ia berhak atas setengalrnya, dan iddahwailb
bug-ya." (no. 10885)

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Ismail dari Asy-Sya'bi dari Syuraih tentang seoftrng
perempuan yang telah sekamar dengan suaminya dan tinggal bersamanya dalam
beberapa lama, tetapi suaminya itu belum menyetubuhinyra, bahwa ia memufuskan
peretnpuan tersebut memperoleh setengah mahar, dan ia harus mex$alari iddah.

_ Juga dari jalur Ibnu At-Taimi dari Ismail bin Abu Khalid dari Amir fuy-Sya'bi, ia
berkata: Amr bin Nafi' datang kepada syuraih untuk mengadukan istrinya yang telah ia
thalak. Ishinya itu mendakwakan bahwa ia telah sekamar dengannya, ieaangkan fuff
bin Nafi' menyangkal bahwa ia telah melakukannya. syrraih **yurrrh.,yu bersumpah,
dan ia pun bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak pemah sekamar dengannya
sama sekali. Sy,rraih berkata, "Berilah ia mendengar mahar!"

HR. said bin Manshur dalam suna*nya (pembahasan: Nikah, bab: Faktor ynng
Menyeaabkan Keurajiban Mahar, l/234-235, no. 7ZZ) dari jalur Husyaim dari laits
dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang seomng laki{S ketika istuinya
telah diantarkan kepadanya kemudian ia menthalaknya, lalu ia mengklaim bahwa ia
belum menyentuh istinya. hnu Abbas berkata, "taki-laki tersebut harus mernbayar
setengah mahar."

Juga dari jalur Husyaim dari Mughirah dari Asy-sya'bi dari syuraih tentang
seorang laki-laki yang istinya telah diantarkan kepadanya, lalu ia mengklaim bahwa ii
belum pemah menyenhfi istinya. Syuraih berkata, "Aku tidak mendengar Allah &
menyebutkan pintu atau tabir dalam AI eur'an. Istuinya ihr berhak atas setengah
mahar, dan ia wajib menjalani iddah." (no.771)

Juga dari jalur Husyaim dari Ismail bin Abu Khalid sempa dengan arbar
Abdurrazzaq. (no.767)

Juga dari jalur Husyaim dari SagTar dari Asy-sya'bi dari Syuraih dengan redaksi
yang siuna. (no. 768)

Juga dari jalur Husyaim dari Hushain bin Abdurrahman bahwa Amr bin Nafi,
menikahi anak perempuan Yahya bin Al Jazzar lalu ia menthalaknya dan mengklaim
bahwa ia belum pemah mendekatinya. Mereka lantas menggugatrya kepada syuraih,
lalu syuraih memintanya bersumpah, dan memut*st un fnwi;iua" setengah mahar
atasnya. (no.769)
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2532. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

hnu Juraij, dari L-aits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari hnu

Abbas;g, bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang

menikahi seorang perempuan, lalu ia berduaan dengan isfuinya ifu

Juga dari jalur Huslraim dari Daud bin Abu Hindun dari Azmh dari syuraih

bahwa il U"*uL t 
"e"au 

Az:rah, "Tidak, aku tidak mernbenarkan ucapanmu l,ang

mengunh.rngkan dirimu, dan aku mencurigaimu"'

Hr.rr";* berkata, "Karena itr, t--, harus menjalani iddah, danjanganlah kamu

menikah hingga kamu selesai iddah'" (no' 770)

Hn.ru",AbiSyaibahdabmMushannafnya(pembahasan'\kul.'bab:Ulama
yang Berpendapat Isti Memperoleh setengah Mahar (maksudnya ketika suami telah

meriutup pint. dan menurunkan A*uil, S/S2O-52L, no. L67O5l dari jalg Ibnu Fudhail

auri Uil-a*i Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika suami menthalak sebelum

masuk karrrar, maka isti berhak atas setengah mahar meskipun suami sudah berduaan

dengan istinya."-- -iugu 
dari jalur Waki' dari Sufyran dari laits dari Thawus dari lbnu Abbas' ia

U"*ut4 "t ti merrperoleh seterrgah rnahar'"
- - -.fr'u 

dari jalur hnu Ulaplh dari Laits dari Asy-Sya'bi bahwa seorzrng laki-laki

u"*utu-t 
"puau 

$;uraih, "sesunsguhnya aku menikahi seorang perernpuan, lalu ia

fi";Jb"fu"k"iau-u delapan tahun, kernudian aku menthalalmya dalam keadaan

i. ir*il, perawan." S!,uraih menjawab, 'la berhak atas setengah mahar'"
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tetapi ia tidak menyenfuhnya, kemudian ia menthalaknya, "lstrinya
itu tidak memperoleh selain setengah mahar, karena Allah &
berfirman, "Jika kamu menceraikan isAi-istimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahat l<amu sudah
menenfukan mahamya, maka baSnrlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan,rtu "(Qs. Al Baqarahl2lz 23Zytil.

Kami berpegang pada pendapat ini, dan ini merupakan
makna tekstual Kitab Allah &.

Jika istri yang menurut suamin5ra tidak pemah digaulinya
hingga mencapai empat tahun enam bulan atau lebih sejak hari ia
melakukan akad nikah dengannya itu melahirkan, maka anak
tersebut ditautkan nasabnya kepada suami kecuali ia melakukan
sumpah li'an. Jika ia tidak mengucapkan sumpah li'an hingga ia
meninggal dunia, atau sumpah libn telah ditawarkan kepadanya
sedangkan ia mengakuinya atau menyangkalnya, atau ia tidak
mengakuinya dan tidak menyangkalnya, maka nasab anak
ditautkan kepada ayahnya, dan ia wajib membayar mahar secara
sempuma. Manakala kami menautkan nasab anak kepada suami,
maka kami menghulnrmi bahwa ia sudah pemah menyefubuhi
istrinya.

Rabi'berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaifu bahwa
jika suami tidak mengucapkan sumpah li'an, maka kami
menautkan nasab anak kepadanya, tetapi kami tidak
membebaninya selain setengah mahar. Karena bisa jadi istri
memasukkan sperrna suami ke dalam rahimnya sehingga ia
mengandung. Dengan demikian, anaknya ifu lahir bukan karena
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persetubuhan sesudah suami bersumpah dengan nalna Allah

bahwa ia belum pemah menyefubuhi ishinya.

Jika suami mengucapkan sumpah li'an unfuk menyangkal

nasab anak, dan kami telah memintanya bersumpah bahwa ia

belum pemah menggauli istrinya sehingga ia menanggung

setengah mahar, meskipun ia mengakui telah berduaan dengan

ishinya, lalu suami berkata, "Aku belum pemah menyetubuhinya,"

sedangkan ishinya berkata, "la sudah menyefubuhiku," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai

sumpahnya manakala saya menetapkan bahwa jika ia menthalak

istuinya maka ia tidak wajib membayar selain setengah mahar

kecuali ia telah menyeh-rbuhi istrinya, sedangkan isfoi mengakr

telah disetubuhi. Suami tidak menanggung selain setengah mahar,

dan mahar tidak wajib bagrrya kecuali dengan teriadinya

persefubuhan. Karena itu, perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami terkait dalnuaannya, dengan disertai sumpahnln.

Sementara istri harus mengajukan bukti atau kesaksian. Jika ia

dapat mengajukan bukti atau kesaksian bahwa suami mengakui

telah menggaulinya, maka saya mendesak suami unhrk

membayarkan seluruh mahar.

Demikian pula, jika ishi menghadirkan seorang saksi laki-

laki saja, maka saya memintanya bersumpah bersama saksinya,

dan saya memberikan mahar kepadanya. Jika ia mendatangkan

seorang saksi laki{aki dan dua saksi perempuan, maka saya

memenangkan gugatannya tanpa disertai sumpah. Jika ia
mendatangkan dua saksi perempuan, maka saya tidak memintanya

bersumpah. Atau jika ia mendatangkan empat saksi memberi,

maka sa5ra tidak memberikan mahar utuh kepadanya berdasarkan
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kesaksian mereka. Saya tidak memperkenankan kesaksian kaum

perempuan saja kecuali terhadap perkara yang tidak dilihat kaum

lakilaki, seperti cacat yang ada pada perempuan secara khusus

dan kelahiran mereka; atau bersama seorang saksi lakilaki.

Ulama lain mengatakan bahwa jika suami telah berduaan

dengan istrinya, menufup pinfu, dan menurunkan tirai, sedangkan

saat itu ia tidak sedang ihram dan istrinya juga tidak sedang

'berpuasa, maka saya menetapkan mahar sempurna bagi istri, dan

ia hams menjalani iddah secara sempuma, meskipun saya

membenarkan ucapan suami bahr,va ia belum pemah menyetubuhi

istrinya, karena ketidakmampuan datang dari pihak suami.

Sementara ulama lain mengatakan bahwa ishi tidak memperoleh

mahar sempuma kecuali karena disefubuhi, atau istri memperoleh

kesenangan dari istri hingga ia menufup pinfunya atau hal-hal

semacam itu.

4- Iddah Perempuan Merdeka Ahli Kitab dari Suami
Muslim dan Ahli Kitab

Asy-Syafi'i berkata: Perempuan ahli Kitab yang dithalak
oleh suami muslim atau ditinggal mati olehnya ifu seperti

perempuan merdeka muslimah dalam hal iddah, nafkah dan

tempat tinggal. Keduanya tidak berbeda dalam hal apapun dari
seg iddah, nafkah dan tempat tinggal. Hal-hal yang wajib bagi

muslimah juga wajib bagi perempuan ahli Kitab, seperti ihdad
(berkabung) dan lainnya. Jika perempuan ahli Kitab masuk Islam di
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masa iddah sebelum ia menyempumakannya, maka ia tidak

menghalangi dari awal, melainkan melanjutkan iddabnya.

Demikian pula seandainya ia dithalak atau ditinggal mati suami ahli

Kitab. Jika ia ingin keluar dari mmah, maka suami -seandainya
masih hidup- dan ahli warisnya -seandainya suami meninggal

dunia- berhak unfuk menghalangi perempuan tersebut keluar dari

mmah, selama mereka juga berhak unfuk melarang muslimah

keluar dari rumah. Keduanya tidak berbeda sama sekali, kecuali

bahwa perempuan ahli Kitab tdak saling mer,rtrarisi dengan

suaminya yang muslim.

5. Iddah Akibat Kematian dan Thalak Saat Suami
Tidak Berada di Tempat

AsySyafi'i berkata: Allah fr berfirman,

7 11 /'l"u
Wu,p*-LCj'b;:r3j'l*'t:{fi-i}i',

b-t";r-#111.6
,

"Orang-orang tnng meninggal dunia di anbnmu dengan

meninggalkan isti-isti (hendaHah para isti itu) menangguhlan

dirinW hendah) empat bulan sepuluh hai." (Qs. AI Baqarah [2]:

2341

C e))-

,tj t#tdi o /./a.tfiw
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"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan du
(menungg) tiga kali quru'. "(Qs.Al Baqarah l2l:228)'

'#$ f;it 4-#q C.":5'u.'4,ui|
'55-6'frA i(;lii ltir"';,4ii6 FLrc

uo 11"
O+tF

"Dan perempuan-perempuan Jnng fr'dak haidh lagi

(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga

bulan; dan begitu (pula) perempuan'perempuan yang belum haidh.

Dan perempuan-perempuan yang hamil, wakfu idah mereka ifu

ialah sampai mereka melahirkan kandungannln." (Qs. Ath-

Thalaaq [55]: 4)

Tampak jelas dalam hukum Allah & bahwa iddah dimulai

sejak hari jahrhnya thalak dan teriadinya kematian.

Manakala istri mengetahui dengan yakin tentang kematian

suami atau thalaknya berdasarkan bukti yang menunjukkan

kematian atau thalaknya, atau dengan pengetahuan apapun yang

jujur dan kuat baginya, maka ia menjalani iddah sejak hari jatuh

thalak dan terjadi kematian. Seandainya ia tidak menjalani iddah

hingga selesai berlalu waktu iddah thalak dan kematian, maka ia

tidak wajib menjalani iddah lagi karena iddah tidak lain adalah

masa yang berlalu padanya. Jika masa itu telah berlalu, maka ia

tidak harus berdiam diri dalam masa yang sama.
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Jika thalak atau kematian suami samar baginya, lalu

sesudah ifu ia memperoleh kq/akinan akan jatuhnya thalak dan

terjadinp kernatian, maka ia menjalani iddah sejak hari ia

meyakini bahwa ia harus menjalani iddahdari hari tersebut.
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2533. Dirilngratkan dari banyak sahabat Nabi $ bahr,ra

beliau bersabda, "P*anpuan manjalani iddah sqak hari tafiilinp
thahk abu kqnafian.465

165 gu6i5 ini diriwagatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lbnu Abbas.

HR. Sail bin Manshur dalam Suaan*rya (pernbahasan: Thalah bab: Suami png
Mati meninggalkan Isti di Nqeri Asng,l/328-3291dari lalur Abu Ahunsh dari Abu

Ishaq... dari Abdullah, ia berkata, 'Jika seorang laki-laki mati meninggalkan istuinya

sedangkan ia 6dak b€rada di tetnpaq atau ia menthalak istinya sedangkan ia tdak
berada di ternpat, nnla iddalflrya iuttt pada istui s€iak had ia meninggalkan dunia

atau menthalak istrinlra." (no- 1195)
Juga dari jalw Husyaim dari Asy'ats dan Muhammad bin Salim dari AslrS!,a'bi

bahwa hnu Mas'ud rS berkata, "iddah dimulai sejak hari suami meninggal dunia atau

menthalak." (no. 1207)
Juga dari jalur Abu Awanah dari Abi Bisyr dati Mujahid dan Said bin Jubair dari

hnu Umar rg, ia berkata, "lsti menjalani iddah sejak hari suami meninggal dunia atau

menthalak." (no. 1197)
Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Nafi' dari hnu Umar i$, "lsbi menjalani

iddah setakhari suaminya meninggal dunia." (1198)

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Agryub, ia berkata: Alar berbanya kepada

Said bin Jubair, Mujahid, Atha', Abu Q'ilabah, Muhammad bin Stu'rn, dan Ikrimah, lalu

mereka sernua menjawab, "Sejak hari suaminya meninggal dunia." Ayyub berkata:

Jabir bin ?llid dan lbnu Abbas juga berkata, "Seiak had suamingra meninggal dunia."
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2534. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha', "Ada seorang laki{aki

yang thalak istrinya atau meninggal dunia, sedangkan laki-laki

tersebut berada di suatu ftqta dan istinya di kota lain. Sejak kapan

istri harus menjalani iddah?" Atha' menjawab, "Sejak hari

HR. AMurrazzaq dahm Mushannafnya (peml'ahasan: Thalak, bab: Seseorang
yang Menthalak Istinya sedangkan Keduanya Bemda Di Dua Negeri yang Berbeda,
6/327-328, no. 11042) dari jalr.r Ats-Tsauri dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari
Ibnu Umar dengan redaksi yang sma. Ia mengalihkan sanadnya pada sanad

sebelumnya, dan di dalamryn disebutkan, "lstri menjalani iddah selak uani
menthalaknya atau mati meninggalkannya. "

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari lkrimah dari hnu Abbas, ia berkata, "lstri
menialani iddah sQak hari suaminya menthalaknp atau mati meninggalkannya." (no.

11043)
HR. hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembatrasan: Thalak, bab:

Pendapat Ulama tentang Isti yang dithalak Suaminya Kemudian Ditinggal Mati
Suaminya; Mulai Kapan Ia Menjalani iddafr,4/L6O-161, no. 18916) dari lalur Ismail
bin Ulayyah dari Agryrub dari Arnr bin Dinar dari Jabir bin Zaid-ia menduganya dari
Ibnu Abbas, ia berkata, "Sejak hari suaminya meninggal dunia."

Juga dari Abu Muawiyah dari Ubaidullah dari Nafi' dari lbnu Umar, ia trerkata:
Iddalrnya dlmulai sejak hari suaminya menthalakn5ra, dan seiak hari suaminya mati
meninggalkan. " (189 1 7)

Juga dari jalur Waki' dan Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu lshaq dari
Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah, ia berkata, "iddah dimulai sejak hari zuami
meninggal dunia atau menjatuhkan thalak."
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suaminya meninggal dunia atau menthalaknya itulah istri menjalani
tddali."L66
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165 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: (bahasan dan bab

lrang sarna, 6/328, no. 11046) dari jah-u lbnu Jumg dari Atha', ia be*ata, "lstri
menjalani iddah sqakhari suaminya meninggal dunia atau menthalaknya."

HR. hnu Abi q/aibah dalam Mushannafnya (bahasan dan bab !,ang sarna,

4/760, no. 18915) dari lalur hnu Ulay4ph dari Agryrub, ia berkata: Aku berbnya
kepada Said bin Jubair, Muiahid, dan Atha' tentang isti png ditinggal mati suaminln,
"Mulai kapan ia menjalani iddalt" Mereka menjawab, "Mulai hari suaminya meninggal
dunia.' A5ryub berltata: Aku mendengar lkrimah, Nafi', dan Muhammad bin Sirin
berlota, "ildalmya adalah sejak hari suaminp meninggal dunia." Thalq bin Habib
berkata, "Sejak hari suaminSra meninggal dunia-"

167 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (bahasan dan bab lrang saflur, no.
11048) dari jalur hnu Juraij dan Ats-Tsauri dari Daud bin Abu Hindun dari Said dan
seterusn5E.

HR. Said bin Manshur dalam Sr,marrngra (bahasan dan bab yang sama, L/33O,
no. 1209) dari jalur Husyaim dari Daud dari Said dengan redalsi yang sama.
(Maksudnya iddahdinn)Jaisejak hari suami meninggd dunia atau menjatutrkan thalak)
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2535. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, dari Daud bin Abu Ashim, ia berkata: Aku mendengar Said

bin Musa5ryib berkata, "Jika ada bukti, maka sejak hari suaminya

menthalaknya atau mati meninggalkanny u."L67
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2536. Said mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari

hnu Syihab, bahwa ia berkata tentang seorang laki{aki yang

menthalak istrinya, "lstrinya menjalani iddah sejak hari ia
di1[616[."168
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2537. Said mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Dzi'b,
dari Az-Zuhri, ia berkata, "lstri yang ditinggal mati suaminya

menjalani iddah sejak hari suaminya meninggal dunia. Sedangkan

istri yang dithalak menjalani iddahsejak hari ia d1flr;l{.."15e

16s gg. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: (bahasan dan bab

lang sama, 6/328, no. 110214) dari jalur hnu Juraij dengan rdaksi yang sama.

HR. Ibnu Abi Sydibah dalam Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab gnng

sama, 4/1L61) dari lalur Mu'tamir bin Sulaiman dari Barad dari Makhul dan Az-Zuh,ri,

merelra berkata, "lsti menjalani iddah sejak hari suaminya meninggal dunia atau
menjatuhkan thalak."

169 Silakatr brlca aldriihadts sebelumnyra.
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6. Iddah Budak Perempuan

AsySyafi'i berkata: Allah & menyebutkan iddah akibat

thalak selama tiga kali quru' dan tiga bulan; dan iddah akibat

kematian selama ernpat bulan sepuluh hari. Allah juga

menyebutkan thalak bagi suami dengan dua dan tiga. Karena itu
dimungkinkan bahwa semua ini berlaku untuk seluruh lakilaki dan
perempuan, baik merdeka atau budak; dan dimungkinkan pula

berlaku unhrl<. sebagian dari mereka, tidak unfuk sebagian yang
lain. Namun Allah @ membedakan antara orang merdeka dan
budak dalam perkara sanksi haddzna. Allah @ berfirman,

b,

i&frvh*r'? Ll{Eatri'*Ii
'Perempuan yang berzina dan lakilaki *rn OJonr, maka

deralah tiap-tiap seofrrng dari kduanya serafus kali dera. "(Qs. An-
Nuur [24]: 2)

Sementara Allah & berfirman tentang para budak

demikian,

'J; 6 Ja W jbfr, ({t i,g !$ r;g

"Dan apabila mereka telah menjaga dii dengan kawin,

kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka

atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita

mqdeka yang bercuami. "(Qs.An-Nisaa' I4l:251

"v\'i1iA
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Allah & juga berfirman tentang kesaksian,

K';)i,iitb3;i3
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi tang adil di

antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]:'2)

Para ulama yang saya jumpai tidak berteda pendapat

bahwa ayat ini berlaku unfuk orang-orang merdeka, bukan unfuk

para budak. Mengenai ayat tentang warisan, tidak seorang ulama

pun yang saya jumpai berbeda pendapat bahwa warisan itu unfuk

orang-orang merdeka, bukan unfuk para budak. Rasulullah S
merajam orang merdeka yang berzina dengan stafus pemah

menikah. Tetapi tidak ada seorang ulama pun yang saya jumpai

berbeda pendapat bahwa rajam tidak dikenakan pada budak yang

pemah menikah.

Allah fu menetapkart iddah thalak selama tiga kali Etru'
atau tiga bulan, dan menetapkan iddah kematian selama empat

bulan sepuluh hari. Sementara Rasulullah S menetapkan bahwa

budak perempuan membersihkan rahimnya dengan satu kali

haidh. Dengan demikian, beliau membedakan antara pembersihan

rahim budak perempuan dan perempuan merdeka. Iddah untuk

perempuan-perempuan merdeka bertujuan unfuk membersihkan

rahim dan ibadah. Demikian pula, satu kali haidh bagi budak

perempuan ifu bertujuan unfuk membersihkan rahim dan ibadah.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang saya

catat pendapatnya berbeda pendapat bahwa iddah budak

perempuan adalah setengah dan iddah perempuan merdeka dalam

masa iddah yang memiliki setengah yang bisa dihifung, selama ia

480



Al Utnm

tidak hamil. Saya tidak menemukan dalil-dalil yang menunjukkan

perbedaan dalam hal yang kami sampaikan dan perkara-perkara

lain antara iddah budak perempuan dan perempuan mereka

kecuali bahwa iddah budak perempuan adalah setengah dan iddah

perempuan merdeka dalam masa iddah yang memiliki

pertengahan, yaifu dengan hifungan bulan. Adapun iddah dengan

haidh itu tidak diketahui memiliki pertengahan, sehingga iddah

budak perempuan dengan haidh adalah yang paling mendekati

setengah, karena sebagian dari setengah itu tdak gugur.

Maksudnya iddal>nya adalah dua kali haidh. Seandainya kami

menjadikan iddabnya adalah satu kali haidh, maka itu berarti kami

menggugurkan setengah haidh, padahal tidak boleh ada yang

gugur dafi iddah.

Adapun iddah kehamilan itu tidak ada pertengahannya.

Bisa jadi iddah kehamilan hanya satu hari sejak hari jatuhnya

thalak, bisa jadi satu tahun, dan bisa jadi lebih dari itu.

Sebagaimana pemotongan tangan dan kaki itu udak merniliki batas

pertengahan. Karena itu hukuman potong tangan sarna-sama

berlaku unfuk semua laki-laki dan perempuan, baik merdeka atau

budak. Sementara ana itu memiliki dua sanksi hadd. Yang

pertama adalah dera. Ia memiliki pertengahan, sehingga budak

perempuan hanya dikenai setengah dari sanksi hadd. Sedangkan

rajam tidak memiliki pertengahan, sehingga fidak dikenakan

setengah rajam pada budak perempuan, dan udak pula dibatalkan

sanksi hadd zina darinya. Adapun orang merdeka dikenai salah

sahr dari dua sanksi hadd zina tersebut. Seperti inilah yang

ditunjukkan oleh atsar yang kami riwayat dari para sahabat

Rasulullah #t.
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Jika budak perempuan menikah dengan laki-laki merdeka

atau budak, Ialu suaminya menthalaknya atau mati

meninggalkannya, maka hukumnya sama, dan ia harus menjalani

iddah. Ia menjalani iddah manakala ia termasuk perempuan yang

haidh selama dua kali haidh. Manakala ia telah memasuki darah

dari haidh yang kedua, maka ia telah halal. Sedangkan dalam

hitungan bulan, ia menjalani iddah selama empat puluh lima hari
jika ia bukan termasuk perempuan yang haidh karena masih kecil

atau karena sudah fua. Dalam kasus kematian, ia menjalani iddah

selama dua bulan lima hari. Jika ia dalam keadaan hamil, maka ia

menjalani iddah hingga melahirkan kehamilannya, baik ia ditinggal

mati suaminya atau dithalak.

Manakala suami masih memiliki hak rujuk, maka suami

merniliki hak pada istri yang berstafus budak sebagaimana ia
memiliki hak pada istri yang berstatus merdeka di masa iddalrnya.

Demikian pula, suami wajib menafkahinya di masa iddah

sebagaimana ia wajib menafkahi istri yang berstatus merdeka.

Kewajiban tersebut tidak gugur dari suami kecuali fuannya

mengeluarkannya dari rumah suami dan menghalanginya unfuk

menjalani iddah di rumah suami, sehingga kewajiban nafkah gugur

dari suami sebagaimana kewajiban nafkah gugur seandainya ia

memiliki istri lalu keluarganya membawanya keluar ke negeri lain.

Demikian pula, jika ia dithalak dengan thalak yang suami memiliki

hak untuk rujuk, maka suami wajib menikahinya dalam keadaan

hamil selama fuannya tidak mengeluarkannya dari rumah suami,

karena Allah ft berfirman,

c./' )lr/ /. // 6/ I <z 2 2. ^7.,/ ,o/ /. l4P ..5ae-#.$Wtli6,f +jJob
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"Dan jika mereka (isti-isti yang sudah dithalak) itu sdang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nalkahnya hingga mereka

bercalin. "(Qs. Ath-Thalaaq [55]' 5)

Kami tidak menemukan atsar yang wajib diikuti dan ijma'

bahwa suami tidak menafkahi budak perempuan yang hamil.

Seandainya kami mengikuti pendapat bahwa nafkah diberikan

unfuk istri yang hamil karena kehamilannya, maka sesungguhnya

nafkah kehamilan itu tidak sampai setengah dari nafkah ibunya.

Seperti seandainya yang nafkahi adalah anak yang dilahirkan,

maka nafkahnya tidak sampai sebagian dari nafkah ibunya. Akan
tetapi, hukum Allah & harus kita ikuti sebagai benh:k

penghambaan kepada-Nya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah diberikan

kepada istui lrang dithalak tanpa ada hak ruiuk bagi suami

berdasarkan qiyas terhadap perempuan yang hamil. Ia
mengatakan, "lsti yang hamil ihr tertahan akibat kehamilannya.

Demikian pula, perempuan yang menjalani iddah dengan selain

kehamilan itu tertahan oleh suami untuk menikah dengan laki-laki

lain." Kami memandang pendapat ini keliru. Kami memberikan
nafkah kepada isti yang hamil berdasarkan hukum Allah &,
bukan karena ia tertahan oleh kehamilan. Ada kalanya isti yang

dithalak itu tertahan oleh suami yang mati, tetapi ia tidak berhak

atas nafkah.'Kami juga berargumen dengan Sunnah bahwa tidak

ada hak nafkah bagi isbi yang suaminya tidak berhak rujuk

kepadanSn manakala ia tdak hamil.

Budak .perempuan dalam hal nafkah sesudah cerai dan

tempat tinggal.selama masa iddah itu sama seperti perempuan
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merdeka, kecrrali dalam kasus yang saya sampaikan, yaifu ketika

tuannya mengeluarkannya dari rumah suami.
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2538. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin AMurrahman mantan sahaya keluarga Thalhah, dari Sulaiman

bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah, dari Umar bin Khaththab &,
bahwa ia berkata, "Budak laki-laki boleh menikahi dua

perempuan, dan menjatuhkan thalak dua kali. Budak perempuan

rnenjalani iddahdua kali haidh. Jika ia fidak haidh, maka dua bulan

atau sebulan setengah." Sufyan berkata, "la adalah perempuan

yang tsiqah."17o

170 63. Said bin Manshur dalam Sunarrrya (pernbahman: Thalak, bab: Budak

perempuan yang dithalak lalu DimerdelGkan dalam Masa iddah, l/wl dari jalur

Sufuan dan setenrsnya.

Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa keraguan di akhir redalsi berasal dari Sufyan.

(no. L277)
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2539. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Amr bin Aus Ats-Tsaqaft, dari seorang laki{aki dari
Tsaqif, bahwa ia mendengar Umar bin Khaththab & b€rkata,

"Seandainya aku bisa, maka aku menjadikannya (iddabnya budak

perempuan) selama safu haidh ditambah setengah." Kemudian

seseorang berkata, "Kalau beglfu, jadikanlah ia sebulan setengah."

Umar diam.ul

HR. Abdunazzaq dalarn MusharnafrVa (pembahasan: Budak Laki{aki dan
Perernpuan, brtbl. Id&h Budak Perernpuan, 7/2271 dari jalur hnu Uyairnh dan
seterusnya.

Dalam l$btb As-SLow, dan Al Musfunnaf &sebul*an: I\,tantan sahayra keluarga
Thalhah.

ul HR. Said bin t"lanshr.r dalam Sunarrnya (bahasan dan bab llang sama,

l/343, no. 12721dari ialur Sufun dan setenrsnya.

Juga dari ialur Hamrnad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Amr bin Aus bahwa
Umar... Kernudian ia menyebutkan dengan redaksi !,ang serupa. (no. 1271)

Juga dari jalur Huq/aim dari Yahya bin Said dari Amr bin Dinar dari amd bin Aus
bahwa Umar... Kernudian ia menyebutkan dengan redaksi lrang s€rupa secara ringkas.
(rio.l270l

HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (bahasan dan bab lrang sarna, 7/22L,
rp.l2874l dari jalur hnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan redaksi yang serupa.

I
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Jika suami merdeka atau budak menthalak budak

perempuan dengan thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, maka

iddabnya seperti iddah budak perempuan. Jika tddalrnya telah

berakhir kemudian ia dimerdekakan, maka ia tidak menghalangi

iddah, dan tidak menambahkan iddabnya yang pertama. Jika ia
dimerdekakan safu jam atau kurang sebelum tddalrnya berakhir,

maka ia menyempumakan iddah perempuan merdeka, karena

kemerdekaan terjadi padanya saat ia masih dalam makna istri

dalam sebagian besar urusannya. Jika suami meninggal dunia

sesudah thalak yang ada hak rujuknya sebelum ia dimerdekakan,

maka ia tidak mewarisi suaminya. Demikian pula, seandainya ia

mati pada saat ifu, maka suaminya tidak mewarisinya. Jika suami

atau istri tersebut mati dalam keadaan istri telah dimerdekakan

sebelum iddabnya sebagai budak perempuan selesai, dan sebelum

iddah perempuan merdeka selesai, maka saling

mewarisi. .11a', thalak, zhihar, dan apa saja yang terjadi antara

suami-istri yang diucapkan suami jafuh padanya.

Jika thalak, ila', dan zhihar suami jahrh padanya manakala

ia dithalak dengan thalak yang suami berhak rujuk kepadanya

hingga iddabnya berakhir, kemudian ia dimerdekakan sebelum

iddabnya berakhir, maka tidak boleh ada pendapat -Allah
Mahatahu- selain bahwa ia menjalani iddah perempuan merdeka,

dan keduanya saling meruuarisi sebelum iddah yang harus ia jalani

karena faktor kemerdekaan itu berakhir. Seandainya budak

perempuan menjadi istri bagi budak laki-laki, kemudian suaminya

itu menthalaknya dengan thalak yang ada hak rujuk di dalamnyra,

lalu sebelum iddalrnya berakhir ia dimerdekakan lalu ia memilih

berpisah dari suaminya, maka hukumnya boleh baginya.

Pilihannya unfuk berpisah dari suaminya itu dianggap sebagai
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penghapusan akad tanpa thalak. Sesudah itu ia menjalani iddah

secara sempuma sebagai perempuan merdeka dari thalak

pertama, karena ia telah menjadi merdeka sebelum iddalmya
berakhir dari thalak yang suaminya berhak rujuk kepadanya. Ia

tidak mengulangi iddah dari awal karena seandainya suami rujuk
kepadanya kemudian menthalaknya lagr tanpa sempat

menggaulinya, maka ia melanjutkart iddah pertama, karena ia
dithalak dalam keadaan belum disentuh. Ia hanya berkewajiban

dari iddah pertama unfuk menyempumakan iddah perempuan

merdeka. Seandainya budak perempuan dithalak dengan thalak

yang suami tidak memiliki hak rujuk, kemudian ia dimerdekakan di
masa iddah, maka ada dua pendapat, yaihr:

Pertama, salah satu dari keduanya melanjutkan iddah

pertama, dan ia tidak memiliki hak pilih karena ia bukan lagi

menjadi istri. Ia juga tidak perlu mengulangi iddah dari awal karena

ia bukan lagi sebagai iski dan tidak dalam makna istri. Thalak, ila',
dan zhihar suami tidak jatuh padanya; dan keduanya juga tidak

saling mewarisi meskipun dalam keadaan itu keduanya sama-sama

merdeka.

Kedua, ia harus menyempumakan iddah perempuan

merdeka, dan ia tidak menjadi perempuan merdeka yang

menyempumakan iddah perempuan budak. Barangsiapa yang

berpendapat demikian, maka ia mengqiyaskannya kepada iddah

dalam thalak yang suami memiliki hak rujuk. Ia juga mengatakan,
"Perempuan yang menjalani iddah dengan hitungan kemudian ia

mengalami haidh itu menghadapi haidhnya. ndak boleh dalam

sebagian haidhnya dimana ia termasuk perempuan yang haidh

(tidak boleh) untuk menjalani iddah dengan hitungan bulan."
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Kemudian ia mengatakan, "Demikian pula, tidak boleh baginya

yang dalam sebagian iddah berstatus merdeka (tidak boleh) untuk

menjalani iddah sebagai seorang budak perempuan." Ia juga

berkata tentang musafir, "Musafir yang telah mengerjakan shalat

satu rakaat kemudian ia bemiat mukim ifu harus menyempumakan

shalatnya empat rakaat. Tidak boleh baginya yang dalam sebagian

shalatnya sebagai orang mukim (fidak boleh) unfuk shalat sebagai

orang musafir." Ini merupakan pendapat yang paling mendekati

qiyas-Allah Mahatahu.

Budak perempuan itu sama seperti istri-istri yang lain. Jika

ada dua iddah terkumpul padanya, maka ia harus menjalani

keduanya sebagaimana perempuan merdeka menjalani dua iddah.

iddah tersebut terjadi dalam pemikahan yang rusak. Ihdad
(berkabung) bagi budak perempuan juga sama seperti perempuan

merdeka. Apa saja yang berlaku bagi perempuan merdeka juga

berlaku bagi budak perempuan; dan apa saja yang ditolak dari

perempuan merdeka juga ditolak bagi budak perempuan.

7. Pembersihan Rahim Ummu Walad
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2539 mim. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi',

dari lbnu Umar, bahwa ia berkata tentang ummuwalad yang

ditinggal mati fuannya, "la menjalani iddah dengan satu kali

5ui41',."172

Jika budak perempuan melahirkan anak dari tuannya,

kemudian fuannya memerdekakannya atau mati meninggalkannya,

maka ia membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh. Ia tidak

halal menikah dalam keadaan haidh hingga ia melihat keadaan

suci. Jika ia telah melihatnya, maka ia menjadi halal meskipun ia

belum mandi. Jika tuannya memerdekakannya atau mati

meninggalkannya dalam keadaan ia haidh, maka ia tidak menjalani

iddah dengan haidh tersebut. Jika fuannya memerdekakannya atau

mati meninggalkannya dalam keadaan ia tidak tahu, kemudian ia

tahu dangan yakin bahwa ia telah haidh sesudah dimerdekakan,

maka ia telah halal. Jika ia tidak yakin, maka ia membersihkan

rahimnya dengan satu kali haidh sejak saat ia yakin, kemudian

sesudah itu ia menjadi halal.

Jika ia hamil, maka batas al,hir iddal>nya adalah saat ia

melahirkan kehamilannya. Jika ia ragu, maka ia tidak boleh

dinikahi hingga ia dianggap telah bersih rahimnya, dan ia sama

seperti perempuan merdeka dalam membersihkan rahim dengan

jalan iddah. Jika budak perempuan milik seseorang melahirkan

anak darinya, maka saya senang sekiranya ia tidak

menikahkannya. Jika ia telah membersihkan rahimnya kemudian

u2 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan: Thalak, bab: lddah Ummu Walad, 2/593,
no.92l.

HR. Said bin Manshur dalam Srznarnya (pembahasan: Thalak, bab:. Iddah

Ummu Walad, l/346, no. L2891dari jalur Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Nafi' dengan

redaksi yang serupa.
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ia menikahkannya, maka pemikahannya sah, baik budaknya itu

rela atau tidak rela. Jika tuannya meninggal dunia sedangkan

suaminya tidak menthalaknya dan tidak mati, maka tidak ada

keharusan baginya unfuk membersihkan rahim dari fuannya, maka

tidak ada kewajiban unfuk membersihkan rahimnya dari tuannya.

Jika suaminya menthalaknya dengan thalak yang ada hak

rujuk di dalamnya, atau thalak ba'in, lalu iddabnya belum habis

hingga fuannya rneninggal dunia, maka ia udak harus

membersihkan rahim dari fuannya, karena kemaluannya terhalangi

dari tuannya dengan sesuatu yang memubahkan kemaluan bagi

laki-laki lain dengan jalan nikah, dan dengan iddah dari nikah.

Demikian pula, seandainya suaminya mati namun iddabnya dart

suami belum berakhir hingga fuannya meninggal dunia, maka ia

tidak membersihkan rahimnya dari fuannya karena kemaluannya

terhalang dari tuannya dengan iddah nikah. Seandainya suaminya

meninggal dunia atau menthalaknya, lalu iddabnya dari suami

berakhir, kemudian tuannya meninggal dunia, maka ia harus

membersihkan rahimnya dari fuannya dengan sahr kali haidh.

Seandainya suami dan fuannya meninggal dunia, dan

diketahui bahwa salah satu dari keduanya meninggal dunia terlebih

dahulu sebelum yang lain, baik sehari, dua bulan, lima hari atau

lebih, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih

dahulu di antara keduanya, maka budak perempuan tersebut

menjalani iddah

Sejak saat yang terakhir di antara keduanya meninggal

dunia selama empat bulan sepuluh hari hingga selama itu ia

mengalami safu kali haidh. Kami mengatakan bahwa iddah yarg

satu digandeng dengan iddah yarry lain karena kedua iddah
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tersebut tidak wajib baginya secara bersama-sama, melainkan wajib

salah safunya saja. Jika ia ia melakukan kedua iddah secara

bersama-sama dengan sempuma dalam waktu safu, maka ifu
berarti iddah yang ia jalani melebihi keharusannya.

Jika fuannya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum

suaminya, maka tidak ada kauajiban baginya untuk membersihkan

rahim dari tuannya, melainkan ia harus menjalani iddah selama

empat bulan sepuluh hari. Jika suaminya meninggal dunia sebelum

tuannya, sedangkan ia belum menyelesaikan dua bulan lima hari,

maka ia harus membersihkan rahim dari fuannya dengan satu kali
haidh, dan ia tidak mewarisi suaminya hingga ia meyakini bahwa

fuannya meninggal dunia sebelum suaminya. Seandainya suami

budak perempuan ini menthalaknya dengan safu kali thalak
sehingga ia berhak rujuk kepadilgo, kemudian hrannya meninggal

dunia, kemudian suaminya meninggal dunia saat ia masih dalam

iddah, sedangkan suaminya orang merdeka, maka ia menjalani

iddah kematian sejak hari suaminya meninggal dunia selama

empat bulan sepuluh hari, dan ia mewarisi suaminya. Tidak peduli

sekiranya ia tidak mengalami safu kali haidh di dalamnya, karena

ia tidak berkewajiban untuk membersihkan rahim dari tuan

manakala ia masih dalam iddah dari suaminya.

Seandainya suaminya adalah seorang budak, kemudian

suaminya menthalaknya satu kali sehingga berhak untuk rujuk
kepadanya, kemudian fuannya meninggal dunia saat ia masih

menjalani iddah dan thalak, atau tuannya memerdekakannya

namun ia tidak memilih unfuk berpisah dari suaminya hingga

suaminya itu mati dalam keadaan merdeka, maka ia memperoleh

warisan dari suaminya, ia memulai iddah empat bulan sepuluh hari
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sejak suaminya meninggal dunia, dan ia tidak wajib membersihkan

rahimnya dari fuannya. Seandainya ia memilih berpisah dari

suaminya ketika ia dimerdekakan sebelum suaminya meninggal

dunia, maka perpisahan ini merupakan penghapusan akad tanpa

thalak, dan budak perempuan tersebut tidak wajib menjalani iddah

kematian, dan tidak mewarisi suaminya, melainkan ia

menyempumakan iddah thalak. Suaminya tidak berhak untuk

rujuk kepadanya sesudah ia memilih untuk berpisah dari suaminya.

Ia juga tidak wajib membersihkan rahimnya dari fuannya.

Jika ummuwalad melahirkan seorang sesudah kematian

fuannya dalam jangka waktu maksimal yang memungkinkan

seorang perempuan melahirkan, dihitung sejak saat-saat terakhir

kehidupan tuannya, maka anaknya ifu ditautkan nasabnya kepada

fuannya. Demikian pula saat tuannya masih hidup seandainya

tuannya memerdekakannya manakala fuannya tidak mengklaim

bahwa ia telah membersihkan rahim budak perempuannya itu.

Seandainya ia melahirkan anak dalam jangka waktu yang lebih

lama daripada kemungkinan seorang perempuan melahirkan anak

sejak tuannya meninggal dunia atau memerdekakannya, maka

nasab anak tidak ditautkan kepada fuannya.

Iddahummuwaladyarrg dalam keadaan hamil adalah sampai

ia melahirkan anaknya. Jika ia tidak dalam keadaan hamil, maka

iddalrnyaadalah satu kali haidh.

Jika seseorang mati meninggalkan seorang budak

perempuan mudabbar yang pemah ia gauli, atau budak

perempuan yang pemah ia gauli, maka budak perempuannya ifu

membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Jika ia atau

ummuwalad menikah sebelumnya, maka pernikahannya terhapus.
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Jika budak tersebut tidak pemah digauli tuannya, maka tidak ada

kewajiban bagrnfra unfuk membersihkan rahimnya. Tetapi saya

lebih senang seandainya ia tidak menikah sebelum membersihkan

rahimnya.

Jika budak laki-laki merniliki istui, kemudian ia diberi akad

kia6u1]7s, kemudian ia membeli istuinya itu untuk diniagakan, maka

pembeliann5a sah, sebagaimana ia boleh membeli budak perempuan

lain, tetapi pernikahannya rusak. Manakala saya menetapkan budak

lak-laki tersebut bisa merniliki istinya, maka sa!,a fidak

memperkenankan pemikahannya. Sesudah ifu isfuinya ihr menjalani

iddah dari nikah sebanyak dua loli haidh. Jika ia termasuk

perempuan yang tidak haidh, maka ia menjalani iddah selama

sebulan setengah. Budak laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhi

budak perempuan yang dibelinya itu karena ia tidak memilikinlra

dengan kepernilikan lang sempurna. Jika ia dimerdekakan sebelum

iddah budak perempuan itu berakhir, maka ia boleh menggaulinp ia

menjalani iddah dari sperma laki-lah tersebut. Budak perempuan

tersebut hanya diharamkan bagi laki-laki lain di masa iddabnya dali
laki-lald tersebut, tetapi ia tidak haram bagi laki-laki tensebut, dan saya

udak memakruhkan laki-laki tersebut untuk menyetubuhi budak

perempuan tersebut dalam keadaan seperti ini. Sa!,a ha.rya

memakruhkannya unfuk menyefubuhirya karena adan5ra sperrna

yang rusak, tetapi saya tidak mengharamkannya dan tidak merusak

pemikahan. Seandainya hal ihl terjadi saat budak perempuan

tersebut menjalani iddah dari sperma 1nng rusak, dan seandainya

budak mukatab tersebut meninggal dunia sebelum ia melunasi

L73 Kia61; berarti kernerdekaan budak dengan membagar angsuran unfuk
menebus dirinya. Jika angsurannya itu sudah lunas, maka ia merdeka. Budak tersebut
disebut mukaAb.
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tanggungannya, maka budak perempuan tersebut menyempumakan

sisa iddalmya dari terhapusnya pemikahan. Budak perempuan

tersebtrt tetap menjadi milik tuannya, baik budak laki-laki tersebut

meninggalkan pelunasan atau tidak meninggalkannya, atau ada anak

bersamanya dalam akad kitabah, atau mereka adalah orang-omng

mereka dan tuannln tdak mendakr,vakan mereka. SeandainSa

tuannya rela unfuk menikahkan budak laki-laki tersebut dengan budak

perernpuaruT/a, kemudian ia menikahkannya, maka hukumnya tidak

boleh karena budak perempuan tersebut adalah milik budak mukabb

ifu sebagairnana ia memiliki hartan5ra sendiri. Seandainya fuann5ra

rela sekiranya budak mul<aabtersebut menjadikan budak perempuan

itu sebagai selir, maka tidak boleh. Seandain5ra budak

mukatab itu menjadikannp sebagai selir, kemudian ia melahirkan

il*, maka anaknSa sa5a tautkan nasabnSra kepada budak mukabb
tersebut, dan saya menghalangin5a untuk menyehrbuhi budak

perempuan tersebut. Ada dua pendapat tentang hal ini, yaifu:

Pertama, ia tidak boleh menjualnya sama sekali, baik ia
khawatir tidak mampu melunasi tanggungan kiAbah atau tidak

khawatir, karena saya menghukumi anak budak perempuan itu
merdeka jika ayahnya dimerdekakan.

Kedua, ia boleh menjualnya manakala ia khawatir tidak

mampu melunasi tanggungan kitabah, dan ia tidak boleh

menjualnya manakala ia tidak khawatir.

Jika ia meninggal dunia, maka budak perempuan tersebut

membersihkan rahim dengan safu kali haidh sebagaimana budak

perempuan lain membersihkan rahim. Demikian pula, ketika saya

menghalanginya untuk menggauli budak perempuan tersebut, atau
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ia ingin menjualnya, maka budak perempuan tersebut

membersihkan rahim dengan satu kali haidh, tidak lebih dari itu.

Jika budak mukatab menikahi perempuan merdeka,

kemudian perempuan merdeka itu mer,ruarisinya, maka pemikahan

nrsak, dan perempuan merdeka tersebut menjalani iddah darinya

berupa iddah thalak. Jika budak mukatab itu meninggal dunia

ketika perempuan merdeka ifu memilikinya, baik budak tersebut

sudah merdeka atau masih menjadi budak, maka hukumnya sama;

pemikahan terhapus, dart iddah istrinya adalah iddah thalak, bukan

iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ia tidak mewarisi

suaminya jika ia merdeka, karena pemikahan terhapus pada saat

akad kepemilikan itu terjadi. Demikian pula, seandainya anak

perempuan tuannya menikahkannya dengannya dengan seizin

anak perempuan tersebut, maka pemikahannya sah. Manakala

anak perempuan tuan itu mev,rarisi sesuahr darinya, maka

terjadilah seperti yang saya sampaikan.

Jika seorang laki{aki meninggal dunia, kemudian istrinya

melahirkan anak dalam jangka waktu maksimal yang

memungkinkan seorang perempuan melahirkan anak, maka saya

menautkan nasab anak ifu kepadanya, baik istrinya itu mengakui

berakhimya iddah atau tidak mengakuinya, selama ia belum

menikah dengan suami lain yang memungkinkan anak tersebut

berasal darinya. Seandainya istri melahirkan anak kemudian para

ahli waris suami menyangkal bahwa ia melahirkan il*, kemudian

ia menghadirkan empat perempuan yang bersaksi bahwa ia
melahirkan anak tersebut, maka nasab anak ditautkan kepada laki-

laki yang meninggal dunia tersebut. Demikian pula dengan setiap

suami yang menyangkal kelahiran anak dari isfuinya sedangkan ia
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tidak menuduh istrinya berzina, lalu ia berkata, "Kamu tidak

melahirkan anak ini," maka nasab anak tidak ditautkan kepada

suami kecuali suami mengakui anak itu atau mengakui kehamilan

anak tersebut, atau isfuinya menghadirkan empat perempuan yang

bersaksi bahwa anak itu dilahirkannya sehingga nasab anak

tersebut ditautkan kepada suami kecuali ia menyangkalnya dengan

sumpah l'arz

Jika seorang laki{aki menikahi seoftIng perempuan, lalu

laki-laki tersebut tidak mengakui telah menggaulinya, dan tidak

pula ahli waris, lalu perempuan tersebut datang membawa anak

sesudah enam bulan sejak pemikahannya atau lebih dari itu, maka

anak tersebut ditautkan nasabnya kepadanya. Demikian pula,

seandainya ia menthalak istin5ra, maka nasab anak ditautkan

kepadanya seandainya ia lahir dalam jangka waktu maksimal yang

mungkin bagi seorang perempuan unfuk melahirkan, kecuali ia

menyangkalnya dengan sumpah /i 'arz.

Jika anak tersebut yang secara lazim tidak mungkin

dilahirkan oleh ishinya, baik suami telah menggauli istuinya atau

belum menggaulinya hingga suami meninggal dunia, maka iddah

isti adalah empat bulan sepuluh hari karena kehamilan tidak

berasal darinya. Nasab anak juga tidak ditautkan kepadanya

manakala diketahui dengan pasti bahwa laki-laki seperti itu tidak

bisa mengeluarkan sperrna, baik sesudah ia meninggal dunia atau

saat ia masih hidup. Jika ishi telah melahirkan sebelum empat

bulan sepuluh hari, maka ia menyempumakan iddah selama empat

bulan sepuluh hari. Jika masa empat bulan sepuluh hari sudah

berlalu sebelum ia melahirkan, maka ia telah terlepas dari

suaminya. Ia menjalani ihdad fterkabung) selama masa empat
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bulan sepuluh hari tersebut, dan ia tidak menjalani ihdad

sesudahnya.

Jika laki-laki yang dikebiri tanpa dipotong &akamya atau

laki-laki yang dikebiri dengan cara dipotong dzakamya menikah,

sedangkan istrinya mengetahui hal itu sebelum nikah dan ia rela,

atau istrinya mengetahui hal ifu sesudah nikah lalu ia memilih

unfuk tetap hidup bersamanya, maka pemikahannya sah. Jika

suami yang dikebiri tanpa dipotong dzakamya itu menyetubuhi

istrinya, maka ia seperti laki-laki yang tidak dikebiri; mahar wajib ia

bayarkan karena terjadi persetubuhan. Jika dzakamya masih

disisakan dengan ukuran yang bisa terbenam dalam vagina, maka

ia seperti laki-laki yang dikebiri tanpa dipotong. Jika tidak tersisa

sedikit pun dari dzakamya, sedangkan ia masih bisa keluar

sperna, maka nasab anak tersebut ditautkan kepadanya,

sebagaimana anak ditautkan kepada laki-laki biasa. Sementara istri

menjalani iddah darinya sebagaimana iski laki-laki biasa akibat

thalak dan kematian. Thalak laki-laki yang dikebiri dalam keadaan

apapun manakala telah baligh itu seperti thalaknya laki-laki biasa

yang sudah baligh.

Talaknya suami yang masih kecil tidak sah hingga ia genap

lima belas tahun atau mengalami mimpi basah sebelum ifu- Tidak

sah pula thalaknya suami yang lemah akal, dan tidak pula

thalaknya orang gila yang sekali wakfu kumat dan sekali waktu

waras manakala ia menjahrhkan thalak di waktu kumatrya. Jika ia

menjatuhkan thalak di waktu waras, maka hukumnya sah.

Talaknya orang mabuk juga sah. Barangsiapa yang

thalaknya tidak sah, maka perempuan yang dithalaknya itu tetap

menjadi istrinya, hingga ia meninggal dunia atau menjadi sah
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thalaknya. Setiap orang baligh yang terganggu akalnya itu nasab

anak ditautkan kepadanya, sebagaimana nasab anak ditautkan

kepada orang yang sehat. Ia tidak boleh menyangkal nasab anak

dengan sumpah li'an l<arena ia bukan termasuk orang yang

mengerti sumpah li'an, dan istrinya tidak tercerai secara ba'in
darinya.

8. Iddah Istri yang Hamil

Allah & berfirman tentang istui-isfii yang dithalak,

"'6i1?'i5-6'#4
) 6-iiL1j6

'Dan perempuanperempuan yang hamil, unktu idah

mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannSa. " (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 4)

Jika seorang isti dithalak dalam keadaan hamil, maka batas

akhir iddabnya adalah sampai ia melahirkan. Seandainya ia

mengalami haidh dalam keadaan hamil, maka ia meninggalkan

shalat dan suaminya harus menjauhinya. Iddabnya tidak dihihmg

dengan haidh karena ia bukan termasuk atrlinya haidh, melainkan

batas wakfunya adalah sampai ia melahirkan.

Jika istui melihat dirinya hamil tetapi juga mengalami haidh

sehingga ia ragu, maka ia menghihrng haidh dan memperhatikan

kehamilan. Jika telah lewat tiga kali haidh lalu ia memasuki darah

dari haidh yang ketiga, tetapi temyata ia tidak hamil, maka iddalT
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nya selesai dengan tiga kali haidh. Jika suami rujuk kepadanya

dalam keadaan ragu sesudah tiga kali haidh, maka kami

menangguhkan rujuknya itu. Jika temyata istri hamil, maka rujuk

suami berlalu. Tetapi jika temyata istri tidak hamil, maka rujuk

suami batal. Jika suami terburu-bunr menggaulinya, maka istri

berhak atas mahar lantaran telah digauli, lalu ia mengawali iddah

lain, lalu keduanya dipisahkan, dan suami sama kedudukannya

dengan para peminang lain.

Demikian pula dengan perempuan yang dithalak dalam

keadaan tidak haidh dan meragukan kehamilannya, lalu ia telah

melewati waktu tiga bulan. Ia tidak berbeda dari keadaan

perempuan yang ragu akan kehamilannya sedangkan ia haidh, lalu

ia mengalami haidh tiga kali. Jika ia telah bersih dari kehamilan,

maka ia telah terbebas dan iddah dalam tiga bulan yang ia lerruati

sesudah thalak, baik dalam keadaan ragu ia melewati tiga bulan itu

atau tanpa ragu. Jika ia belum terbebas dari kehamilan, dan

temyata ia .hamil, maka batas wakfunya adalah sampai ia
melahirkan. Jika suaminya rujuk dalam tiga bulan itu, maka

rujuknya sah, baik istrinya itu hamil atau tidak hamil. Jika suami

rujuk kepada istuinya sesudah tiga bulan, maka rujuknya

ditangguhkan. Jika isti terbebas dari kehamilan, maka rujuknya

batal.

Jika thalaknya memungkinkan rujuk, maka suami

menafkahinya dalam masa haidh dan bulan-bulan tersebut. Jika

suami menafkahinya dalam keadaan ia melihat kehamilan, maka

batallah nafkah sejak istri menyemputnakan haidh atau hihrngan

bulan, dan suami meminta ganti atas apa yang ia nafkahkan

sesudah berlalunya iddah dengan bulan dan haidh. Suami juga
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meminta ganti atas nafkah yang ia berikan ketika ia melihat

istrinya hamil. Jika istrinya hamil, maka rujuknya berlaku dan istri

berhak atas nafkah. Jika suami telah menggaulinya lalu rujuknya

batal, maka saya menetapkan mahar bagi isfui akibat persefubuhan

tersebut, lalu istri menjalani iddah dari awal Sejak hari suaminya ifu

menggaulinya. Sesudah itu suami menjadi sama kedudukannya

dengan para peminang lain. Jika suami rujuk kepadanya dalam

keadaan ia melihat dirinya hamil sesudah tiga bulan, kemudian isi

kandungannya kempis sehingga diketahui bahwa itu bukan

kehamilan, maka rujuknya batal.

Perempuan-perempuan yang dithalak dan yang ditinggal

mati suaminya dalam keadaan ragu akan kehamilannya tidak boleh

dinikahi meskipun mereka telah menggenapi iddah mereka,

karena mereka Udak mengetahui cara iddah mereka; apakah

dengan kehamilan atau dengan cara lain? Jika mereka terlaniur

menikah, maka pemikahannya ditangguhkan. Jika temyata

mereka terbebas dari kehamilan, maka pernikahannya berlaku.

Tetapi mereka telah berbuat dosa ketika mereka menikah dalam

keadaan ragu. Jika teriadi kehamilan, maka kami menghalangi

mereka trnfuk melakukan persehrbuhan hingga tampak jelas

bahwa ifu bukan kehamilan. Jika mereka telah melahirkan, maka

kami menthalak pemikahan tersebut. Jika temyata tidak ada

kehamilan, maka kami membiarkan mereka melakukan

persetubuhan.

Manakala perempuan yang menjalani iddah telah

melahirkan janin yang ada dalam perutrya seluruhnya, maka

iddabnya berakhir, baik ia dithalak atau ditinggal mati suaminya,
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meskipun kelahiran tersebut terjadi sekejap mata sesudah thalak
atau kematian suaminya.

Jika ia mengandung dua atau tiga janin, Ialu ia melahirkan
anak pertama, maka suaminya berhak unfuk rujuk hingga ia

melahirkan anak kedua. Jika suami rujuk kepadanya sesudah

kelahiran anak pertama sedangkan ia merasakan gerakan janin,

maka kami menangguhkan rujuk.Jika ia melahirkan anak lain atau

mengalami keguguran yang tampak jelas benfuk anak Adam
padanya, maka rujuknya berlaku. Jika ia tidak melahirkan

mengeluarkan sesuatu kecuali yang biasa keluar dari vagina

perempuan men!rusul kelahiran anak, atau sesuafu yang tidak

tampak jelas benfuk anak Adam padanya, maka rujuknya batal.

Demikian pula, seandainya ia melahirkan dua anak pertama dan

tersisa anak ketiga atau sesuatu yang menurutnya sebagai anak
ketiga, atau ia telah melahirkan tiga anak dan tersisa anak

keempat, maka ia belum terpisah dari suaminya kecuali setelah

melahirkan kandungannya yang terakhir. Apa yang mengikuti

kelahiran seperti ari-ari dan selainnya yang tidak tampak jelas

bentuk anak Adam padanya ihr tidak dianggap sebagai kehamilan.

Seandainya suami rujuk kepadanya sedangkan sebagian

tubuh anaknya sudah keluar sedangkan sebagian yang lain masih

tertinggal, maka suami berhak untuk rujuk kepadanya, dan istri

belum terlepas darinya hingga seluruh tubuh janin keluar. Jika

seluruh tubuh janin telah terpisah dari ibunya, maka iddalrnya
berakhir meskipun belum jatuh ke baskom atau selainnya.

Batasan minimal terlepasnya istoi yang menjalani iddah

akibat thalak dan kematian dengan cara kelahiran adalah ia
menggugurkan sesuahr yang tampak padanya benhrk anak Adam
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seperti mata, kuku, telinga, kepala, tangan, kaki atau badan; atau

apa saja yang jika dilihat maka dapat diketahui bahwa itu tidak lain

adalah benfuk anak Adam, bukan sekedar darah dalam perut, ari-

dd, atau sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Jika isti telah

mengeluarkan apa yang benhrknya seperti ifu, maka ia telah

terbebas dan iddah thalak dan kematian.

Jika istri mengeluarkan gumpalan yang diragukan oleh

perempuan-perempuan yang adil, apakah gumpalan tersebut telah

tercipta sebagai janin atau tidak, maka istri belum terlepas

karenanya. Istri tidak terlepas dari suami kecuali dengan keluamya

sesuatu yang tidak mereka ragukan. Jika ia dan suaminya

berselisih, dimana ia berkata, "Aku sudah melahirkan anak atau

keguguran janin yang telah tampak wujud manusianya,"

sedangkan suami mengatakan, "Kamu belum melahirkan," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai

sumpahnya. Jika istri tidak bersumpah, maka sumpah

dikembalikan kepada suaminya. Jika suaminya bersumpah secara

pasti bahwa istri belum melahirkan, maka suami berhak unfuk

rujuk kepadanya. Jika suami tidak bersumpah, maka ia tidak

berhak untuk rujuk kepada istuinya.

Seandainya ishi mengatakan, "Aku telah mengeluarkan

sesuatu yang aku ragukan, atau sesuafu yang tidak aku pahami,"

sedangkan kejadian ifu disaksikan oleh para saksi perempuan,

maka ia meminta kesaksian mereka. Jumlah minimal saksi kaum

perempuan adalah empat perempuan merdeka, adil dan

muslimah. Kurang dari itu tidak diterima. Kesaksian juga tidak

diterima seandainSa di antara mereka ada ibu atau anak'
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Sedangkan kesaksian saudari, kerabat perempuan lainnya,

perempuan asing, dan perempuan yang men5rusuinya diterima.

Seandainya seorang laki{aki menthalak ishinya, dan istrinya

itu melahirkan tetapi ia tidak tahu apakah suaminya menjatuhkan

thalak padanya sebelum kelahiran atau sesudahnya, lalu suami

mengatakan, "Thalak jah.fi sesudah kamu melahirkan sehingga

aku berhak unfuk rujuk kepadamu," lalu perkataan suami itu
didustakan oleh isfui, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami. Ia lebih berhak atas isti karena rujuk adalah hak

suami. Sementara terlepasnya dan iddah merupakan hak istri.

Manakala istri tidak mendals /akan haknya sehingga ia lebih

berhak atas dirinya karena yang menjadi objek adalah dirinya,

bukan suami, maka hak suami tidak hilang. Hak suami hilang

hanya jika istri mengklaim bahwa hak suami telah hilang.

Seandainya suami dan istri fidak tahu apakah suami

menjafuhkan thalak sebelum kelahiran atau sesudahnya lantaran

suaminya tidak berada di tempat ketika ia menjatuhkan thalak,

karena ia berada di suafu sudut kota atau di luar kota, maka istri

wajib menjalani iddah karena iddah wajib bagi perempuan yang

dithalak. ndak ada yang menghilangkan ka,rnjiban iddah darinya

selain keyakinan bahwa ia telah menjalani iddah. Tetapi untuk

kehati-hatiannya, suami sebaiknya tidak rujuk kepada istrinya

karena saya tidak tahu bahwa bisa jadi isbinya telah terlepas

darinya. Seandainya ia rujuk kepada istrinya, maka saya tidak

menghalanginya karena saya pun tidak boleh menghalanginya

untuk rujuk kepada istinya kecuali dengan kerTakinan bahwa

istrinya telah terlepas darinya.
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Perempuan merdeka ahli Kitab yang menjadi istri laki-laki

muslim dan yang menjadi istri laki-laki ahli Kitab itu hukumnya

sama dalam hal iddah thalak dan kematian, serta hal-hal yang

wajib bagi perempuan yang menjalari iddah seperti tidak keluar,

melakukan ihdad, dan lain{ain. Keduanya tidak berbeda dalam hal-

hal tersebut. Perempuan muslimah yang masih kecil juga seperti

ifu. Demikian pula dengan budak perempuan muslimah. Hanya

saja, iddah budak perempuan yang tidak hamil ihr setengah dari

iddah perempuan merdeka; dan tuannya budak perempuan boleh

membawanya keluar. Manakala fuannya membawanya keluar,

maka ia tidak berhak atas nafkah dari suami yang menthalaknya

dalam keadaan suami memiliki hak rujuk kepadanya dan tidak

terjadi kehamilan.

Iddah dari nikah yang sah dan nikah yang tidak sah itu

memiliki kesamaan dalam satu hal dan pefuedaan dalam hal lain.

Jika seorang perempuan menjalari iddah dari thalak, dan jika

perempuan yang dinikahi secara tidak sah menjalani iddah akibat

perpisahan, maka iddah keduanya sama dan tidak befoeda dalam

kasus kehamilan, hifungan dengan qufu', dan hitungan dengan

bulan. Hanya saja, perempuan yang dinikahi secara tidak sah ihr

tidak memperoleh nafkah dan tempat tinggal seandainya ia dalam

keadaan hamil, kecuali laki-laki yang menyetubuhi rela

memberinya tempat tinggal untuk menjaganya, sehingga tempat

tinggal tersebut diberikan kepadanya karena kerelaan laki-laki

tersebut. Dan memang laki-laki tersebut boleh melindungi

perempuan tersebut.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan

pemikahan yang tidak sah, lalu laki-laki tersebut mati, baik
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rusaknya pemikahan diketahui sesudah ia mati atau sebelumnya

sehingga keduanya tidak dipisahkan hingga laki-laki tersebut mati,

maka perempuan tersebut menjalani iddah perempuan yang

dithalak, bukan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ia

tidak melakukan ihdad dalam iddabnya, dan tidak terjadi

pewarisan di antara keduanya karena ia bukan seorang istri. Ia
hanya dibersihkan rahimnya dengan iddabnya perempuan yang

dithalak, karena itu merupakan iddah paling singkat bagi

perempuan merdeka, kecuali ia hamil sehingga iddabnya sampai

ia melahirkan. Dengan demikian, ia menjadi halal untuk dinikahi

sesudah kelahiran.

Jika suami menthalak istrinya dengan thalak yang ia berhak

untuk rujuk kepada istrinya, atau suami tidak berhak unfuk rujuk

kepada istrinya, lalu suami tersebut tidak mengadakan rujuk atau

pemikahan yang baru dengan istrinya hingga istrinya ihr

melahirkan anak dalam jangka waktu lebih dari empat tahun sejak

ia dithalak suaminya, lalu suami menyangkal anak dan tidak

mengakui kehamilan, maka anak tersebut dipufus nasabnya

darinya tanpa ada li'an, karena perempuan tersebut melahirkan

sesudah thalak dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan

seorang perempuan melahirkan anak.

Jika thalaknya Udak menyisakan ruiuk, maka istri

mengembalikan nafkah kehamilan jika ia telah mengambilnya. Jika

suami berhak untuk rujuk kepada istrinya tetapi istri fidak

mengakui tiga kali haidh yang telah berlalu, atau ia termasuk

perempuan yang menjalani iddah dengan hitungan bulan lalu ia

mengakui berlalunya wakfu tiga bulan, maka ia berhak atas nafkah

dalam jangka waktu minimal yang memungkinkan seorang
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perempuan mengalami haidh. Alasannya adalah karena saya

menganggapnya suci saat suaminya menthalaknya, kemudian ia

mengalami haidh pada hari itu juga, kemudian saya menghitung

untuknya jangka waktu terpendek yang memungkinkan seorang

perempuan mengalami tiga kali haidh. Kemudian saya

menetapkan hak nafkah baginya hingga ia keluar darah dari haidh

ketiga. Saya dalam hal ini berpegang pada alasan yang saya

sampaikan, yaifu saya menjadikan kesuciannya sebelum haidhnya

mulai dari hari suaminya menthalaknya, dan jangka waktu

terpendek baginya untuk haidh dan suci.

Jika haidhnya berubah-ubah, terkadang lama dan terkadang

sebentar, maka saya tidak menetapkan baginya selain waktu

terpendek haidhnya, karena itulah yang dipastikan. Sedangkan

yang ragu saya singkirkan darinya. Saya menetapkan iddabnya
berakhir dengan kehamilan, karena ia merupakan perusak haidh

dan menempatkan kehamilan (sebagai ukuran iddahl. Seandainya

iddabnya adalah dengan hitungan bulan, maka saya menetapkan

baginya nafkah selama tiga bulan sejak hari suaminya

menthalaknya. Ia terlepas dari suami dengan persalinan. Jika

nasab anak tidak ditautkan kepada suami, maka itu berarti anak

tersebut berasal dari lakilaki lain.

Seandainya suami mengakui kehamilan, maka anak yang

dilahirkan adalah anaknya karena bisa jadi ia rujuk dan melakukan

pemikahan yang baru, serta melakukan persetubuhan dengan jalan

syr-rbhat di masa iddah agar anak ifu menjadi anaknya. seandainya

suami tidak mengakui kehamilan, tetapi istri mendak\ rakan bahwa

suami telah rujuk kepadanya di masa iddah, atau menikahinya

manakala thalak ba'in, lalu suami telah menggaulinya dan iski
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berpendapat bahwa suaminya berhak untuk rujuk kepadanya,

sedangkan suami menyangkal semua itu, atau ia meninggal dunia

dalam keadaan belum mengakui semua itu, maka dalam semua

kasus ini nasab anak tidak ditautkan kepadanya. Tetapi suami

harus bersumpah atas dahr,raan istri jika ia masih hidup, atau para

ahli warisnya bersumpah jika suami sudah meninggal dunia dan

istri meminta mereka untuk bersumpah.

Jika suami menthalak istrinya dengan thalak yang suami

berhak untuk rujuk kepada istrinya, atau ia tidak berhak rrntuk

rujuk kepada istrinya, lalu istri mengakui iddaltnga telah berakhir,

atau ia tidak mengakui hal itu hingga ia melahirkan anak dalam

waktu yang tidak melebihi empat tahun sejak saat jatuh thalak

padanya atau kurang dari ifu, maka anak tersebut selamanya

ditautkan kepada ayahnya karena lahir dalam batasan maksimai

kehamilan perempuan sejak suami menthalaknya, baik ayah

tersebut masih hidup atau sudah mati. Anak tidak diputuskan

nasab dari ayah kecuali istri melahirkannya dalam jangka waktu

melebihi batas maksimal kehamilan perempuan sejak hari suami

menjatuhkan thalak, atau suami melakukan sumpah li'an sehingga

ia menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah li'an, atau istri

telah menikah dengan suami lain sehingga ia menjadi firasy.

Jika istri telah menikah dengan suami lain, sedangkan ia

mengaku iddabnya telah berakhir, sementara suami mengaku

pernah menyetubuhinya, atau ia tidak mengakui hingga

perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka enatrl bulan

sejak akad nikah terjadi, maka anak itu adalah anaknya kecuali ia

menyangkalnya dengan sumpah li'an. Demikian pula, seandainya

istri berkata, "Aku berbohong saat mengatakan, iddabku telah
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berakhir,"' maka ucapannya tidak dibenarkan unfuk merugikan

suami yang pertama. Seandainya istri melahirkan dalam jangka

wakhr kurang dari enam bulan sejak terjadi akad nikah yang

terakhir, dan genap empat tahun atau kurang sejak ia berpisah

dengan suami pertama, maka anaknya itu milik suami pertama.

Rabi' berkata: Menurut qiyas dalam masalah ini, anak anak
yang kedua ditautkan kepada suami pertama, dan dengan

demikian iddabnya telah berakhir. Karena jika dimungkinkan

dalam perut istri ada anak sejak empat tahun sehingga ditautkan

kepada istri, maka dimungkinkan ia melahirkan seorang anak,

sedangkan anak yang lain disangkal sebagaimana kedua anak itu
disangkal karena jangka wakfunya empat tahun. Seandainya ia

melahirkan kurang dari enam bulan sejak ia berpisah dari suami
pertama, maka anak tersebut milik suami pertama. Seandainya ia

melahirkannya kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan

suami terakhir, dan lebih dari empat tahun sejak dithalak suami
pertama, maka anak itu bukan anak salah safu dari keduanya,

karena ia melahirkannya sejak thalak pertama dalam jangka waktu
yang tidak memungkinkan bagi seorang perempuan, dan dari
pemikahan terakhir dalam jangka waktu yang tidak mungkin bagi

seorang perempuan.

Jika suami berkata kepadanya, "setiap kali kamu

melahirkan, maka kamu terthalak," lalu ia melahirkan dua anak

dalam satu pemt, maka jahrhlah pada anak pertama, dan iddalr
nya berakhir dengan kelahiran anak kedua. Kelahiran anak

terakhir ini tidak menjatuhkan thalak karena thalak jatuh dalam

keadaan tidak ada iddah padanya. Seandainya ia melahirkan tiga

anak dalam safu kandungan, maka dua thalak jatuh dengan
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kelahiran dua anak pertatna, karena thalak jafuh saat suami berhak

untuk rujuk kepadanya. Sedangkan iddabnya berakhir dengan

kelahiran anak ketiga, tetapi kelahiran anak ketiga ini tidak

mengakibatkan jatuhnya thalak. Seandainya masalahnya sama'

dan istri melahirkan empat anak dalam satu kandungan, maka

jatuhlah tiga thalak dengan kelahiran tiga anak pertama, dan

iddattnyaberakhir dengan kelahiran anak keempat-

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Setiap kamu

melahirkan seorang anak, maka kamu terthalak," kemudian iski

melahirkan dua anak yang terpisah jarak satu tahun, maka jatuh

thalak dengan kelahiran anak pertama, dan ia menjadi halal untuk

dinikahi laki-laki lain dengan kelahiran anak kedua. Jika thalak

tidak menyisakan hak rujuk di dalamnya, maka tidak ada

kewajiban nafkah di dalamnya. Jika suami berhak untuk rujuk,

maka istri hak atas nafkah sebagaimana yang saya sampaikan

dalam jangka waktu minimal haidh tiga kali sejak ia pertama kali

keluar darah dari haidh ketiga.

Saya membedakan ini dan masalah-masalah sebelumnya

karena suami menjatuhkan thalak dari awal. Sebagaimana thalak

jatuh pada istri yang mengandung dengan perkataan yang terucap

sebelum persalinan, thalak juga jafuh dengan persalinan-

Kemudian, suami tidak mengadakan pemikahan baru dan tidak

melakukan rujuk sehingga salah satu dari keduanya (pemikahan

atau rujuk) berlaku baginya. Ia juga tidak mengakui salah satu dari

keduanya sehingga pengakuannya berlaku. Sedangkan anak

diputr-rskan nasabnya darinya tanpa jalan sumpah li'an. Selamanya

tidak mungkin secara lahiriah anak yang lahir itu berasal darinya.
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Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa anak tidak
diputuskan nasabnya manakala ibunya mengakui iddabnya
berakhir kemudian ia melahirkannya dalam jangka waktu lebih dari
erram bulan sesudah pengakuannya?" Jawabnya, karena
dimungkinkan ia haidh dalam keadaan hamil, sehingga ia
mengakui iddalrnya berakhir secara lahiriah sedangkan

kehamilannya ada. Sedangkan hak anak tidak diputuskan dengan
pengakuan ibunya bahwa iddalrnya berakhir. Kami menautkan

nasab anak kepada ayah selama ada kemungkinan bahwa

kehamilan tersebut berasal darinya, yaifu dalam jangka waktu
maksimal kehamilan sejak hari suaminya menthalaknya. Suami
yang memiliki hak rujuk dan yang tidak memilikinya ihr hukumnya
sama dalam hal ini. Oleh karena demikian ketenfuannya, maka jika

istri tidak mengakui iddal'rnya berakhir, lalu ia melahirkan anak
dalam jangka waktu maksimal yang memungkinkan seorang
perempuan melahirkan sejak hari jafuhnya thalak, maka saya tidak
menjadikan anak itu sebagai anak suami dalam salah satu dari dua
kasus tersebut.

Jika ia bertanya, "Tetapi, perempuan yang boleh dirujuk itu
masih dalam makna istri selama ia belum mengakui iddalrnya
berakhir," maka sesungguhnya ifu berlaku dalam sebagian perkara,

bukan dalam kasus lain. Tidakkah Anda melihat bahwa dengan
iddah itu perempuan tersebut menjadi halal bagi laki{aki lain.
Tidak demikian hukumnya seandainya ia masih menjadi istri.
Kepada penanya diajukan pertanyaan, "Apakah halal bagi suami

untuk menyefubuhi istrinya sesudah thalak tanpa ada rujuk?" Jika
ia menjawab, "Tidak, tetapi seandainya ia menggauli ishinya,
maka saya menjadikan hal itu sebagai rujuk," maka jawabnya,
"Bagaimana mungkin ia dianggap berbuat maksiat dengan
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menyefubuhi, tetapi ia juga dianggap rujuk dengan perbuatan

maksiatrrya itu?" Kepada penanya diajukan pertanyaan, "Apa

pendapat Anda seandainya suami menggauli istrinya dalam iddah

dari thalak ba'in, lalu mantan istrinya ifu melahirkan anak, lalu

suami mendakwakan s5rubhat?" Jika ia menjawab, "Nasab anak

ditautkan kepadanya," maka jawabnya, "Anda telah menautkan

nasab anak lantaran terjadinya persefubuhan di masa iddah dan

thalak ba'in seperti Anda menautkan nasab anak dalam iddah dan

thalak yang suaminya berhak unhrk rujuk. Lalu, mengapa Anda

memuhrskan nasab anak dalam salah safu dari kedua kasus

tersebut dan menetapkannya dalam kasus lain, padahal hukum

keduanya dalam hal penautan nasab anak itu sama menumt Anda?

9. Iddah Kematian

Asy-Syafi'i berkata:

2540. Allah @ berfirman,

'^i4 $j'bi:+' H 5!{A irji;
'd;L * $ii Jyt1fr .f. ;il

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu

dan meninggall<an isti, hendaHah betwasiat unfuk isti-isbin5n,
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fuaitu) diberi nafkah hingga setahun kmanya dengan tidak disuruh
pindah (dari rumahnya). "(Qs. Al Baqarah l2l:234)tt+

174 gg. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Baqarah Ayal 234,
3/2o2-2o3, no. 4530) dari jalur umayyah bin Bustham dari Yazid bin Zurai' dari
Habib dari Ibnu Abu Mulaikah, Ibnu Zubair berkata: Aku bertanya kepada Utsman bin
Affan mengenai ayat, "Dan omng-orang yang mati di antara kamu serta mminggalkan
istri-isti. " (Qs. Al Baqarah 121: 2341. Dia menjawab, "Ayat itu telah dinasakh dengan
ayat yang lain." [-alu aku bertanya, "Kenapa kamu menulisnya atau membiarkannya?"
Dia menjawab, "wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengubahnya sedikit pun dari
tempatrya."

Juga dari jalur Ishaq dari Rauh dari Syibl dari hnu Abu Najih dari Mujahid
mengenai firman Allah, "Dan orang-onng gmng mati di antam kamu sqta
meninggalkan isti-isti. " (Qs. Al Baqarah lzlt 2341Ayat ini menemngkan wajibnya
iddah di rumah keluarganya. lalu Allah menurunkan ayat, "Dan orang-onng yang
akan meninggal duia di antamtnu dan meninggalkan isti, hendaHah berwasiat untuk
istri-istinya, fuaitu) diberi nalkah hingga setahun lamarym dangan tidak disuruh pindah
(dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendii), mal<a tidak ada dosa bagimu
(wali atau waris dari yang meninggal) mqnbiarkan merel<a berbuat yang makruf
terhadap dii merel<a. " (Qs. Al Baqarah l2l: 24O) Mujahid berkata, "Allah telah
menjadikarurya sebagai penyempuma dalam hihrngan setahun yaitu tujuh bulan dan
dua puluh malam sebagai wasiat. Apabila dia ingin, maka dia menempati sesuai wasiat
tersebut. Namun jika ia ingin keluar, maka itu sudah menjadi kehendaknya. Itulah yang
dimaksud firman Allah Ta'ala, 'Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak
ada dosa bagimu (wali atau waris dari gng meninggal)."Jadi, iddah adalah perkara
yang wajib. Periwayat mengaku itu dari Mujahid, Atha berkata: Ibnu Abbas berkata,
Ayat ini telah menghapus iddah di rumah keluarganya sehingga ia menjalani iddah di
tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah &, "Dengan tidak disuruh pindah (dari
rumahnya). "Atha berkata, "Jika dia berkehendak, maka dia menjalani iddah di rumah
keluarga suami dan tinsgal sesuai wasiabrya. Namun jika dia berkehendak, maka ia
boleh keluar darinya. sebagaimana firman Allah, "Mala tidak ada dosa basrmu (unti
atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat 5nng ma'ruf terhadap dii
mereka. "(Qs. Al Baqarah 12]2401 Atha' berkata, "Kemudian turun ayat mengenai
warisan yang menghapus ayat tentang ternpat tingsal, sehingga ishi boleh menjalani
iddah seuat kehendaknya, dan ia tidak memiliki hak tempat tinggal. Juga dari
Muhammad bin Yusuf dari warqa' dari hnu Abu Najih dari Mujahid dengan redaksi
yang serupa. Juga dari Ibnu Abu Najih dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat
ini telah menghapus ayat tentang iddah di rumah keluarga suami sehingga ia menjalani
iddah di tempat yang ia kehendaki sesuai dengan firman Allah, 'Dengan tidak disuruh
pindah (dari rumahn5m). "(Qs. Al Baqarah l2l:240]'(no.4231)

Juga dari jalur Hibban dari Abdullah dari Abdullah bin Auf dari Muhammad bin
Sirin, dia berkata, "Aku duduk di sebuah majelis yang di dalanrnya ada beberapa tokoh
Anshar. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Abu Laila. lalu aku menyebutkan
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Saya mencatat dari banyak ulama Al Qur'an bahwa ayat ini

turun sebelum ayat tentang warisan, dan bahwa ia telah dihapus

kandungan hukumnya. Saya juga mencatat bahwa sebagian dari

mereka menambahkan keterangan sebagian yang lain mengenai

makna-makna pendapat mereka yang saya ceritakan, meskipun

saya menerangkan sebagiannya secara lebih panjang daripada

yang mereka erangkan. Sebagian dari mereka berpandangan

bahwa ayat ini furun bersamaan dengan wasiat unfuk anak dan

kerabat, dan bahwa wasiat unfuk kedua orang hra dan sanak

kerabat, dan btfiwa wasiat unfuk istri itu dibatasi dengan

pemenuhan kebufuhan baginya selama setahun, yaitu nafkah,

pakaian dan tempat tinggal. Ayat ini melarang keluarga suami

unfuk mengeluarkan istri, tetapi tidak melarang istri unfuk keluar.

Sementara suami dan ahli warisnya tidak berdosa seandainya istri

keluar dengan sendirinya, asalkan mereka tidak mengeluarkannya.

Istri juga tidak berdosa karena dengan tindakannya ihr ia hanya

meninggalkan haknya sendiri. IUenurut madzhab mereka, wasiat

untuk istri berupa nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun itu

telah dihapus dengan ayat tentang warisan yang diberikan Allah

kepadanya sebesar seperempat dari harta suami manakala suami

tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika suami memiliki anak.

Tampak jelas bahwa Allah @ menetapkan iddah padanya selama

hadits AMullah bin Utbah yang menceritakan tentang Subai'ah binti Harits.
Abdurrahman bin Abu I aila berkata, "Akan tetapi pamarurya tidak mengatakan hal
itu." lalu aku katakan, "Aku berani bertanggung jawab jika aku berdusta tentang orang
yang berada di sisi Kufah €eraya mengeraskan suaftmya." Kernudian aku keluar dan
berternu dengan Malik bin Amir, atau Malik bin Auf. Aku berkata, "Bagaimana
pendapat lbnu Mas'ud tentang isti yang telah ditinggal mati suaminya dalam keadaan
hamil?" Dia menjawab. "lbnu Mas'ud berkata, Apakah kamu akan memberatkannp
dan 6dak mernberinya keringanan padahal sungguh telah turun surah An-Nisaa' lrang
pendek (maksudnya sumh Ath-Thalaaq) sesudah yang panjang (Sumh An-Nisaa' ihr
sendiri)?"
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empat bulan sepuluh hari, dan selama itu ia tidak memiliki hak
pilih untuk keluar dari rumah dan tidak pula menikah.

Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa istri wajib

berdiam di rumah suaminya hingga habis masa iddalrnya, kecuali

ia hamil sehingga batas iddalrnya adalah sampai ia melahirkan,

baik wakfunya lama atau sebentar. Dengan persalinan ifu gugurlah

ketetapan iddah selama empat bulan sepuluh hari.

Apa yang saya sampaikan ini, yaifu dihapusnya ketenfuan

wasiat bagi istri berupa pemenuhan kebutuhan baginya selama

setahun (dihapus) dengan aturan waris ini merupakan hal yang

tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun yang saya jumpai.

Demikian pula, tidak ada perbedaan pendapat yang saya ketahui

bahwa istri wajib menjalani iddah selama empat bulan sepuluh

hari. Menurut pendapat mayoritas ulama yang didasari dengan

Sunnah, batas iddabnya seandainya ia hamil adalah sampai ia
melahirkan.

Demikian pula pendapat mayoritas ulama, bahwa ia wajib
menjalani iddah di rumah suaminya. Ia tidak memiliki hak pilih
untuk keluar. Pendapat ini pun didasari dalilsunnah.

Allah @ berfirman,

-6,'r:;;i LSj iri:ii'&'i;i ili',
b-t";r-#-L;5

,
"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan istri-istri (hendaHah para isti itu) menangguhkan
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dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. AI Baqarah [2]:

234)

Ayat ini dimungkinkan berlaku unhrk setiap istri, baik

merdeka atau budak, baik hamil atau tidak hamil. Dimungkinkan

pula ayat ini berlaku bagi perempuan-perempuan merdeka saja,

bukan bagi para budak perempuan; dan bagi perempuan-

perempuan yang tidak hamil saja, bukan bagi perempuan-

perempuan yang hamil. Namun, Sunnah menunjukkan bahwa ayat

ini berlaku untuk perempuan-perempuan yang tidak hamil; dan

bahwa thalak dan kematian itu iddabnya sama bagi perempuan-

perempuan yang hamil. Batas waktu iddah mereka adalah sampai

mereka melahirkan. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama

yang berbeda pendapat bahwa budak perempuan yang hamil

menjalani iddah kematian dan thalak seperti halnya perempuan

merdeka, yaihr sampai ia melahirkan anak.

etlu -Y o t \
9,o

**(Jr.*, .'J 4,1 r
a -/ (J' /'J

a

6:;l

;:Jb
-62
L^9

'* i:'t-u ,'i'rJi .>n)

to 'E*," / o 6.. o/
c;r^> )l ,t* '* 9

Gl
o

I
d J ,f

rit ,;;; ;)

G's:W eA,f - z ! oz
t^.6j9

1, / . lzoz! 4.drl cf s oJ_-f _y.t)
/ // $

I JI',, t,yc b)

7'

"l;tti >T ,a& ,JJvt)
Jo

515
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2451. Malik mengabarkan kepada kami dari AbduRabbih

bin Said bin Qais, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata:

Ibnu Abbas dan Abu Hurairah @ ditanya tentang seorang

perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. hnu Abbas

menjawab, " Iddah-nya adalah yang paling lama wakfunya di antara

dua masa iddah." Sedangkan Abu Hurairah menjawab, "Jika ia

telah melahirkan bayrnya, maka ia telah halal." Abu Salamah

kemudian menemui Ummu Salamah, istri Nabi S untuk

menanyakan hal tersebut kepadanya. Ummu Salamah menjawab,
"Subai'ah Al Aslamiryah telah melahirkan anaknya setengah bulan

setelah ditinggal mati suaminya, lalu ada dua orang lelaki

melamamya, yang safu masih muda dan yang safu sudah tua.

Subai'ah cenderung telah kepada laki-laki muda" sehingga laki-laki

yang tua berkata, "Masa iddabmu belum selesai." Saat ifu
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keluarga Shubai'ah sedang pergi, dan laki-laki tua ifu berharap

bahwa ketika keluarga Subai'ah datang maka mereka akan

mengutamakan dirinya (daripada laki-laki muda ifu). Kemudian

Subai'ah menemui Rasulullah $, lalu beliau pun bersabda, "Kamu

sudah hatat. Menikahlah dengan siapa yang kamu 1n2ul'175

f CJ.r*., LJ.r*-
.Ooo f u!tl?i -YotYl'/

AA-,, (r: -6.

LfV J. 4l) Je t;.i o
a/
dl c1 ,:J,o a O/

,/l/'Jt*.,Jq! (s"s: w) *.;r:1 ,i"-At ev)>l
l//

us HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab lddah Istri ynng Ditinggal Mati
Suaminya dalam Keadaan Harnl,2/589, no. 83).

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab lddah Perempuan Hamil 5nng
Ditinggal Mati Suaminya, 6/19L, no. 3509-3510) dari jalur Muhammad bin Salamah

dan Harits bin Miskin dari hnu Qasim dari Malik dan setemsnya; dan dari Mahmud bin
Ghailan dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah dari AMuRabbih dengan redaksi
yang serupa.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Ath-Thalaaq Ayat 4, 3/312,
no. 4909) dari jalur Sa'd bin Hafsh dari Syaiban dari Yahya ia berkata: Abu Salamah

berkata, "seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Humirah sedang

duduk di sampingnya. taki-laki itu berkata, "Berilah fatwa kepadaku tentang seorang

perempuan yang melahirkan setelah kernatian suaminya selang empat puluh malam."

Maka Ibnu Abbas berkata, "Masa lddalnya adalah yang paling lama di antara dua

iddah." Aku berkata, "Aku berpegang pada firman Allah, "Dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Abu Hurairah berkata, "Aku sependapat

dengan anak saudamku -maksudnya Abu Salamah." hnu Abbas lantas mengutus
pernbantunya yang bernama Kumib kepada Ummu Salamah untuk bertanya

kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Ketika suami Subai'ah Al Aslamilyah
meninggal sernentara ia dalam keadaan hamil, Ialu melahirkan setelah kematian

suaminya selang empat puluh malam. Ia kemudian dipinang, dan Rasulullah $
menikahkannya. Abu Sanabil adalah termasuk salah seomng yang meminangnya."

Ketemngan tambahan takhrijhadits ini akan disebutkan pada hadits berikutrya.
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2542. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Said, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas dan Abu
Salamah bin Abdunahman bin Auf pemah berselisih pendapat

mengenai iddabnya seorang perempuan yang melahirkan
beberapa malam sesudah kematian suaminya. Abu Salamah

berpandangan, "Jika dia telah melahirkan bayinya, berarti dia

sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain." Sedangkan Ibnu

Abbas berpendapat, " Iddal>nya adalah yang paling lama masa

waktunya." Abu Hurairah datang lalu berkata, "Aku sependapat

dengan anak saudaraku, Abu Salamah." Kemudian mereka
mengutus Kuraib, mantan budak Abdullah bin Abbas untuk
menemui Ummu Salamah, istri Nabi ,S, unfuk menanyakan hal

tersebut. Kuraib kemudian datang dan mengabarkan kepada

mereka bahwa Ummu Salamah berkata, "Subai'ah Al Aslamiyyah
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pemah melahirkan anaknya beberapa hari sesudah ditinggal mati

suaminya, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah S,
beliau lalu bersabda kepadanya, "Masa iddabmu telah usai,

menikahlal',1"175

o / l.o.t o

re (,)f /.?4 dU!6?i -YotY
'{;L\i'{'#, 

Ji

nr 'J;:, *it-;
;ti:G'$ tf ,t

_/ a O /
4A )>-e

/o 
I_fr

9

I
o ,fd) LA-)

0

A

)t3,JQ tF)s Jr.r
O/

4

o

l>r-lA)
,/

/O a.loz.lzo r.
4:JJU*.,tJ

*
o,/de ^

a

,'V
,i)

4$l

176 gg. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sarna, 2/590, no. 85) dan An-
Nasa'i (pembahasan dan bab yang sama, 6/793, no. 3514) dari jalur Muhammad bin
Salamah dari Ibnu Qasim dari Malik dan seterusnya.

HR, Muslim (pernbahasan, Thalak, bab, Berakhimya iddah Istri yang Ditinggal
Mati Suaminya dan Selainnya dengan Persalinan, 2/1122-L123, no. 57/1485) dari
jalur Muhammad bin Mutsanna Al Anazi dari Abdul Wahhab dari Yahya bin Said

dengan redaksi yang serupa.

Kami perlu mencatat perbedaan mengenai keberadaan kebemdaannya Abu
Salamah yang bertanya kepada Ummu Salamah atau Kuraib. hnu Hajar dalam Fathul
Bari berl<ata, "Perbedaan pada Abu Salamah ini tidak menciderai kesr5afulan hadits,

karena Abu Salamah memiliki perhatian yang besar terhadap kisah tersebut sejak ia
berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas mengenainya. Sepertinya, ketika ia menerima
kabar dari Kuraib dari Ummu Salamah, ia tidak puas dengan hal itu hingga ia sendiri
yang menemui Ummu Salamah. Kemudian ia menemui Subai'ah, pelaku kisah ihr

sendiri. Sesudah itu ia menceritakannya dari bebempa sahabat Nabi $." Q)h. Fathul
Ban,9/4711
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2543. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Miswar bin Makhramah, bahwa

Subai'ah Al Aslamiyyah mengalami nifas beberapa malam sesudah

kematian suaminya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah S
unfuk meminta izin menikah, lalu beliau mengizinkan.lTT
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177 gp. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Iddah Perempuan yang
Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil, 2/590, no. 85).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Firman Nlah, "Dan perempuan-
perempuan yang hamil, wakfu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya", 3/417, no. 5320) dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik dan
seterusnya.
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2544. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari

ayahnya, bahwa Subai'ah binti Harits melahirkan beberapa hari

sesudah kematian suaminya. Kemudian Abu Sanabil bin Ba'kak

bertemu dengannya beberapa hari sesudah itu. ia berkata, "Kamu

mengada-ada untuk menikah dengan laki-laki lain. Sesungguhnya

batas waktunya adalah empat puluh hari." Kemudian Subai'ah

menceritakan hal itu kepada Nabi S, lalu beliau bersabda, "Abu

Sanabil telah berbohong, dan ketentuannya tidak seperti yang ia

katakan. Sesunggwhnya kamu telah halal. Karena itu,
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178 Muslim (pernbahasan: Thalak, bab: Bemkhimya iddah Istri yang Ditinggal

Mati Suaminya dan Selainnya dengan Persalinan, 2/7122, no. 56/1484) dari ialur
Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari lbnu Syihab dan setemsnya secara panjang lebar

disertai kisah.
Arti kata berbohong adalah keliru sebagaimana tampak jelas dari rangkaian

kalimat. Seperti ihrlah penggunaan kata ini dalam bahasa Arab. fih. TautsiqAs-

Sunnah ft Al QamAl-Tsani Al Hiiri, hlm. 34)
HR. hnu Abi Syaibah daJam Mushannafnya Nikah, bab: Perempuan yang

Ditinggal Mati Suaminya Kemudian Ia Melahirkan Tak [-ama Sesudah Kematian

Suaminya, 3/555, no. 17107).
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2545. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari hnu
Umar bahwa ia pemah ditanya tentang seorang perempuan yang

ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. hnu Umar

menjawab, "Apabila ia telah melahirkan bayinya, maka masa

iddabnya telah berakhir." [-alu seorang laki-laki Anshar yang

sedang bersamanya mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin

Khaththab r@, pemah berkata, "Seandainya ia telah melahirkan

sementara jasad suaminya masih terbaring di atas tempat tidumya

dan belum dikuburkan, maka ia telah menjadi 1',u14."179

Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas

nafkah, baik ia hamil atau tidak hamil.

17e p13. Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab yang sama, 2/598-590, no. 84).
HR. hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pernbahasan dan bab yang sama,

3/554, no. 17961dari jalur Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim, ia berkata: Aku
mendengar seorang laki-laki Anshar menceritakan dari lbnu Umar t1h, laki-laki Anshar
itu berkata: Aku mendengar ayahmu berkata, 'Seandainya perempuan yang ditinggal
mati suaminya itu telah melahirkan anaknya saat suaminya masih disemayamkan di
atas mnjangnya, maka perempuan itu telah halal."

Juga dari jalur Waki' dari Ubaidullah bin Abdunahman bin Mauhib dari Shalih bin

Kaisan dari Umar dan Utsman igma, keduanya berkata, "Jika istri telah melahirkan
sedangkan suami masih di samping rumah terbungkus kafannya, maka iski telah
halal." (17097)

Juga dari jalur Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Said bin

Musay5db bahwa Umar rgo meminta saran kepada Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin

Tsabit,g. Zaid bin Tsabit berkata, "Perempuan itu telah halal." Ali rg berkata,
"Empat bulan sepuluh hari." Sedangkan Zaid berkata, "Apa pendapatnu seandainya
perempuan itu menopause?" Ali menjawab, "iddah gnng paling lama." Umar berkata,
"Seandainya istri telah melahirkan anaknya sedangkan suaminya masih di atas

kerandanya dan belum masuk ke dalam kuburannya, maka ia telah halal." (no. 17098)
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2446. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia berkata,

"Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas

nafkah. Cukup baginya *utit*."180

Demikian pula seandainya ia musyrik atau budak yang tidak

mewarisi; ia tetap tidak berhak atas nafkah karena kepemilikan

suami terhadap harta telah terputus oleh kematian. Jika istri yang

ditinggal mati suaminya itu telah melahirkan seluruh

kandungannya, maka ia menjadi halal untuk menikah dengan

suami lain saat ifu juga, tidak menunggu sampai suci. Ia boleh

180 gp. Abdunazzaq dalam Mushannafnya (pembahasant lddah dan Nafkah,

bab: Nafl<ah bagi Isti yang Ditinggal Mati Suaminya, 7/37-38) dari jalur Ibnu Jumij

dan setenrsnya.
Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Abu Zubair dan seterusnya. (no. 12086)

Juga dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Jabir dengan redaksi yang sama. (no.

L2O87l
HR. Said bin Manshur dalam srzaaftnya (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat

tenrang Nafkerh bagi Istri yang Hamil, 7/369, no. 1388) dari jalur Husyaim dari hnu
65i I ^ila dan Asy'ats dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, "la tidak berhak atas

nafkah."
HR. Ibnu Abi syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab: Istri

yang Ditinggal Mati suaminya, 4/L65, no. 189771dari jalur waki' dari Sufyan dari

Habib dari Atha' dari Ibnu Abbas dan dari Abu Zubair dari Jabir, keduanya berkata,

"la tidak memperoleh nafkah. Ia diberi nafkah dari bagian warisannya."

Juga dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Said dari Qatadah dari said bin

MusaSrldb, Jabir bin AMullah dan Hasan, ia berkata: Mereka berkata, "la tidak

memperoleh nafkah. Cukup baginya warisannya." (no. 18978)
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menikah, tetapi suaminya tidak boleh menyetubuhi hingga ia suci.

Demikian pula seandainya ia dithalak. Demikian pula seandainya ia

menjalani iddah dan thalak saat pertama kali keluar darah dari

haidh ketiga, maka ia telah halal untuk menikah, tetapi suaminya

tidak boleh menyetubuhinya hingga ia suci. Jika ia telah

melahirkan seorang anak, tetapi ia masih merasakan gerakan yang

ia khawatirkan sebagai anak kedua, atau ia telah melahirkan anak

kedua dan ia khawatir sekiranya gerakan yang ada dalam perutrya

adalah anak ketiga, maka ia tidak boleh menikah hingga ia tahu

dengan pasti bahwa di perutorya tidak ada anak selain yang ia
lahirkan pertama kali. Jika ia menikah sesudah kelahiran anak

pertama dan kedua, sedangkan ia merasakan gerakan dalam

perutnya, maka pemikahannya ditangguhkan. Jika ia melahirkan,

maka pemikahannya terhapus. Jika diketahui bahwa tidak ada

anak lagi, maka pemikahannya berlaku. Jika ia dithalak sedangkan

suami berhak unhrk rujuk, lalu ia melahirkan anak dan sesudah itu
suaminya rujuk kepadanya, padahal ia merasakan gerakan dalam

pemtnya, maka saya menanggung rujuknya. Jika ia melahirkan

anak lain atau menggugurkannya dalam bentuk yang jelas, maka

rujuknya berlaku. Jika ia tidak melahirkan lagi, maka rujuknya

batal.

Dalam hal ini tidak ada beda apakah istri melahirkan secara

keguguran atau secara sempuma, baik gugur karena dipukul orang

lain atau oleh istri sendiri, baik ia menggugurkannya dalam

keadaan mati atau hidup. Iddabnya berakhir dengan semua itu
karena ia telah melahirkan kehamilannya. Sedangkan ia atau

orang lain yang memukulnya berdosa atas tindakannya itu.

Ketentuan ini juga berlaku dalam thalak dan setiap iddah yang

wajib dijalani seorang istri dengan jalan apapun, baik dalam
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pembersihan rahim atau dalam setiap iddah dari pernikahan yang

tidak sah. Ia menjadi halal setelah melahirkan kandungan, dan ia

tidak halal dengannya hingga tampak jelas bentuk anak Adam

padanya, yaifu memilik kepala, atau tangan, kaki, kuku, mata,

rambut, kemaluan, atau apa saja yang diketahui bahwa itu adalah

anak manusia. Adapun jika tidak diketahui bahwa itu adalah

bentuk anak manusia, maka istri tidak menjadi halal karenanya,

dm iddalrnya menjadi iddah yang ditetapkan batas waktunya,

bukan iddah istri yang hamil.

Dalam hal keluamya seorang perempuan dari iddah dengan

jalan kehamilan @an iddah) akibat kematian, thalak, pemikahan

yang tidak sah, pemikahan yang terhapus, atau pembersihan

rahim, tidak ada beda antara perempuan merdeka, budak

perempuan, perempuan kafir dzimmi; dengan jalan apapun ia

menjalani iddah, budak perempuan mana pun yang membersihkan

rahimnya, atau iski yang ditinggal mati suaminya, baik ia

perempuan merdeka, muslimah, atau kafir dzimmi; dari suami

mana pun, baik merdeka, budak atau kafir dzimmi. Iddah mereka

semua sama. Tetapi jika istri tidak hamil, maka iddabnya adalah

empat bulan sepuluh hari, dilihat pada waktu ketika suaminya

wafat lalu ia menjalani iddah darinya dengan hitungan hari. Jika ia

telah melihat bulan sabit, maka ia menjalani iddah dengan bulan

sabit.

Misalnya, suami meninggal dunia pada pertengahan hari,

sedangkan dari bulan tersebut masih tersisa lima hari selain hari

kematian suami. Dengan demikian, istri menjalani iddah selama

lima hari. Jika bulan sabit telah terlihat, maka istri menghitung lima

hari sebelum bulan sabit. Sesudah ifu ia menjalani iddah selama
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empat kali bulan sabit, baik jumlah harinya berbeda-beda -ada
yang dua puluh sembilan dan ada yang tiga puluh; atau jumlah

harinya seluruhnya tiga puluh. Yang menjadi penenfu waktu di

dalamnya adalah bulan sabit. Jika istri telah menggenapi empat

bulan sabit, maka ia menjalani lagi iddah selama empat hari,

sedangkan hari yang kelima ia menjalani iddah hingga

pertengahan siang sehingga genap baginya sepuluh hari di tambah

empat bulan.

Jika suami meninggal dunia sedangkan bulan sabit telah

lewat sepuluh malam, maka istri menghifung sisa bulan. Jika

sisanya dua puluh atau sembilan belas, maka ia harus

mengingatnya, kemudian ia menjalani iddah selama tiga kali bulan

sabit. Sesudah itu ia menghadapi bulan keempat dengan

menghitung jumlah harinya. Jika jumlah harinya genap tiga puluh

hari, maka ia telah menggenapi empat bulan sepuluh hari, lalu ia
melanjutkan selama sepuluh hari. Jika ia telah menggenapi

sepuluh hari hingga saat suaminya meninggal dunia, maka iddalT

nya berakhir.

Seandainya istri ditahan atau buta sehingga tidak melihat
bulan sabit, sedangkan ia tidak diberitahu, atau langit tertutup

mendung, maka ia menjalani iddah dengan hifungan hari sesuai

empat bulan sepuluh hari secara genap, yaitu seratus dua puluh

hari, ditambah sepuluh hari sesudahnya. Itulah serafus tiga puluh

hari. Ia sama sekali tidak terlepas dari suaminya hingga ia
menggenapi iddah ini, atau terbukti bahwa iddalrnya sebelumnya

telah berlalu dengan hitungan bulan sabit ditambah sepuluh hari
sebagaimana telah saya sampaikan. Ishi tidak harus mengalami
safu haidh selama empat bulan sepuluh hari ihr, karena Allah &
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menempatkan haidh di satu tempat sehingga iddah dengan haidh

ifu sesuai dengan ketetapan Allah, bukan dengan hitungan bulan.

Demikian pula, ketika Allah menjadikan bulan dan hari sebagai

hitungan iddah, maka tidak ada tempat bagi haidh tidak memiliki

tempat di dalamnya. Barangsiapa yang mengatakan bahwa istri

harus mengalami satu kali haidh di dalamnya, maka ia telah

menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah pada istri. Apu

pendapat Anda seandainya istri tahu bahwa ia tidak mengalami

haidh dalam setiap tahun atau dua tahun kecuali sekali? Tidakkah

orang yang menetapkan iddah padanya selama setahun atau dua

tahun itu telah menetapkan sesuatu yang tidak wajib baginya?

Akan tetapi, seandainya ia ragu terhadap dirinya, maka ia bisa

menjauhkan dirinya dari keraguan sebagaimana hal itu boleh

dilakukan dalam semua iddah. Demikian pula, seandainya istri

mengalami satu kali haidh atau beberapa kali haidh, kemudian ia

ragu, maka ia dapat membersihkan diri dari keraguan tersebut.

Seandainya suami menthalak istrinya tiga kali, atau satu kali

sedangkan tidak tersisa baginya thalak selain itu sehingga ia tidak

berhak untuk rujuk kepada istrinya, dan saat ifu suami dalam

keadaan sehat, kemudian ia meninggal dunia, maka istri tidak

mewarisinya, dan istri menjalani iddah thalak. Seandainya suami

menthalak istrinya dalarn l<eadaan suami sakit, kemudian ia sehat

dari sakitnya ifu, kemudian ia meninggal dunia, sedangkan saat itu

istrinya rnasih dalam iddah, maka istrinya tidak mewarisinya, dan

ia menjalani iddah thalak. Alasannya adalah karena suami sudah

pemah sehat dalam safu keadaan yang seandainya ia menjafuhkan

thalak pada saat itu kemudian ia meninggal dunia maka istrinya

tidak mewarisinya. Jika thalaknya disertai hak rujuk, maka istri

mewarisi suami dan suami mewarisi istri seandainya istri mati
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karena ia masih dalam makna istri. Demikian pula seandainya

thalak dilakukan dalam keadaan sehat.

Seandainya suami menthalak istrinya dalam keadaan ia
tidak berhak unfuk rujuk, sedangkan saat itu suami sakit, kemudian
istri meninggal dunia dalam masa iddah istri, maka suami tidak
mewarisi iski. Jika suami yang mati sedangkan istri dalam masa

iddah, maka menurut pendapat banyak ahli fatwa ishi merr,rarisinya

di masa iddah. Adapun menumt pendapat sebagian sahabat kami,
istri mewarisinya meskipun iddalrnya telah berlalu. Sementara

menurut pendapat sebagian yang lain, istri yang dithalak secara

battah (pufus) itu tidak mewarisi. Ini termasuk perkara yang saya

istikharahkan kepada Allah.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i melakukan istikharah kepada
Allah dalam masalah ini, lalu ia mengatakan, "lski yang dithalak
secara battah tidak mewarisi, baik suami menthalaknya dalam
keadaan sakit atau dalam keadaan sehat.

Rabi' berkata: Alasannya adalah karena seandainya suami
melakukan ila'terhadapnya, maka ila'rrya tidak berlaku.
Seandainya suami melakukan zhihar kepadanya, maka

tidak berlaku. Seandainya suami menuduhnya berzina, maka ia
dikenai sanksi hadd. Seandainya istri mati, maka suami tidak
mewarisinya. Perempuan tersebut telah keluar dari makna-makna
istri, sedangkan Allah @ hanya memberikan warisan kepada istri.
Allah ffi berfirman, "Dan bagi mereka seperempat harta." (Qs.

An-Nisaa' I4l 72) Allah menunjukkan ayat ini hanya kepada ishi.
Dengan demikian, perempuan tersebut bukan disebut ishi dalam
semua hukum, sehingga ia tidak mewarisi. Ini merupakan
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pendapat Ibnu Zubatr. Menurutnya, Abdurrahman bin Auf

menthalaknya dengan niat agar istrinya tidak mewarisinya.

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai hal ini. Jika

perempuan tersebut menikah, maka pendapat yang saya pilih

seandainya ia mewarisi suami sesudah iddabnya berlalu adalah ia

mewarisi selama ia belum menikah. Jika ia telah menikah, maka ia

tidak mewarisinya. Karena seandainya demikian ketentuannya,

maka itu berarti ia mewarisi dua suami. Ia seperti perempuan yang

telah meninggalkan haknya dengan jalan menikah. Sementara

sebagian sahabat kami berpendapat bahwa perempuan tersebut

mewarisi suaminya meskipun telah menikah beberapa kali. Ia

mewarisi beberapa suami. Sahabat kami yang lain bahwa ia

mewarisi dalam masa iddah, dan tidak mer.varisi sesudah iddah.
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2547. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ia bertanya kepada Ibnu
zubair tentang perempuan yang dithalak suaminya secara battah,

kemudian suaminya meninggal dunia sedangkan ia masih dalam
iddah. Ibnu Zubair menjawab, "Abdurrahman bin Auf menthalak
Tumadhir binti Ashbagh Al Kalbiyyah secara battah, kemudian
Abdurrahman bin Auf meninggal dunia saat istrinya itu masih
dalam iddah, kemudian Utsman memberikan warisan kepadanya."
Ibnu Zubair berkata, "Adapun menurut saya, istri yang dithalak
battah tidak mewuriri. " 181

Ulama lain mengatakan, jika istri dithalak secara battah,
maka ia tidak mewarisi suaminya, baik dalam masa iddah atau
sesudahnya. Pendapat merupakan pendapat yang shahih bagi
ulama yang berpegang padanya. Pendapat ini diikuti oleh sebagian

ahli a/sardan nalar. Ia mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang
laki-laki diwarisi oleh seorang perempuan yang tidak diwarisinya

1819p. Al Bukhari. Silakan lihat no. 1401-1401, karena pada dua hadits
tersebut ada sebagian dart bkhrijhadits ini.

HR. Said bin Manshur dalam Sunarrnya (pernbahasan: Thalak, bab: Orang yang
Menthalak Istrinya dalam Keadaan sakit, dan orang yang Mararisinya, 2/42, no-
1958) dari jalur Husyaim dari Umar bin Abu salamah dari aphnya dari kakeknya
dengan redaksi lrang serupa. Harrlra saja di dalamnya disebutkan, "Kemudian Utsman
mernberikan warisan kepadanya dari suaminya sesudah berakhir."

Juga dari jalur Abu Awanah dari Umar bin Abu salamah dari agrahnya dari
Abdurrahman dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan-seperti yang ada
di sini, "Peristiwa itu terjadi di masa iddala karudian ia memberikan warisan kepada
istri dari suami." (no. 1959)

s30



AlUmm

dan tidak halal baginya. Allah @ hanya mewariskan kepada istri,

sedangkan perempuan tersebut tidak lagi disebut istri; dan Allah

hanya menetapkan iddah bagi istri? Jika kalian mengatakan ia

tidak wajib menjalani iddah karena ia bukan istri, maka bagaimana

mungkin suami diwarisi oleh perempuan yang tidak menjalani

iddah dari kematiannya? Jika kalian mengatakan bahwa

perempuan tersebut menjalani iddah, maka bagaimana mungkin

perempuan yang bukan ishinya itu menjalani iddah darinya? Jika

perempuan tersebut telah mengalami tiga kali haidh sebelum

kematian laki-laki tersebut, apakah perempuan tersebut harus

menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah tiga kali

haidh? Jika sekiranya perempuan tersebut boleh menikah sesudah

mengalami tiga kali haidh sedangkan laki-laki tersebut dalam

keadaan sakit, maka apakah perempuan tersebut menjalani iddah

darinya jika ia meninggal dunia sedangkan perempuan tersebut

halal bagi laki-laki lain? Barangsiapa yang memberikan warisan

kepada perempuan tersebut dalam masa iddah atau sesudah

berlalunya iddah, maka seyogianya ia juga mengatakan, 'Aku

memberinya warisan karena mengikuti atsar, tetapi saya tidak

menetapkan kewajiban iddah padanya karena ia bukan istri.'

Padahal Allah hanya manrajibkan iddah bagi istri. Jika suami mati

meninggalkannya, sedangkan ia tidak mengetahui waktu kematian

suami, maka ia menjalani iddah sejak hari ia meyakini kematian

suami selama empat bulan sepuluh hari."

Jika kabar kematiannya tidak sampai kepada perempuan

tersebut hingga berlalu empat bulan sepuluh hari, kemudian ada

bukti yang menunjukkan kematiannya, maka iddalrnya telah

berlalu, dan ia tidak perlu menghalangi iddah dan tidak pula ihdad

(berkabungl.
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Demikian pula dengan perempuan yang dithalak dalam
semua kasus ini. seandainya suami dari seorang perempuan
murtad dari Islam, maka kami memerintahkan perempuan tersebut
urrtuk menjalani iddah thalak. Jika ia telah menyelesaikan iddatT
nya sebelum suami kembali kepada Islam, maka ia telah terlepas
dari suaminya. Jika ia belum menyelesaikan iddah hingga
suaminya bertaubat dengan cara kembali kepada Islam, kemudian
suami meninggal dunia sebelum berlalu akhir iddabnya atau
sesudahnya, maka hukumnya sama. Istri mewarisinya dalam
semua kasus ini karena dalam keadaan itu ia masih menjadi isfui

bagi laki-laki tersebut. Seandainya ia dan para ahli waris suami
berselisih, dimana mereka mengatakan , " iddalrmu sudah habis
sebelum suamimu bertaubat," sedangkan istri berkata, "iddabku
belum habis hingga ia bertaubat," sedangkan mereka saling
membenarkan taubatnya suami, maka perkataan yang dipegang
adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya. seandainya ia
mengakui bahwa iddalrnya berakhir sebelum suaminya bertaubat,
maka ia tidak memperoleh hak apapun dari harta suami, dan ia
hanrs menjalani iddah wafat dan melakul<an ihdad, dimana dalam
iddah itu ia harus mengalami tiga kali haidh karena ia mengakui
bahwa ia terkena kewajiban dua iddah dalam dua pengakuannya
yang berbeda.

Seandainya suami belum mati, tetapi istri berkata, " iddab
ku sudah habis sebelum ia bertaubat," kemudian ia berkata
sesudah ia bertaubat dan sebelum ia mati, "iddalrkubelum habis,"
maka ia tetap menjadi istrinya dalam keadaannya ifu, dan saya
membenarkan ucapannya bahwa iddalrnyabelum habis. Demikian
pula setiap perempuan yang dithalak dimana suaminya berhak
unfuk rujuk kepadanya, seandainya ia berkata, "iddabl$ sudah
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selesai," kemudian ia berkata, "iddaltku belum selesai," maka

suaminya berhak untuk rujuk. Jika ia berkata, " iddahku telah

selesai," narnun suaminya mendustakannya, maka ia diminta

bersumpah. Jika istri bersumpah, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika ia tidak

bersumpah, maka suaminya bersumpah bahwa iddah istrinya

belum selesai. Jika suami menolak untuk bersumpah, maka

sumpah tidak dikembalikan lagi kepada istri.

Jika seorang laki-laki mati meninggalkan dua istri,

sedangkan ia telah menthalak salah satu dari keduanya dengan

thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, tetapi tidak diketahui istri

mana yang dithalaknya, maka keduanya sama-sama menjalani

iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan masing-masing dari

keduanya menyempumakan tiga kali haidh dalam masa tersebut.

Allah juga yang memberi kita taufiq.

10. Berdiamnya Istri yang Ditinggal Mati Suaminya
dan yang Dithalak di Rumahnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah flp berfirman,

-,"rt fr J y- <tr -|,;'"b4;-;. b 6# \
"#1b1',

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka
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mengerjakan perbuatan keji yang terang. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]:
1)

Ayat ini berkenaan dengan istri-istri yang dithalak.
Sedangkan istri-istri yang menjalani iddah dari kematian ifu
menjalani iddah seperti iddal>nya perempuan yang dithalak. Jadi,
dimungkinkan kewajiban menyediakan tempat tingsal bagi istri-istri
yang dithalak dan larangan mengeluarkan mereka ini menunjukkan
bahwa perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya juga

semakna dengan mereka dalam hal penyediaan tempat tinggal dan
larangan mengeluarkan mereka, karena keduanya semakna dalam
masalah iddah.

Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa perempuan
yang ditinggal mati suaminya harus berdiam di rumahnya hingga
iddabnya berakhir. Ada kemungkinan bahwa ketentuan tersebut
hanya berlaku untuk istri-istri yang dithalak, bukan istri-istri yang
ditinggal mati suaminya. Jadi, suami dari istri yang dithalak itu
hams memberinya tempat tinggal, karena ia masih memiliki
hartanya sendiri. sedangkan suami dari istri yang ditinggal mati
suaminya ifu tidak wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya
karena hartanya telah jatuh ke tangan orang lain. Allah Mahatahu.
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2548. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Ishaq

bin Ka'b bin U;rah, dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'b bin Ujrah

bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan -yaitu saudara perempuan

Abu Sa'id Al Khudri- mengabarkan kepadanya, bahwa ia pemah

menemui Rasulullah $ meminta izin agar ia diperbolehkan pulang

ke rumah keluarganya di Bani Khudrah. Sebab ketika suaminya

pergi mencari budak-budaknya yang melarikan, sampai di

perbatasan Qadum, mereka justru beramai-ramai membunuhnya.

Furai'ah binti Malik berkata, "Aku minta izin Rasulullah @ pulang

ke rumah keluargaku di bani Khudrah, karena suamiku tidak

meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi nafkah."
Rasulullah S kemudian mengatakan, " Ya." Aku pun beranjak

pulang, namun ketika aku sampai di kamar Rasulullah gS atau di

masjid, beliau memanggilku atau mengufus seseorang untuk

memanggilku. Beliau lalu bertanya, "Apa yang aku katakan tadi?'

Aku lalu mengulang kisah tentang suamiku tadi, lalu beliau

bersabda, " Berdiamlah di rumahmu sampai masa yang diwajibkan

atasmu selesai!' Furai'ah binti Malik berkata, "Aku menjalani masa

iddah selama empat bulan sepuluh hari." Maka saat pemerintahan

Utsman bin Affan, ia mengufus seseorang untuk menemuiku unfuk

menanyakan hal tersebut, lalu aku kabarkan kepadanya, sehingga

Utsman pun mengikutinya dan memutuskan sepe6i ir'ri.182

182 Sebelumnya Asy-Syafi'i telah menyitir sanad hadits ini pada no. 1783, dan
kami pun telah menyampaikan takhnlnya di tempat tersebut dalam pembahasan
tentang wasiat bab wasiat unfuk istri.
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Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini.

Jika suami menthalak istrinya, maka istrinya berhak atas

tempat tinggal di rumah suami hingga iddal>nya selesai, iddah

apapun itu, baik dengan kehamilan atau dengan hihrngan bulan,

baik suami berhak untuk rujuk atau tidak berhak.

Jika rumahnya adalah rumah sewa, maka harga sewanya

ditanggung suami yang menthalak, atau diambil dari harta suami

yang meninggal dunia. Suami yang menthalak tidak boleh

mengeluarkan istri dari tempat tinggal yang didiaminya

bersamanya, baik ia memiliki tempat tinggal atau tidak.

Seandainya suami meninggalkan istri di rumah yang cukup bagi

istri, maka suami boleh tinggal juga di dalamnya asalkan membuat

tabir antara dia dan istrinya.

Jika suami menanggung hutang, maka mmah yang

ditinggali istri tidak boleh dijual bersama harta-hartanya yang lain

hingga iddalrnya selesai. Ketenhran ini berlaku jika suami

menempatkan istri di tempat tinggal miliknya, atau di rumah se'.r,ra

yang telah ia bayarkan sewanya- Alasannya adalah karena istri

memiliki hak tempat tinggal pada suami sesuai dengan kecukupan

bagi istri manakala suami menthalaknya, sebagaimana orang yang

Qadum adalah nama tempat yang jaraknya enam mil dari Madinah.

Karni telah menjelaskan bahwa hadits ini shahih. Ia dinilai shahih oleh At-
Tirmidzi, AI Hakim, Ibnu Hibban, hnu Qaththan dan selainnya. Namun, hadits ini
dinilai lemah oleh Al Albani dalam Al lrun'. Ini termasuk hal yang mengherankan

dalam penilaian shahih dan dha'if oleh Al Albani. (6/206-207, no- 2131)
Selain itu, dalun Al Muwaththa 'tertulis Said bin Ishaq- Saya tidak tahu apakah

kekeliruan ini berasal dari Yahya atau dari para penyalin naskah, atau dari penerbit.

Sedangkan dalarn Musnad Al Muuaththa'karya Al Ghafiqi dari riwayat Al Qa'nabi
terhrlis "Sa'd bin Ishaq". (hlrn. 339, no. 373) Dalam ltab AtTad*imh juga terhrlis

Sa'd. (l/562-563, no. 2202) Juga dalam-kitab lain seperti At-Taqnflno- 22291datt

Tahdzib Al l{amal (no. 22OLl.
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menyewa rumah dari orang lain itu berhak untuk menempati
rumahnya, bukan pemilik rumah, hingga masa sewanya berakhir.

Adapun jika suami menempatkan istri di rumah pinjaman,

atau mmah sewa yang masa sewanya telah berakhir, atau rumah
sewa yang belum dibayar suami karena pailit, maka para pemilik

rumah ini boleh mengeluarkan istri dari rumah tersebut, dan suami

harus menempatkan istri di rumah lain kecuali ia pailit. Jika ia
pailit, maka istri berbagi dengan para penagih hutang lain unhrk
memperoleh nilai minimal tempat tinggal yang cukup baginya,

seberapa pun besamya nilai tersebut. Isfui juga menuntukrya untuk
memperoleh lebih dari itu bilamana suami sudah lapang.

Demikian pula, istri memiliki kedudukan yang sama dengan
orang-orang yang berpiutang trrfuk menunfut nafkahnya dalam

keadaan hamil, dan di masa iddah dari thalaknya.

Seandainya masalah-masalah ini terjadi dalam keadaan

suami meninggal dunia, maka pendapat yang berlaku adalah salah

satu dari dua pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat yang saya sampaikan dalam kasus

thalak, tidak berbeda sama sekali. Barangsiapa yang berpendapat
demikian, maka ia juga mengatakan, "Sabda Nabi S kepada

Furai'ah, 'Tinggallah kamu di rumahmu hingga iddah-mu selesai'

mengandung dalil bahwa istri yang ditinggal mati suaminya

memperoleh hak tempat tinggal." Ia juga mengatakan, "Biaya

tempat tinggal diambil dari harta suami sesudah dikafani dari harta
pokoknya. Rumah yang ditinggalkan suami dan didiami istri tidak
boleh dijual atau dibagikan hingga iddal>nya selesai. Jika ia
disuruh pindah dari rumah yang ada di tangan suami dengan jalan

pinjaman atau sewa, maka harus disewakan rumah unfuk istri."

s38



AlUmm

Kedua, para ahli waris bebas memilih unfuk menempatkan

istri. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka telah

memiliki harta warisan, sedangkan suami tidak sama sekali. Istri

tidak memiliki hak tempat tingsal seiak suaminya meninggal dunia

karena pada saat itu suaminya tidak memiliki harta. Tidak ada hak

tempat tinggal bagi istri sebagaimana tidak ada hak nafkah

baginya. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia

mengatakan, "Sabda Nabi S kepada Furai'ah, 'Tinggallah kamu

di rumahmu'dimungkinkan maksudnya adalah selama ia tidak

keluar rumah tersebut jika rumah tersebut milik orang lain. Karena

Furai'ah telah menyampaikan bahwa rumah tersebut bukan milik

suaminya. Jika rumah ihr miliknya, atau milik suafu kaum lalu

mereka tidak mengeluarkannya dari rumah tersebut, maka ia tidak

boleh keluar dari rumah tersebut hingga iddabnya berakhir.

Jika para ahli waris suami menempatkan istri, maka mereka

boleh menempatkannya di tempat mana saja yang mereka

kehendaki, bukan yang istri kehendaki manakala tempatnya aman.

Istri tidak boleh menolak hal itu. Jika mereka tidak memberinya

tempat tinggal, maka ia boleh menjalani iddah di mana saja ia mau

asalkan masih dalam kota.

Seandainya dahulu istri tinggal di sebuah rumah miliknya

bersama suami, lalu suaminya menthalaknya, lalu istri meminta

unfuk mengambil sewa nrnahnya dari suami, maka ia boleh

mengambil sewa dari harta suami dalam ukuran minimal tempat

tinggal yang cukup bagi ishi saja.

Seandainya suami memindahkan istri ke rumah yang bukan

rumah suami yang dahulu ia tinggali bersama istrinya, kemudian

suami menthalaknya atau mati meninggalkannya sesudah istri
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berada di rumah tempat ia dipindahkan, maka ia menjalani iddah

di rumah tempat ia dipindahkan itu, atau mmah yang istri diizinkan

untuk pindah ke rumah tersebut. Seandainya suami mengizinkan

istri unfuk pindah ke rumah tertenfu, atau men5ruruhnya unfuk
pindah ke tempat mana saja yang ia inginkan, lalu ia

memindahkan barang-barang dan pelayannya, sedangkan ia belum

pindah hingga suaminya mati atau menthalaknya, maka ia
menjalani iddah di rumah tempat ia berada. Ia tidak dianggap telah
pindah kecuali dengan badannya. Jika ia telah pindah dengan

badannya, meskipun belum memindahkan barang-barangnya,

kemudian suaminya menthalaknya atau mati meninggalkannya,

maka ia menjalani iddah di tempat yang ia pindahi itu.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah suami

mengizinkan istri untuk tinggal di rumah tertenfu, atau suami

berkata kepadanya, "Pindahlah ke tempat mana saja yang kamu

inginkan," atau istri pindah tanpa izin suami lalu sesudah itr.r suami

mengizinkan istri untuk menetap di tempat tersebut. Dalam semua

kasus ini, istri menjalani iddah di tempat yang ia tinggali itu.

Seandainya istri pindah tanpa izin suami, kemudian suami

belum mengeluarkan izin bagi istri hingga ia menthalaknya atau

mati meninggalkannya, maka istri harus kembali dan menjalani

iddah di rumah yang dahulu ia tinggali bersama suaminya.

Demikian pula dengan perjalanan yang diizinkan suami. Jika istri
belum keluar hingga suami menthalaknya atau mati
meninggalkannya, maka istri harus tetap berada di rumahnya dan

tidak boleh keluar darinya hingga iddah-nya selesai. Jika suami

mengizinkan istri bepergian lalu ia telah keluar, atau suami

mengajaknya bepergian unfuk menunaikan traji atau ke suafu
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negeri, kemudian suami mati meninggalkannya atau menthalaknya

dengan thalak yang suami berhak untuk rujuk, maka hukumnya

sama. Istri memiliki hak pilih untuk melanjutkan perjalanannya,

baik pergi atau pulang. Ia tidak harus pulang ke rumahnya

sebelum menyelesaikan perjalanannya. Istri tidak boleh menetap di

kota tempat suami mengizinkannya untuk ia kunjungi kecr.rali

suami mengizinkan istri unfuk menetap di sana atau pindah ke

sana, sehingga ia harus menetap di kota tersebut manakala ia telah

sampai ke kota tersebut. Jika suami mengajaknya bepergian, maka

istri menetap selayaknya para musafir lain menetap, kemudian ia

pulang. Jika masih ada sisa iddabnya, maka ia

menyempumakannya di rumahnya. Jika tidak tersisa lagi iddahnya,

maka selesailah iddalmya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah kota yang ia

kunjungi itu dekat atau jauh ketika suaminya mati atau

menthalaknya. lzin suami bagi istri untuk bepergian dan keluar itu

sarna seperti izin suami untuk pindah, karena perpindahan musafir

juga hukumnya seperti ini. Jika istri pulang sebelum iddabnya

selesai, maka ia menjalani sisa iddah di rumah suami. Tetapi ia

boleh pulang karena suami tidak mengizinkan istri unfuk bepergian

seperti izin untuk menetap di suatu kota, melainkan izin menetap

sebagai seorang musafir. Jika suami mengizinkan istri untuk

pindah ke suafu kota atau menetap di sana, lalu sesudah keluar

suaminya meninggal dunia, atau masih hidup, maka ketika ishi

telah sampai di kota tersebut, maka suami jika masih hidup-
atau wali suami -jika berada di tempat- atau wakilnya boleh

menempatkan istri di tempat mana saja dari kota ifu sesuai

kerelaan suami hingga iddah istui selesai. Suami wajib

menyediakan tempat tinggal bagi istri hingga iddabnya selesai di
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kota tersebut. Jika suami, atau wakilnya, atau ahli warisnya tidak
ada di tempat tersebut, maka sultan harus melindungi perempuan

tersebut di tempat yang ia terima, agar suami yang meninggal
dunia atau yang menjatuhkan thalak itu tidak ditauti nasab anak
yang bukan berasal darinya.

Jika suami mengizinkan istrinya untuk pindah ke rumah
keluarga istri atau selain mereka, atau ke suafu tempat tinggal,
atau suami berkata, "Tinggallah kamu bersama keluargamu, atau

di suatu tempat tinggal," Ialu istri tidak keluar hingga suami
menthalaknya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, atau suami
meninggal dunia, maka istri menjalani iddah di rumah suami. Jika
istri telah keluar ke tempat tersebut, baik ia telah sampai ke
tempat tersebut atau belum sampai, kemudian suaminya
menthalaknya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, atau suaminya
mati meninggalkannya, maka istri melanjutkan perjalanan ke
tempat tersebut. Manakala ia telah meninggalkan tempat tinggal
suami dengan seizin suami ke tempat yang diperintahkan suami
unfuk pindah atau menetap, maka tempat istri adalah sesuai
perintah suami. Dalam hal ini tidak ada beda apakah istri telah
membawa keluar barang-barangnya atau ia meninggalkannya, atau
suami menghalanginya unfuk membawa barang-barangnya atau
suami membiarkannya membawa barang-barangnya.

Demikian pula seandainya suami berkata kepada istri,
"Tinggallah di tempat itu hingga datang perintahku." Tidak ada
beda antara suami mengucapkan perkataan ini atau diam, karena
tempat tinggal itu bukan mempakan fujuan kunjungan. Manakala
suami memindahkannya kemudian memerintahkannya unfuk
kembali ke rumahnya, maka istri tidak harus kembali, baik suami
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mengatakan, "Saya berkata demikian kepadanya agar ia

mengunjungi keluarganya," atau ia tidak mengatakan perkataan

ini. Manakala suami telah menthalak istri, baik suami berhak unfuk

rujuk atau tidak, maka suami tidak boleh memindahkan istri dari

tempat dimana suami berkata kepadanya, "Pindahkan ke tempat

ifu, tinggallah di sana," hingga suami rujuk kepada istri lalu ia

memindahkannya ke tempat tersebut jika ia berkenan-

Jika suami mengizinkan istri unfuk mengunjungi

keluarganya atau selain mereka, atau jalan-jalan ke suatu tempat,

baik dalam kota atau di luar kota, lalu istri keluar ke tempat yang

diizinkan suaminya ifu, kemudian suami mati meninggalkannya,

atau menthalaknya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, maka istri

hanrs kembali ke rumah suami unfuk menjalani iddah di sana,

karena kunjungan itu bukan unfuk menetap. Jika dalam semua ini

suami berkata sebelum menjatuhkan thalak atau meninggal dunia,

"Saya sebenamya memindahkannya ke tempat tersebut tetapi ia

tidak tahu," maka istri boleh menetap di tempat yang diakui

suaminya bahwa ia menyumhnya untuk pindah, karena ia disuruh

pindah ke tempat tersebut, dan ia sudah pindah sehingga ia tidak

boleh kembali. Seandainya suami mengizinkan istri sesudah thalak

yang tidak ada hak rujuk di dalamnya, atau suami berhak untuk

rujuk (berkata)sebelum ia rujuk kepada istrinya, atau suami berkata

kepada istri di waktu sakit, "Jika aku meninggal dunia, maka

pindahlah kamu ke tempat yang kamu inginkan," kemudian ia

meninggal dunia, maka istri tidak boleh menjalani iddah di tempat

lain.

Seandainya suami mengizinkan istri dalam kasus yang saya

sampaikan, lalu iski menyuruh pindah dan berkata, "Aku pindah,"
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sedangkan suami tidak menyuruh pindah, melainkan ia berkata,
"Aku mengirimmu hanya untuk berkunjung," kemudian suami

meninggal dunia atau menthalaknya dengan thalak yang tidak ada

hak rujuk di dalamnya, maka istri harus kembali dan menjalani

iddah di rumah suami, karena istri tidak boleh pindah kecuali

dengan seizin suami.

Izin yang diberikan suami kepada istri di kota unhrk pergi ke

suatu tempat tertenfu atau ke tempat yang diinginkan istri,

hukumnya sama dengan izin suami kepada istri unfuk berpindah,

kemudian suami menthalak. Istri tidak boleh kembali ke rumah
suami hingga iddabnya selesai, kecuali suami rujuk kepada istri

sehingga suami lebih berhak atas istri. Jika suami mengizinkan istri

unfuk berkunjung atau jalan-jalan kemudian suami menthalaknya,

maka istri harus kembali ke rumah suami, karena kunjungan dan
jalan-jalan ifu bukan pindah. Seandainya istri pindah, maka

hukumnya tidak boleh, baik bagi istri atau bagi suami, melainkan
istri harus kembali untuk menjalani iddah di rumah suami.

Seandainya suami mengizinkan istri unfuk pergi haji tetapi
istri tidak pergi haji hingga suami menthalaknya atau mati

meninggalkannya, maka istri tidak boleh pergi. Seandainya ia pergi

dari rumah suami, baik keluar kota atau masih dalam kota, hanya

saja ia telah keluar dari rumah suami dengan seizin suami untuk
pergi haji, kemudian suami mati meninggalkannya atau

menthalaknya, maka istri boleh melanjutkan perjalanannya dan
bermukim haji, tidak lebih dari itu. Kemudian ia pulang bersama
para jamaah haji lain untuk menyempumakan sisa iddabnya di
rumah suami, kecuali dalam hal ini mengizinkan istri unfuk mukim
di Makkah atau di negeri lain sesudah ishi menunaikan haji,
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sehingga yang demikian itu seperti pindah dan menetap di negeri

tersebut.

Istri sesudah iddat'rnya habis tidak boleh pergi haji kecuali

bersama muhrimnya, kecuali haji Islam, dimana ia pergi bersama

perempuan-perempuan yang tepercaya, sehingga tidak ada

larangan baginya untuk pergi bersama orang yang bukan

muhrimnya. Seandainya suami mengizinkan istri untuk bepergian

sejauh perjalanan sehari semalam selain haji Islam, maka ia tidak

boleh keluar kecuali bersama muhrimnya. Jika ia keluar dari rumah

suami, tetapi sebelum sampai fujuan suami telah menthalaknya

atau mati meninggalkannya, maka ia harus kembali dan menjalani

iddah di rumah suami. Seandainya ia telah sampai di tempat

tersebut, sedangkan suami telah menetapkan batas waktu bagi istri

unfuk menetap di tempat tersebut, atau suami berkata,
,,Kunjungilah keluargamu," baik istri bemiat pindah atau tidak

meniatkannya, atau istri pergi'begitu saja ke tempat tersebut, maka

saya tidak memandang niat istri untuk pindah. Karena hal itu tidak

terlaksana bagi istri kecuali dengan perkataan suami sebelum

thalak atau meninggal dunia, "Aku mengizinkannya untuk pinda['

Jika suami telah berkata demikian sehingga istri pindah, maka istri -
menjalani iddah di tempat yang diizinkan suami untuk dipindahi

itu, bukan menjalani iddah di tempat lain. Jika suami tidak berkata

apapun hingga ia meninggal dunia, kemudian istri berkata,
,,Suamiku telah meng2inkan aku," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan istri. Sesudah itu istri menjalari iddah di tempat

yang diDinkan suami dari kota tersebut manakala ia telah pindah

sebelum thalak jatuh padanya atau suaminya meninggal dunia.

Para ahli waris suami tidak boleh menghalanginya untuk tinggal di

kota tersebut, dan tidak boleh mendustakannya. Jika mereka
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mendustakannya, maka perkataan yang dipegang adalah
perkataannya.

Seandainya suami berkata kepada istri, "pergilah ke kota
demikian atau tempat demikian," kemudian istri pergi ke tempat
tersebut, atau suami berkata, "Pergilah ke tempat demikian di kota
demikian," kemudian istri pergi ke tempat tersebut, sedangkan
suami tidak berkata kepadanya, "Tunaikanlah haji!,,, atau
"Menetaplah di sana!", atau "Jangan pulang dari tempat
tersebut!", atau "Jangan pulang kecuali kamu berkenan,,, atau
"Janganlah kamu mengunjungi keluargamu atau salah seorang
kenalanmu, dan jangan jalan-jalan!", maka ini dianggap sebagai
pindah. Istri harus menjalani iddahdi tempat tersebut akibat thalak
atau kematian suaminya, kecuali istri sendiri mengakui bahwa kin
yang diberikan suami hanya unfuk berkunjung sementara,
sehingga ia harus kembali manakala ia mendengar kabar kematian
suami untuk menjalani iddah di rumah suami. Ada dua pendapat
mengenai menetapnya istri di tempat tersebut, yaifu:

Pertama, ia boleh menetap hingga jangka wakfu yang
diperintahkan suami karena perpindahannya sampai jangka wakfu
tertenfu. Jika jangka waktunya bertepatan dengan habisnya iddah,
maka ia telah menyempumakan iddabnya. Sesudah itu ia bebas
memilih antara pulang atau tidak pulang. Jika jangka waktu izinnya
tidak sampai menyamai masa iddah, maka ia harus purang jika
jangka waktu izinnya telah habis.

Kedua, kepergian istri ini hanya unfuk kunjungan, bukan
unfuk pindah sampai jangka waktu tertenfu. Karena itu, ia hams
pulang seandainya suami menthalakku atau mati
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meninggalkannya, karena dapat diketahui dengan pasti bahwa

kepergiannya itu bukan untuk pindah.

Seandainya suami berkata kepada istri di kota, "Tinggallah

di rumah ini selama sebulan atau setahun," maka perkataannya itu

sama seperti perkataannya dalam perjalanan, "Tinggallah di negeri

ini selama sebulan atau setahun!" Ketenfuan ini sama-sama

berlaku bagi perempuan yang dithalak dan yang ditinggal mati

suaminya. Hanya saja, suami dari istri yang dithalaknya dan berhak

untuk rujuk itu boleh rujuk lalu memindahkan istri ke tempat yang

ia inginkan. Seandainya suami ingin memindahkan istri sebelum

suami rujuk dari tempat dimana suami menthalak istrinya, atau

dari perjalanan yang ia izinkan, atau dari tempat ia memindahkan

istrinya, maka menumt saya hukumnya tidak boleh, sebagaimana

suami tidak boleh melakukan hal tersebut terhadap istri yang tidak

boleh dirujuki.

Jika istri yang ditinggal mati suaminya atau dithalak secara

ba'in adalah orang badwi (tidak menetap di suatu kota), maka ia

tidak boleh keluar dari rumah suaminya hingga keluarga istri

berpindah. Jika mereka berpindah, maka ia ikut berpindah, karena

seperti ifulah cara hidup orang-orang badwi. Mereka tetap tinggal

di suatu tempat manakala tempat tersebut bisa memenuhi

kebuh.rhan mereka. Jika ada funfutan unh.rk pindah, maka mereka

pun pindah.
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2549. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahwa ia berkata tentang perempuan badwi

yang ditinggal mati suaminya, "Sesungguhnya ia pindah ke mana
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183 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Tinggalnya Isti yang Ditinggal
Mati Suaminya di Rumah hingga la Halal, 2/592, no. 89) Di dalamnya tidak
disebutkan, "Dari ayahnya". Barangkali itu keliru.

HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Iddah, bab: Di Mana
Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya, 7/36, no. l2078l dari jalur Ma'mar dari
Hisyarn bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, "lstri yang ditinggal mati suaminya tidak
boleh keluar kecuali keluarganya pindah sehingga ia pindah bersama mereka."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Hisyam dari ayahnya dengan redaksi yang serupa.
(no.l2o79l

HR. Said bin Manshur dalam Sunaanya (pembahasan: Thalak, bab: Ternpat
iddah lstn yang Ditinggal Mati Suaminya, 7/355, no. 1372\ dari jalur Hammad bin
Zaid dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, "Perempuan yang dithalak Udak pindah
kecuali keluarganya pindah sehingga ia pindah bersama mereka."

l\atacF berarti pindah dari satu negeri ke negeri lain.
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2550. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya; dan

dari ubaidullah bin Abdullah bin utbah, dengan redaksi yang

sama, atau semakna dengannya tanpa berbeda darinya.l&

Istri boleh pindah karena cara hidup orang-orang badwi

memang seperti ini. Cara mereka hidup adalah tinggal di tempat

yang ramah dan dapat mencukupi kebutuhan mereka. Maksudnya

adalah jika tempat itu subur atau penduduknya masih sedikit.

Alasannya adalah karena istri yang dithalak itu tinggal di tempat

yang menakutkan, atau tidak melindunginya, sedangkan ia tidak

bersama orang yang bisa melindunginya-

Oleh karena Sunnah menunjukkan bahwa perempuan

boleh keluar dari rumah keluarga suaminya, maka jika ada alasan

tersebut, maka kepergian perempuan semakna dengan itu atau

lebih dari itu. Misalnya adalah rumah yang ia tinggali roboh, terjadi

fitnah terhadapnya, atau penduduknya semakin banyak, atau ia

takut kepada sultan atau pencuri. Dalam semua keadaan ini iski

boleh pindah dari kota jika memang keadaan tersebut sudah

merata di seluruh kota. Ia juga boleh pindah dari sisi kota yang

satu ke sisi kota yang lain. sementara suaminya boleh

melindunginya di tempat mana saja yang ia kehendaki manakala

tempat tersebut aman. suaminya juga dipaksa untuk menyewakan

rumah baginya seandainya rumah yang ia tinggali roboh atau

diambil paksa.

Hakim boleh membawa keluar seorang istri yang sedang

menjalani iddah unfuk memenuhi kewajibannya, seperti sanksi

hadd, qishash atau gugatan.

rs lbid.
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Jika seorang istri dibawa keluar dari kota unfuk memenuhi
kewajibannya dalam hal gugatan, sanksi hadd atau selainnya, Ialu
keperluannya itu sudah selesai, maka ia harus kembali ke
mmahnya. Manakala hakim yang membawanya keluar itu
berdomisili dalam kota, maka begitu ia keluar dari tempat hakim
maka ia harus kembali ke rumahnya.

Setiap kali saya membebani suami yang menthalak unfuk
menyediakan tempat tinggal dan nafkah, maka saya
menunaikannya dari harta suami jika ia tidak berada di tempat.
setiap kali saya memberikan hak kepada suami untuk memindah-
mindahkan istri dari rumah ke rumah manakala ada alasan yang
mengharuskan istri pindah, maka menetapkan bahwa yang
memindahkannya adalah orang asing, baik orang yang
melakukannya dengan sukarela atau sultan. saya tidak
memufuskan suami wajib membayar sewa rumah unh-rk ditinggali
istri, melainkan saya memufuskan suami wajib memberi nafkah lika
memang ia menanggung kewajiban nafkah.

Jika suami meninggal dunia kemudian istri ditempatkan
oleh warisannya di rumah suami, maka istri tidak boleh keluar
hingga iddalrnya selesai, dan ahli waris suami dalam hal ini
menggantikan kedudukan suami. Adapun istri dari pemilik kapal
manakala ia bepergian bersama suami, maka ia seperti perempuan
musafir, tidak berbeda dalam hal apapun. Ia bebas memilih antara
meneruskan perjalanan ke tempat yang keduanya hendak dituju
lalu pulang dan menyempurnakan iddabnya di rumah suami, atau
ia langsung pulang ke rumah suami unfuk menjalani iddahdi sana.
Demikian pula seandainya suami mengizinkannya pergi kemudian
ia menaiki kapal.
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Seandainya suami mengajak istrinya pergi ke pedalaman

unfuk berkunjung atau jalan-ialan, kemudian suami menthalaknya

atau mati meninggalkannya, maka istri kembali ke mmahnya dan

menjalani iddah di sana. Kepergian ini tidak seperti pindah, dan

tidak seperti perjalanan musafir yang diizinkan suami untuk

sampai ke suafu fujuan. Yang demikian itu seperti pindah,

sedangkan kepergian ini adalah kunjungan, bukan pindah.

tL. Ihdad (Berkabung)

Asy-Syafi'i berkata: Allah & telah menerangkan iddah

kematian dan thalak, serta tempat tinggal bagi istri yang dithalak

hingga batas waktu tertentu. Jika ia sudah sampai batas wakfu

tersebut, maka ia menjadi halal dan boleh keluar. Sunnah pun

menerangkan tetapi bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya

sebagaimana yang telah saya sampaikan. Akan tetapi, Allah Udak

menyebutkan masalah ihdad. Oleh karena Rasulullah $
memerintahkan istri yang ditinggal mati suaminya unfuk menjalani

ihdad, maka ketenhrannya adalah seperti ifu. Sebagaimana Allah

menetapkan kewajiban shalat dalam Kitab-Nya, dan menjelaskan

tata cara kewajiban tersebut melalui lisan Nabi,$, meliputi jumlah

rakaat dan gerakan di dalamnya. Jadi, iski yang ditinggal mati

suaminya dan yang dithalak wajib menjalani iddah berdasarkan

nash Kitab Allah fu. Perempuan yang dithalak berhak atas tempat

tinggal berdasarkan Kitab Allah, dan istui yang ditinggal mati

suaminya berhak atas ihdad tetapi berdasarkan Sunnah

sebagaimana yang saya sampaikan. Perempuan yang ditinggal

mati suaminya wajib menjalani ihdad berdasarkan nash Sunnah.
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Oleh karena istri yang dithalak dan yang ditinggal mati suaminya
ifu memperoleh hak tempat tinggal berdasarkan Sunnah, karena
keduanya sama-sama menjalani iddah tanpa memiliki suami, maka
tampaknya istri yang menjalani iddah dari thalak yang suaminya
tidak berhak untuk rujuk juga harus menjalani ihdad seperti halnya
bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Saya lebih senang

sekiranya perempuan yang dithalak tanpa ada hak rujuk di
dalamnya untuk menjalani ihdad seperti istri yang ditinggal mati
suaminya hingga iddalmya dari thalak selesai berdasarkan alasan
yang telah saya sampaikan. Pendapat ini pun disampaikan oleh
sebagian tabi'in. Tetapi saya tidak memperoleh keterangan yang
jelas untuk mewajibkan ihdad bagi istri yang dithalak, karena
keduanya bisa jadi berbeda dalam safu keadaan meskipun
keduanya sama dalam keadaan yang lain.
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2551-2553. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah

bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Humaid

bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia mengabarkan

ketiga hadits ini kepadanya:

Humaid bin Nafi' berkata: Zanab berkata: Aku pemah

menjenguk Ummu Habibah, istri Nabi $ ketika Abu Sufyan

meninggal dunia. Ummu Habibah lalu meminta minyak wangi

yang agak kekuning-kuningan atau selainnya, lalu melumurkannya

kepada salah safu budak perempuannya, setelah itu dia

mengusapkannya pada kedua pipinya- Kemudian ia berkata,

"Demi Allah, aku tidak memerlukan minyak wangi ini, tapi aku

pemah mendengar Rasulullah # bersabda, 'Perempuan yang

beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas

kematian seseorang lebih dari tiga hai kecuali atas suaminya, yaifu

empat bulan sepuluh hari'."

Zainab berkata: Aku pemah mengunjungi Zainab binti

Jahsy istri Nabi S ketika saudaranya meninggal dunia- Dia

meminta minyak wangi, kemudian ia mengusapkan pada

badannya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak memerlukan

minyak wangi ini, tapi aku pernah mendengar Rasulullah #t
bersabda di atas mimbar, 'ndak halal bagi seorang perempuan

yang beiman kepada Allah dan hai Akhir untuk berkabung atas

kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaifu

selama empat bulan sepuluh hai'-"

/ o o ',, ,/ to/,|,* 62,>*W t J+ g'
I
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Zainab berkata: Aku mendengar ibuku, yaitu Ummu
Salamah berkata, "Ada seorang perempuan datang menemui
Rasulullah 6$ dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, suami anak

perempuanku meninggal dunia hingga kedua matanya sakit
(karena banyak menangis). Apakah dia boleh memakai celak?'
Rasulullah,S menjawab,'Jangan! (Perempuan ifu bertanya) dua

atau tiga kali, dan setiap ditanya beliau menjawab, 'Jangan!'

Kemudian beliau bersabda, 'Berkabung ifu hanya selama empat
bulan sepuluh hari. Sungguh, pada masa jahiliyah dahulu ada salah

seorang dai kalian melempar kotoran unta di awal tahun'."
Humaid bin Nafi' berkata, "Aku lalu bertanya kepada Zainab, 'Apa
maksud 'melempar kotoran unta pada awal tahun'?" Zarnab
menjawab, "Dahulu jika seorang perempuan ditinggal mati oleh
suaminya, ia masuk ke rumah jelek dan mengenakan seburuk-
buruknya pakaian serta tidak menyenhfi wewangian selama

setahun. Setelah itu akan didatangkan kepadanya seekor keledai,

atau kambing, atau burung, lalu ia menyenfuh kulitnya sebagai

bentuk terapi, dan tidak ada yang ia sentuh kecuali akan mati.
Kemudian ia keluar dan diberikan kepadanya kotoran unta, lalu ia
melemparkan kotoran tersebut (sebagai tanda habisnya masa
penantian). Kemudian ia kembali menjalani kehidupan seperti
biasa, memakai wewangian dan selainnya."18s

185 Sebelumnya telah diisyaratkan hadits-hadits ini dengan menyebutkan sebagian
sanadnya, dan kami juga telah menyampaikan takhrilnya di tempat tersebut dalam
pembahasan tentang wasiat bab wasiat bagi istri (no. 77841 secara garis besar. Hadits-
hadits ini stafrs muttafaq alaih dat', lalur Malik. Tidak ada salahnya mengulang takhrij
hadits di sini dengan disertai sedikit perincian:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat
tentang lhdad, 2/596-598, no. 101-103)
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Asy-Syafi'i berkata: Kata ;'i7jl berarti rumah kecil dan

jelek, terbuat dari bulu hewan atau bahan bangunan lainnya.

Sedangkan kata '.roi;il berarti menyentuh hewan di satu tempat

dari badannya dengan ujung-ujung jari. Sedangkan kata'u4jit

berarti menyentuh dengan seluruh telapak.

Tujuan perempuan tersebut melemparkan kotoran dari

belakangnya adalah ia telah sampai batas dimana semestinya ia

telah lupa akan kenangan suami selama ia berkabung,

sebagaimana ia meninggalkan kotoran di belakang punggungnya.
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2554. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari Aisyah dan Hafshah, atau Aisyah

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Istri yang Ditinggal Mati Suaminya

Menjalani lhdadselama Empat Bulan sepuluh Han,3/420, no. 5334-5336) dari ialur

Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Kewajibao lhdad ddam iddah Wafat,

2/1L23'7125) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya"
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saja, atau Hafshah saja, bahwa Rasulullah # bersabda, "Tidak

halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Altah dan hari
Akhir untuk berkabung atas kematian seorang mayit lebih dan tiga
hari kecuali suaminya, yaifu selama empat bulan sepuluh 6uti.'L86

Ihdad bagi istri yang ditinggal mati suaminya di masa
jahiliyah adalah satu tahun. Kemudian lhdad dipertahankan pada
istri yang ditinggal mati suaminya dalam iddah mereka, dan
digugurkan di luar iddah mereka. Dahulu iddah tidak dilakukan di
rumah, lalu istri yang ditinggal mati suaminya ditempatkan dalam
rumah yang selama ini ia tinggali, baik bagus atau buruk.
Alasannya adalah lhdad itu berlaku pada fisik dan meninggalkan
perhiasan pada fisik; jangan sampai ada unsur lain yang melekat

186 HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, Z/59g, no. 104). Di
dalamnya disebutkan "dari Aisyah dan Hafshah", tanpa keraguan. Di dalamnya tidak
disebutkan "selama empat bulan sepuluh hari".

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/L126-LLZZ, no. 63/\490) dan
jalur Laits bin Sa'd dari Nafi' dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; Juga dari
jalur Abdullah bin Dinar dari Nafi' dengan redaksi yang serupa; juga dari jalur 

-yahya

bin Said dari Nafi' dari Shafi5ryah dari Hafshah dan seterusnya dengan redaksi ..p"rti
di sini (no. 64'1490); juga dari jalur Ayyub, Abdullah bin Numair dan Ubaidullah,
seluruhnya dari Nafi' dari shafiyryah dari sebagian istri Nabi S dengan redaksi yang
senrpa.

Juga dari jalur Sufyan bin uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah,g,
dengan redaksi yang serupa. (no.65/L49ll

Juga dari jalur Hasan bin Rabi' dari Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari
ummu Athiyyah bahwa Rasulullah $ bersabda, "seorang perenpuan tidak boleh
berkabung atas seorang mayit lebih dan figa hai kecuali suaminya, 5nifu selama empat
bulan sepuluh hari. la tidak boleh memakai pakaian lnng diwamai kecuali pakaian
ashb, tidak boleh memakai celak, dan tidak boteh menyentuh wewangian kecuali saat
ia suci dari haidh, yaitu sedikit dari qusth atau azhfar."

Ashb adalah salah satu jenis jubah Yaman. sedangkan qusth atau azhfar adalah
dua jenis dupa yang diperkenankan sebagai keringanan bagi perempuan yang mandi
selepas haidh untuk menghilangkan bau yang tidak sudah, dengan cara disekakan pada
bekas darah, bukan untuk wevr.angian. (no. 55/9381

Status hadits ni muttafaq alaih dan hadits Zainab binti Jahsy @ sebagaimana
dalam hadits sebelumnya.
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pada badan berupa perhiasan atau wewangian yang tampak pada

badan sehingga dapat mengundang syahwat terhadap badan.

Adapun pakaian ifu sendiri mempakan suafu keharusan. Perhiasan

pada badan yang terdiri dari unsur lain ih-r seperti minyak di

kepala, sehingga tidak pantas dikenakan; dan tidak pula minyak

wijen atau selainnya. Alasannya adalah semua minyak itu memiliki

kesamaan dalam mengurai rambut dan menghilangkan kekusutan.

Itulah yang disebut perhiasan, meskipun sebagiannya lebih wangi

daripada sebagian yang lain. Seperti itulah saya melihat orang

yang berihram membayar fidyah lantaran ia memakai minyak di

kepala dan jenggotnya, atau memakai minyak wangi sesuai alasan

yang kami sampaikan, yaifu merapikan rambut dan

menghilangkan kekusutan.

Adapun badannya, ia tidak dilarang untuk mengolesinya

dengan minyak yang tidak memiliki bau wangi, sebagaimana hal

itu tidak dilarang bagi orang yang ihram, meskipun perempuan

yang melakukan lhdad itu berbeda dari orang yang sedang ihram

dalam sebagian urusannya. Karena itu bukan tempat unfuk

memakai perhiasan pada fubuh dan wewangian yang tercium

aromanya sehingga dapat mengundang syahwat. Adapun minyak

wangi dan dupa ifu tidak pantas dipakai pada tubuh karena alasan

yang saya sampaikan, yaifu aromanya yang wangi sehingga bisa

membangkitkan syahwat dan dapat menunjukkan keberadaannya.

Menjauhkan perempuan yang melakukan lhdad dari wewangian

merupakan hal yang saya izinkan.187 Manakala perempuan yang

melakukan lhdad menyenfuh wewangian, maka ia tidak wajib

1s7 Terjadi inkonsistensi pada kalimat ini pada naskah asli, dan yang kami

cantumkan di sini paling mendekati kebenaran meskipun kalimatrya masih

membingungkan.
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rnembayar fidyah dan lhdadnya tidak batal, tetapi ia telah berbuat

dosa.

Setiap celak itu termasuk kategori perhiasan sehingga tidak
pantas dikenakan perempuan, seperti itsmid dan selainnya yang

dapat mempercantik mata. Adapun celak Persia dan sejenisnya

manakala dibutuhkan, maka tidak dilarang karena tidak
mengandung perhiasan, melainkan justru membuat mata perih dan
buruk. Adapun celak yang dibutuhkan dan mengandung unsur
perhiasan itu dikenakan pada malam hari dan dihapus pada siang

hari. Demikian pula dengan 4i-rn788 serta celak yang fungsinya
unfuk pengobatan.

Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia rnenerima
kabar bahwa Nabi $ menemui Ummu Salamah saat melakukan

Ihdad terhadap Abu Salamah. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai
Ummu Salamah?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, ini hanya shabir.'
Rasulullah # bersabda, "Pakailah ia di malam hari, dan hapuslah

ia di siang harit'tr89

r88 Dimamadalah apa saja yang digunakan sebagai perrrama.
189 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang thda4 2/60O,

no. 108).
Shabiradalah obat 5rang rasanya pahit.
Ini adalah riwayat dengan cara sampainya kabar kepada periwayat lain, tetapi

sanadnya disambungkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i meskipun di dalamnya ada
beberapa periwayat yang tidak dikenal:

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Apa yang Harus Dihindari
Perempuan yarry iddah dalam iddabnya, 2/727-728, no.2305) dari jalur Ahmad bin
shalih dari Ibnu wahb dari Makhramah dari aynhnya, ia berkata: saya mendengar Al
Mughirah bin Dhahhak berkata: Ummu Hakim binti Usaid mengabarkan kepadaku,
dari ibunya bahwa suaminya telah meninggal dunia dan ia sedang sakit mata, lalu ia
bercelak menggunakan itsmid. Kernudian aku bertanya kepadanya tef,ltang celak iila',
lalu ia menjawab, "Janganlah engkau bercelak menggunakannya kecuali karena suahr
perkara yang tidak bisa dihindari dan darurat, maka engkau bercelak pada malam hari,
dan engkau hilangkan pada siang hari." Kemudian ummu salamah berkata pada saat
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Shabir adalah celak yang berwama kuning sehingga ia

dapat diladikan perhiasan, dan ia bukan wewangian. Rasulullah S
mengizinkan perempuan tersebut unfuk memakainya di malam

hari karena tidak terlihat, dan menghapusnya di siang hari karena

bisa terlihat.

Seandainya shabir dikenakan pada bagian tubuhnya yang

tidak terlihat, baik di siang hari atau di malam hari, maka hal itu

tidak dilarang. Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi $$

mengizinkan perempuan tersebut untuk memakai shabir pada

malam hari karena tidak terlihat, dan menSruruhnya untuk

menghapus shabirdi siang hari karena terlihat.

Pakaian itu mengandung dua perhiasan.

itu, "Flasulullah $ pemah menemuiku ketika Abu Salamah meninggal dan aku

memakai shabirpadamataku. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai Ummu Salamah?" Aku

katakan, "lni shabir, ya Rasulullah. Tidak ada padanya minyak wangi." Beliau

bersabda, 'sesungguhn5a celak ini dapat manbuat waiah tampak lebih muda. Karena

itu, jangantah engkau memakain5n kecuali pada malam hari, dan kamu harus

marghiangkannya pada siang hari. Dan ianganlah engkau bercisir menggunakan

minyak urangi serta paar, karena sesungguhnlm hal ifu merupakan senir.'Ummu
Salamah berkata' Aku katakan, "Dengan apakah aku bersisir, ya Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Dengan daun bidara, kamu gunakan unfuk menutupi rambutnu."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab: Keringanan bagi Perempuan yang

Ihdad rnnfu Menyisir dengan Daun Bidara di Masa iddabnya, 6/204-205, no. 3537)

dari jalur Ibnu Wahb dan seterusn5n.

AMul Haq dalam Al Ahkam Al Wustha berkata, "Hadits ini tidak memiliki sanad

yang dikenal-Allah Mahatahu, karena ia berasal dari Ummu Hakim bhti Usaid dari

ibunya dari mantan sahayanya dari Ummu Salamah." (3/223\
hnu Hajar dalam At-Talkhish berkata, "la menilai cacat dengan riwayat yang ada

dalam Ash-Siahihaindari Zainab binti Ummu Salamah: Ia mendengar Ummu Salamah

berkata: seorang perempuan datang kepada Rasulullah $ dan berkata, "Ya

Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya dalam keadaan

ia sakit mata. Apakah kami boleh memakaikan celak padanya?" Ia menjawab, "Tidak."

Beliau bersabda dua atau tiga kali."
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Pertama, keindahan pakaian pada orang yang memakainya,
yang menggabungkan unsur keindahan dan menufupi aurat.
Allah @ berfirman,

,$$^.-"K1;lrLi;v-Gi
"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap

(memasuki) masjid. "(Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Sebagian ulama ahli Al Qur'an mengatakan bahwa kata

'K4: dalam ayat di atas berarti pakaian. Jadi, pakaian adalah

perhiasan bagi orang yang memakainya, meskipun masyhur fuab
menggunakan kata ini unh.rk sebagian pakaian, bukan unfuk
sebagian yang lain. Anda menggunakan kata U-l hernias) untuk

orang yang menghiasi pakaian yang sudah mempakan perhiasan
itu dengan memasukkan unsur lain kepadanya berupa pewamaan

secara khusus. Tidak ada larangan bagi perempuan yang menjalani
Ihdad unfuk memakai setiap pakaian meskipun bagus asalkan

berwama putih karena pakaian putih bukan pakaian yang dihiasi.
Demikian pula dengan wol dan bulu domba, serta pakaian yang
ditenun secara biasa. Demikian pula dengan setiap pakaian yang
ditenun secara biasa dan tidak terkena peuramaan seperti khaz,
marawiibisim, hasyisy, wol, bulu, atau selainnya. Demikian pula
dengan setiap pewamaan yang tidak difujukan untuk menghiasi
pakaian seperti hitam dan sejenisnya. Karena biasanya orang yang
mewarnai pakaian dengan wama hitam itu bertujuan unfuk
memperburuknya sebagai ungkapan kesedihan. Demikian pula
dengan setiap warna yang digunakan bukan untuk menghiasi
pakaian, melainkan unfuk memperburuknya atau unfuk
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menghilangkan kotoran darinya, seperti pewamaan dengan daun

bidara, pewarnaan kain tenun dengan wama hijau fua bukan hiSau

muda, dan wama-warna yang semakna dengan ifu. Adapun setiap

pewarnaan yang bertujuan unfuk perhiasan, atau membuat lukisan

(semacam batik) pada pakaian dengan wama yang merupakan

perhiasan, memberikan omatnen gemerlap yang merupakan

perhiasan seperti ashb, hibarah,L90 lukisan dan selainnya, semua

itu tidak boleh dikenakan perempuan yang sedang lhdad, baik

kasar atau halus.

Perempuan merdeka rumah yang sudah detr,lasa atau masih

kecil, perempuan l<afir dzimmi, dan budak rumah, seluruhnya

sama dalam hal lhdad. Barangsiapa yang wajib menialani iddah

kematian, maka ia juga wajib menjalani lhdad. Mereka semua tidak

berbeda. Sunnah Rasulullah $ menunjukkan bahwa perempuan

yang menjalani iddah akibat kematian itu harus dengan lhdad.

Seorang perempuan tidak boleh menjalani iddah tanpa lhdad,

karena jika mereka termasuk kategori perempuan yang

diperintahkan iddah, maka mereka juga termasuk kategori

perempuan yang diperintahkan lhdad. Seairdainya perempuan

yang menjalani iddah meninggalkan lhdad dalam iddabnya hingga

selesai, atau pada sebagiannya saja, maka ia telah berbuat dosa,

tetapi ia tidak harus mengulangi lhdad dan awal karena letak lhdad

ada pada iddah. Jika iddah telah berlalu seluruhnya atau

sebagiannya, maka yang telah berlalu tidak perlu diulangi'

Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya atau yang

dithalak itu dalam ke-adaan pingsan atau gila, laJu iddalrnya berlalu

Lgo Ashb adalah jubah Yaman yang diwamai sesudah ditenun. Sedangkan

hibarahadalah iubah Yaman yang diberi omamen gambar'
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dalam keadaan ia seperti ifu tanpa bisa menalar, maka ia telah
halal, dan ia tidak harus mengulangi iddah dm lhdad dari awal.

Karena iddah adalah perkara waktu yang dilalui dengan jalan

menahan diri dari pemikahan. Seperti halnya zakat di suatu waktu
manakala pemilik harta telah mengeluarkan zakat, baik ia dalam
keadaan terganggu akalnya atau berakal sehat. Karena keadaan
pikiran tidak memiliki pengaruh terhadap waktu yang melanratinya.

Manakala orang yang terganggu akalnya ifu gugur kewajiban
shalatnya, maka begitu juga perempuan yang menjalani iddah
dalam keadaan terganggu akalnya itu gugur kewajibannya unfuk
melakukan lhdad. Tetapi, seyogianya keluarganya menjauhkannya
di masa iddah dari hal-hal yang dilauhi perempuan yang
melakukan lhdad. iddah istri yang ditinggal mati suaminya dan
yang dithalak itu dimulai sejak hari suaminya meninggal dunia atau
menthalaknya. Jika kabar thalak dan kematian udak sampai
kepadanya hingga iddabnya berakhir, maka ia tidak perlu lagi
menjalani iddah- Demikian pula, seandainya ia tidak menerima
kabar tentang thalak dan kematian suaminya hingga sebagian
iddal'rnya telah berjalan, maka ia cukup menyempumakan sisa

iddabnya sembari melakukan lhdad, tidak perlu mengulangi apa
yang telah letruat.

Jika istri menerima kabar pasti tentang kematian atau
thalaknya suami, sedangkan ia tidak mengetahui hari dimana
suaminya menthalaknya atau meninggal dunia, maka ia menjalani
iddah sejak hari ia meyakini thalak dan kematian suami hingga
menyempumakan iddabnya. Ia fidak menjalani iddah dalam
keadaan ragu. Misalnya, para saksi bersaksi di hadapannya bahwa
suami meninggal dunia pada bulan Rajab, tetapi mereka tidak
mengetahui tanggal berapa dari bulan Rajab, maka istri menjalani
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iddah di penjamin terakhir dari siang hari bulan Rajab, sehingga ia

menghadapi iddah untuk bulan Sya'ban. Jika tiba tanggal sepuluh

sesudah empat bulan di akhir siang, maka ia telah menjadi halal,

sehingga ia telah menyempumakan iddah selama empat bulan

sepuluh hari.

12. Terkumpulnya Dua lddah

Asy-Syafi'i berkata:
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2556. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Said bin Musagryab, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata:
Thulaihah Al Asadiyyah adalah istui Rusyaid Ats-Tsaqafi, tetapi
kemudian ia menceraikannya. Sesudah ifu Thulaihah menikah di
masa iddabnya. Umar bin Khaththab;S lantas memukulnya dan

suaminya. Ia memukul Thulaihah dengan cambuk berkali-kali.
Kemudian Umar eS, memisahkan antara Thulaihah dengan
suaminya (yang kedua). Setelah ihr ia berkata, "Perempuern mana
saja yang menikah pada masa iddabnya, jika suaminya yang
menikahinya belum menyetubuhinya, maka keduanya harus
dipisahkan, lalu ia harus melanjutkan sisa masa iddabnya dan
suami yang pertama. Sesudah ifu suami yang kedua sama
kedudukannya dengan para peminang lain. Tetapi jika ia (suami

kedua) telah menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, lalu
istrinya melakukan iddah pada sisa masa iddal>nya dari suaminya
yang pertama, kemudian ditambah dengan iddah dari suaminya
yang kedua. Kemudian lakilaki tersebut tidak boleh menikahinya
lagi untuk selama{amanya. " 191

ls1 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Inti penjelasan tentang
Pemikahan yang tidak Boleh, 2/536, no. 2Z). Hadits ini disertai perkataan Said bin
Musayryab. Sulaiman dimaksud adalah Sulaiman bin Yasar sebagaimana disebutkan
daJam Al Muumththa'.

HR- Abdurrazzaq dalam Musharnafnya (pembahasan: Thalak, bab: pemikahan
Perempuan di Masa iddah-nya, 6/270, no. 10539) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri
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Said berkata, "Perempuan tersebut memperoleh mahar

karena telah diambil kehalalan dari kemaluannya-"
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dari Ibnu Musayyab dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, Az-Zuhn

berkata, "Saya tidak tahu berapa kali kali dera."

Ia ;uga berkata, "Abdul Malik dalam kasus ini mendera masing-masing dari

keduanya lebanyak empat puluh kali dera. Kemudian Qabishah bin Dar'aib ditanya

tentanj hal itu, lalu ia menjawab, "sebaiknya kalian meringankan dengan mendera

sebanyak dua puluh kali."
j,rgu duri jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Utbah dan Abu

Salamah bin Abdurrahman, bahwa Umar bin Khaththab 4$ memisahkan antara

seorang perempuan yang menikah di masa iddah-nya dengan suaminya' Kemudian ia

*n*rirrkun Uif,wa barangsiapa di antara perempuan yang menikah di masa iddab

nya .. Kemudian ia menyebutkan redaksi yang sempa' (no' 10540)

HR. Said bin Manshur dalam sunarnya (pembahasan' Nikah, bab: Perempuan

yang Menikah di Masa iddaboya, l/220, no, 598) dari jalur sufuan dari Abu Zinad

dari sulaiman bin Yasar, bahwa umar i$, berkata unh-rk perempuan yang menikah di

masa iddaltnya, "Pisahkanlah keduanya!" Umar *t, juga berkata, "Keduanya tidak

boleh nikah unhrk selama." Umar d*U, menetapkan mahar bagi perempuan tersebut

karena kehalalan yang diambil suami dari kemaluannya, dan Umar +E*t, memerintahkan

perempuan tersebut unhrk menjalani iddah dari suami pertama dan menjalani iddah

dari suami kedua."
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2557. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari
Jarir, dari Atha' bin Sa'ib, dari Zadzan Abu Umar, dari Ali &,
bahwa ia membuat keputusan unfuk perempuan yang dinikahi di
masa iddabnya bahwa ia memisahkan keduanya, perempuan
tersebut memperoleh mahar karena telah diambil kehalalan dari
kemaluannya, dan ia menyempumakan iddah suami pertama yang
ia rusak dan menjalani iddah dari suami yang lain.192

192 pp. Said bin Manshur dalam suna*nya (pembahasan dan bab yang sama)
dari Husyaim dari Muhammad bin Salim dari AsySya'bi, bahwa AIi rig memisahkan
keduanya dan menetapkan mahar baE iski lantaran diambil kehalalan dari
kemaluannya. Ia berkata, "Jika iddah perempuan itu sudah habis kemudian ia ingin
menikah dengan laki-laki ifu, maka ia boleh melakukannya.,'

Husyaim berkata, "lnilah pendapat kami." (no. 669)
HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan dan bab lrang sama,

5/208-2091 dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' mengabarkan kepadakr, d*gu.,
alsarkedua.

HR. Ibnu Abi syaibah dalam Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab:
Pendapat Ulama tentang Perempuan yang Menikah di Masa iddabnya Kemudian ta
Dipisahkan, 4/7481, dari jalur Ismail bin ulayyah dari Shalih bin Muslim, ia berkata:
Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Ada seorang laki-laki yang menthalak istrinya,
kemudian datang laki-laki lain dan menikahinya." Ia menjawab, "Umar rg berkata,
'Keduanya dipisahkan, perempuan tersebut menyempumakan iddabnya yang
pertama, lalu melakukan dari awal iddah gang baru.' Ia juga menetapkan mahu-yi
diambil dan baitul maf suami kedua tidak boleh menikahinya untuk selama{amanya,
dan suami pertama menjadi peminang."

Ali berkata, "la dipisahkan dari suaminya, menyempumakan iddah-nya yang
pertama, dan melakukan iddah yang baru dari suami yang ini. Ia diberi mahar karena
tidak diambil kehalalan dari kernaluannya, dan kedrnnya (suami perhma dan suami
kedua) sam.!-sama menjadi penrinang." (no. 18793)
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2558. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, ia berkata: Atha' mengabarkan kepada kami, bahwa

seorang laki-laki menthalak istrinya lalu istrinya ihr menjalari iddah

darinya. Hingga ketika tersisa sebentar dan iddalrnya, ia dinikahi

laki-laki lain di al<hir iddatrnya. Keduanya tidak mengetahui hal itu.

laki-laki itu pun telah menggaulinya. Kemudian ia datang kepada

Ali bin Abu Thalib rg tentang umsan tersebut, kemudian Ali &
memisahkan keduanya, memerintahkan perempuan tersebut untuk

menjalani sisa dari iddal>nyayang pertama, kemudian ia menjalani
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iddah baru dari suami yang ini. JIka iddalrnya sudah selesai, maka
ia bebas memilih antara menikah 61uu 11du[.193

Kami berpegang pada pendapat Umar dan Ali dg, terkait
perempuan yang menikah di masa iddalrnya, yaifu ia harus
menjalani dua iddah secara bersama-sama. Kami juga berpegang
pada pendapat Ali @a bahwa suami kedua sama kedudukannya

dengan para peminang lain, dan perempuan ifu tidak haram
baginya. Alasannya adalah ketika kami menjadikan pemikahan
yang tidak sah itu sama kedudukannya dengan pemikahan yang
sah dalam hal bahwa jika perempuan yang dinikahi secara tidak
sah itu menjalani iddah seperti iddabnya dalam pernikahan yang
sah, dimana ia menikah di masa iddah-nya lalu ia digauli, maka ifu
berarti ia menanggung kewajiban iddah dari suami yang sah,
kemudian ia menanggung iddah dari pemikahan yang tidak sah.
Dengan demikian, ia menanggung dua kewajiban karena dua
suami, dimana ia tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut kecuali
dengan mengerjakan keduanya. Demikian pula dengan setiap dua
hak yang wajib bagi seorang perempuan dari dua jalan; ia tidak
boleh menjalankan salah safunya saja tanpa menjalankan yang
lain.

Seandainya perempuan dithalak atau ditinggal mati
suaminya, kemudian ia menikah lagi di masa iddalrnya, kemudian
ia mengetahui hal ifu, maka pemikahannya dihapus. Jika suami
kedua belum menggaulinya, maka ia menyempurnakan iddabnya
dari suami pertama. Tidak ada yang batal baginya dari iddabnya
ifu pada hari-hari dimana ia melakukan akad nikah yang tidak sah,
karena ia masih dalam iddal>nya dan belum digauli. Jika suami
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telah menggaulinya, maka ia menghilng iddabnya yang telah

berlalu sebelum digauli suami terakhir, dan membatalkan selunrh

hari dari iddah tersebut sesudah ia digauli suami hingga keduanya

dipisahkan. Sesudah itu ia melanjutkan iddah yang sebelum ia

digauli sejak ia dipisahkan dari suami yang kedua, hingga ia

menyempumakan iddatrnyadari suami yang pertama. Sesudah itu

ia memulai lagi iddah yang baru dari suami terakhir. Jika ia telah

menyempurnakan iddah yang kedua, maka ia telah halal darinya,

dan suami yang terakhir memiliki kedudukan yang sama dengan

para peminang lain manakala iddalrnya telah sempuma dari suami

pertama. Dan sesudah ifu ia pun tidak haram bagi suami kedua,

karena manakala suami kedua melakukan akad yang tidak sah

terhadapnya, maka ia memiliki kedudukan yang sama dengan para

peminang lain manakala ia belum menggaulinya- Jadi,

persefubuhan yang ia lakukan dengan perempuan tersebut dalam

pemikahan yang tidak sah itu tidak lebih berat daripada berzina

dengannya. Padahal seandainya ia berzina dengannya di masa

iddah, maka ia tetap boleh menikahinya manakala iddalrnya telah

selesai.

Seandainya ia mengalami haidh kemudian ia menjalani

iddahdengan satu atau dua kali haidh, kemudian ia disehrbuhi oleh

suami kedua lalu ia hamil, lalu keduanya dipisahkan, maka ia

menjalani iddah dengan kehamilan. Jika ia melahirkan kurang dari

enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, maka anak

tersebut milik suami pertama. Jika ia melahirkan pada enam bulan

sejak ia menikah dengan suami kedua, atau lebih dari itu hingga

kurang dari empat tahun sejak ia berpisah dengan suami pertama,

maka harus dipanggilkan juru nasab. Jika ia melahirkan lebih dari

empat tahun sejak ia berpisah dari suami pertama, dimana
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thalaknya tidak disertai hak rujuk, maka anak tersebut milik suami

terakhir. Jika thalaknya disertai hak rujuk, baik keduanya saling

mendakvakan, atau keduanya tidak saling mendals^/akan dan tidak
saling menyangkal, atau salah satu dari keduanya tidak diberitahu
oleh juru nasab, maka kepada siapa saja di antara keduanya itu
juru nasab menautkan nasab anak, maka kepadanyalah nasab

anak tertaut. Jika mereka menautkan nasab anak kepada yang

pertama, maka iddabnya istri dari yang pertama telah selesai, dan

suami yang kedua boleh meminangnya, lalu istri memulai iddah

dari suami yang kedua. Jika ia telah menyelesaikan iddalrnya ini,
maka ia menjadi hralalbagi yang pertama dan yang kedua.

Jika mereka menautkan nasab anak kepada yang terakhir,
maka iddabnya dari yang terakhir selesai, lalu ia melanjutkan sisa

iddah yang telah terjalankan dari suami pertama, dan suami
pertama boleh rujuk kepadanya jika thalaknya adalah thalak rujuk.

Jika mereka tidak menautkan nasab anak kepada salah safu

keduanya, atau mereka menautkan nasab anak kepada keduanya,

atau tidak ada juru nasab, atau anak ifu mati sebelum dilihat oleh
juru nasab, atau anak itu lahir dalam keadaan mati sehingga tidak
bisa dilihat oleh juru nasab, maka ia tidak dianggap sebagai anak
bagi salah safu dari keduanya dalam keadaan ini. Seandainya ia
menerima wasiat berupa suatu harta, kemudian ia lahir dan
sempat memiliki wasiat tersebut, kemudian ia mati, maka wasiat
ifu ditangguhkan dari keduanya secara bersama-sama hingga
keduanya berdamai terhadapnya. Jika anak meninggal dunia
sesudah dilahirkan dan sebelum kematian kerababrya yang saling
mewarisinya, maka warisannya ditangguhkan hingga jelas

statusnya. Jika stafusnya belum jelas, maka warisannya Udak
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diberikan sedikit pun kepada orang yang tidak diketahui sebagai

ahli waris, atau yang jelas-jelas bukan ahli waris.

Rabi' berkata: Jika juru nasab tidak menautkan nasab anak

kepada salah safu dari keduanya, maka keduanya meminta

kembali nafkah yang telah keduanya berikan untuk anak tersebut,

dan istri belum lepas dari iddah-nya.

Nafkah ibunya selama hamil menurut pendapat ulama yang

mewajibkan nafkah bagi perempuan hamil dalam pernikahan yang

tidak sah itu ditanggung oleh keduanya secara bersama-sama. Jika

nasab anak ditautkan kepada salah sahr dari keduanya, maka yang

satu tidak menuntut kepada yang lain atas nafkah yang ia berikan

kepada istri. Jika nasab anak ditautkan kepada salah satu dari

keduanya, maka yang dipufuskan nasabnya menunfut kepada

orang yang ditautkan nasabnya atas nafkah yang telah ia keluarkan

untuk istri. Ketentuan dalam persusuan anak-hingga jelas

statusnya-sama seperti ketenhran unfuk nafkah bagi ibunya'

Adapun menurut saya, laki-laki yang menikah secara tidak

sah itu tidak wajib memberikan nafkah kehamilan. Nafkah hanya

ditanggung oleh suami yang pernikahannya sah, sehingga saya

tidak menuntutnya untuk menafkahi istri hingga istri melahirkan.

Jika nasab anak ditautkan kepadanya, maka ia memberikan

nafkah kepada istri. Jika nasab anak ditautkan kepada temannya,

maka ia tidak menanggung nafkah karena perempuan tersebut

hamil dari laki-laki lain. Jika status anak sulit ditengarai seperti

yang saya sampaikan, maka istri menyelesaikan salah safu dari dua

iddah dengan persalinan, lalu ia memulai iddah yang lain sesudah

persalinan. suami pertama tidak berhak untuk rujuk kepadanya

dalam iddah yang terakhir sesudah kehamilan. Saya mengatakan
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bahwa istri memulai iddah dari awal karena saya tidak mengetahui

apakah iddah dengan kehamilan itu dari suami pertama sehingga

ia memulai iddah yang lain dari suami kedua, ataukah iddah

kehamilan itu dari suami kedua sehingga ia melanjutkan. Oleh

karena sulit ditengarai, maka saya menetapkan istri mengawali

iddah dan menganulir iddabnya yang telah berjalan sebagiannya

sebelum kehamilan. Suami kedua tidak boleh meminang hingga

iddah terakhimya selesai.

Rabi' berkata: Ketentuan ini berlaku manakala kedua suami

sama-sama menyangkal. Adapun jika keduanya sama-sama

mendakwakan, maka itu berarti masing-masing dari keduanya

mengakui berkewajiban menanggung nafkah.

Seandainya salah safu dari keduanya mendal$/akannya dan
yang lain menyangkal, maka anak tersebut diperlihatkan kepada
juru nasab, lalu juru nasab menautkan nasab anak kepada orang

yang dipandangnya sebagai ayahnya. Sedangkan suami yang

menyangkal tidak dikenai sanksi hadd karena ia menautkan anak

kepada seorang ayah sebelum tampak jelas ia memiliki ayah

selainnya.

Demikian pula ketenfuannya seandainya perempuan

tersebut menikah dengan tiga atau empat suami. Ia harus

menjalani iddah dari suami pertama dan dari setiap suami yang

telah menggaulinya sesudah itu. Ia tidak wajib menjalani iddah dan
suami yang belum menggaulinya di antara mereka.

Seandainya kedua pemikahan satna-sama tidak sah, baik
yang pertama atau yang terakhir, maka ketenfuan di dalamnya
sama seperti ketenfuan dalam pemikahan yang sah dan yang tidak
sah.
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Ketenfuan ini berlaku untuk semua istri merdeka baik

muslimah atau kafir dzimmi, atau budak perempuan muslimah.

Hanya saja, iddah budak perempuan itu setengah dari iddah

perempuan merdeka dalam hifungan bulan, dua kali haidh dalam

hih-rngan haidh, dan sama dengan yang lain dalam persalinan.

Budak perempuan dalam iddalrnya melakukan apa yang dilakukan

perempuan merdeka dalam iddabnya.

Jika suami menthalak istrinya lalu istri mengakui bahwa

iddalrnya berakhir dan ia telah menikah, lalu ia melahirkan anak

kurang dari enam bulan sejak ia menikah, atau kurang dari empat

tahun sejak ia dithalak, maka anak tersebut dihukumi sebagai anak

suami pertama. Jika ia melahirkan anak kurang dari enam bulan

sejak ia menikah dan lebih dari empat tahun sejak ia dithalak oleh

suami pertama, maka anak tersebut bukan anak suami pertama

dan bukan pula anak suami terakhir-

13. Hak Tempat Tinggal dan Nafkah bagi Istri-Istri
Yang Ditalak

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

W G U "$ .;$ :"\: ri H\t 6;fri W-
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'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada umktu mereka dapat
(menghadapi) idahnya (yang wjad dan hitungrah waktu idah itu
serta bertakwalah kepada Allah ruhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan
keji yang terang. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Allah ft berfirman tentang istri-ishi yang dithalak,

W. ";,6${; {* i -xr, t;, ";;K;I
e/" )'1./ zaa; tA f; -Lr*\;;6,f 

dj'K"f, --,"*

"Tempatkanlah *"r.Ol ,Ouru istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
men5rusahkan mereka unfuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika
mereka (isbi-isti yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nalkahn5m hingga mereka bersalin. "
(Qs. Ath-Thalaaq [65]' 6)

Allah ft menyebutkan istri-istri yang dithalak secara umum
tanpa mengkhususkan sebagian dari mereka. Kemudian Allah Bi
menetapkan kewajiban bagi suami-suami mereka untuk memberi
mereka tempat tinssal sesuai kesanggupan mereka. Allah
mengharamkan para suami unfuk mengeluarkan istri-istri mereka,
dan melarang para isfui unfuk keluar, kecuari para istri itu
melakukan perbuatan nista yang nyata (zina) sehingga halal
dikeluarkan. Jadi, yang diajak bicara dengan ayat ini adalah para
suami. Dimungkinkan maksud dari suami mengeluarkan istri yang
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dithatak dari rumahnya adalah tidak memberinya tempat tinggal.

Karena jika orang yang sudah menempati tempat tinggalnya itu

dikeluarkan, maka dikatakan, "la dihalangi dari tempat

tinggalnya." Seperti itulah yang dimaksud dengan suami

mengeluarkan istri. Demikian pula dengan keluarnya istri karena

menolak untuk tinggal di dalamnya, melainkan ia tinggal di tempat

lain. Jadi, inilah keluar yang diharamkan bagi suami dan istri, baik

keduanya sama-sama rela atau sama-sama tidak rela, atau salah

safunya rela dan yang lain tidak rela.

Istri tidak boleh keluar, dan suami tidak boleh

mengeluarkan istri kecuali dalam kasus yang dikecualikan Allah i&,

yaifu ketika istri melakukan perbuatan nista yang nyata dan ketika

ada halangan. Kewajiban yang ditetapkan Allah 6 pada suami dan

istri ini mengandung ibadah bagi keduanya. selain untuk ibadah,

dimungkinkan bertujuan untuk melindungi kemaluan istri di masa

iddah dan melindungi anak jika memang sudah ada dalam rahim

istri. Allah Mahatahu.

Selain makna di atas, perintah Allah & untuk memberi istri-

istri tempat tinggal, larangan bagi mereka untuk keluar dan bagi

suami unfuk mengeluarkan mereka itu juga mengandung

kemungkinan makna bahwa istri-istri tersebut tidak boleh keluar

dalam keadaan apapun, baik siang atau malam, dan tidak pula

untuk keperluan apapun kecuali keperluan yang harus. Sebagian

ulama berpegang pada pendapat ini dalam masalah istri yang

dithalak. Ia mengatakan, "Mereka tidak boleh keluar dalam

keadaan apapun, baik siang atau malam, kecuali ada udzur-"

Seandainya istri yang iddah berbuat demikian (tidak keluar),

maka itu lebih saya sukai. Itu merupakan langkah hati-hati
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sehingga tidak menimbulkan prasangka dalam hati, yang
menghalangi kami unfuk mewajibkan hal ini pada istri yang
menjalani iddah meskipun ayat tersebut mengandung seperti yang
kami pahami itu adalah karena apa yang telah kami sampaikan,
yaitu bahwa ayat ini juga mengandung kemungkinan makna lain
seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. selain ifu terdapat
riwayat sebagai berikut:
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2559. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, ia berkata: Abu zubair mengabarkan kepada kami dari
Jabir, ia berkata: Bibiku dithalak kemudian ia ingin memanen
pohon kurma miliknya, namun ada seorang laki-laki yang
mencegahnya unfuk keluar. Ia lantas menemui Nabi fs, kemudian
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beliau bersabda, "Ya (boleh)! Panenlah pohon kurmamu, karena

barangkali kamu bersedekah atau berbua| 7*n6uikur.'4'94

Pohon para sahabat Anshar ifu biasanya terletak di dekat
rumah-rumah mereka, dan panen pohon kurma itu biasanya

dilakukan pada siang hari.
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194 gp. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Kebolehan Perempuan yang iddah

Ba'in dan Yang Ditinggal Mati Suaminya unhrk Keluar pada Siang Hari untuk
Mentnraikan Hqat,2/L72L, no.55/7483) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.
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2560. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Ismail bin Katsir mengabarkan kepadaku dari

Mujahid, ia berkata, Ada beberapa orang yang mati syahid dalam

Perang Uhud sehingga istri-istri mereka menjadi janda, dan

mereka ifu bertetangga di suatu perkampungan. Mereka datang

kepada Nabi S dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami

merasa sepi pada malam hari. Apakah kami boleh bermalam di

tempat salah seorang di antara kami, lalu jika pagi tiba kami

segera pulang ke rumah-rumah kami?" Nabi S bersabda, "Silakan

kalian berbincang di rumah salah seorang di antara kalian sesuka

hati kalian! Tetapi jika kalian ingin tidur, maka hendaklah setiap

perempuan di antara kalian pulang ke rumahnya!'Lgs
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2561. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ubaidullah, ia berkata,

195 gg. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Iddah, bab Tempat
iddah bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 7 /36, no. 2548\ dari jalur hnu Jumij
dan seterusnya.

Sanad hadits 'uti hasan tetapi terputus. Namun, sanadnya terkuatkan oleh atsar
sesudahnya, serta oleh fatwa sebagian sahabat dan hadits Furai'ah binti Malik yang
dinllat shahih oleh sebagian ulama.
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"Perempuan tidak boleh bermalam safu malam pun rrranakala ia

dalam masa iddah kematian atau thalak kecuali di rumahn\5a."796

14. Alasan Suami Boleh Mengeluarkan Istri

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman tentang istri-istri

yang dithalak,

'qi| J J y <4r-\;'"ur;-;. b 6;? *
"#6,

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka

mengerjakan perbuatan keji yang terang. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]:
1)
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195 gg. Abdurrazzaq dalam Mushannalnya (pernbahasan dan bab yang sama,

7/37, no. 12062) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bahwa Ibnu Umar rS
berkata, "lstri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar dari rumah suaminya."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya seperti yang ada di sini dari segi sanad
dan redaksi. (no. 12051)
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2562. Abdul Aziz blnMuhammaa -n.,guU";, tniuau

kami dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim bin

Harits At-Taimi, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Yang

dimaksud dengan perbuatan keji yang terang adalah istri berkata

keji kepada keluarga suaminya. Jika ia telah berkata keji, maka

boleh mengeluarkanny6. " 197
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197 gg. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (pembahasan: Iddah, bab: Riwayat
tentang Firman Allah, "Kecuali kalau mereka mengerjal<an perbuatan keji yang
terang', 2/431-432) dari jalur Asy-Syafi'i dan Sufyan dari Abdul Azizbin Muhammad
dan seterusnya.

Juga dari jalur Abdullah bin Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Amr mantan
sahaya Muththalib dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang ayat ini,
'Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengery'akan perbuatan kell png tenng." (Qs.
Ath-Thalaaq [55]: 1) Ibnu Abbas rig menjawab, "Yang dimaksud dengan perbuatan keji
yang terang adalah istri berkata kotor kepada keluarga suami dan menyakiti mereka."
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2563. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim,
bahwa Aisyah q,& berkata, "Bertakwalah kamu, hai Fathimah.

Karena engkau sudah tahu mengenai apa ayat ipi."198

1e8 93. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Kisah Fathimah binti eais,
3/418, no. 5323) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Ghundar dari Syu'bah dari
Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah '4u bahwa ia berkata, "Ada apa
denganmu, wahai Fathimah! Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah-maksudnya
terkait ucapannya: tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah."

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Istri yang Dithalak Tiga tidak Berhak atas
Nafkah, 2/1776-1121) dari jalur Ya'qub bin hrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari
Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf telah
mengabarkan kepadanya, bahwa Fathimah binti Qais telah mengabarkan kepadanya,
bahwa dirinya pemah menjadi istri Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah, kemudian dia
menceraikan istrinya yang terakhir kali dengan thalak tiga, lalu dia (iskinya) bemiat
akan mendatangi Rasulullah $ untuk meminta fatwa tentang apakah dia boleh keluar
dari rumahnya (karena merasa tidak aman). Kemudian Rasulullah S menyuruhnya
untuk tinggal di rumah Ibnu UmmiMaktum yang buta. Akan tetapi Marwan menolak
membenarkan berita tentang perempuan yang dithalak tiga diperbolehkan keluar
meninggalkan rumahnya. 'Urwah berkata, "Sesungguhnya Aisyah mengingkari hal ifu
terjadi pada Fathimah binti Qais."

Juga dari jalur Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dengan sanad yang seperti ini,
dengan perkataan 'Urwah, "Aisyah mengingkari hal itu terjadi pada diri Fathimah."

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Orang yang Menentang Fathimah
binti Qais, 2/778, no. 2292) dari jalur Sulaiman bin Daud dari hnu Wahb dari
Abdurrahman bin Abu Zinad dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata,
"Aisyah @ mencela cerita itu dengan sekeras-kerasnya-maksudnya hadits Fathimah
binti Qais. Ia berkata, "Sesungguhnya Fathimah tinggal di tempat terpencil sehingga
ada kekhawatiran terhadapnya. Karena itu Rasulullah # memberikan keringanan
baginya."

Juga dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari AMurrahman bin Qasim
dari ayahnya dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah 4a ditanya, "Tidakkah engkau
memandang perkataan Fathimah?" Ia menjawab, "Sesungguhnya tidak baik baginya
dalam perkara itu." (no. 2293)
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2564. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin
Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufuan, dari Abu Salamah bin
Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafsh

menjatuhkan thalak ba'in kepadanya, padahal ia sedang berada di

Syam. Lalu Abu Amr mengutus wakilnya unfuk mengirimkan
gandum kepadanya, hingga menjadikan Fatimah marah

kepadanya. Abu Amr berkata, "Demi Allah, kamu tidak berhak
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atas apapun dariku." Fathimah bin Qais lantas mendatangi
Rasulullah ij$h d* menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliar:

bersabda, "KamLt tidak berhak mendapatkan nafkah darinya."
Kemudian beliau menyuruhnya unfuk menjalani masa iddabnya di
rumah Ummu Syarik. Setelah ifu beliau bersabda, "Dia adalah

wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Maka jalanilah

masa iddabmu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, dia adalah

seorang yang buta, sehingga kamu dapat meletakkan pakaianmu
r. . . 1OO
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199 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Nalkah Ishi
yang Dithalak, 2/ 58G5871.

Imam AsySyafi'i meringkasnya di sini. Ia meriwayatkan bagian yang diringkasnya
dalam bab tentang larangan suami meminang perempuan yang dipinang saudaranya
(no. 2247). Kami telah mencantumkannya secara lengkap di tempat tersebut dari kitab
AlMuwaththa

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1L74) dari jalur Yahya bin
Yahya dari Malik dan setemsnya.
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2565. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami

dari Amr bin Maimun bin Mihran, dari ayahnya, ia berkata: Aku

tiba di Madinah lalu aku bertanya tentang orang yang paling alim

di sana. Kemudian aku diarahkan kepada Said bin Musayyib. Aku
pun bertanya kepadanya tentang istri yang dithalak secara battah.

Ia berkata, "la menjalani iddah di rumah suaminya." Aku bedanya,

"Lalu, bagaimana dengan hadits Fathimah binti Qais?" Ia

menjawab, "Hah-ia menggambarkan bahwa Said bin Musa54gib

marah-." Said bin Musayyib berkata, "Fathimah telah membuat

masalah bagi banyak orang. Mulutnya ifu pedas sehingga ia sering

mencaci paman-pamannya. Karena itu Rasululluh # men5ruruhnya

untuk menjalani iddahdi rumah Ibnu Umml [rt6[Lr-."200

200 HR. Abdurrazzaq dalam MushannaFnya (pembahasan: Nafkah dan iddah,
bab: Penjamin dalam Nafkah lstn, 7/26, no. 1237) dari jalur lbnu Juraij dari Maimun
bin Mihran, ia berkata, "Aku pemah berdiskusi dengan lbnu Musayyib tentang hadits
Fathimah. Ia berkata, "Fathimah telah membuat masalah bagi banyak orang."

Juga dari jalur Abdullah bin Muharrar dari Maimun bin Mihran dan Ma'mar dari
Ja'far bin Burqan dari Maimur bin Mihran, ia berkata: Aku bertanya kepada lbnu
Musayyib, "Apakah perempuan yang dithalak tiga itu keluar dari rumahnya?" Ia
menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Bagaimana dengan hadits Fathimah." Ia
menjawab, "Dia adalah perempuan yang banyak menimbulkan masalah bagi banyak
omng. Ia bermulut tajam kepada paman-pamannya."

HR. Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama, 2/779, no. 2296) dari jalur
Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin
Mihran, ia berkata, "Aku tiba di Madinah... Kemudian ia menyebutkan redaksi yang
serupa dengan yang ada di sini."
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2566. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Said, dari Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar bahwa

ia mendengar keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Said bin
Ash menceraikan putri Abdurrahman bin Hakam dengan thalak

ba'in, lalu Abdurrahman bin Hakam menyuruh putrinya unfuk
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pindah rumah. Aisyah Ummul Mukminin;4} lantas mengirim

utusan kepada Marwan bin Hakam yang ketika ifu menjabat

sebagai gubernur Madinah, untuk mengatakan, "Bertakwalah

kamu kepada Allah dan kembalikan wanita itu ke rumahnya!"

Dalam hadits Sulaiman, Marwan menjawab, "Abdurrahman telah

mengalahkanku (tidak taat)." Atau dalam hadits Qasim, Marwan

memberi jawaban, "Tidakkah kamu telah mendengar peristiwa

yang terjadi pada Fatimah binti Qais?" Aisyah menjawab, "Tidak

masalah bagimu sekiranya kamu tidak menyebutkan hadits

Fatimah." Marwan berkata, "Jika ada keburukan bagimu, maka

cukuplah buruk bagimu hubungan antara dua orang ini2o1."2o2
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2567. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa

anak perempuan Said bin Zaid menjadi istri Abdullah, kemudian

201 Maksud redaksi ini adalah: Jika kamu mengatakan bahwa Fathimah binti Qais
dipindahkan karena suatu alasan, maka cukuplah buruk bagimu dalam
memperkenankan perpindahan anak perempuan Abdurrahman dengan adanya
hubungan antara perempuan ifu dengan suaminya seandainya ia tinggal di rumah
suaminya."

2o2 117. Ath-Thabmni (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang iddah lstrt di
Rumah Suaminya Manakala Ia Dithalak di Dalamnya, 2/579, no. 63). Dalam
sanadnya disebut nama Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar.

HR, Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Kisah Fathimah binti Qais, 3/418,
no.5321-5322) danjalur Ismail dari Malik dan seterusnya. Ismail dimaksud adalah
Ismail bin Abu Uwais.
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Abdullah menthalaknya secara battah.la lantas keluar dari rumah,

tetapi tindakannya itu ditentang oleh Ibnu Umar.203

Aisyah, Marwan dan Ibnu MusaSryib tahu bahwa hadits
Fathimah tentang Nabi S yang menyuruhnya untuk menjalani

iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum itu benar seperti yang ia
ceritakan. Tetapi mereka berpandangan bahwa itu terjadi karena

ada hal buruk. Ibnu Musayryib bahkan menambahkan bahwa

Fathimah binti Qais sering berbicara pedas kepada paman-

pamannya. Ibnu Musayyib dan selainnya tidak senang lantaran

Fathimah dalam haditsnya menyembunyikan latar belakang

Nabi S menlruruhnya untuk menjalani iddah di selain rumah

suaminya, karena khawatir sekiranya seseorang mendengar hal itu
lalu mengira bahwa perempuan yang dithalak secara battah boleh

menjalani iddah di mana saja yang ia mau.

Itulah Sunnah Rasulullah S dalam hadits Fathimah binti

Qais ketika ia sering berbicara kasar kepada keluarga suaminya,

sehingga beliau menyuruhnya untuk menjalani iddah di rumah Ibnu

UmmiMaktum. Sunnah beliau ini menunjukkan dua makna. Salah

satunya adalah takwil hnu Abbas terhadap firman Allah &,
"Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang"
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) bahwa maksudnya adalah berkata kasar

kepada keluarga suami (takwil tersebut) Insya Allah benar.

203 HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab lrang sarna, no. 64).
Redaksi hadits ini adalah' Dari Nafi', bahwa anak perempuan Said bin Zaid bin

Amr bin Nufail mmjadi istri Abdullah bin Amr bin lJtsman bin Affan. Abdullah bin Amr
menthalaknya secara battah, lalu perempuan ihr pindah dari rumahnya, narnun
tindakannya itu ditentang oleh AMullah bin Umar.

HR. Abdunazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Iddah dan Nafkah, bab:
Penjamin ddlam Nafkah lstt,7/26, no. 12039) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari
Salim dari Ibnu Umar, ia berkata, "Perernpuan yang dithalak sean-a battah bdak
pindah dari rumah suaminyra. hingga batas waktunya (iddah-nya) habis."
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Tampak jelas bahwa Nabi S hanya mengizinkan Fathimah

untuk keluar dari mmah suaminya. Nabi S tidak berkata

kepadanya: Jalanilah iddah di tempat mana saja yang kamu sukal

Melainkan beliau melindungi Fathimah di tempat yang beliau restui

karena saat ifu suaminya tidak ada di tempat dan ia tidak memiliki
wakil untuk melindungi Fathimah. Oleh karena perempuan ini
suka berkata kasar kepada keluarga suaminya, dan dari ucapan

kasarnya ini dikhawatirkan terjadi halyang lebih buruk lagi. Karena

ifu, seandainya suaminya berada di tempat, ia boleh mengeluarkan

keluarganya agar tidak bercampur dengan istrinya itu. Tetapi jika

ia tidak mengeluarkan mereka, maka ia mengeluarkan istrinya ke

rumah lain unfuk melindunginya di rumah tersebut. Suami harus

menyewakan mmah baginya karena ia berhak menghalangi istri
unfuk menjalani iddah di tempat mana saja yang ia suka. Ketika
suami tidak berada di tempat, maka wakil boleh melakukan apa
yang dilakukan suami. Jika ia tidak memiliki wakil, maka sultan

menjadi wali bagi orang yang tidak ada di tempat untuk
menentukan rumah bagi istri guna melindunginya di rumah
tersebut. Jika sultan atau keluarga suami melakukannya dengan

sukarela, maka gugurlah kewajiban suami. Kami tidak mengetahui

adanya seseorang di Madinah di masa lalu yang menyewakan

rumah rumah kepada seseorang. Mereka memberikan tempat
tinggal dan harta benda mereka secara sukarela. Tetapi jika sultan

atau selainnya tidak melakukannya secara sukarela, maka suami

harus menyewakan rumah unfuk ditempati istri. Sultan tidak boleh

menyewakan mmah bagi istri kecuali dengan harga yang paling

ringan bagi suami.

Ketika ucapan kasar istri sedemikian rupa hingga
dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara dua dan keluarga suami
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itu dianggap sebagai alasan bagi keluamya istri dari rumah
suaminya, maka demikian pula dengan setiap perbuatan yang

semakna dengan itu atau lebih lagi. Misalnya, perbuatannya

mengakibatkan sanksi hadd sehingga istri dibawa keluar unfuk
dijatuhi sanksi berjihad, atau ada hak yang ia tanggung sehingga ia

harus keluar unfuk menghadapi gugatan. Atau ia dikeluarkan oleh

pemilik rumah yang ia tempati dengan jalan sewa atau pinjaman,

bukan milik suaminya. Atau rumahnya yang ditinggalinya roboh,
atau ia takut atas keselamatan diri dan harta bendanya sekiranya ia

tetap tinggal di rumah ifu, atau alasan-alasan lain yang serupa.

Dalam kasus-kasus ini suami boleh melindungi istri di tempat lain

dengan cara menyewakan rumah baginya.

Jika suami menyuruh istri untuk menyewa rumah tertenhr

lalu ia menyewa rumah, maka harga sewanya ditanggung suami

manakala istri menunfuforya. Jika suami tidak menyuruhnya, lalu

istri menyewa sendiri rumah dan suami tidak melarangnya, dan

tidak pula suami berkata kepadanya, "Tinggallah di rumah ini!",
maka jika istri menunfut harga sewa saat ia masih dalam iddah,

maka suami membayar sewa rumahnya ihr sejak iski menuntuhya
hingga iddalrnya selesai. Jika istri tidak menuntutrya hingga

iddabnya selesai, maka itu berarti istri telah meninggalkan haknya,

dan menentang suami karena tidak mau ditempatkan oleh suami

di suatu tempat, sehingga ia tidak memiliki hak tempat tinggal

dalam keadaan ia membangkang, terlebih lagi iddal>nya telah

selesai. Jika suami menempatkan istrinya di suafu tempat miliknya

sesudah thalak, atau suami menthalaknya di suafu tempat milik
suami, atau suami menthalak istri saat istri berkunjung, maka istri

harus kembali ke rumah milik suami. Jika suami menthalaknya di
suafu rumah milik suami sebelum suami pailit, kemudian sesudah
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itu suami pailit, maka istri lebih berhak atas rumah tersebut

daripada orang-orang yang berpiutang kepada suaminya.

Sebagaimana istri lebih berhak atas rumah ifu seandainya suami

menyewakan rumah dan mengambil uang se\uanya dari istri (lebih

berhak) daripada orang-orang yang berpiutang; atau ketika suami

mengakui kepada istri bahwa istri memiliki hak tempat tinggal

pada suami sebelum orang-orang yang berpiutang menagih hak

mereka kepada suami.

Jika di rumah tempat suami menempatkan istrinya ihr

masih ada sisa mangan, maka istri lebih berhak atas ruangan yang

cukup baginya dan bisa menutupinya dari rumah itu, sedangkan

orang-orang yang berpiutang lainnya lebih berhak atas sisanya.

Karena ruangan yang cukup itu mempakan sesuafu yang diberikan

suami kepada istri, tetapi istri tidak berhak atas pokoknya. Suami

pun tidak menghibahkan mmah itu kepada istri sehingga kalau

demikian maka istri lebih berhak atasnya. Melainkan mmah
tersebut adalah pinjaman. Apa saja yang dipinjamkan itu tidak
dimiliki orang yang diberi pinjaman, sehingga orang-orang yang

berpiutang pada suami lebih berhak daripada orang yang diberi

pinjaman.

Seandainya thalak dijatuhkan suami pada istri sesudah

sultan menyita hartanya unfuk orang-orang yang berpiutang, maka

istri sama kedudukannya dengan orang-orang yang berpiutang

dalam memperoleh sewa tempat tinggal, dan suami melindungi

istri di tempat yang ia sewakan. Jika keluarga istri atau selain

keluarga istri memiliki sebuah rumah kemudian ia ingin menempati
rumah tersebut, sedangkan suami ingin menempatkan istri di
rumah lain, maka jika suami menyewakan rumah unfuk istri, maka

s92



Al l)mnt

suami lebih berhak untuk menempatkan istri di tempat yang ia
pilih. Tetapi jika suami tidak menyewakan rumah baginya dan
tidak memperoleh rumah, maka istri tidak harus menjalani iddah di
tempat yang diinginkan suami tanpa ada rumah yang diberikan
suami kepadanya. Istri menjalani iddah di tempat yang ia sanggupi

asalkan dekat, amanah, tertufup, dan sendirian atau bersama

orang lain yang tidak dikhawatirkan. Jika istri meminta
ditempatkan di rumah yang mengkhawatirkan, maka saya

melarangnya. Seandainya dalam semua kasus ini sultan

memberikan uang sewa rumah, maka ifu lebih saya sukai, dan

sultan bisa melindungi perempuan tersebut di rumah yang disewa

sultan.

Dalam setiap pemikahan yang sah, ketika suami menolak

istrinya yang berstafus rumah dan merdeka, atau kafir dzimmi,

atau budak, maka ketenfuannya sama seperti yang saya sampaikan

unfuk perempuan merdeka. Hanya saja, perempuan kafir dzimmi
boleh mereka keluarkan dari rumah di masa iddah. Manakala

mereka mengeluarkan istri kafir dzimmi, maka ia tidak berhak atas

nafkah jika ia hamil, dan tidak pula tempat tinggal, baik dalam
thalak itu suaminya berhak untuk rujuk atau tidak. Demikian pula

dengan setiap suami yang berstafus merdeka dan muslim atau kafir

dzimmi, atau seorang budak, yang diizinkan tuannya untuk
menikah. Budak laki-laki harus menanggung kewajiban tempat
tinggal dan nafkah bagi istrinya, baik istrinya itu merdeka atau

budak perempuan yang dibiarkan tinggal bersamanya, seperti

kewajiban yang ditanggung lakilaki yang merdeka. Nafkah bagi

istri saat menjadi istri itu tidak lebih wajib daripada tempat tinggal

dan nafkah bagi istri sesudah dithalak.
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Jika suami tidak berhak untuk rujuk, maka seperti itu juga

ketenfuannya terkait tempat tinggal. Adapun ketika suami berhak

untuk rujuk, maka hak istri terhadap tempat tinggal dan nafkah itu

sama seperti hak istri yang belum dithalak, karena keduanya saling

mewarisi di masa iddah, dan ila' suami juga jafuh pada istri. Suami

tidak boleh memindahkan istri dari rumahnya ke rumah lain

kecuali istri berkata kasar, atau suami rujuk kepada istri sehingga

suami boleh memindahkan istrinya ke tempat mana saja yang ia

suka. Suami boleh mengeluarkan istri sebelum rujuk kepadanya

manakala ia berbicara kasar kepada suami, sebagaimana ishi yang

tidak boleh dirujuki itu boleh dikeluarkan. Allah jua yang memberi

kita taufiq.

15. Nafkah Istri yang Suaminya Tidak Berhak untuk
Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman tentang ishi-istri

yang dithalak,

W- {^6t3{; if* or,Xa 4 :,'";,iSA

ay"':A17'b;5'- {{-W\},;(t ,f di "S"frW
'1fiA-#,6K,r;:"5

"Tempatkanlah mereka (para isbi) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah karnu

menSrusahkan mereka unfuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika
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mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

kemudian jika mereka men5rusukan (anak-anak) mu unfukmu,

maka beikanlah kepada mereka upahnya. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]'
6)

Dapat dipahami dengan jelas dari ayat ini -Allah
Mahatahu- bahwa ia berlaku unhrk iski yang dithalak dalam

keadaan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Karena ketika

Allah memerintahkan suami unfuk menyediakan tempat tinggal

secara umum, kemudian Allah & berfirman tentang nafkah, "Dan

jika mereka (isti-istui yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin",

maka hal itu menunjukkan bahwa kelompok suami yang

diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istui-istri yang

hamil itu merupakan kelompok suami yang ditun;ukkan oleh Kitab

bahwa tidak ada hak nafkah bagi istri-istri yang tidak hamil di

antara mereka. Karena ketika Allah mer,vajibkan nafkah bagi istri

yang dithalak dengan sifat tertentu, maka hal ifu mengandung dalil

bahwa nafkah tidak wajib diberikan kepada istri yang dithalak yang

tidak memiliki sifat tersebut.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda

pendapat bahwa iski yang dithalak yang suaminya berhak untuk

rujuk kepadanya itu masih dalam makna sebagai istri dalam hal

kewajiban suami unhrk memberikan nafkah dan tempat tinggal

kepadanya; bahwa thalak, ila', zhihar, dan sumpah li'an suami

bisa jatuh pada istri; dan bahwa keduanya saling mewarisi. Oleh

karena itu, ayat di atas berbicara tentang istri-istri yang dithalak

lainnya. Tidak ada satu pun dari iski yang dithalak yang berbeda
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darinya kecuali istri yang dithalak dimana suami tidak memiliki

berhak untuk rujuk kepadanya.

Dalil dari Kitab Allah sudah cukup untuk menjelaskan

gugurnya nafkah tuannya bagi istri yang suaminya tidak berhak
untuk rujuk kepadanya. Sunnah Rasulullah tB pu., menunjukkan

hal tersebut.
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2568. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin

Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufuan, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafsh

menjatuhkan thalak ba'in kepadanya, padahal ia sedang berada di

Syam. Lalu Abu Amr mengutus wakilnya unfuk mengirimkan
gandum kepadanya, namun Fathimah marah kepadanya. Abu

Amr berkata, "Kamu tidak berhak atas nafkah dariku." Fathimah
bin Qais lantas mendatangi Rasulullah $ dan menceritakan
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kejadian ifu kepada beliau. Beliau bersabda, 'Kamu tidak berhak

mendapatkan nafkah darinyl' ."2o4
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2569. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada

kami dari hnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan

kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia mendengarnya

berkata, "Nikah untuk istri yang dithalak itu selama ia tidak

diharamkan (bagi suami). Jika ia telah diharamkan, maka diberi

mut'ah dengan cara yang -uLr.r1. "205

LTaJ ,.> .'J;' 7', f -f-r= Jt J,9
.//.o IU_,;l -Y oV.
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204 gu61L ini telah disebutkan berikut takhnlnya pada no. 2564.
2os 93, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab:

Ulama yang Berpendapat bahwa Istri yang Dithalak Tiga Kali Berhak atas Nafkah,
4/L36, no. 18657) dari jalur Ghundar dari hnu Juraij dan seterusnya.
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*"dtt t;p ,JiAt Fi"c,AL:ifi {t'tt
Qd>v 1o.t&

2570. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Atha' berkata, "Perempuan yang dithalak secara

battah dalam keadaan hamil itu tidak berhak apapun dari suami,

kecuali suami memberinya nafkah lantaran kehamilannya. Jika ia
tidak hamil, maka ia tidak berhak atas nafkal-r."2o5

Jadi, setiap perempuan yang dithalak dimana suaminya

berhak untuk rujuk kepadanya itu berhak atas nafkah selama ia

dalam iddah dari suami tersebut. Sedangkan setiap ishi yang

dithalak sedangkan suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya

itu tidak berhak atas nafkah dalam masa iddal>nya, kecuali ia
hamil sehingga suami wajib menafkahinya selama ia hamil. Dalam

hal ini tidak ada beda apakah suami berstafus merdeka, budak,

atau kafir dzimmi; dan apakah istrinya budak perempuan,

perempuan merdeka, atau kafir dzimmi.

Semua yang kami sampaikan, yaifu mut'ah (pemberian

yang bersifat menghibur hati) bagi istri yang dithalak, tempat

tinggal atau nafkah baginya itu tidak lain berlaku dalam pemikahan

yang sah dan berlaku. Adapun dalam pemikahan yang terhapus,

tidak ada kewajiban nafkah, mut'alflan tetapi, meskipun di
dalamnya ada kewajiban mahar lantaran terjadinya persefubuhan,

baik istri hamil atau tidak hamil.

206 gp. Abdurrazzaq dalam Mushannalnya (pernbahasan: Iddah dan Nafkah,
bab lddah dan Nafkah bagi Ishi yang Hamil, 7/78, no.12015) dari jalur hnu Juraij
dan seterusnya.

/ /a/ a /
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Jika suami menthalak iskinya tanpa ada hak rujuk di

dalamnya, lalu istri mengakui hamil sedangkan suami

menyangkalnya, atau ia tidak menyangkalnya tetapi juga tidak

mengakuinya, maka ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, ia menghifung sejak hari jahrhnya thalak, dan

berapa nafkah standar unfuknya dalam setiap bulan dari bulan-

bulan tersebut. Jika ia melahirkan anak, maka semua ihl

dibayarkan kepadanya karena kehamilan tidak diketahui dengan

pasti hingga ia melahirkan anak.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia juga

mengatakan bahwa firman Allah, "Dan jika mereka (isti-isti yang

sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

nalkahn5m hingga mereka bersalin" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6l
mengandung kemungkinan makna' kalian wajib menafkahi mereka

hingga mereka melahirkan anak. Kewajiban ini tidak gugur seperti

gugumya istri yang tidak memiliki hak nafkah selain istri-istri yang

hamil. Ia juga mengatakan bahwa Allah S berfirman,

"ffit $, 3r 5 
^:? 

$6dIi,i'f,*,
"Allah mensyaiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

unfuk) anak-anakmu, yaifu bagian seorang anak lelaki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]:

10)

Mereka mengatakan bahwa seandainya seorang laki-laki

meninggal dunia dalam keadaan memiliki bayr yang masih dalam

kandungan, maka tidak disisihkan unfuk bayi tersebut warisan

anak laki-laki atau warisan anak perempuarl karena bisa jadi
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jumlahnya banyak. Kami menyisihkan warisan hingga tampak
jelas. Jika sudah tampak jelas, maka kami memberikan warisan
kepadanya. Demikian pula seandainya mewasiatkan anak yang

masih ada dalam kandungan atau berwasiat unfuknya. Demikian
pula dengan ahli waris atau penerima wasiat seandainya ia tidak
berada di tempat. Sesuatu tidak diberikan kecuali secara pasti.

Mereka juga mengatakan, "Apa pendapat Anda seandainya

istri yang dithalak itu ditunjukkan kepada beberapa perempuan,

kemudian mereka mengatakan, 'Di perutnya ada janin,' kemudian

kami memberikan nafkah kepadanya, tetapi kemudian perutnya

kempis lagi sehingga kita tahu bahwa di perutnya tidak ada janin?

Tidakkah kita tahu bahwa kita telah memberikan sebagian dari
harta suami untuk hal yang tidak wajib baginya? Seandainya kami
memutuskan unfuk mengembalikan nafkah ihl, maka
sesungguhnya kami tidak memufuskan suafu perkara sepertinya
kemudian kami membatalkannya."

Kedua, istri menghitung sejak hari ia dithalak suaminya dan
dilihat oleh beberapa perempuan. Jika mereka mengatakan, "Di
perutnya ada kehamilan," maka suami memberikan nafkah
kepadanya hingga ia melahirkan. Jika mereka mengatakan, "Tidak
jelas," maka dihitung harinya lalu ditinggalkan hingga mereka
mengatakan sudah jelas. Jika mereka mengatakan, "Sudah jelas,"

maka ia diberi nafkah unhfi hari-hari yang lalu sejak suami
menthalaknya hingga ia melahirkan anak. Kemudian suami tidak
wajib memberinya nafkah sesudah ia melahirkan, kecuali ia
men5rusui anak yang dilahirkan sehingga suami memberikan upah
standar kepada istri untuk men5nrsui, bukan sebagai nafkah.
Seandainya suami menthalak istrinya kemudian tampak kehamilan
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padanya, namun ketika kehamilan ifu disampaikan kepadanya

justru ia menyangkalnya dan menuduh istrinya berzina, maka ia

melakukan sumpah li'an terhadap istrinya, dan ia tidak

menanggung nafkah. Seandainya ia melakukan sumpah li'an
kepada istri sehingga kami telah membebaskannya dari kewajiban

nafkah, kemudian ia mendustakan dirinya, maka ia dikenai sanksi

hadd, nasab anak ditautkan kepadanya jika anak lahir sempurna,

dan darinya diambil menafkahi yang saya batalkan. Demikian pula,

jika pengakuan akan kebohongannya ifu terjadi sesudah persusuan

anak, maka saya mengharuskannya unfuk membayar upah
persusuan dan nafkah anak. Demikian pula, seandainya ia

mendustakan dirinya sesudah anak meninggal dunia, maka saya

mengambildarinya nafkah kehamilan, persusuan dan anak.

Jika para bidan mengatakan, "Ada janin dalam perut istri

yang dithalak suaminya dalam keadaan suaminya tidak berhak

untuk rujuk kepadanya," lalu suami memberinya nafkah tanpa ada

perintah sultan, atau hakim memaksanya unfuk memberikan

nafkah kepada istrinya, kemudian diketahui bahwa tidak ada janin

dalam perut istrinya ifu, maka suami meminta kembali nafkah yang

telah ia keluarkan dalam dua keadaan tersebut. Karena kami

memberikan nafkah kepada istri dalam kapasitas sebagai

kewajiban suami, sehingga apabila diketahui bahwa suami tidak

wajib memberi nafkah, maka ia menunfut pengembalian nafkah

yang serupa dengan nafkah yang telah diambil istri jika ia memiliki

padanan, atau nilainya pada hari suami menyerahkan nafkah

kepada istrinya jika tidak memiliki padanan.

Setiap iski yang pemikahannya sah lalu dipisahkan di

antara suami ifu ketenfuannya seperti yang saya sampaikan,
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seperti istri yang melakukan khului istri yang diberi kebebasan

memilih untuk menjatuhkan thalak pada dirinya, istri yang diberi

kuasa untuk menjatuhkan thalak pada dirinya, istri yang dithalak

tanpa sebab, budak perempuan yang diberi pilihan lalu ia memilih,

suami yang menipu istri dalam masalah nasab dan temyata

nasabnya rendah sehingga istri memilih pisah, istri yang menipu

suami sebagai perempuan merdeka padahal sebenamya ia budak

perempuan, atau istri mendapati suami sakit kusta, belang atau

gila lalu ia memilih pisah, atau suami mendapati istrinya seperti ifu

lalu ia menthalaknya. Seandainya dalam kasus-kasus ini istri dalam

keadaan hamil, maka suami wajib menafkahi istrinya hingga

melahirkan.

Dalam setiap pemikahan yang tidak sah dalam keadaan

apapun, seperti pemikahan tanpa wali atau tanpa saksi, atau

pemikahan dengan perempuan yang tidak rela atau dipaksa, lalu

perempuan tersebut hamil, maka ia memperoleh mahar karena

faktor persetubuhan, tetapi ia tidak memperoleh nafkah iddah dan

kehamilan.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain,

yaitu bahwa perempuan tersebut memperoleh nafkah kehamilan

meskipun pemikahannya tidak sah karena nasab anak ditautkan

kepada laki{aki yang menghamilinya. Oleh karena jika laki{aki
tersebut menthalaknya dalam keadaan tidak hamil itu perempuan

tersebut tidak disebut sebagai ishi sehingga ia terputus dari laki{aki
tersebut, maka ia juga tidak memperoleh nafkah, sehingga kami

tahu bahwa nafkah diberikan kepadanya seandainya suami

mengakui kehamilannya.
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Setiap istri yang dithalak dalam keadaan suami tidak berhak

untuk rujuk kepadanya, dimana iddah-nya dihitung dengan

hifungan bulan, lalu ia mengalami haidh sesudah berjalan dua

bulan, maka ia memulai iddah dari awal dengan haidh, kemudian

suami wajib memberinya nafkah selama ia dalam masa iddah.

Seandainya ia telah haidh tiga kali, maka ia telah membersihkan

dirinya dari keraguan. Ia berhak atas nafkah hingga ia mengalami

keluar darah dari haidh ketiga. Jika ia ragu, maka ia menahan diri
dari pemikahan dan suami berhenti memberinya nafkah. Jika

temyata ia hamil, maka ketenfuannya sama seperti perempuan

yang tampak jelas kehamilannya, yaitu diberi nafkah hingga

tampak jelas, atau nafkahnya ditangguhkan hingga ia melahirkan.

Jika apa yang dikira sebagai kehamilan itu kempis lagi, maka ia
mengembalikan nafkah yang telah ia ambil sesudah ia mengalami

keluar darah dari haidh ketiga.

Demikian pula jika iddabnya mengikuti hitungan bulan lalu

ia ragu; hukumnya sama, tidak berbeda sama sekali. Seandainya

iddabnya dihitung dengan hitungan bulan lalu ia ragu (dalam soal

kehamilan), maka ia menahan diri dari yang meragukan. Jika ia
mengalami haidh tiga sesudah tiga bulan, maka ia berhak atas

nafkah selama tiga haidh hingga selesai iddalrnya, dan ia tidak

berhak atas nafkah sesudah tiga haidh, dan tidak wajib iddah. Jika

ia ragu akan kehamilan, maka ia menahan diri, dan suami tidak

memberinya nafkah hingga tampak jelas. Sesudah itu,

ketenfuannya sama seperti ketenfuan dalam kasus kehamilan

manakala sudah jelas, baik menurut pendapat ulama yang

mengatakan suami tidak memberinya nafkah hingga ia melahirkan,

dimana suami menahan nafkah hingga istri melahirkan, kemudian

suami memberikan nafkah sejak hari ia menghentikan nafkah
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hingga istri melahirkan; atau menurut ulama yang mengatakan

bahwa suami memberinya nafkah manakala telah tampak

kehamilannya, dimana suami memberinya nafkah sejak ia

menahan nafkah hingga tampak jelas kehamilannya, dan sejak

tampak jelas kehamilannya hingga ia melahirkan. Jika
kehamilannya batal, maka istri mengembalikan nafkah sesudah

tiga bulan. Suami memberinya nafkah hingga ia melahirkan janin

terakhir, meskipun jaraknya terpisah beberapa hari.

Jika istri hamil sedangkan suami tidak berhak untuk rujuk

kepadanya, sehingga suami memberinya nafkah sejak ia
menthalaknya hingga lewat empat tahun, namun istri tidak

kunjung melahirkan, maka istri mengembalikan nafkah sejak suami

menthalaknya, karena kami tidak menghubungkan kehamilan ifu
pada suami, dan istri tidak berhak atas nafkah dalam masa iddah

kecuali ia hamildari suami yang menthalaknya.

16. Istri dari Suami yang Hilang

Asy-Syafi'i berkata: Allah {fu berfirman,

d;ie@wjtit4s
"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami

wajibkan kepada mereka tentang istri-isbi mereka." (Qs. Al
Ahzaab [33], 50)

Rasulullah S menetapkan suami wajib menafkahi istrinya,

dan Allah fu telah menetapkan beberapa hukum di antara suami-

istri. Di antaranya adalah li'an, zhihar, ila', danjafuhnya thalak.
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Umat Islam setahu kami tidak berbeda pendapat bahwa hak

tersebut berlaku bagi istri atas setiap suami, baik ia ada di tempat

atau tidak ada di tempat. Mereka juga tidak berbeda pendapat

bahwa istri tidak wajib iddah kecuali akibat kematian atau thalak.

Allah ffi berfirman,

'6,'r5j; q;J'ai:t;'&'i;d i-li',
b-Gr;rr:;fi'^;.t1

,
"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isti'istri (hendaklah para isti itu) menangguhkan

dirinya (bendah) empat bulan sepuluh hai." (Qs. Al Baqarah [2]:

234\

Allah & juga berfirman,

6ilkiry4;jx3c,J"apt5
tq"6.U;gn g!;i't4t f\5'Li1'o\4 o9:J5

q Uli 5i1 i" -;-'" i' e" <--'-", 1*3 .+i)

5; g {,u og N5 "&,q d ry ;xj
"FjE'bAi'frr;

'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh istri-istrimu, iika mereka tidak mempunyai anak.
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Jika istriistrimu ifu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.
Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka
para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan "(Qs. An-Nisaa' l4l: 72)

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda
pendapat bahwa seandainya suami atau istri atau salah safu dari
keduanya tidak berada di tempat, baik di darat atau di laut, baik
keberadaan keduanya diketahui atau tidak, lalu keduanya atau
salah safu dari keduanya meninggal dunia sehingga kabar
keduanya tidak diketahui, atau keduanya ditawan oleh musuh lalu
mereka membawanya ke tempat yang tidak ada kabamya, maka
kami tidak memberikan warisan kepada salah safu dari keduanya
dari pasangannya kecuali dengan kabar pasti akan kematiannya
sebelum kematian pasangannya. Demikian pula menumt saya
dengan istri dari lakilaki yang tidak berada di tempat, bagaimana
pun kepergiannya, baik seperti yang saya sampaikan atau yang
belum saya sampaikan, dengan ditawan musuh, atau suami pergi
sendiri hingga tidak diketahui kabar beritanya, atau terlunta{unta
karena hilang akal, atau keluar begitu saja hingga tidak terdengar
kabar beritanya, atau menaiki kapal hingga tidak datang kabamya,
atau datang berita terjadi kapal tenggelam dan mereka berpikir
bahwa suami berada dalam kapal tersebut tetapi mereka tidak
yakin.

Dalam kasus-kasus tersebut, istri tidak menjalani iddah darr
tidak menikah untuk selama{amanya hingga ia menerima kabar
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pasti tentang kematian suaminya. Sesudah itu la menjalani iddah

sejak hari ia meyakini kematian suaminya, dan mewarisinya.

Seorang perempuan tidak menjalani iddah akibat kematian dan

perempuan sepertinya ifu mewarisi, melainkan ia juga memberikan

warisan kepada suaminya yang karena kematiannya istri menjalani

iddah. Seandainya suami menthalaknya sedangkan ia tidak

diketahui keberadaannya, atau melakukan ila', zhihar, atau

menuduh istrinya berzina, maka tindakannya ifu berlaku baginya

sebagaimana tindakan tersebut berlaku bagi suami yang ada di

tempat dalam semua kasus ini. Oleh karena demikian

ketenfuannya, maka tidak boleh seorang istri yang padanya jafuh

berbagai tindakan yang bisa jatuh pada istri itu (tidak boleh)

menjalani iddah, baik dari thalak atau dari kematian. Misalnya,

seandainya istri mengira bahwa suaminya menthalaknya atau mati

meninggalkannya, maka ia tidak menjalani iddah dan thalak

kecuali dengan yakin.

Demikian pula, seandainya ia menunggu selama bertahun-

tahun atas perintah hakim, menjalani iddah, dan menikah, lalu

suami pertama yang hilang ifu menthalaknya, maka thalaknya itu

jatuh padanya. Demikian pula, jika suaminya melakukan ila',

zhihar atau menuduhnya berzina, maka tindakan suami tersebut

berlaku sebagaimana berlaku bagi suami pada umumnya.

Demikian pula, seandainya istri menanti atas perintah hakim

selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah dan

menyempumakannya selama empat bulan sepuluh hari, lalu ia

menikah dan digauli suami kedua, atau ia menikah tetapi belum

digauli, atau ia tidak menikah, lalu suami pertama yang hilang itu

menthalaknya dalam semua keadaan ini, maka thalak tersebut

jafuh padanya karena suami pertama ifu masih menjadi suaminya.
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Demikian pula, seandainya suami pertama melakukan
zhihar kepadanya atau menuduhnya berzina, atau melakukan i/a'
kepadanya, maka semua itu berlaku layaknya suami yang lain.
Hanya saja, suami pertama dihalangi untuk menyefubuhinya
karena ada syubhat berupa pemikahan dengan suami lain. Karena
itu, suami pertama tidak diperintahkan untuk kembali kepada
istrinya hingga istrinya ifu menjalani iddah dari suami yang lain,
karena ia telah digauli suami yang lain. Jika istri telah
menyempumakan iddah-nya, maka suami diberi penangguhan
sejak hari istri menyempumakan iddabnya selama empat bulan.
Ifu adalah saat dimana kemaluan istri halal bagi suami pertama.
Jika suami pertama menggaulinya, maka ia telah keluar dari thalak
ila', dan ia harus membayar kaffarah. Jika suami tidak menggauli
istrinya, maka ia diperintah unhrk memilih antara menggaulinya
atau menthalaknya.

Istri diberi nafkah dari harta suami yang hilang sejak suami
itu hilang hingga diketahui kabar kematiannya dengan pasti.

Jika hakim menetapkan penangguhan bagi istri selama
empat tahun, maka ia diberi nafkah selama ifu. Demikian pula
dengan nafkah selama empat bulan sepuluh hari, dan nafkahnya
diambil dari harta suami. Jika ia telah menikah, maka ia tidak
diberi nafkah dari harta suami yang hilang karena ia telah
menghalangi dirinya dari suami. Demikian pula, ia tidak diberi
nafkah saat ia dalam iddah dan suami kedua seandainya ia
menthalaknya atau mati meninggalkannya; dan tidak pula sesudah
itu- saya menghalangi nafkah bagi istri bukan karena ia telah
menjadi istri bagi suami kedua, bukan karena ia harus menjalani
iddah dari suami kedua, bukan karena di antara keduanya terjadi

608



AlUmm

pewarisan, dan bukan karena thalak suami atau hukum-hukum

suami-istri yang lain berlaku padanya kecuali penautan nasab anak

kepadanya seandainya ia menggaulinya. Saya menghalangi nafkah

bagi istri dari suami pertama karena ia telah mengeluarkan dirinya

dari tangan suami pertama dan dari tertahannya istri pada suami,

sebagaimana istri tertahan pada suaminya yang tidak ada di

tempat karena syubhat. Jadi, saya menghalangi nafkah bagi istri

dalam keadaan dimana ia menghalangi dirinya dengan jalan nikah

dan iddah. Seandainya ia berada satu kota bersama suami

pertama, lalu ia menghalangi dirinya dari suaminya, maka saya

juga menghalangi nafkah baginya lantaran ia membangkang-

Saya juga menghalangi nafkah baginya sesudah ia

menjalani iddah dari suami yang kedua karena ia telah

meninggalkan haknya dari suami pertama dan memperkenankan

dirinya bagi suami lain dengan pengertian bahwa ia telah keluar

dari ikatan dengan suami pertama. Seandainya suami pertama

tetap menafkahinya saat ia tidak berada di tempat, kemudian ada

bukti pasti akan kematiannya di suafu waktu, maka ia harus

mengembalikan setiap yang ia ambil dari nafkah itu sejak suaminya

meninggal dunia, sehingga ia berhak atas warisan saja.

Seandainya hakim memutuskan baginya unfuk menikah,

lalu ia menikah, maka pernikahannya terhapus. Jika ia telah

digauli, maka ia tidak memperoleh mahar. Jika ia belum digar:li

dan disefubuhi, maka ia memperoleh mahar standar, bukan mahar

yang disebutkan suami baginya, lalu pemikahannya dihapus. Jika

pemikahannya tidak dihapus hingga suami meninggal dunia atau

perempuan tersebut meninggal dunia, maka tidak ada warisan

baginya dari suami, dan suami juga tidak memperoleh warisan

609



Al Utnm

darinya. Jika salah safu dari keduanya diputuskan memperoleh
warisan dari pasangannya, maka ia harus mengembalikan warisan
itu.

Jika suami yang meninggal dunia, maka warisannya
dikembalikan kepada para ahli warisnya. Jika istri yang mati, maka
warisan suami pertama ditahan hingga diketahui apakah ia masih
hidup sehingga ia mewarisinya, atau sudah mati sehingga
dikembalikan kepada ahli waris istri selain suaminya yang kedua.
seandainya suaminya yang pertama meninggal dunia, maka ia
mewarisinya, dan kami mengeluarkan perempuan tersebut dari
tangan suami terakhir dalam keadaan apapun.

Seandainya istri telah menunggu selama empat tahun,
kemudian ia menjalani iddah selama empat tahun sepuluh bulan,
kemudian ia menikah dan melahirkan beberapa anak, kemudian
suami pertama datang, maka anaknya ifu dihukumi sebagai anak
suami kedua karena ia dihukumi sebagai firasydengan jalan
syubhat. Kemudian istri dikembalikan kepada suami pertama,
tetapi suami pertama dilarang menggaulinya hingga ia menjalani
iddah selama tiga kali haidh. Jika ia termasuk perempuan yang
tidak haidh karena menopause atau masih kecil, maka iddalrnya
tiga bulan. Jika ia hamil, maka iddalrnya sampai ia melahirkan.
Jika ia telah melahirkan, maka suami pertama berhak melarang
istri untuk menyusui anaknya kecuali persusuan pertama, dan
kecuali dalam keadaan jika ia membiarkan anak tersebut maka
tidak ada perempuan lain yang menyusuinya selain dirinya.
selanjutnya suami boleh melarang istri melakukan selain ifu. suami
tidak menafkahi istri di masa-masa iddah dan persusuan terhadap
anak laki-laki lain sama sekali. Seandainya suami pertama dan

610



AlUmm

suami kedua saling mengklaim anak, sedangkan istri melahirkan

saat ia masih bersama suami lain, maka anak tersebut

diperlihatkan kepada juru nasab.

Manakala suami pertama menthalaknya, maka thalaknya

jatuh padanya. Seandainya suami pertama menthalaknya atau mati

meninggalkannya saat ia berada pada suami kedua, maka ifu

berarti ia berada pada selain suaminya, sehingga ia harus

menjalani iddah kematian dan thalak. Ia berhak atas warisan

seandainya suami pertama meninggal dunia, dan berhak atas

tempat tinggal di masa iddah dalam kasus thalak-dan menurut

pendapat ulama yang berpendapat ia berhak atas tempat tinggal

dalam kasus suami pertama mati. Seandainya suami kedua mati,

maka ia tidak mewarisinya. Demikian pula suami keduanya tidak

mewarisinya seandainya ia rnati.

Seandainya istri dari suami yang hilang mati berikut suami

yang hilang itu sendiri, sedangkan tidak diketahui siapa di antara

keduanya yang mati terlebih dahulu, maka keduanya tidak saling

mewarisi, sebagaimana orang yang samar kematiannya seperti

para korban pembunuhan, orang-orang yang tenggelam dan

selainnya tidak saling mewarisi kecuali ada kepastian bahwa salah

safu dari keduanya mati sebelum yang lain, sehingga yang terakhir

mati ifulah yang mewarisiyang pertama mati.

Seandainya suami pertama dan suami kedua mati

sedangkan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang mati

terlebih dahulu, maka istri memulai iddah selama empat bulan

sepuluh hari karena ifulah pemikahan yang sah. Iddah pertama

untuk akad nikah yang pertama. Kemudian ia menjalani iddah

selama tiga kali haidh. iddah yang satu tidak memasuki (tidak
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digabung) dengan iddah yang lain, karena iddah wajib baginya dari

dua jalan yang berbeda, sehingga tidak sah sekiranya ia hanya

mengerjakan salah safunya saja tanpa mengerjakan yang lain.

Karena keduanya berada dalam safu wakfu. Seandainya suarni

pertama mati terlebih dahulu kemudian ia menjalani iddah selama

sebulan atau lebih, kemudian tampak kehamilan padanya,

kemudian ia melahirkan, maka ia telah halal dari suami yang

mengakibatkan kehamilannya, yaifu suami terakhir. Kemudian ia

menjalani iddah dari suami pertama selama empat bulan sepuluh

hari. Alasannya adalah karena ia mendahulukan iddah kedua

daripada iddah pertama dalam keadaan ia menanggung iddah

kehamilan dari suami kedua.

Akan tetapi, seandainya suami pertama mati sebelumnya,

kemudian ia menjalani iddah selama sebulan atau lebih, kemudian

ia merasakan kehamilan, maka ia diperintahkan unfuk menunggu.

Jika ia menunggu dan melihat dirinya tetap hamil, dan selama

penantian itu telah berjalan empat bulan sepuluh hari, dan selama

itu ia mengalami haidh dimana ia mengalami haidh dalam keadaan

hamil, kemudian ia mengalami haidh tiga kali dan tampak jelas

bahwa sebenarnya tidak hamil, maka ifu berarti ia telah

menyempumakan iddah dari keduanya secara bersama-sama. Ia

tidak perlu mengawali iddah yang kedua dari awal sembari

melakukan lhdad. Seperti seandainya ia ditinggal mati suaminya

sedangkan ia tidak tahu hingga ia melewati waktu empat bulan

sepuluh hari, maka kepadanya dikatakan, "Kamu tidak perlu

memulai dari awal iddah untuk suami yang kedua."

Demikian pula, seandainya kedua suami ifu mati secara

bersama-sama sedangkan istri tidak mengetahui hingga berlalu
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empat bulan sepuluh hari dan tiga kali haidh sesudah dipastikan
kematian keduanya secara bersama-sama, maka ia tidak perlu
mengulangi iddah. seandainya suami kedua mati, maka ia
menjalani iddah darinya dengan tiga kali haidh. Jika ia telah
menyempumakannya kemudian suami pertama meninggal dunia,
maka ia menjalani iddah kematian. Jika ia belum
menyempumakannya, maka ia menghadapi iddah kematian sejak
hari kematian suami pertama karena itulah iddah yarry sah.
Kemudian ia menjalani iddah dua kali untuk menyempumakan
haidh yang telah ia jalani sebelumnya dari pemikahan dengan
suami kedua.

seandainya istri dari suami yang hilang itu mati saat berada
pada suami kedua, kemudian suami pertama datang, maka ia
mengambil warisannya. Jika istrinya tidak meninggalkan apapun,
maka suami pertama tidak mengambil mahar sama sekali
manakala ia tidak mendapati diri istrinya, sehingga ia tidak berhak
atas mahamya. Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada ulama
lain yang berpendapat seperti ini?" Jawabnya, ya. Ada suafu
riwayat tentang hal ini dari sebagian ulama salaf. Diriwayatkan dari
suafu sumber riwayat bahwa ia menarik pendapakrya ini. Jika ia
bertanya, "Apakah Anda menghafal ulama terdahulu yang
berpendapat seperti pendapat Anda bahwa ishi dari suami yang
hilang tidak boleh menikah hingga kematiannya dipastikan?",
maka kami jawab, "Ya, yaitu dari Ali bin Abu Thalib rg.,,
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2577. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari

Abu Awanah, dari Manshur, dari Abu Minhal bin Amr, dari Abbad

bin Abdullah Al Asadi, dari Ali r$,, bahwa ia berkata tentang istri

dari suami yang hilang, "sesungguhnya ia tidak boleh

menikah."2o7

207 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Nalkah dan iddah,

7 /9A, no. 12330) dari jalur Hakam bin Utaibah bahwa Ali rg berkata tentang istri dari

suami yang hilang, "Itu adalah perempuan yang druii. Karena itu, hendaklah ia

bersabar hingga datang kepadanya kabar kematian atau thdak."
Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Manshur dari Hakam dari Ali dg, ia berkata, "la

menunggu hingga ia tahu apakah suaminya masih hidup atau sudah mati." (no.

12331)
Dari jalur Ma'mar dari hnu Abi Laila dari Hakam bahwa Ali IS, berkata, "ltu

adalah seorang perempuan yang diuji, sehingga hendaknya ia bersabar hingga datang

kepadanya kabar kematian atau thalak."
HR. Said bin Manshur dalam Sr.rnarnya (pembahasan: Thalak, bab: Hukum Istri

dari Suami yang Hilang, l/451, no. 17571 dari jalur Abu Awanah dari Manshur dari

Minhal bin Amr dari Abbad dari Ali tentang istoi dari suami yang hilang, l'la tetaP

menjadi iskinya."
Juga dari jalur Jarir bin Abu Hamid dari Hakam, ia berkata: Ali rg berkata, "Jika

istri kehilangan suaminya, maka ia tidak boleh menikah hingga ia memperoleh

kejelasan tentang kabar beritanya." (no. 1758)
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2572- Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari
Husyaim bin Basir, dari Sayyar Abi Hakam, dari Ali;S,, bahwa ia
berkata tentang istri dari suami yang hilang manakala suami
tersebut pulang dalam keadaan istrinya telah menikah,
"Perempuan itu tetap menjadi istrinya. Jika mau, ia menthalaknya.
Jika mau, ia menahannya. Istrinya ifu tidak diberi pilihan.,,2og

20s gg. said bin Manshur dalam sunarnya (pembahasan dan bab yang sama,
l/452, no. 1761) dari jalur Husyaim dari Saygrar dari Asy-Sya'bi, bahwa ia berkata
tentang istri dari suami yang hilang, "Jika suami pertama datang, maka istrinya ifu
tetap menjadi ishinya, dan isti tidak memiliki hak pilih. Ali bin Abu Thalib rig
berpendapat seperti itu." Husyaim berkata, "ltulah pendapat yang benar.,,

HR. hnu Abi syaibah dalam MushannaFnya (pembahasan: Nikah, bab: suami
yang Hilang Datang dalam Keadaan Ishinya telah Menikah, g/szz, no. t1724l dan
jalur Abu Muawiyah dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi: Umar;ig, ditanya tentang
seorang laki-laki yang pergi meninggalkan iskinya, lalu ishinya menerima kabar bahwa
suaminya telah mati, Ialu ia menikah, Ialu suami pertama datang. Umar agg menjawab,
"Suami pertama diberi pilihan antara mahar dan istrinya. Jika ia memilih mahar, maka
ia meninggalkan ishingra bersama suami kedua. Jika ia mau, ia boleh memilih istrinya.,'

Ali i$ berkata, "lstrinya berhak atas mahar karena suami kedua telah mengambil
kehalalan dari kemaluannya, lalu keduanya dipisahkan, lalu ia menjal ani iddah tiga kali
haidh, kemudian ia kembali kepada suami pertama.,'
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2573. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari

Jarir, dari Manshur, dari Hakam, bahwa ia berkata, "Jika istri

kehilangan suaminya, maka ia tidak menikah hingga mengetahui

kabar berita suaminya."2o9

17. Iddah Istri yang Suaminya Berhak untuk Ruiuk
Kepadanya

Asy-Syafi'i 
'berkata: Jika suami menthalak istrinya

sedangkan ia berhak untuk rujuk kepadanya, kemudian ia mati

sebelum iddah istrinya selesai, maka istri menjalani iddah kematian

selama empat bulan sepuluh hari, dan ia memperoleh warisan. Ia

juga berhak atas tempat tinggaldan nafkah sebelum suaminya mati

selama ia dalam masa iddah, karena suami berhak untuk rujuk

kepadanya. Jika suaminya telah mati, maka ia tidak berhak atas

nafkah.

209 HR. hnu Abi Syaibah dahm Mushannafnya (pembahasan: Nikah, bab: Istri

dari Suami yang Hilang tidak Boleh Menikah, 3/521, no. 16715) dari jalur Sahl bin

Yusuf dari Syu'bah dari Hakam dan Hammad mengenai istui dari suami yang hilang,

"la tidak boleh dinikahi untuk selama{amanya hingga ia menerima kabar."
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Istri tidak harus menjauhi wewangian, tetapi ia tidak boieh
keluar dari rumah suami meskipun suami mengizinkan. Ia dan
suami tidak boleh memandang satu sama lain, bersenang-senang,
atau berduaan hingga suami rujuk kepada istrinya. Ia diharamkan
bagi suami seperti keharaman perempuan yang dithalak secara
battah hingga suami rujuk kepadanya.

z z J o. o /
( ),r9 ,Jl ,t' ( Cti .f ,rJ.t1 6?ivv/ -YoVI

Us) ,* ;<x e br {Gt-rrL trl

u 6i!'lt'aPt j)k":oK >\z.st eA/
.r4;t, & tA; or!"oi aetf ?-;Jt )t|\i

2574.Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, au,itUr,,,
umar, bahwa ia menthalak istrinya saat iskinya berada di rumah
Hafshah, sedangkan rumah tersebut berada di jalan baginya
menuju masjid. Karena itu ia melewati jalan lain dari belakang
rumah karena khawatir ia permisi masuk ke daram rumah
sehingga ia rujuk kepada istrinya 16.210

2lo 6p- Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang iddah
Perempuran di Rumahnya Manakala Ia Ditalak di Dalamnya, ztsao,no. 65).

HR. Abdunazzaq dalam MushannaFnya (pernbahasan: suami permisi Masuk
Rumah tetapi Tidak Mengrnap, 6/924, no. 11024) dari !ilur Ibnu Juraij dari Musa bin
uqbah dari Nafi', bahwa lbnu Umar menthatak istinlra saat istuinya itu berada di
rumah Hafshah istri Nabi $. Rumahnya itu dilalui oleh AMullah, dan terlehk di kamar
Hafshah. Ia tidak mau melalui jalan tersebut sehingga ia berputar dari belakang mmah,
karena ia tidak suka masuk ke rumah mereka tanpa izin."
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2575. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

bahwa ia berkata kepada Atha', "Apa yang halal bagi suami

terhadap istri yang dithalaknya?" Ia menjawab, "Tidak halal

baginya sesuatu pun dari istri selama ia belum rujuk kepada

istrinya."211

Juga dari jalur Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "lbnu

Umar menthalak istrinya satu kali, sehingga ia meminta izin kepadanya iika ia ingin

ler,vat." (no. 11025)
HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (pembahasan: Thalak, bab:

Pendapat Ulama tentang Isti yang Dithalak, Apakah Suaminya Perlu Meminta Izin

Masuk Rumahnya atau Tidak, 4/L63, no. 18945) dari ialur waki' dari Ibnu Abi laila
dari Nafi' dari lbnu Umar bahwa jika ia menthalak dengan thalak yang boleh rujuk,

maka ia tidak masuk rumah (istrinya) hingga ia meminta izin."
Juga dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Ubaidullah dari Nafi' dari hnu Umar

bahwa ia menthalak istrinya satu atau dua thalak, lalu ia meminta izin untuk masuk

rumahnya.
211 HR. AMurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan yang sama, bab: Apa

yang Halal bagi Suami dari Istrinya sebelum Ruiuk, 6/325) dari jalur Ibnu Juraii, ia

berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apa yang halal bagi suami dari iskinya yang

dithalaknya tetapi tidak sampai putus?" Ia mmjawab, "Tidak ada sesuatu pun yang

halal bagi suami dari istrinya selama ia belum rujuk kepada ishinya."
Amr juga berkata seperti itu.
Juga dari jalur lbnu Juraij, ia berkata: Aku berhanya kepada Atha', "Apakah

suami boleh melihat istri yang dithalaknya dalam keadaan menanggalkan jilbabnya?" Ia

menjawab, "Ya, tidak dilarang." Saya bertanya, "Meskipun tidak perlu?" Abdul Karim

berkata, "Telanjang pun boleh." Amr berkata, "Tetapi suami tidak boleh mencium dan

menyentuhnya."
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2576- said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

bahwa Amr bin Dinar berkata seperti ifu.272
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2577. Said mengabarkan kepada tu*i aJri'rbr,, Juraii,
bahwa Atha' dan Abdul Karim berkata, "Suami tidak boleh
memandang istri yang dithalaknya secara tidak perlLr.,,213
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2578. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

bahwa ia berkata kepada Atha" "Apa pendapatmu iika dalam hati

suami ada niat untuk rujuk kepada istrinya. Apa yang halal bagi

suami dari istrinya sebelum ia rujuk kepadanya, sedangkan dalam

hatinya ada niat untuk rujuk kepada istrinya?" Ia menjawab,

"Hukumnya sama antara ia ingin rujuk kepada istrinya atau tidak

ingin rujuk kepada istrinya, selama ia belum rujuk kepada
n9'l l-

lstnnya. -^ ^

Ketenhran dalam masalah ini Insya Allah seperti yang

dikatakan oleh Atha'. Jika suami menggauli istrinya di masa

iddah, lalu ia berkata, "Aku ingin rujuk kepadanya," tetapi ia

mengakui bahwa ia tidak mengadakan kesaksian, maka ia telah

berbuat salah, dan istri berhak atas mahar standar dari

persetubuhan yang dilakukan suami, lalu istri menjalani iddah dari

sperrna suami yang lain. Tetapi iddah ini dihitung dari thalak yang

pertama. Jika istri telah menyempumakan iddah dari thalak, maka

suami tidak boleh rujuk kepada istrinya. Suami boleh rujuk kepada

istrinya selama istrinya belum menyempumakan iddah dan

sebelum menyempumakan iddahnya dari persehrbuhan yang

terakhir. Istri tidak halal bagi laki-laki lain hingga iddalrnya dari

persetubuhan yang terakhir selesai. Tetapi suami boleh

meminangnya dalam masa iddal'rnya dari spernanya yang

620
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terakhir- Tetapi seandainya suami tidak rnerakukannya, maka ifu
lebih saya sukai.

saya memakruhkan istri yang suaminya berhak untuk rujuk
kepadanya untuk menarik perhatian unfuk berkharwat
bersamanya, sebagaimana saya memakruhkan bagi istri yang
suaminya tidak berhak unfuk rujuk kepadanya, karena saya
khawatir suami menggaurinya seberum rujuk kepadanya. Jika
suami menthalak istrinya satu kali kemudian istrinya mengalami
haidh satu atau dua kari kemudian suami rujuk kepadanya
kemudian menthalaknya ragi seberum menyenfuh, maka ada dua
pendapat, yaifu:

Pertama, ia menjarani iddah dari thalak terakhir dengan
iddah tersendiri.

Kedua, ia menjarani iddah dan tharak pertama serama
suami belum menggaulinya.
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2579- Said bin sarim mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraii, dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Abu Sya,tsa.
berkata, "lstri menj alani iddah sejak hari suami menthalakn ga.,Zrl

215 HR' Abdurrazzaq daram MushannaFnya (pembahasan: Tharak, bab: Suamiyang Menthalak Kemudian Rujuk kepada lriri.,ya di Masa iddattnya kemudian
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2580. Ibnu Juraij berkata: Abdul Karim, Thawus, dan

Hasan bin Muslim berkata, "lstri menjalani iddah sejak hari suami

menthalaknya meskipun suami belum menyenfuhnya'" Said

berkata, "Dari thalaknya yang terakhir." said berkata, "Ifu adalah

pendapat Ibnu Juraij. "215
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2581. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Amr bin Dinar, ia berkata, "Menurut saya istri menjalani iddah dan

hari suami menthalaknY u-"2L7

zL6 16i4.
217 lbid.

Menthalaknya [agi; Mulai Kapan Istrinya Menjalani iddah,6/306) dari jalur hnu Juraij,

ia berkata: Rbu Zrbuil. mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Sya'tsa'

berkata, "la menjalani iddah seiakhari suaminya menthalaknya'"

Ibnu Juraij'berkata, "Pendapat ini dikemukakan oleh Amr (maksudnya adalah

Amr bin Dinar) dan auarr x"ri*, yaitu mulai dari hari suaminya menthalaknya"

pnnduput ini juga dikembalikan oleh Hasan bin Muslim' Thawus dan lain{ain'"
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Sebagian ulama Masyriq berkata: Sebagian ahri tafsir

mengatakan bahwa firman Alrah, 'Apabila kamu menthalak istn-
istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah
mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah ntereka
dengan card yang baik (pu/a)" (es. AI Baqarah l2l: 231), dan
firman Allah, 'Atau tepaskantah rnereka dengan baik' (es. Ath-
Thalaaq [65], 2) turun berkaitan dengan masalah tersebut. Ada
seorang lakiJaki yang menthalak istrinya sesuka hati tanpa batasan
wakfu, kemudian ia mengabaikan istrinya ifu, hingga ketika istrinya
mendekati akhir iddalrnya, maka ia merujukinya, kemudian ia
menthalaknya. Kemudian jika iskinya ifu mendekati masa akhir
iddabnya, maka ia merujukinya lagi. Dari sinilah furun ayat,
"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kati.,,(es. Al Baqarah I2l: 22gl
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2582. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari

ayahnya, ia berkata: Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya,

dia berhak rujuk lagi kepadanya selagi masa iddabnya belum

habis, meski dia menceraikannya sampai seribu kali- Seorang luki-

laki sengaja menceraikan istrinya, hingga ketika masa iddabnya

akan selesai ia kembali merujukinya, lalu kembali menceraikannya'

setelah itu ia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak menaungimu

dan kamu selamanya tidak akan menjadi halal bagiku untuk

selama{amanya (tidak pemah habis masa iddabnya karena selalu

dirujuki)." Kemudian Allah @ menurunkan ayat, "(Thalak (yang

dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh ruiuk lagi dengan cara

yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik)'" (Qs' Al

Baqarah l2l 23L) Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang

menghitung thalak dari awal lagi, baik yang sudah pemah

menthalak atau pun yang belum pemah-"218

218 gg. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjelasan t€ntang Thalak'

2/588, no.8O).
sanad hadits ini terputus, tetapi ia disambung oleh At-Tirmi&i (pernbahasan:

Thalak,g/488,no.1192)darijalurQutaibahdariYa,labinSyabibdariHisyambin
Urwah dari ayahnya dari Aisyah 6 dengan redaksi yang seruPa'

Juga dari jalur Abdullah bin Idris dari Hisyam bin Urwah dari ayahn5ra dengan

redaki iy*g ,*pu dengan hadits ini dengan maknanya tanpa menyebutkan dari

Aisyah. At-Tinnidri berkata, "HadiS ini lebih shahihdaripada hadits Ya'la bin Syabib."

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Ilaimah dari Ibnu Abbas.

v'u? 5
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Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka seyogianya

ia juga mengatakan bahwa rujuknya suami terhadap istri di masa

iddah itu berbeda dari pemikahannya yang baru dengannya di

masa mendatang, kemudian ia menthalaknya sebelum menyentuh.

Alasannya adalah karena hukum istri yang dithalak dalam masa

iddah itu sama seperti hukum istri (yang belum dithalak) dalam

sebagian perkara. Ia memulai iddah dari awal karena suami telah

menyenfuhnya sebelum thalak yang disusulinya dengan thalak ini

sehingga thalaknya itu berlaku. Jadi, hukum thalak tersebut sama

seperti hukum thalak safu sesudah persetubuhan. Perempuan

mana yang dithalak sesudah disetubuhi itu harus menjalani iddah.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka tampaknya

ia juga hams berpendapat seperti ifu meskipun suami tidak

mengadakan rujuk yang baru kepada istri. Dengan demikian, ia
harus mengatakan bahwa jika suami menthalaknya satu kali

sesudah terjadi persefubuhan istri mengalami satu kali atau dua kali

haidh, kemudian suami melanjutkannya dengan thalak yang lain,

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk sesudah Thalak
Tiga, 2/6M-645) dari jalur Ali bin Husain bin Waqid dari ayahnya dari Yazid An-
Nahwi dari Ikrimah dari lbnu Abbas iqk,, tentang firman Allah, "Wanita-wanita 5ang
dithalak hendaHah menahan din (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh merel<a
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalarn jika mereka beriman
kepada Nlah dan hai akhirat."(Qs. Al Baqarah l2l:228l.Ia berkata, "Kisahnya, jika

seorang laki-laki menthalak istrinya, maka ia lebih berhak untuk rujuk kepadanya
meskipun ia telah menthalak istrinya tiga kali. Kemudian aturan tersebut dihapus, dan
Altah berfirman, "(Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. "(Qs. AI Baqarah l2l:224)

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk Sesudah Thalak
Tiga,6/2L2, no. 3554) dari jalur AIi bin Husain dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam Al Mustadmk (pembahasan: Tafsir, 2/279-2801 dari jalur
Ya'la bin Syabib dan seterusnya-sebagaimana yang terdapat pada At-Tirmidzi.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih, dan tidak ada seorang pun yang
mengkritik Ya'qub bin Humaid dengan suatu argumen."

Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini dinilai lemah oleh lebih dari seorang ulama."
Dengan demikian, hadits ini menjadi hasan. Allah Mahatahu.
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maka istri memulai lagi iddah dari thalak yang terakhir. Jika suami

membiarkan istri hingga ia mengalami haidh safu atau dua kali,

kemudian suami menthalaknya, maka istri mengawali iddah untuk

thalak yang terakhir. Tidak peduli sekiranya suami tidak

mengadakan rujuk dan tidak melakukan persefubuhan di antara

itu.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka tampaknya

ia berargumen dengan kasus laki-laki menthalak istrinya lalu

istrinya mengalami haidh safu kali atau dua kali sebelum suami

meninggal dunia. Jika dalam thalak tersebut suami berhak untuk

rujuk, maka istri menjalani iddah kematian dan mewarisi,

sebagaimana istri yang belum dithalak itu menjalani iddah dan

mewarisi.

Seandainya dalam thalak tersebut suami tidak berhak untuk

rujuk, maka istri tidak menjalani iddah kematian dan tidak

mewarisi meskipun suami menthalaknya dalam keadaan sehat.

Seandainya suami menthalaknya dalam keadaan sakit dimana ia

tidak berhak untuk rujuk sehingga ishinya mewarisinya, maka

istrinya tidak menjalani iddah kematian karena ia bukan lagi

sebagai istri.

Menurut sebuah pendapat tentang laki-laki yang menthalak

istrinya satu kali atau dua kali, kemudian ia merujukinya, kemudian

menthalaknya lagi, atau ia menthalaknya dan tidak merujukinya,

bahwa iddah dilakukan dari thalak pertama, dan istri tidak

menjalani iddah dari thalak terakhir. Karena seandainya suami

merujukinya, maka istrinya ifu menjadi haram baginya kecuali

suami merujukinya, sebagaimana iskinya haram baginya dalam

thalak yang suami tidak berhak unhrk rujuk kecuali dengan
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pemikahan. Seandainya suami menikahinya kemudian

menthalaknya sebelum menggaulinya, maka istri tidak menjalani

iddah, sehingga demikian pula istri tidak menjalani iddah dat'.

thalak yang baru dilatuhkan suami padanya. Jika thalak itu berlaku

pada iski di masa iddah, maka suami tidak mengadakan rujuk
yang baru-

Barangsiapa di antara ulama yang berpendapat demikian,

maka ia juga berpendapat bahwa manakala suami yang menthalak

ihr rujuk di masa iddah, maka rujuknya berlaku karena Allah

menetapkan hukum bagi suami di masa iddah. Ulama tersebut
juga semestinya mengatakan bahwa firman Allah, 'Maka tahanlah

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik" (Qs.

Ath-Thalaaq [55]: 2) berlaku bagi suami yang melakukan rujuk

unfuk menyusahkan istri di masa iddah, bukan karena ingin
menahan istri atas dasar cinta, melainkan untuk mempersulit agar
istri tidak halal bagi laki-laki lain. PadahalAllah @ berfirman,

W'-ra\ W J "{J 34't r#r;{*.ii \i{\i-
',rg.Y, 3 { t'Lf#l; il,"?r., 1;7 4 "SJii 1;

"zULUl
, >-./ , 2

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu

memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu

men5rusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. "(Qs. An-Nisaa' [4]:
1e)
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Jadi, Allah & melarang untuk menahan mereka dengan

tujuan unfuk menyusahkan mereka kemudian menthalak mereka

lagi. Karena ifu, ulama tersebut berpandangan bahwa ayat sebelum

ini dimungkinkan melarang rujuk kepada istri dengan fujuan

menyusahkan, bukan karena cinta. Ini merupakan makna yang

terkandung dalam ayat, dan dalam hal ini tidak boleh diterima

selain satu dari dua pendapat. Allah Mahatahu.

18. IddahNya Istri-Istri Musyrikah

Asy-Syafi'i berkata: Jika perempuan Yahudi atau Nasrani

menjadi istri laki-laki Muslim, lalu ia menthalaknya atau mati

meninggalkannya, maka perempuan tersebut sama seperti

perempuan muslimah dalam hal iddah, tempat tinggal, nafkah, dan

Ihdad. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Suami juga hak

untuk rujuk kepadanya di masa iddah, sebagaimana suami berhak

untuk rujuk kepada istri muslimah.

Demikian pula dengan perempuan Majusi yang menjadi istri

laki-laki Majusi, serta perempuan penyembah berhala yang

menjadi istri laki-laki penyembah berhala. Suami mereka hak untuk

rujuk kepada mereka seperti yang menjadi hak suami dari

perempuan muslimah. Mereka juga wajib menjalani iddah darr

ihdad seperti halnya muslimah, karena hukum Allah berlaku sama

bagi semua manusia. Tidak halal bagi seorang muslim yang

menerima pengaduan dari orang musyrik untuk menjafuhkan

kepufusan yang memenangkan dan yang mengalahkannya kecuali
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berdasarkan hukum Islam, sesuai firman Allah fu kepada Nabi-

Nya # terkait orang-orang musyrik,

"iF,"?;51"&t&ul'tGoV
"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk

meminta putusan), maka pufuskanlah (perkara itu) di antara

mereka, atau berpalinglah dari mereka."(Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

Keadilan ada pada hukum Allah yang ditunrnkan-Nya pada

Nabi-Nya ?9. Allah juga berfirman,

i33'i:(, "&i6 -&1i {iri'$l ri,#. {*t 6;

?:yx'S;ueiL; s*i-;\
'Dan hendaklah kamu memufuskan perkara di antara

mereka menurut apa yang difurunkan AJlah, dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dai sebahagian

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu- "(Qs- Al Maa'idah [5]:

4el

Kata -ii61 "hawa nafsu mereka" dimungkinkan

maksudnya adalah jalan mereka. Jadi, Allah memerintahkan Rasul-

Nya # untuk tidak memutuskan perkara kecuali berdasarkan

wahyu yang dihrrunkan kepada beliau. Tidak halal pula bagi

seorang muslim untuk memutuskan perkara kecuali dengan hukum

Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya ,s.
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Jika suami muslim menthalak iski Nasrani tiga kali,
kemudian iddah-nya habis, kemudian perempuan tersebut
menikah dengan perempuan Nasrani, kemudian suami keduanya
ini menyefubuhinya, maka persefubuhan tersebut telah
menjadikannya halal bagi suami yang pertama, dan telah
menjadikan perempuan tersebut berstatus muhshan Karena laki-
laki Nasrani tersebut adalah seorang suami dan pemikahannya
sah. Tidakkah Anda melihat bahwa Rasulullah S pemah merajam

sepasang suami-istri Nasrani, padahal di antara Sunnah beliau
adalah seseorang tidak dirajam kecuali berstafus muhshan.
Seandainya persefubuhan yang dilakukan orang kafir dzimmi ifu
tidak menjadikan iskinya berstatus muhshan, tenfulah Nabi S
tidak merajamnya. Manakala laki-laki kafir dzimmi bisa menjadikan
perempuan yang disefubuhinya sebagai muhshan, maka
perseh-rbuhan tersebut menjadikan perempuan yang disefubuhi
halal bagi suami pertama karena Allah @ berfirman,

?,;" t;;t'Cr; &'^i #i E X @ o9

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain."(Qs. Al Baqarah I2l:230)

Sesungguhnya laki-laki kafir dzimmi tersebut dianggap
sebagai suami yang menikahi perempuan tersebut.
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19. Hukum Rujuk

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Allah ffi berfirman,

*U:'elfo,'7"tY;9"a17318i
*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara

yang baik. " (Qs. Al Baqarah l2l: 229)

';A3i-{i";;3"6rt'Lyii:*<;;5-5i,-a7$;

ZSirAru ;,\l;t fioy4f-i.,ei';;i-Y 'b3k_ 6

Vivyri,fit$,t:#;;i3"i:N;rj
"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan din

(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan

apa yang diciptakan Alkh dalam rahimnya, jika mereka beriman

kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak

merujukinya dalam masa menanti ifu, jika mereka (para suamf ifu
menghendaki perbaikan hubungan "(Qs. Al Baqarah l2l:228)

Asy-Syafi'i berkata tentang firman Allah, 'Jika mereka (para

suami) itu menghendaki perbaikan hubungari': Memperbaiki thalak

itu dilakukan dengan rujuk. Allah Mahatahu. Barangsiapa di antara
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suami yang ingin rujuk, maka hukumnya boleh karena Allah @

menjadikan rujuk sebagai haknya.

Suami mana dengan stafus merdeka yang menthalak

istrinya safu kali atau dua kali sesudah ia menggauli, maka ia lebih

berhak untuk rujuk kepada istrinya selama iddalrnya belum selesai

berdasarkan pefunjuk Kitab Allah ft, kemudian Sunnah

Rasulullah gi$. Karena Rukanah pemah menthalak istrinya secara

battah, tetapi yang ia maksud tidak lain adalah satu thalak.

Akhimya Rasulullah S mengembalikan istrinya ifu kepadanya.2L9

Pengembalian tersebut menurut kami terjadi di masa iddah. Allah

Mahatahu.

Semua istri yang berada di tangan laki-laki merdeka itu
sama, baik ia muslimah, atau kafir dzimmi, atau budak

perempuan.

Batas thalak budak laki-laki adalah dua. Jika ia menthalak

satu kali, maka ia seperti laki-laki merdeka yang menthalak istri

merdeka satu atau dua kali. Budak laki.laki hak untuk rujuk kepada

istrinya sesudah thalak satu sebagaimana laki-laki merdeka berhak

unfuk rujuk kepada istrinya sesudah thalak satu atau dua. Laki-laki

merdeka kafir dzimmi dan harbi dalam hal thalak itu seperti laki-

laki muslim mereka. Jika iddah telah selesai, maka tidak ada jalan

bagi suami untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan
pernikahan yang baru, karena manakala Allah fu menetapkan hak

rujuk bagi suami terhadap istrinya di masa iddah, maka tampak
jelas bahwa suami tidak boleh rujuk kepada istri sesudah habis

iddah, sesuai dengan firman Allah,

219 Silakarl lihat hadits no. 2350 dalam bab tentang perpisahan di antara suami-
istri, thalak dan penghapusan akad.
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'1ry-1"1e'#S\7+-K*'& )^i
'Lii;\ ;:\ttg

"'3-s/\

'Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tiada dosa

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri

mereka menurut yang pafut. "(Qs. Al Baqarahlzl 2S4l

2O- Bagaimana Rujuk Ditetapkan?

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena Allah & menetapkan

suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa iddah,

maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami

untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti rujuk sama

sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan

hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri

dalam perkara yang menjadi hak suami.

Oleh karena Allah & berfirman, *Dan suami-suaminya

berhak merujukinya dalam masa menanti rfu"(Qs. Al Baqarah [2]:

228), maka tampak jelas bahwa yang rujuk itu dilakukan dengan

ucapan, bukan dengan perbuatan seperti persefubuhan dan

selainnya. Karena yang demikian itu merupakan rujuk tanpa

disertai ucapan sehingga rujuk tidak terjadi bagi seorang laki-laki

terhadap istrinya hingga ia berkata rujuk. Sebagaimana thalak dan

nikah tidak terjadi hingga ia mengucapkan thalak dan nikah. Jika

suami mengucapkan rujuk di masa iddaltnya, maka rujuknya
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berlaku. Bentuk kalimat yang diucapkan adalah, "Aku rujuk

kepadanya, atau sungguh aku rujuk kepadanya, atau aku

mengembalikannya kepadaku, atau aku merujukkannya

kepadaku." Jika ia berkata seperti ini, maka istri yang dithalaknya

itu menjadi istrinya lagi. Seandainya ia meninggal dunia atau

menjadi bisu, atau hilang akal, maka istrinya ifu tetap menjadi

istrinya. Jika ia tidak mengalami hal-hal tersebut, lalu ia berkata,

"Saya tidak memaksudkannya sebagai mjuk," maka secara hukum

ucapannya itu dianggap sebagai rujuk kecuali ia mengadakan

thalak yang baru.

Seandainya suami menthalak istrinya lalu istri keluar dari

rumahnya, lalu suami mengembalikan istrinya ke rumah tersebut

dengan niat rujuk, atau ia menggaulinya dengan niat rujuk, atau ia

tidak meniatkannya dan tidak mengucapkan rujuk, maka yang

demikian itu tidak dianggap sebagai rujuk hingga ia mengucapkan

kata rujuk.

Jika suami menggauii istrinya sesudah thalak dengan niat

rujuk, atau tidak meniatkannya, maka persefubuhan tersebut

merupakan persetubuhan symbhat yang tidak dikenai sanksi.

Tetapi suami dan istri dikenai sanksi ta'zir seandainya mereka

tahu. Sementara istri berhak atas mahar standar, anaknya

ditautkan kepada suami, dan istri wajib menjalani iddah.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain. Jika suami

berkata, "Aku mengembalikannya kepadaku," maka itu bukan

rujuk hingga ia meniatkan rujuk kepada istrinya. Tetapi jika ia
berkata, "Aku rujuk kepadanya," maka ini merupakan pernyataan

yang tegas mengenai rujuk, sebagaimana nikah Udak boleh

dilakukan kecuali dengan kalimat nikah yang tegas, yaitu dengan
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mengatakan, "Aku mengawininya, atau aku menikahinya." Ini

merupakan kalimat nikah yang tegas. Suatu akad tidak disebut

nikah dengan mengatakan, "Aku terima", melainkan ia harus

mengucapkan kata-kata tersebut secara tegas karena nikah

bertujuan unhrk menghalalkan sesudah diharamkan. Demikian

pula, rujuk ifu bertujuan untuk menghalalkan sesudah diharamkan-

Yaifu, dua fujuan ini serupa. Demikian pula, sebagiannya lebih

pantas diqiyaskan kepada sebagian yang lain, bukan diqiyaskan

kepada pengharaman sesudah dihalalkan. Seperti seandainya

seseorang berkata, "Aku menghibahkan kepadamu, atau pergilah,

atau aku tidak membufuhkanmu," bahwa ucapan ini tidak

dianggap sebagai thalak hingga pengucapnya meniatkan thalak.

Karena itu seandainya seseorang memaksudkan ucapannya, 'Aku

mengembalikan kamu kepadaku," maka ifu bukan dianggap rujuk

hingga ia meniatkan rujuk.

Jika suami menthalak istrinya safu kali, lalu istrinya

menjalani iddah selama dua kali haidh, kemudian ia menggauli

istrinya dengan niat rujuk, maka menurut hukumnya kami rujuk

tidak berlaku kecuali dengan ucapan. Jika suami berkata rujuk

sebelum istri haidh yang ketiga, maka itu dianggap rujuk. Jika

suami tidak berkata rujuk hingga ia mengalami haidh yang ketiga,

maka suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, istri berhak atas

mahar standar dari suami, dan istri tidak boleh menikah hingga ia

menyempumakan tiga haidh. Ia tidak seperti perempuan yang

menjalani dari dua laki-laki, dimana ia memulai iddah-nya dari laki-

laki pertama hingga sempuma, kemudian menghadapi iddah untuk

laki-laki lain. Karena kedua iddah tersebut berkaitan dengan hak

dua laki-laki, dan dalam kasus tersebut nasab anak ditautkan

kepada salah satu dari keduanya, bukan kepada yang lain. Ini
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adalah hak sahr orang laki-laki, dan safu nasab, yang memiliki

anak tidak bisa digugat.

Seandainya suami menthalak istrinya kemudian istri haidh

safu kali kemudian ia menggaulinya, maka istrinya harus

mengulang dari awal tiga kali haidh sejak hari suaminya

menggaulinya. Suami berhak untuk rujuk hingga istri mengalami

satu kali haidh dan memasuki haidh ketiga. Sesudah itu ia tidak

berhak untuk rujuk kepada istrinya. Istri tidak halal untuk menikah

dengan laki-laki lain hingga ia melihat darah dari haidh ketiga sejak

persefubuhan dengan suami, dan itu merupakan haidh yang

keempat sejak suami menthalaknya.

Suami berhak untuk rujuk kepada istri selama masih ada

sisa iddah, baik istri mengetahui rujuknya suami atau tidak
mengetahuinya. Jika ia mengetahui lalu ia menolak rujuk, maka
rujuk itu tetap berlaku padanya karena Allah @ menjadikan rujuk

sebagai hak suami sehingga tidak ada beda apakah istri tahu atau

tidak tahu, baik ia ada di tempat atau tidak ada tempat, baik suami

ada di tempat bersamanya atau tidak bersamanya.

Jika suami rujuk kepada istri saat ia berada di tempat tetapi
ia merahasiakan rujuknya itu, atau ia tidak berada di tempat-baik
ia merahasiakannya atau tidak, sehingga rujuknya itu tidak sampai

kepada istri hingga iddalrnya selesai, lalu istrinya itu menikah

dengan suami lain, baik ia telah digaulinya atau belum digaulinya,

maka keduanya istri dan suami kedua itu harus dipisahkan, dan ia
berhak atas mahar standar jika suami kedua telah menggaulinya,

bukan mahar yang ditenfukan nilainya, dan bukan mahar mut'ah
jika suami telah menggaulinya. Karena Allah fu menetapkan hak

rujuk bagi suami yang menthalak di masa iddah, dan Allah ffi tidak
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membatalkan haknya ifu dengan pernikahan yang batal oleh istri

dengan lakilaki lain. Allah juga tidak membatalkannya lantaran

terjadi persetubuhan selama pemikahan tidak halal sejak awal.

Seandainya keduanya mengetahui hal itu, tenhrlah keduanya
dikenai sanksi hadd. Sunnah Rasulullah # pr,', sejalan dengan

makna Kitab Allah,fr, bahwa jika dua wali menikahkan, maka

yang pertama lebih berhak, tanpa ada pengecualian dalam Kitab
Allah @ dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah S, baik suami

kedua itu telah menggauli istri atau belum menggaulinya.22o
Barangsiapa yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya # lebih berhak

atas suatu perkara, maka selamanya ia lebih berhak atas perkara

tersebut.
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220 51uL* baca hadits no. 2208 dan bkhrilnya dalam bab tentang pemikahan
oleh dua wali. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan selainnya dari hadits
Samurah, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi.

637



AlUmm

2583. Periwayat tsiqah yaitu Yahya bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul

Karim bin Malik Al Jazari, dari Said bin Jubair, dari Ali bin Abu

Thralib j,9,, tentang laki-laki yanE menthalak istrinya kemudian ia

mengadakan kesaksian atas rujuk tetapi istrinya tidak mengetahui

hal ifu, kemudian istrinya menikah. Ali;Sa berkata, "Perernpuan

tersebut tetap menjadi istri dari laki{aki pertama, baik laki-laki

keciua telah menggaulinya atau belum menggaulinyu."Z2T

2L. Cara Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Suami yang rujuk seyogianya

mempersaksikan dua saksi yang adil atas rujuknya itu sesuai

perintah Allah & untuk mengadakan kesaksian, agar ia tidak

meninggal dunia sebelum mengakui hal itu, atau meninggal dunia

sebelum istri mengetahui rujuk sesudah iddabnya selesai, sehingga

227 }JF.. Abdurrazzaq dalam Mushannalnya (pembahasan: Thalak, bab' Suami
Rujuk tetapi Ishi tidak Tahu hingga Ia Menikah tagi, 6,/313-314, no. LO979l dari jalur
Ats-Tsauri dari Hammad, Manshur dan A'masy, dari hrahim, ia berirata, "Abu Kanaf

-seomng laki-laki dari suku Abdul Qais- thalak istrinya satu kali atau dua kali,
kemudian ia mengadakan kesaksian rujuk, tetapi kesaksian itu tidak sampai kepada
istuinya hingga iddai-rnya selesai. Kemudian isbinya itu nikah. Abu Kanaf lantas datang

kepada Umar bin Khaththab rgb, kemudian Umar rg, menulis sumt unfuk gubemur

Mesir, "Jika suami terakhir sudah menggaulinya, maka perempuan itu menjadi istinya.
Jika udak, maka ia menjadi isffi lald-laki pertama."

hrahim berkata: Ali berkata, "Perernpuan tersebut tetap menjadi isti dari suami
pertama, baik suami kedua telah menggaulinSn atau belum menggaulinyra."

Juga dari jalur Ma'mar dari Ja'far bin Burqan dari Hakam dari Ibrahirn dengan
redaksi yang serupa dari Umar. Di dalamnya disebutkan bahwa laki{aki tersebut tidak
mendapati suami kedua telah menggaulinya sehingga laki{aki pertama melanjutkan
pernikahan dengannya. (no. 10980) Keduan5ra sama-sarna murcal.

638



Al Umm

keduanya tidak saling mewarisi seandainya istri tidak mengetahui

terjadinya rujuk di masa iddah. Juga agar keduanya tidak saling

menyangkal, atau agar suami tidak menggaulinya tetapi kita

melihatnya sebagai persefubuhan terhadap perempuan yang bukan

istrinya. Tetapi seandainya keduanya saling membenarkan dan

tidak ada kesaksian, maka rujuknya berlaku karena rujuk itu
diserahkan kepada suami, bukan kepada istri. Demikian pula,

seandainya berlaku pada istri apa yang terjadi di masa iddah

manakala suami mengadakan kesaksian bahwa ia berkata, "Aku

rujuk kepadanya." JIka iddah telah habis lalu suami berkata, "Aku

telah rujuk kepadanya," sedangkan istri menyangkal, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, sedangkan suami

harus mengajukan kesaksian bahwa ia sudah berkata, "Aku rujuk

kepadanya" di masa iddah. Allah jua yang memberi kita taufiq.

22. Hal-Hal yang Dianggap dan yang Tidak
Dianggap Sebagai Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami berkata kepada

istrinya yang masih dalam masa iddah dari thalaknya, "Jika tiba

waktu besok, aku rujuk kepadamu. Jika tiba hari demikian dan

demikian, maka aku rujuk kepadamu. Jika fulan datang, aku rujuk

kepadamu. Jika kamu berbuat demikian, maka aku rujuk

kepadamu," maka semua perkataan ini tidak dianggap sebagai

rujuk. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu mau,

aku rujuk kepadamu," lalu istrinya menjawab, "Aku mau," maka

itu bukan rujuk, melainkan suami hams mengadakan rujuk yang
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baru sesudah ifu. Perkataan ini berbeda dari perkataan suami,
"Jika kamu mau, kamu terthalak."

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika datang wakfu
kemarin, maka aku rujuk kepadamu," maka ifu bukan rujuk sama

sekali. Seandainya ia meniatkan, "Jika kemarin hari Senin, aku
rujuk kepadamu," maka ifu bukan rujuk. Perkataan ini tidak lebih
dari perkataan suami, "Jika datang waktu esok, aku rujuk
kepadamu." Perkataan ini bukan rujuk. Seandainya suami berkata,
"Setiap kali aku menthalakmu, maka aku rujuk kepadamu," maka
ini bukan rujuk.

Jika suami berkata kepada istrinya di masa iddah, "Aku
telah rujuk kepadamu kemarin, atau hari demikian-maksudnya
hari yang lalu sesudah thalak," maka ifu adalah perkataan rujuk.
Demikian pula seandainya suami berkata, "Aku telah rujuk
kepadamu sesudah thalak." Seandainya suami berkata kepada
istrinya di masa iddah, "Aku rujuk kepadamu," maka ifu adalah
rujuk. Jika ia menyambung kalimat dengan mengatakan, "Aku
rujuk kepadamu dengan cinta, atau aku rujuk kepadamu dengan
rasa sakit, atau aku rujuk kepadamu dengan kemuliaan, atau aku
rujuk kepadamu dengan kehinaan," maka suami ditanya. Jika ia
meniatkan rujuk dan berkata, "Yang aku maksud adalah aku rujuk
kepadamu dengan cinta dariku kepadamu, dengan rasa sakit
akibat menthalaknya," atau hal-hal semacam ifu, maka ifu adalah

rujuk. Jika ia berkata, "Yang aku rnaksud adalah aku kembali
mencintaimu sesudah membencimu, atau unfuk menyakitimu
seperti dahulu," atau hal-hal semacam ifu, maka ifu bukan rujuk.

Jika suami yang bisu menthalak istrinya dengan surat atau

isyarat yang bisa dipahami, maka thalak itu berlaku baginya.
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Demikian pula seandainya ia rujuk kepada istrinya dengan suami

atau isyarat yang bisa dipahami, maka rujuknya itu berlaku. Jika

seseorang sakit lalu lisannya menjadi lumpuh, maka ia seperti

orang bisu dalam hal rujuk dan thalak. Jika ia membuat isyarat

yang bisa dipahami atau menulis surat, maka thalaknya berlaku,

dan rujuknya juga berlaku.

Seandainya lidahnya tidak lumpuh melainkan tidak mampu

bicara, lalu ia melakukan isyarat thalak atau rujuk yang bisa

dipahami, atau menulis surat yang bisa dipahami, maka itu

dianggap sebagai rujuk hingga ia bisa menalar lalu mengatakan,

"Ifu bukan rujuk," sehingga istrinya terlepas darinya dengan thalak

yang pertama. Setiap suami yang baligh dan tidak terganggu

akalnya itu boleh melakukan rujuk, sebagaimana ia boleh

menjatuhkan thalak.

Rujuknya suami yang terganggu akalnya hukumnya tidak

boleh, sebagaimana thalaknya juga tidak boleh. Seandainya

seorang suami yang sehat menthalak istrinya kemudian akalnya

terganggu dengan gila, atau lumpuh, atau selain itu yang bisa

mengganggu akal selain minuman yang memabukkan, kemudian ia

melakukan rujuk terhadap istrinya di masa iddalrnya, maka

rujuknya itu tidak berlaku. Rujuk tidak berlaku kecuali dalam

keadaan yang seandainya ia menthalak maka thalaknya berlaku.

Jika ia sekali wakhr gila dan sekali waktu waras, kemudian ia

melakukan rujuk di waktu gilanya, maka rujuknya itu tidak berlaku.

Jika ia melakukan rujuk di waktu warasnya, maka rujuknya

berlala,r.

Seandainya suami-istri berselisih sesudah iddabnya berlalu,

dimana istri berkata, "Kamu telah rujuk kepadaku saat kamu
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hilang akal, kemudian kamu tidak melakukan nrjuk yang baru saat

akalmu pulih hingga iddabku habis," sedangkan suami

mengatakan, "Tidak, melainkan aku rujuk kepadamu saat akalku
pulih," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami

karena kewenangan rujuk diberikan kepadanya, bukan kepada

istri. Sedangkan istri di masa iddah mendakwakan batalnya rujuk,
padahal ia tidak berhak rnembatalkan rujuk kecuali dengan bukti.

23. Dah,vaan Istri bahwa lddalrNya Telah Habis

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang perempuan dithalak, maka
manakala ia mendakwakan iddalrnya telah habis dalam jangka

waktu yang memungkinkan iddah-nya memang sudah habis, maka
perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Manakala ia
mendakwakan habisnya iddah dalam jangka waktu yang tidak
rnungkin iddalrnya habis, maka ucapannya tidak dibenarkan.

Ucapannya tidak dibenarkan kecuali dalarn jangka waktu yang

memungkinkan habisnya iddah, dan perkataan yang dipegang

adalah perkataan suami manakala istri mendakwakan habisnya

iddah dalam waktu yang tidak mungkin.

Seandainya seorang suami menthalak istrinya lalu istrinya

berkata pada hari ifu juga, " iddalrku telah habis," maka

ucapannya tidak diterima hingga ia ditanya. Jika ia berkata, "Aku
mengalami keguguran janin yang tampak jelas wujud anak Adam,"
atau ia melahirkan seorang anak yang kemudian meninggal dunia,
maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya manakala
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perempuan sepertinya bisa melahirkan anak. Jika ia masih kecil

dan belum bisa melahirkan anak, atau sudah tua renta dan

perempuan sepertinya tidak bisa melahirkan anak, maka

ucapannya tidak dibenarkan sama sekali.

Seandainya ia berkata, " iddalrku selesai pada suafu hari,"

maka ia ditanya. Jika ia berkata, "Aku telah mengalami tiga kali

haidh," maka ucapannya tidak dibenarkan karena tidak ada

seorang perempuan pun yang mengalami tiga kali haidh dalam
jangka waktu seperti ini. Jika ia berkata, "Aku mengalami haidh

tiga kali selama empat puluh hari," atau semacam ifu, maka perlu

dilihat. Jika istri yang mendak\/akan habisnya iddah dalam jangka

waktu seperti ini menyatakan sebelum thalak bahwa ia haidh dan

suci dari haidh seperti ini, maka ucapannya dibenarkan.

Demikian pula dengan istri-istri lain yang menyatakan hal

seperti yang saya sampaikan ifu. Jika ia atau perempuan manapun

tidak pemah menyatakan hal semacam ini, maka ucapannya tidak

dibenarkan. Manakala saya membenarkan ucapannya dalam

hukum, maka suaminya berhak memintanya bersumpah dengan

nama Allah bahwa iddalrnya telah selesai sesuai dengan haidh dan

suci yang ia utarakan, atau gugurkan, atau persalinan. Jika istri

bersumpah, maka ia terbebas dari suami. Seandainya istri menolak

unfuk sumpah, maka saya meminta suami bersumpah bahwa

iddah istrinya belum habis, dan saya berikan kepadanya hak rujuk

kepada istrinya. Jika saya membenarkan ucapan istri dalam

memutuskan hukum berdasarkan perkataan isti, " iddalrku telah

habis," maka saya juga membenarkan ucapan istri sebelum suami

rujuk kepadanya, dan saya membenarkan ucapan istri manakala

suami berkata, "Aku rujuk kepadamu hari ini," lalu istri berkata,
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" iddah-ku sudah habis kemarin, atau pada waktu yang lalu di hari
ini sebelum wakh-r kamu rujuk kepadaku." Kecuali istri mengakui

sesudah suami rujuk kepadanya bahwa iddabnya belum habis

kemudian ia mendakwakan iddabnya habis, sehingga saya tidak
membenarkan ucapan istri karena rujuk telah berlaku dengan
pengakuan istri. Jika istri mau, saya meminta suami bersumpah

kepadanya bahwa iddah-nya telah habis, maka saya akan

melakukannya. Jika suami bersumpah, maka rujuknya berlaku

pada istri. Jika suami menolak bersumpah, maka istri diminta
sumpah secara pasti bahwa iddabnya telah habis. Jika istri
bersumpah, maka suami tidak berhak unfuk rujuk kepadanya. Jika
istri menolak untuk sumpah, maka suami berhak untuk rujuk
kepadanya.

Seandainya suami berkata, "Aku rujuk kepadamu,"
kemudian istri berkata, " iddalrku sudah habis, atau ia berkata,
" iddabku sudah habis sebelum kamu mengatakan rujuk," dimana
ia mengatakan hal ifu dalam jangka waktu yang memungkinkan
habisnya iddah kemudian suami rujuk kepadanya, kemudian ia
berkata, "Aku telah berbohong dalam mendals^/akan habisnya
iddah," atau ia berkata seperti itu sebelum suami rujuk kepadanya

lalu suami rujuk kepadanya, maka rujuknya itu berlaku.

Seandainya istri menarik pengakuan akan habisnya iddah,
maka hal itu tidak menggugurkan rujuk, dan istri seperti orang
yang menyangkal hak yang ia tanggung kemudian ia mengakuinya.
Seandainya istri berkata, "iddalTkJ sudah habis," kemudian ia
berkata, "Aku bohong, iddalTlil belum habis," atau ia keliru,
kemudian ia berkata, "iddalTku sudah habis sebelum ia mjuk,"
kemudian suami rujuk kepadanya, maka suami tidak berhak unfuk
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rujuk kepadanya kecuali istri mendustakan dirinya sesudah rujuk
dengan mengatakan, " iddal-rku belum habis."

Jika istri berkata, " iddalrku sudah habis" dalam jangka

wakfu yang perempuan sepertinya tidak mungkin habis iddalrnya
dalam masa itu, kemudian saya membatalkan ucapannya,

kemudian waktu berjalan hingga memungkinkan iddah-nya habis

pada masa seperti ifu, sedangkan ia tetap pada ucapannya yang

pertama, " iddalrku sudah habis," maka iddabnya dinyatakan

habis karena ia mendakwakan habisnya iddah dalam dua keadaan

secara bersama-sama.

Seandainya suami menthalak istrinya kemudian suami

berkata, "la memberitahuku bahwa iddabnya telah habis,"

kemudian ia rujuk kepadanya, maka ini bukan pengakuan dari
suami bahwa iddah istri telah habis, karena bisa jadi istri

berbohong kepada suami saat memberitahukan habisnya iddah

kepadanya. Rujuk berlaku manakala istri berkata, " iddabku belum

habis." Jika suami berkata, "iddabnya telah habis," sedangkan istri
berkata, "lddahku budak habis," kemudian istri berkata, "Aku
berbohong," maka suami tidak berhak unfuk rujuk kepadanya,

karena ia telah mengakui habisnya iddah istri. Demikian pula,

seandainya suami telah membenarkan ucapan istri bahwa iddalr
nya habis, kemudian ia mendustakannya, maka ia tidak berhak

untuk rujuk kepada iskinya.
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24- Waktu Dimana Suami Berhak untuk Rujuk
dengan Perkataannya

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami berkata saat istrinya dalam

masa iddah, "Aku mjuk kepadanya hari ini, atau kemarin, atau

sebelum ini di masa iddah," sedangkan istri menyangkal, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Manakala ia
berhak rujuk kepada istrinya di masa iddah, lalu ia mengabarkan

bahwa ia telah melakukannya kemarin, maka itu berarti ia
melakukan pekerjaan mulai dari sekarang. Seandainya suami

berkata sesudah iddah habis, "Aku telah rujuk kepadanya di masa

iddah," sedangkan istri menyangkal, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan istui, dan suami harus mengajukan bukti bahwa ia

telah rujuk kepada istrinya saat istrinya dalam masa iddah. Jika

iddah telah berlalu lalu suami berkata, "Aku telah rujuk kepadamu di

masa iddah," lalu istri membenarkannya, maka rujuknya berlaku.

Jika iski mendustakannya sesudah membenarkannya, atau

mendustakannya sebelum membenarkannya kemudian ia

mendustakannya, maka rujuknya berlaku. Demikian pula

seandainya istrinya adalah seorang budak, kemudian ia

membenarkan ucapan suami, maka ia seperti perempuan merdeka

dalam semua urusannya. Seandainya fuannya mendustakan suami,

maka saya tidak menerima ucapan fuan, karena penetapan hukrm
halal dengan rujuk dan hukum haram dengan thalak itu terjadi pada

budak perempuan tersebut dan baginya.

Seandainya istri masih kecil dan belum haidh, atau

terganggu akalnya, lalu suaminya berkata sesudah iddabnya habis,

"Aku telah rujuk kepadanya di masa iddah," maka ucapan suami
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tidak dibenarkan kecuali dengan bukti yang menguatkannya,
meskipun istri tersebut membenarkan suaminya, karena ia bukan
termasuk orang yang diterima ucapannya. Demikian pula,
seandainya walinya membenarkan ucapan suami, baik walinya ifu
ayahnya atau wali lain, maka saya tidak menerima
pembenarannya. Seandainya istri pada mulanya sehat kemudian ia
mengalami suafu penyakit yang menghilangkan akal sehatnya,
kemudian suami berkata sesudah iddabnya habis, "Aku sudah
rujuk kepadanya," maka perempuan tersebut tidak lagi menjadi
istrinya. Jika suami mengajukan bukti lalu istri membenarkannya,
maka perempuan tersebut menjadi ishinya berdasarkan
pengakuan, dan rujuk suami padanya berlaku. Jika suami telah
menggauli istri lalu suami berkata, "Aku sudah menyefubuhinya
dan menthalaknya," sedangkan istri berkata, "Dia belum
menyetubuhiku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

istri, dan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya.

Seandainya istri berkata, "Dia telah menyefubuhiku,"
sedangkan suami berkata, "Aku belum menyetubuhinya," maka
istri harus menjalani iddah berdasarkan pengakuannya bahwa ia
wajib menjalani iddah. Ia tidak halal menikah dengan laki{aki lain
hingga iddal>nya selesai, dan suami pertama tidak berhak untuk
rujuk kepadanya berdasarkan pengakuan suami bahwa ia tidak
memiliki hak iddah pada istri. Tetapi dalam hubungan antara dia
dengan Allah, ada kelonggaran baginya unhfi rujuk kepada istrinya
jika ia menyadari bahwa ia telah berbohong. Juga ada kelonggaran

bagi istri dalam hubungannya dengan Allah jika ia menyadari telah
berbohong atas dakrvaannya bahwa ia telah digauli iskinya
(kelonggaran) untuk menikah sebelum menjalani iddah, karena ia
tidak wajib menjalani iddah. Adapun secara hukum adalah seperti
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yang saya sampaikan. Dalam hal ini tidak ada beda apakah suami

telah menufup pinfu dan menurunkan tirai atau belum, baik ia

lama tinggal bersama istri atau tidak lama. Iddah tidak wajib bagi

istri, dan suami tidak menyempumakan mahar bagi ishi manakala

ia dithalak kecuali dengan persetubuhan itu sendiri.

Jika suami-istri berselisih dalam masalah persefubuhan,

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami karena

darinyalah diambil kelebihan mahar. Jika suami menthalak istuinya

lalu ia berkata sesudah iddabnya berakhir, "Aku telah rujuk

kepadamu di masa iddah," sedangkan istri menyangkal, lalu ia
bersumpah, kemudian ia menikah dengan laki-laki lain, baik ia
telah digauli suaminya yang kedua atau belum digaulinya,

kemudian suami pertama mengajukan dua saksi bahwa ia telah

rujuk kepada istrinya di masa iddah, maka pemikahan istri dengan

suami kedua dihapus, dan ia tetap menjadi istri bagi suami

pertama yang rujuk kepadanya di masa iddah. Tetapi suami

pertama harus menahan diri dari istrinya hingga istrinya menjalani

iddah dari suami kedua yang telah menyetubuhinya. Jika suami

kedua belum menyefubuhinya, maka suami pertama tidak harus

menahan diri darinya. Jika istri meninggal dunia, atau suami

pertama meninggal dunia sedangkan ishi dalam masa iddah dari

suami kedua, maka keduanya saling mewarisi.

Seandainya masalahnya sama, tetapi istri mendustakannya

lalu ia menikah dengan laki{aki lain, kemudian ia membenarkan

suami pertama bahwa suami pertama telah rujuk kepadanya di

masa iddah, maka ucapannya tidak diterima unfuk merusak

pemikahan dengan suami kedua. Pemikahannya tidak dihapus
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kecuali dengan bukti yang menunjukkan rujuknya suami pertama

di masa iddah.

Abu Ya'qub Al Buwaithi dan Rabi'berkata: Suami pertama

berhak atas mahar standar dari istri berdasarkan pengakuan istri

bahwa ia telah memsak dirinya sehingga menimbulkan kerugian

bagi suami pertama.

Asy-Syafi'i berkata tentang firman Allah, 'Apabila kamu

menthalak isti-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya,

maka rujukilah mereka dengan ctra yang makruf, abu ceraikanlah

mereka dengan ara yang baik (pula)" (Qs. Al Baqarah 12] 23ll
maksudnya adalah, jika istri hampir mencapai batas iddah mereka,

maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau biarkan

mereka habis masa iddabnya dengan cara yang makruf. Allah

melarang para suami trnfuk menahan istri-isfui yang dithalak hanya

unfuk menyusahkan mereka karena yang demikian ifu melanggar

batas dan hak. Tidak halal menahan mereka hanya untuk

menytrsahkan.

25. Pernikahan Perempuan yang Dithalak Tiga

Asy-Syafi'i berkata: Perempuan mana saja yang halal

dinikahi sejak awal, maka halal menikahinya kapan saja bagi orang

yang halal untuk menikahinya asalkan perempuan tersebut

berkenan, kecuali dua orang.

Pertama, istri yang dikenai sumpah li'an oleh suaminya,

karena manakala suami mengucapkan sumpah li'an terhadap
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istrinya, maka istrinya itu tidak halal lagi baginya unfuk selama-

lamanya. Argumen tentang sumpah li'antelah disampaikan dalam
bahasan tentang li'an.

Kedua, perempuan yang dithalak suaminya yang berstafus
merdeka sebanyak tiga kali, sehingga ia tidak halal bagi suaminya
hingga ia disefubuhi oleh suami yang lain, sesuai dengan firman
Allah,

tr<
$JQ e_n'$&'rilviihsl,@og

'Kemudian jika si suami menthalaknSm (saudah thalak gng
kdua), maka perempuan itu frdak halal lagi baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain."(Qs. Al Baqarah 121:230ll

Ayat ini mengandung kemungkinan makna: hingga suami
yang lain itu menyetubuhi. Hal itu pun difunjukkan oleh Sunnah,
sehingga makna yang paling tepat unhfi Kitab Allah adalah yang
ditunjukkan oleh Sunnah Rasululluh #.
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2584. Malik mengabarkan kepada kami dari Miswar bin

Rifa'ah Al Qurazhi, dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair, ia

berkata: Pada masa Rasulullah S Rifa'ah menthalak istrinya yang

bemama Tamimah binti Wahab sebanyak tiga kali. Kemudian

bekas iskinya itu menikah dengan AMurrahman bin Zubair.

Namun Abdurrahman tidak mampLr menyefubuhinya, sehingga ia

kembali menceraikan Tamimah. Rifa'ah lantas ingin menikahinya

kembali, dan dia adalah suami pertama yang pemah

menceraikannya. [-alu hal itu disampaikan kepada Nabi S, namun

beliau melarangnya dan bersabda, "Tidak halal bagimu unfuk

menikahinya lagi, hingga ia merasakan nilonabzya madu laki-laki

yang lain (bersetubuh).'222

2221y1. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Nikarh Muhallil dan Sejenisnya,

2/531, no. 17) dari jalur Misr,r;ar dan seterusnya.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab' Kesaksian Orang yang

Bersembunyi, 2/247, no. 26391 dari jalur Sufuan dan setemsnya. Padanannya ada

pada no. 526O-526L, 5265, 5377, 57 92, 5825, 6084 "
HR. Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Halal Ishi yang Dthalak Tiga Kali

bagi Suami 5nng Menthalaknya hingga Ia Menikah dengan Suami lain dan Digaulinya,
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Kemudian Dicerai dan iddabnya Habis, 2/105s-1057, no. Lll/L433) dari jalur
Sufuan dan setenrsnya.
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2585. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

hnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah istri Nabi S, ia berkata: Istri

Rifa'ah AI Qurazhi datang kepada Nabi $, lalu ia berkata,

"sesungguhnya dahulu alnu hidup bersama Rifa'ah, kemudian ia

menceraiku dengan thalak tiga- Kemudian aku menikah dengan

AMurrahman bin Zubair, tetapi aku bersamanya hanya seperti

kain kering." Nabi $ tersenyum dan berkata, "Apakah engkau

ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, hingga ia (suarni yang

baru) mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya. "Aisyah

berkata: Saat ifu Abu Bakar berada di sisi Nabi $, sementara

I(halid bin Sa'id bin Al Ash berada di depan pintu, menunggu

hingga diizinkan masuk. I$alid bin Said lantas bersem, "Wahai

Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan

perempuan ini secara terang-terangan di hadapan

Rasulullah &?"zzs

Asy-Syafi'i berkata: Jika istri yang dithalak tiga menikah

dengan suami lain dengan pemikahan yang sah, kemudian ia

digauli oleh suaminya itu, kemudian ia dithalaknya lagi, kemudian

iddabnya selesai, maka ia halal bagi suami pertama dengan

mengadakan pemikahan yang ban:, sesuai dengan firman Allah,

o9'::;,b€i:'5; g 1:,lr'A\Csa@ u9

7'rYr;$-$r:LbLV6.J:v.iE'&fi qAY

'Kemudian jika si suami men (sesudah thalak yang

kedua), maka perempuan itu tidak halal kgi baginya hingga dia

223 lbid.
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kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain ifu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isti) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. " (Qs. Al Baqarah

l2l:230)
Juga sesuai dengan sabda Rasulullah $ kepada istri

Rifa'ah, 'Uanganlah kamu kembali kepada Rifa'ah hingga l<amu

merasakan madunSn dan ia merasakan madumu." Maksudnya

adalah suami kedua itu menyefubuhinya.

Jika suami kedua menyehrbuhi kemudian meninggal dunia,
maka istri halal bagi suami yang menthalaknya tiga kali,
sebagaimana ia halal baginya dengan jalan thalak. Karena
kematian ifu semakna dengan thalak lantaran keduanya berpisah
sesudah terjadi persetubuhan, bahkan lebih dari thalak. Demikian
pula istri yang dinikahi seorang suami kemudian digaulinya,
kemudian ia terlepas darinya dengan jalan sumpah li'an, murtad,
atau perpisahan lain. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara
suami yang menikahinya, baik itr-r budak atau merdeka manakala
pemikahannya sah dan telah menggaulinya. Firman Allah, 'Maka
tidak ada dosa bagi ftekas suami pertana dan isti)
untuk kawin kembali jika berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah" (Qs. Al Baqarah l2l, ZBOI

mengandung kemungkinan makna: jika keduanya sanggup
mengerjakan rujuk, karena rujuk juga termasuk hukum-hukum
Allah. Yang demikian ifu serupa dengan firman Allah &, "Dan

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti ifu, jika
mereka (para suami) itu menghendah perbaikan "(es. Al Baqarah

121 228). Maksudnya adalah perbaikan terhadap apa yang telah
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mereka rusak dengan thalak, yaifu perbaikan dengan jalan rujuk.

Jadi, rujuk itu berlaku bagi setiap suami yang tidak terganggu

akalnya manakala ia sanggup menegakkan rujuk. Yang dimaksud

dengan menegakkan rujuk adalah rujuk kepada istri di masa iddah

yang di dalamnya Allah memberikan hak kepada suami untuk

rujuk kepada istrinya. Saya lebih senang sekiranya keduanya

bemiat unfuk menjalankan hukum-hukum Allah & di antara

keduanya, serta hukum-hukum Allah yang lain.

26- Persetubuhan yang Menghalalkan Istri bagi
Suami Pertama

Asy-Syafi'i berkata: Istri yang dithalak tiga kali telah digauli

oleh suami kedua yang baligh, dimana kepala dzakamya masuk

hingga tenggelam dalam vaginanya, maka itu berarti laki-laki

tersebut telah merasakan madunya, dan ia juga telah merasakan

madunya laki-laki tersebut. Madu tidak dirasakan kecuali dengan

vagina dan dzakar. Ifulah yang menghalalkan perempuan tersebut

bagi suami pertama manakala suami kedua berpisah darinya.

Persefubuhan ini mewajibkan mandi pacianya, serta mewajibkan

sanksi hadd seandainya terjadi secara zina, baik laki{aki yang

menyehrbuhinya itu kuat bersetubuh, atau lemah sedemikian rupa

sehingga ia tidak memasukkan dzakamya melainkan dengan

tangannya, manakala persefubuhan telah mencapai batas ini.

Dernikian pula seandainya perempuan tersebut memasukkan

&akar dengan tangannya. Tetapi jika suami belum dewasa, maka

persetubuhannya itu tidak menjadikan perempuan tersebut halal,
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karena itu tidak sama kedudukannya dengan persetubuhan laki{aki
dewasa.

Tidak boleh dikatakan suatu pendapat selain pendapat ini.

Seandainya boleh dikatakan selain pendapat ini, maka boleh

dikatakan bahwa persetubuhan tidak menjadikan perempuan

tersebut halal kecuali dengan laki-laki yang menyetubuhi

mengundang syahwat, berlebihan dalam melakukannya, serta kuat.

Jika suami masih kecil, namun persefubuhannya salna

kedudukannya dengan persetubuhan lakilaki de',rrasa karena ia
sudah remaja, dimana dalam persefubuhan tersebut kepala

dzakamya terbenam ke dalam vagina, maka hal itu menjadikan
perempuan tersebut halal bagi suami pertama. Demikian pula,

seandainya ia dikebiri, baik dengan cara dipotong dzakamya atau

tidak, namun masih tersisa sedikit bagian seukuran kepala dzakar
yang bisa terbenam dalam vagina, maka persefubuhannya

mengakibatkan halal jika istri berstatus janda. Adapun jika istri
berstafus perawan, maka tidak ada yang menjadikannya halal bagi
suami pertama selain hilangnya selaput perawan. Alasannya

adalah kemaluan tidak masuk ke dalam vagina dengan ukuran
seperti ifu melainkan keperawanan akan hilang. Dalam hal ini
tidak ada beda di antara setiap suami yang sah pemikahannya,
baik itu budak, budak mukatab, atau laki-laki merdeka; dan antara
setiap istri, baik ia merdeka, budak perempuan, orang kafir
dzimmi, dan baik ia baligh atau belum baligh manakala perempuan
sepertinya sudah pantas disetubuhi.

Seandainya suami menyefubuhinya di dubumya, sedalam

apapun, maka persetubuhan tersebut tidak menghalalkannya bagi
suami pertama, karena itu bukan tempatnya madu yang
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ditunlukkan Rasulullah S bahwa madu itulah yang menghalalkan

istri bagi suami pertama. Demikian pula seandainya suami

melakukan i147u224 karena ifdha'tidak terjadi kecuali mencapai

batas yang menghalalkan istri, bahkan melebihi.

Demikian pula dengan perempuan kafir dzimmi yang

menjadi ishi lakilaki muslim, lalu ia dithalaknya tiga kali, lalu ia
dinikahi laki-laki kafir dzimmi dan disehrbuhinya hingga batasan

seperti di atas. Demikian pula, seandainya isfoi terganggu akalnya,

atau suami terganggu akalnya, atau keduanya sarna-sama

terganggu akalnya, lalu suami menggaulinya, maka suami tersebut

sudah bisa menghalalkannya. Seandainya ia dinikahi laki-laki kafir

&immi dengan pemikahan yang sah, kemudian ia disefubuhinya,

maka persetubuhan tersebut menghalalkannya bagi laki-laki

muslim sebagaimana ia menjadi halal akibat persehrbuhan dengan

suami muslim karena ia dihukumi sebagai suami. Juga karena

Rasulullah $ merajam sepasang laki-laki dan perempuan Yahudi

yang berzina. Rasulullah S merajam hanya terhadap pelaku zina

yurg muhshan, dan istri yang dithalak tiga itu tidak bisa halal bagi

suami pertama kecuali oleh suami yang sah pemikahannya.

Dasar unhrk mengetahui masalah ini adalah dilihat setiap

suami yang jika akad nikahnya terlaksana maka ia tidak terhapus

dengan kerusakan akad, dan jika terhapus sesudah ihr karena

suatu alasan tetapi ia sempat menyetubuhi isfuinya maka

persehrbuhan tersebut telah menjadikan istrinya itu halal bagi

suami pertama. Jika awal mula pemikahannya tidak berlaku pada

saat akad, maka persetubuhannya tidak menjadikan istri halal bagi

224 tfdlia' bemrti merobek dinding antara dubur dan kernaluan untrfi disetubuhi
secara bersama+ama.
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suami pertama karena ia bukan suami. Jika perempuan tersebut

dinikahi dalam keadaan berstatus budak dengan budak laki{aki,

kemudian ia dimerdekakan, kemudian ia memilih berpisah dari
suaminya sedangkan ia telah digauli suaminya, maka persetubuhan

suaminya itu telah menjadikannya halal bagi suami pertama karena

akadnya telah berlaku. Demikian pula dengan budak perempuan

yang dinikahi laki-laki merdeka kemudian laki-laki tersebut

memilikinya; dan perempuan merdeka yang dinikahi budak laki-

laki lalu perempuan tersebut memilikinya, sehingga pemikahan

terhapus dalam dua keadaan tersebut. Persefubuhannya ihl
menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami pertama sebelum

pemikahannya terhapus. Demikian pula laki-laki yang mengidap

penyakit lepra, belang dan gila, yang menikahi seorang

perempuan lalu menyefubuhinya, maka persefubuhannya itu
menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami pertama

seandainya istri memilih unfuk menghapus pemikahannya

manakala persetubuhan dilakukan sebelum pemikahannya

terhapus. Seandainya ia digauli oleh suami yang seperti ifu
sebelum ia memilih unfuk menghapus pemikahan, maka
persehrbuhan tersebut telah menghalalkannya karena

persefubuhan tersebut tedadi dalam keadaan ia berstafus sebagai

istri. Demikian pula, seandainya ishi digauli oleh suami, kemudian

salah satu dari keduanya murtad sesudah terjadi persefubuhan,

maka persefubuhan tersebut telah menghalalkan istri karena yang

menyefubuhinya adalah suami. Seandainya persetubuhan terjadi

sesudah salah safu dari keduanya murtad, atau keduanya sama-

sama murtad, maka persehrbuhan tersebut tidak menghalalkannya

meskipun sesudah ifu yang murtad di antara keduanya kembali

kepada Islam. Alasannya adalah karena persetubuhan terjadi saat
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perempuan tertahan pada iddah dan haram disetubuhi dalam

keadaannya itu.

Seandainya istri digauli suaminya dalam keadaan istri ihram,

atau berpuasa, atau haidh, atau suami yang ihram atau puasa,

maka suami telah berbuat dosa, tetapi persetubuhan tersebut telah

menghalalkan istri bagi suami pertama yang menthalaknya tiga

kali. Alasannya adalah tidak ada yang haram bagi suami dari istri

selain persetubuhan lantaran suafu alasan berupa keadaan istri

atau suami. Pada keadaan tersebut zhihar, ila' dan thalak suami

dapat jatuh pada istri. Selain itu, di antara keduanya berlaku

hukum-hukum suami-istri, dan suami juga boleh melihat istrinya

dalam keadaan telanjang. Sedangkan semua itu tidak terjadi pada

suami-istri yang salah safu dari keduanya murtad.

Jika laki{aki merdeka menikahi budak perempuan dalam

keadaan ia tidak memiliki biaya unfuk menikahi perempuan

merdeka dan ia khawatir jafuh ke dalam zina, lalu ia menyetubuhi

istrinya, maka persetubuhan tersebut menghalalkan istrinya bagi

suami pertama. Seandainya lakilaki merdeka menikahi budak

perempuan, baik ia dalam keadaan memiliki biaya unhrk menikahi

perempuan merdeka atau tidak memilikinya, narnun ia tidak

khawatir jafuh ke dalam zina, maka persetubuhan itu fidak

menghalalkan istrinya.

Jika seorang laki-laki melakukan pemikahan yang tidak sah

dengan cara apapun, lalu ia menyetubuhi istrinya, maka

persehrbuhan tersebut tidak menghalalkannya bagi suami pertama.

Misalnya adalah ia menikahi perempuan dengan jalan mut'ah, atau

saat perempuan tersebut ihram, atau menikahinya dengan

carasyigar, atau menikahinya tanpa wali, atau menikahinya dengan
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pernikahan yang terhapus sejak akadnya. Persetubuhan di

dalamnya tidak menghalalkan perempuan tersebut bagi suami
pertama, karena laki-laki yang menyefubuhinya bukan suami,

thalaknya tidak jatuh padanya, dan tidak berlaku hukum-hukum
suami-istri. Budak laki-laki dalam hal ini sama seperti laki-laki
merdeka. Hanya saja, jika budak laki-laki menthalak istrinya dua
kali, maka ia telah menghabiskan semua thalaknya. Dua thalak
bagi budak laki-laki itu seperti tiga thalak bagi laki-laki merdeka.
ndak ada beda apakah laki{aki merdeka ihr menjatuhkan thalak
tiga di safu tempat atau secara terpisah karena ia telah

menghabiskan seluruh thalaknya. Demikian pula dengan budak

laki-laki terhadap dua thalak. Thalak laki-laki merdeka terhadap
istrinya, baik budak perempuan, perempuan merdeka atau ahli
Kitab, mencapai bilangan tiga. Sedangkan thalak budak laki-laki
terhadap istrinya ifu terbatas dua thalak sama. Thalak mempakan
hak suami, sedangkan iddah merupakan kewajiban istri.

Jika seorang suami menthalak istri yang belum pernah
digaulinya safu kali, kemudian ia menyusulinya dengan thalak yang

lain, maka tidak jatuh pada istrinya itu selain thalak pertama. Jika
perempuan tersebut menikah dengan suami lain dan digaulinya,
maka suami pertama (seandainya menikahi perempuan tersebut
sesudah dithalak oleh suami kedua) memiliki sisa thalak dari yang

telah ia jatuhkan.

550



.Al Utrutrt

27 . Yang Diruntuhkan Suami dari Thalak dan
Selainnya

Asy-Syafi': berkata: Allah & berfirman tentang perempuan

yang dithalak tiga,

?;* eS'd,; #'^i b',i E * tis u9

"Kemudian jika si suami menthalakryn (sesudah thalak 3nng
kedua), maka perempuan itu tidak halal hgi baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain."lQs. Al Baqarah [2]: 230)

Allah @ menjadikan hukum perempuan yang dithalak tiga

kali haram dalam keadaan apapun bagi suami yang menthalaknya

tiga kali kecuali perempuan tersebut telah disefubuhi oleh suami

yang bukan menolaknya. Jika seorang perempuan dithalak tiga

kali, kemudian ia disetubuhi oleh suami yang bukan menthalaknya,

maka gugurlah hukum thalak peftama, dan suami yang menthalak

tiga kali halal menikahinya manakala perempuan tersebut dithalak

oleh suami yang menyetubuhinya atau meninggal dunia.

Jika suami pertama menikahinya lagi, maka thalaknya

terhadap istrinya dihitung dari awal lagi seperti saat ia menikahi

iskinya dari awal sebelum ia menthalaknya. Tidak haram baginya

untuk menikahi istrinya itu hingga ia menthalaknya tiga kali. Jika ia

melakukannya, maka perempuan tersebut kembali haram baginya

dalam keadaan apapun hingga ia disefubuhi oleh suami lain.

Selanjutnya seperti itu ketentuannya. Setiap kali suami

menghabiskan thalaknya sebanyak tiga, maka istrinya itu haram

baginya hingga istrinya disefubuhi oleh suami lain. Sesudah ia
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disetubuhi oleh suami lain, maka ia menjadi halal bagi suami

pertama dan gugurlah thalak tiga, dan ia bagi suami pertama tidak
lagi haram hingga suami pertama tersebut menthalaknya tiga kali.

Jika suami telah meruntuhkan tiga thalak ifu seluruhnya,

maka demikian pula.Jika ia melakukan ila' terhadap istrinya saat

masih ada hubungan pemikahan, kemudian ia menthalaknya tiga
kali, maka ila' tersebut runtuh sehingga suami tidak memiliki
akumulasi thalak unfuk selama-lamanya manakala keduanya

menikah. Jika istri telah digauli oleh suami yang melakukan ila'
terhadapnya dalam keadaan masih ada hubungan nikah sesudah

suami yang lain, maka ia membayar kaffarah sumpah. Jika ia tidak
menyefubuhinya, maka suami tidak ditahan seperti penahanan

dalam i/a'.

28. Thalak yang Diruntuhkan Suami dan yang
Tidak Diruntuhkannya

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami menthalak istrinya satu kali
atau dua kali, kemudian istrinya ifu dinikahi oleh suami lain dan
digaulinya, kemudian ishi terlepas dari suami kedua, kemudian ia
dinikahi lagi oleh suami pertama, maka suami pertama memiliki
sisa thalak seperti saat istrinya itu belum digauli oleh suami lain.

Suami yang menggauli ishi tersebut sesudah itu bisa merunfuhkan
thalak tiga, tetapi ia tidak bisa meruntuhkan thalak safu dan dua.

Barangkali ada yang bertanya, "(Jlama lain mengatakan
bahwa jika suami kedua bisa meruntuhkan thalak tiga, maka ia
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juga bisa merunfuhkan thalak satu dan dua. Mengapa Anda tidak
berpegang pada pendapat ini?" Jawabnya, Insya Allah, pendapat

kami didasarkan pada dalil yang ada dalam hukum-hukum Allah.
Jika ia bertanya, "Mana dalilnya," maka jawabnya adalah: Allah &
berfirman,

'*b:Uifo,"1uEV;F*867'&1Bi
"Thalak (yanq dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara

yang baik. " (Qs. AI Baqarah I2l: 229l.

Allah juga berfirman,

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain."(Qs. Al Baqarah 121:2301

Hukum Allah menunjukkan perbedaan antara istri yang

dithalak satu dan dua dengan istri yang dithalak tiga. Hukum Allah

menjelaskan bahwa istri boleh dirujuk oleh suami yang

menthalaknya satu kali dan dua kali. Jika ia telah dithalak tiga kali,

maka ia diharamkan bagi suami yang menthalaknya hingga ia

nikah dengan suami kedua. Oleh karena suami kedua tidak

memiliki hukum yang menghalalkan istri bagi suami pertama yang

menthalaknya satu atau dua kali melainkan karena istri itu halal

manakala ia terthalak satu kali atau dua kali sebelum suami kedua,

maka ada kesamaan makna antara ia menikahinya atau tidak

menikahinya. Oleh karena istri yang dithalak tiga kali itu haram

WeS'dri#'^x.b'A'USeGsuy
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bagi suami yang menthalak tiga kali hingga ia menikah dengan

suami kedua, sedangkan istri menjadi halal dalam hukum Allah

lantaran pemikahan dengan suami kedua, maka ifu berarti ia
memiliki hukum, yaifu bahwa istri tersebut haram bagi suami

pertama hingga ia menikah dengan suami kedua ini. Karena itu,
apa yang memiliki hukum itu tidak bisa diqiyaskan kepada apa

yang tidak memiliki hukum.

Menurut ketenfuan dasar suafu perkara, sesuafu yang

diharamkan ifu menjadi halal bagi seseorang karena perbuatan

dirinya, sebagaimana sesuatu yang halal diharamkan baginya

karena perbuatan dirinya. Oleh karena perempuan yang dithalak
tiga itu halal karena faktor suami kedua, selain ia berbeda dengan

perempuan-perempuan lain dalam hukum ini, maka tidak boleh

dikatakan bahwa suami yang menthalak selain thalak tiga ihr

berada dalam makna ini. Melainkan ia berada dalam makna bahwa
pemikahan suami kedua itu tidak menjadikan istri halal bagi suami

pertama yang menthalak safu atau dua kali, dan tidak pula

mengharamkan suatu. Karena istri memang belum haram sehingga

kalau seandainya sudah haram maka dikatakan ia menjadi halal

karena pemikahan dengan suami kedua saat suami kedua itu
belum berstatus sebagai suami. Tidak ada sesuatu yang halal bagi

suami pertama karena faktor perbuatan orang lain; dan tidak ada

orang lain yang memiliki hukum yang memenganrhi hukumnya,

kecuali di tempat yang ditetapkan Allah. Sedangkan tempat yang

ditetapkan oleh Allah itu berbeda dengan tempat ini. Karena itu,
sesuatu yang berbeda darinya tidak boleh diqiyaskan kepadanya.
Jika ada yang bertanya, 'Apakah ada orang lain yang berpendapat
seperti ini?" maka jawabnya adalah: Ya, ada.
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2586. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-

Zuh.ri, dari Humaid bin Abdurrahman, Ubaidullah bin AMullah bin

Utbah, dan Sulaiman bin Yasar, bahwa mereka mendengar Abu

Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab

tentang seorang laki-laki dari penduduk Bahrain yang menthalak

istrinya satu kali atau dua kali, kemudian iddabnya selesai,

kemudian iskinya itu dinikahkan laki-laki lain, kemudian ia

dithalaknya lagi atau ditinggal mati, kemudian ia dinikahi lagi oleh

suaminya yang pertama. Umar menjawab, "Perempuan itu bagi

suami pertama mengikuti yang tersisa dari thalakny6."22s

225 11P.. Said bin Manshur dalam Srlnarnya (pernbahasan: Thalak, bab: Suami
yang Thalak Istoi Satu Kali Atau Dua Kali, Kemudian ia Rujuk kepada Istuinya Sesudah
Istinya Menikah dengan Suami lain; Berapa Thalak yang Dimilih Suaminya Ih.r?,

7/398, no. 1525) dari jalur Sutnn dan seterusn5ra.
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Jika istri dithalak tiga kali, kemudian ia menikah dengan

suami kedua, kemudian ia mengaku telah digauli oleh suami

kedua, sedangkan suami kedua menyangkal, maka hal itu sudah

menghalalkannya bagi suami pertama yang menthalaknya tiga kali,

dan perempuan tersebut tidak mengambil dari suami yang

menyangkal persetubuhan dengannya selain setengah mahar.

Ucapannya terkait hal yang menghalalkannya bagi suami pertama

dibenarkan, sedangkan ucapannya terkait hal yang mengakibatkan

ia mengambil harta suami pertama tidak dibenarkan. Demikian
pula, seandainya suami yang menthalaknya tiga kali tidak tahu

bahwa ia telah menikah, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah

menikah secara sah dan telah digauli, maka ia halal bagi suami

pertama manakala ia telah melewati jangka waktu yang

memungkinkan baginya unfuk selesai iddah dari suami pertama

dan dari suami yang disebutnya telah menyefubuhinya. Seandainya

suami pertama mendustakan ucapannya dalam semua ini,

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib dari Abu
Humirah 4& dari Umar iS dengan redaksi yang serupa secara ringkas. (no. 1525)

HR. Abdunazzaq dalam MushannaFnya (pernbahasan: Thalak, bab: Pemikahan
Baru dan Thalak Baru, 6/351-352, no.11149) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari
Ibnu Musayyib, Ubaidullah dan selainnya, dari Abu Hurairah dari Umar 49, dengan
redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Malik dan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku mendengar
Ibnu Musaygdb, Humaid, Ubaidullah dan Sulaiman meriwayatkan dari Abu Hurairah rg
dengan redaksi lang serupa. (no. 11150)

Juga dari jalur hnu Jumij dari Yahya bin Said dari hnu Musayyib dari Umar
dengan redaksi yang sama. (no. 11151)

Juga dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin
Abdurrahman dari Abu Hurairah rS, dari Umar @ dengan redaksi yang serupa. (no.

77L52)
Juga dari jalur hnu Jumij dari Yahya bin Said dari Ibnu Musa5ryib dari Abu

Hurairah dari Umar:g dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan bahwa
Abu Huraimh, Ali dan Ubai bin Ka'b berpendapat seperti pendapat Umar;g. (no.

11153)
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kemudian ia membenarkannya, maka ia tetap boleh menikahinya.
Tetapi sebaiknya ia tidak melakukannya manakala tebersit dalam
hati bahwa perempuan tersebut berbohong hingga ia menemukan

bukti yang menunjukkan kejujurannya.

Seandainya seorang laki-laki meragukan thalak istrinya,
sehingga ia tidak tahu apakah ia menthalaknya satu kali, dua kali

atau tiga kali, kemudian perempuan tersebut menikah dengan
suami lain dan telah digaulinya, kemudian ia dithalak oleh suami
lain, lalu suami pertama menikahinya, kemudian menthalaknya
satu atau dua, lalu istri mengatakan, "la sudah menghabiskan

seluruh thalaknya karena ia tidak menthalakku selain satu atau dua
sebelum aku menikah dengan suami pertama yang menikahiku
setelah aku berpisah dengan suami pertama," atau hal ifu
dikatakan oleh sebagian keluarga istri sedangkan istri tidak
mengatakannya, sementara suami mengakui bahwa ia tidak tahu
apakah ia menthalaknya satu kali, dua kali atau tiga kali sebelum

ishi menikah dengan suami kedua, maka kepada suami dikatakan,
"lski ifu bagimu mengikuti thalak yang tersisa." Jika suami

meyakini bahwa ia menthalaknya safu kali sebelum istrinya itu
nikah dengan suami kedua, lalu dalam pemikahan ini suami
pertama menthalaknya safu kali atau dua kali, maka ia

melanjutkan thalak pertama itu. Jika ia telah menggenapi tiga
thalak dengan thalak sebelum suami kedua dan thalak sesudahnya,

maka istrinya itu haram baginya hingga ia menikah dengan suami
yang lain. Saya menetapkan istri menjalari iddah dalam thalak
pertama sesuai yang diyakini suami, dan menyingkirkan yang

diragukannya. Seandainya sesudah mengatakan, "Aku meragukan

thalak tiga" ifu ia mengatakan, "Aku yakin sekarang bahwa aku
telah menthalaknya tiga kali sebelum ia menikah dengan suami
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kedua," maka ia diminta bersumpah atas hal itu, dan perkataan

yang dipegang adalah perkataannya.

29. Istri yang Bisa Dijatuhi Thalak

Allah ft berfirman,

""J,*aL'* .;--fi K 6ySJr; ugi $i-
"Hai orang-orang yang beiman, apabila kamu menikahi

perempuzrn?erempuan yang beiman, kemudian karnu ceraikan

mereka- "(Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

;6rxsJ:;. j#n'$I'-6;Y.
"Kepada orang-orcng yang meng-ila' istinSn diberi

tangguh empat bulan (lamanya). "(Qs. AI Baqarah l2l:226)

1)::r_i$,a-,p-b-ii
"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istinya di

antara kamu. "(Qs.Al Mujaadilah [58]' 2)

lKirYH;i!)Fc'J"a#S
ur<.
llr
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"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dai harta yang
ditinggakan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

'*"F.'4dry5,q€si€6i
'Para isti memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. " (Qs. An-Nisaa' [4]:
L2)

Selain itu masih ada banyak lagi ayat-ayat tentang suami-

istri. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat
bahwa hukum-hukum Allah dalam perkara thalak, zhihar dan ila'
itu tidak jahrh kecuali terhadap istri yang sah pernikahannya dan

halal untuk disetubuhi suaminya. Apa saja halal dilakukan suami

terhadap istrinya, namun ia diharamkan menyetubuhi ishinya
dalam keadaan ihram, haidh dan hal-hal semacam itu hingga
selesai. Suami tidak diharamkan memandang bagian tubuh dari

istri yang diharamkan bagi laki-laki lain. Saya juga tidak
mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa
pewarisan di antara suami-istri itu tidak berlaku kecuali dalam
pemikahan yang sfr, agama suami-istri tidak berbeda, dan

keduanya sama-sama merdeka. Jadi, dalam setiap pemikahan
yang sah itu thalak bisa jadi, dan setiap istri yang bisa dijatuhi
thalak itu juga bisa dijahfii zhihar dan ila', bagaimana pun status

suami-istri, baik keduanya sama-sama merdeka, sama-sama budak,

atau safunya merdeka dan yang lain budak, atau budak mukatab ,

atau budak mudabbar, atau belum sempuma kemerdekaannya.

Semua ifu halal bagi suami dan istri. Warisan terjadi di antara

setiap suami-istri yang merdeka dan seagama. Jadi, dalam
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pemikahan yang tidak sah, semua ini tidak terjadi di dalamnya,

baik ih.r thalak atau selainnya, karena keduanya tidak dianggap

sebagai suami-istri.

Semua yang kami katakan bahwa pemikahannya terhapus,

seperti pemikahan laki-laki dan perempuan tanpa wali dan tanpa

sultan, atau perempuan dinikahkan oleh walinya tanpa

kerelaannya, baik sesudah ifu ia rela atau tidak rela, maka akadnya

rusak dan tidak terjadi pemikahan di antara keduanya. Demikian

pula, seandainya laki-laki yang dinikahkan sedangkan ia tidak rela,

maka ia tidak menjadi suami dengan pemikahan tersebut

meskipun ia rela sesudah itu. Demikian pula dengan perempuan

belum baligh yang dinikahkan oleh selain ayahnya, dan laki-laki

belum baligh yang dinikahkan oleh selain ayahnya. Demikian pula

dengan nikah mut'ah dan yang semakna dengannya, serta

pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram.

Demikian pula dengan lakilaki yang menikahi saudari istrinya saat

istrinya itu masih menjadi istrinya, atau menikahi istri yang kelima,

atau budak yang belum sempuma menikahi istri ketiga, orang laki-

laki merdeka yang menikahi budak perempuan dalam keadaan ia

memiliki biaya unttrk menikahi perempuan merdeka, dan laki-laki

merdeka atau budak yang menikahi budak perempuan ahli Kitab.

Juga dalam pemikahan-pemikahan yang semakna dengan itLr

semua yang terhapus.

Adapun pemikahan yang pada mulanya sah itu terbagi

menjadi dua makna, yaifu:

Pertama, sama seperti di atas, yaitu seorang laki-laki

merdeka yang tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan

merdeka, lalu ia menikahi budak perempuan, lalu ia memilikinya.
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Jika kepemilikannya atas budak perempuan tersebut telah

sempuma, maka rusaklah pemikahan, dan pada istrinya itu tidak
jatuh apapun yang bisa jatuh pada istri yang lain, seperti thalak.
Alasannya adalah karena Allah @ berfirman,

J ro6 rl'iY@'o'*.* €,rH 13 ir-$'

ti

"Dan orang-orang yang menjaga kecuali
terhadap isti-isbi mereka atau budak yang mereka miliki; maka
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al
Mu'minun [23]: 5-5)

Jadi, persetubuhan tidak halal kecuali dengan jalan nikah
atau kepemilikan budak. Hukum jatuhnya hal-hal yang saya

sampaikan seperti thalak dalam pemikahan itu mengakibatkan

haramnya sesuatu yang halal seperti pemikahan dan selainnya.

Hukum dalam kepemilikan budak berupa jatuhnya tindakan dari
pemilik budak seperti kemerdekaan ifu mengharamkan
persefubuhan dengan jalan kepemilikan. Karena itu, harus

dibedakan di antara penghalalan keduanya dan pengharaman

keduanya. Jika kemaiuan tidak boleh disehrbuhi kecuali dengan

salah safu dari keduanya, bukan dengan yang lain. Misalnya adalah

seorang suami memiliki istrinya sebagai budak. Ketika suami telah

memilikinya sehingga istrinya itu beralih dari pemikahan kepada

kepemilikan budak, maka pemikahan terhapus.

Rabi' berkata: Yang dimaksud dengan pemyataan 'dengan

salah safu dari keduanya, bukan dengan yang lain' adalah tidak

@6"j1fri9#;Kr
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boieh istri seseorang itu menjadi budak yang dimilikinya, baik

seluruhnya atau sebagiannya, melainkan kepemilikan harus berdiri

sendiri secara sempuma, atau pemikahan hams berdiri sendiri

secara sempuma.

Demikian pula seandainya suami memiliki sebagian dari iski

meskipun sedikit, karena perempuan tersebut telah keluar dari

keberadaannya sebagai istri. Seandainya suami menuduhnya

berzina, maka ia tidak halal bagi suami dengan jalan kepemilikan

hingga suami menyempumakan kepemilikan terhadapnya.

Demikian pula dengan perempuan yang memiliki suaminya.

Kepemilikan di antara suami-istri itu tidak berbeda dengan jalan

apapun kepemilikan tersebut, baik dengan warisan, hibah,

sedekah, atau selainnya. Demikian pula dengan jual-beli manakala

seluruh kepemilikannya telah sempuma. Sempumanya warisan

terjadi ketika yang mewariskan meninggal dunia, baik pewaris

telah menguasainya atau belum menguasainya, baik ia

menerimanya atau tidak menerimanya, karena warisan tidak boleh

ditolak. Sempumanya hibah atau sedekah adalah ketika penerirna

hibah dan sedekah telah menguasainya. Sempurnanya wasiat

adalah ketika penerima wasiat menerima wasiat meskipun ia
belum menguasainya. Sedangkan sempumanya jual-beli adalah

ketika tidak ada syarat di dalamnya sehingga kedua pihak saling

berpisah dari tempat transaksi.

Seandainya seorang lakFlaki diberi hibah berupa istinya,

atau membelinya, atau diberi sedekah berupa istrinya, namun

suami penerima hibah dan sedekah tersebut belum menguasai

hibah dan sedekah, atau ketika dua pelaku jual-beli belum pergi

meninggalkan tempat tmnsaksi sedangkan salah satu dari
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keduanya tidak memberikan hak pilih kepada temannya sesudah

jual-beli sehingga ia memilih jual-beli, maka suami tidak boleh

menggauli istrinya dengan jalan nikah karena suami memiliki
kepemilikan terhadap istrinya dengan jalan kepemilikan, hingga ia
menolak kepemilikan tersebut sehingga istrinya ifu tetap pada

keadaannya. Atau kepemilikannya sempuma sehingga pemikahan

terhapus, sehingga ia boleh menggauli perempuan tersebut dengan
jalan kepemilikan budak.

Jika ia menjahfikan thalak, zhihar, dan apa saja yang bisa
jatuh di antara suami dan istri, maka tindakan suami ifu
ditangguhkan. Jika ia menolak kepemilikan, maka thalak dan ila'-
nya itu jatuh pada istrinya. Jika kepemilikannya belum sempuma

dengan akad pertama dengan jalan sedekah, hibah atau jual-beli,

maka gugurlah semua itu dari suami. Karena kita tahu saat jual-beli

telah sempuma bahwa perempuan tersebut bukan lagi menjadi iski
ketika suami menjatuhkan tindakan-tindakan tersebut kepadanya.

Manakala budak perempuan dimerdekakan saat menjadi istri dari

budak laki{aki, maka ia memiliki hak pilih. Jika suaminya itu
menjahrhkan thalak padanya sesudah memerdekakan dan sebelum

ia memilih, maka thalaknya ditangguhkan. Jika ia tetap menjadi

istuinya budak laki-laki tersebut, maka thalaknya jatuh. Jika ia
menghapus pemikahan, maka thalaknya gugur.

Kdua, kedua suami-istri sma-sama musyrik penyembah

berhala, lalu suami atau istri masuk Islam, sehingga pemikahannya

ditangguhkan pada iddah. Jika yang tertinggal masuk Islarn di

antara keduanya ifu masuk Islam (di masa iddah\, maka

pemikahannya tetap bertahan. Jika ia tidak masuk Islam hingga

iddalrnya habis, maka pemikahannya terhapus. Apa saja 5rang
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dijatuhkan suami pada istrinya dalam keadaan ini, baik itu thalak

atau apa saja yang bisa jatuh di antara suami-istri ifu ditangguhkan.

Jika pemikahannya tetap bertahan karena yang tertinggal itu
masuk Islam, maka thalak suami jafuh. Jika pemikahan terhapus

lantaran yang tertinggal itu tidak kunjung masuk Islam, maka

thalaknya gugur (tidak jatuh). Setiap pemikahan yang selamanya

rusak akibat faktor yang muncul belakangan dari salah satu suami-

istri, atau faktor yang terjadi pada salah safu dari keduanya ifu

merupakan thalak dari suami, melainkan ifu adalah penghapusan

nikah tanpa disertai thalak.

30. Perbedaan Pendapat Mengenai Pengharaman
dengan Zina

Asgr-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki berzina dengan

istri ayahnya atau dengan istri anaknya, maka keduanya tidak
haram bagi suaminya lantaran maksiat yang dilakukan laki{aki lain

terhadap istrinya. Barangsiapa yang mengharamkan istri bagi

suaminya ifu karena alasan ini, maka sepertinya ia telah menyalahi
hu}<r.rm Allah ffi. Karena Allah menyerahkan pengharaman dengan

thalak kepada suami, sehingga dengan demikian orcmg yang

berpendapat demikian telah menyerahkan kewenangan selain

suami unhrk mengharamkan istri bagi suaminya, atau

menyerahkan kewenangan kepada istri unfuk mengharamkan

dirinya bagi suami.
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Demikian pula dengan suami yang berzina dengan ibu

ishinya atau dengan anak perempuan istrinya ifu istrinya tidak

menjadi haram baginya. Barangsiapa yang mengharamkan istrinya

ihr baginya, maka tampaknya ia telah menyalahi hukum Allah

bahwa Allah mengharamkan istri bagi suaminya karena faktor

thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya. Sedangkan dalam

kasus ini, laki-laki tersebut berzina dengan ibu istrinya sehingga

zina tersebut bukan merupakan thalak terhadap istri, dan bukan

pula perbuatan yang menurut hukum Allah dan Sunnah

Rasulullah S mengakibatkan keharaman terhadap istri. Ihr adalah

perbuatan-sebagaimana yang saya katakan-yang terjadi pada

selain istrinya, tetapi mengapa istrinya menjadi haram karena

perbuatan tersebut? Ulama yang berpendapat demikian itu telah

menyalahi Kitab dan tidak bisa diterima karena yang terjadinya

adalah perbuatan suami terjadi pada selain istri, namun menumt

mereka istrinya ihr menjadi haram baginya akibat perbuatan

tersebut.

Allah menyebutkan sebagian nikmat-Nya pada para hamba-

Nya. Allah ffi berfirman,

(P4:t6"W$)G3lA,ai:,y ? zlzI-ltr,qI

,/ .t_

I rt-19

'Dan Dia (pula) gn7 menciptakan manusia dari air, lalu Dia
jadikan manusia itu (punya) kefurunan dan mushaharah

(perbesanan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. "(Qs. Al Furqaan

125):54)
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Dengan faktor nasab, Allah S mengharamkan ibu, saudari,

bibi dari jalur ibu dan ayah, dan siapa saja yang Allah sebutkan.

Dan dengan faktor pemikahan, Allah & mengharamkan

perempuan yang dinikahi ayah, ibunya iski, dan anak perempuan

dari istri yang telah disetubuhi. Jadi, pengharaman Allah dengan

menjadikan keharaman ihr berlaku untuk perempuan-perempuan

muhrim bagi lakiJaki yang diharamkan itu (keharaman tersebut)

bukan merupakan hak perempuan-perempuan lain atas

perempuan-perempuan tersebut. Yarrg demikian ifu merupakan

karunia dari Allah dengan kehalalan yang diridhai-Nya.

Perempuan-perempuan yang haram bagr seorang laki-laki itu

memiliki hubungan muhrim sehingga ia boleh berduaan dengan

mereka, bepergian bersama mereka, dan melihat bagian-bagian

tubuh mereka yang tidak boleh dilihat selain muhrin'1. Penetapan

stahrs muhrim bagi perempuan-perempuan tersebut justru

merupakan rahmat bagi mereka dan bagi laki-laki yang

diharamkan, serta merupakan karunia bagi mereka dan bagi laki-

laki yang diharamkan, bukan sebagai hukuman bagi salah satu dari

keduanya. Hukuman tidak terjadi pada hal-hal yang diridhai Allah"

Barangsiapa yang menetapkan stafus muhrim (keharaman nikah)

karena faktor zina yang diancam dengan siksa neraka, pelakunya

dikenai sanksi hadd, dan perbuatan ini disebut secara

berdampingan dengan syrrik dan membunuh jiwa yang diharamkan

Allah, ftarangsiapa yang menetapkan demikian) maka itu berarti ia

rnenganggap Allah mengalihkan sanksi menjadi sesuafu yang

menjadi wadah rahmat.

Barangsiapa yang dinyatakan menyalahi Kitab Allah dalam
perkara-perkara yang saya sampaikan, dan juga dalam pemyataan

bahwa ketika Allah ffi menetapkan hukum-hukum di antara suami-
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istri seperti sumpah li'an, zhihar, ila', thalak dan warisan, maka

menumt kami dan menurutnya hukum-hukum tersebut berlaku

dalam pemikahan yang sah, (barangsiapa yang dinyatakan

demikian) lalu kami mengklaim bahwa yang dikehendaki Allah

dengan hukum-hukum-Nya dalam pemikahan adalah pemikahan

yang sah dan halal, maka bagaimana mungkin seseomng boleh

mengharamkan seorang perempuan karena faktor zina, sedangkan

zina itu haram, tidak didasari pemikahan, dan bukan karena

syubhat?

31. Suami yang Thalaknya Tidak Jatuh

Asy-Syafi'i berkata: Thalak jatuh bagi orang yang wajib

mengerjakan shalat dan wajib dikenai sanksi hadd. Yaitu setiap

laki{aki yang baligh dan tidak terganggu akalnya, karena yang

diberi titah dengan perkara-perkara fardhu adalah orang yang

sudah baligh sesuai dengan firman Allah,

't' t4 Nt'iQ j:;tni g< rst'

"Dan apabila anak-anal<mu telah sampai umur baligh, maka

hendaHah mereka meminta izin."(Qs. An-Nuur [241 591.

Juga sesuai dengan firman Allah,

577



AlUmm

($ "# F\; b9'Cqi rfr 6yil; lsjii$s

WdY;s:t
"Dan ujilah anak yatim ifu sampai mereka cukup umur

unfuk kawin. Kemudian jika menurut pendapabnu mereka telah

cerdas (pandai memelihara hana), maka serahkanlah kepada

mereka harta-hartanya."(Qs. An-Nisaa' [4]: 5)

Juga karena Rasulullah $ memperkenankan Ibnu Umar rS

unfuk berperang saat ia bemmur lima belas tahun, dan

menolaknya saat ia bemmur empat belas tahun.

Barangsiapa yang terganggu akalnya sejak lahir atau karena

sesuahr yang terjadi belakangan dan bukan karena maksiat, maka

thalaknya tidak jahrh. Ia juga tidak wajib shalat dan tidak dikenai

sanksi hadd. MisalnSn adalah orang yang linglung, glh, meracau

dan serta setiap penyakit yang dapat merusak akalnya" Thalaknya
tidak jatuh selama ia terganggu akalnya. Jika akal sehatnya

kembali lalu ia menthalak istrinya dalam keadaannya itu, atau ia
melakukan perbuatan yang dikenai sanksi hadd, maka thalaknya
jahrh, sanksi hadd dilaksanakan padanya, dan semua perbuatan

fardhu berlaku baginya. Demikian pula dengan orang gila yang di
sahr waktu waras dan di waktu lain gila. Jika ia menjatuhkan thalak
di waktu gilanya, maka thalaknya ih-r fidak berlaku. Tetapi jika ia
menjahfikan thalak di waktu waras, maka thalaknya ifu berlaku.

Jika dua saksi bersaksi terhadap seseorang bahwa ia menthalak
istrinya lalu ia berkata, "Aku menthalak istriku saat aku gila, atau

mengidap penyakit yang menrsak akalku," maka jika ada bukti
yang menunjukkan penyakit yang merusak akalnya pada saat ia
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menthalak istrinya, maka thalaknya gugur, tetapi ia harus

bersumpah bahwa ia menjafuhkan thalak dalam keadaan berakal

sehat.

Jika istrinya berkata, "Pada hari demikian di awal hari

akalnya terganggu," lalu ada dua saksi yang bersaksi atas thalak,

dan keduanya membukukan bahwa sebenamya laki{aki tersebut

berakal sehat saat menthalak istrinya, maka thalaknya itu berlalm

karena ada kalanya seseorang dalam satu hari ifu mengalami

gangguan akal di sahr waktu lalu ia pulih di waktu lain. Jika dua

saksi thalak ifu tidak membuktikan bahwa suami berakal sehat saat

menjatuhkan thalak, atau dua saksi bersaksi atas thalak dan

keduanya tahu bahwa suami pada hari itu terganggu akalnya,

maka suami bersumpah bahwa ia tidak menjahrhkan thalak dalam

keadaan berakal sehat, dan perkataan yang dipegang adalah

perkataannya. Jika kedua saksi bersaksi thalak pada suami, tetapi

keduanya tidak bisa memastikan apakah ia berakal sehat atau

tidak, sedangkan ia berkata, "Saat ifu akalku terganggu," maka ia

dihukumi berakal sehat hingga diketahui dengan bukti bahwa pada

saat ifu seperti itu ia mengalami sesuatu yang dapat

menghilangkan akal sehatnya, atau ia banyak mengalami hal-hal

yang dapat menghilangkan akal sehakrya dalam satu hari atau

beberapa hari, sehingga ucapannya diterima karena ia memiliki

sebab yang menunjukkan kejujurannya.

32. Thalaknya Suami dalam Keadaan Mabuk

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang meminum khamer

atau nabidz (perasan buah yang difermentasi) hingga mabuk lalu ia
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menjatuhkan thalak, maka thalaknya berlaku. Demikian pula

dengan semua sanksi hadd dan perkara fardhu. Maksiat minum

khamer dan mabuk akibat nabidz itu tidak rnenggugurkan fardhu

dan thalak.

Barangkali ada yang bertanya, "Orang yang meminum

khamer itu terganggu akalnya. Orang yang sakit dan gila juga

terganggu akalnya. Apa pendapat Anda?" Jawabnya, orang sakit

mendapat pahala dan dosa-dosanya dilebur dengan penyakihrya

itu. Kewajiban dan amal perbuatannya tidak dicatat seandainya

akal sehatnya hilang. Sedangkan orang yang minum khamer ifu

berdosa, dikenai hukuman dera, dan kewajiban dan catatan amal

tidak digugurkan darinya. Bagaimana mungkin orang yang dikenai

sanksi ifu diqiyaskan kepada orang yang mendapat pahala? Shalat

digugurkan kauajiban bagi orang yang terganggu akalnya, tetapi

shalat tidak digugurkan kewajibannya dari orang yang mabuk.

Demikian pula dengan perkara-perkara fardhu lain seperti haji dan

puasa.

Barangsiapa yang minum b*lu, hirrif atau murqi&26

untuk mengobatinya dari sakit lalu minuman tersebut

menghilangkan akal sehatnya lalu ia menjatuhkan thalak, maka

thalaknya tidak jatuh karena kami tidak menjatuhkan sanksi dera

pada orang yang mengonsurnsi benda-benda ini, baik menurut

Kitab, Sunnah atau ijma'. Oleh karena demikian, maka ia boleh

diambil untuk dimanfaatkan, bukan untuk bunuh diri dan bukan

untuk menghilangkan akal. Jika sampai konsumsinya

mengakibatkan kematian atau hilang akal, maka itu seperti orang

226 B*rju adalah sejenis minuman obat yang bisa menghilangkan a!@1. ltirnf
adalah sesuatu yang dapat mernbuat lidah panas terbakar. Sedangkan murqid adalah
obat yrang dapat membuat peminumnya tidur.
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yang sakit akibat suatu makanan atau sejenisnya. Sepantasnya
pelakunya tidak berdosa karena ia tidak meniatkan bunuh diri atau

menghilangkan akal. Sebagaimana seseorang boleh membedah

luka, membuka jalan darah, bekam, dan memotong anggota fubuh
dengan mengharapkan suafu manfaat. Ada kalanya sebagian dari
perbuatan ini mengakibatkan kematian, tetapi pada umumnya
berakhir selamat. Lagi pula, perbuatan-perbuatan ini tidak
dimaksudkan unfuk menghilangkan akal dan bukan untuk
bersenang-senang dengan maksiat.

33- Thalak dalam Keadaan Sakit

Asy-Syafi'i berkata: Allah & memberikan kerr,renangan

thalak kepada suami. Barangsiapa di antara suami yang

menjatuhkan thalak dalam keadaan ia telah baligh dan tdak
terganggu akalnya, maka thalaknya sah karena thalak merupakan
pengharaman bagi istri sesudah ia halal baginya. Karena itu Udak

ada beda apakah ia sehat saat menjafuhkan thalak atau sakit,

karena thalak sarna-sama jafuh. Jika seorang laki-laki menthalak

istrinya tiga kali, atau safu kali tetapi tidak tersisa baginya thalak

terhadap istrinya selain thalak tersebut, atau melakukan sumpah

li'an terhadap istrinya dalam keadaan ia sakit, maka hukum
jatuhnya semua itu pada istri dan pengharaman istri bagi suami itu
sama seperti ketika ia dilatuhkan oleh suami dalam keadaan sehat.

Demikian pula seandainya suami menthalak istuinya satu kali
dalam keadaan ia belum menyetubuhinya. Demikian pula dengan
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setiap perpisahan yang terjadi di antara keduanya, dimana suami

tidak memiliki berhak untuk rujuk kepada istrinya sp-sudah thalak.

Jika suami fidak kunjung sehat hingga meninggal dunia,

maka para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ishi tidak

rneurarisinya. Sahabat kami ini berpandangan bahwa jika hukum

thalak dalam keadaan sehat dan sakit itu sama maka thalak ifu
jatuh pada istri; dan bahwa suami tidak mer,r,rarisi istri seandainya

istri meninggal dunia sehingga demikian pula istri tidak mer,varisi

suami karena Allah & hanya memberikan warisan kepada istri dari

suami dan kepada suami dari isfoi selama keduanya masih menjadi

suami-isbi. Sedangkan keduanya dalam kasus ini tidak lagi menjadi

suami-ishi, da, suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya

sehingga kalau seandainya suami berhak unfuk rujuk kepada

istrinya maka istri masih dalam makna istri sehingga ia mer,r.rarisi

dan diwarisi. Sahabat kami ini juga berpandangan bahwa istri wajib

rnenjalani iddah dari kematian selama empat bulan sepuluh hari,

sedangkan istri ini Udak wajib menjalani iddah dari kematian. Ia
juga berpandangan bahwa manakala istri sanksi seandainya

suaminya meninggal dunia, naaka itu berarti ia juga harus diwarisi

seandainya ia meninggal dunia sebelurn suami. Sedangkan dalam

kasus ini, perempuan tersebut tidak diwarisi oleh suami.

Sahabat kami ini juga berpandangan bahwa isti boleh

memandikan suami, dan suami boleh memandikan isti.
Sedangkan dalam kasus ini, istri tidak boleh memandikan suami,

dan suami boleh tidak memandikan isbi. Ia juga menyimpang

bahwa suami tersebut boleh menikahi saudarinya dan empat iski
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selainnya. Semua itu menjelaskan bahwa perempuan tersebut

bukan lagi sebagai istri.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka tidak ada

masalah baginya apakah suami sehat sesudah thalak atau tidak
sehat. Seanfl6in u suami menthalak istrinya menjelang ia
meninggal dunia, atau ia berkata, "Kamu terthalak tiga sekejap

sebelum kematianku, atau safu hari sebelum kematianku," maka

istri menurut pendapat ini tidak mewarisi sarna sekali.
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2587. hnu Abi Rawwad dan Muslim bin l$alid
mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, ia berkata: hnu Abi
Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa ia bertanya kepada hnu
Zubair tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya secara
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battah, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan istrinya ifu

masih dalam masa iddah. Abdullah bin Zubair menjawab,

"Abdurrahman bin Auf menthalak Tamadhur binti Ashbagh Al
Kalbiyryah secara battah, kemudian ia mati meninggalkannya

sedangkan istrinya ifu masih dalam masa iddah. Utsman lantas

memberikan warisan kepada perempuan tersebut." hnu Zubair

berkata, "Adapun menurutku, perempuan yang dithalak battah ifri
tidak mewariti."227
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2588. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Thalhah bin Abdullah bin Auf -seseorang yang paling

mengetahui tentang masalah ini-, dan dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, bahwa Abdurrahman bin Auf menthalak istrinya

secara battah dalam keadaan sakit. Kemudian Utsman

227 Hadits ini telah disebutkan berikut tal<hrit'nya pada (no. 24Ol-24O21 dalam
bab tentang pertedaan pendapat terkait thalak tiga.
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memberikan warisan kepada istinya dari AMurrahman sesudah

iddalrnyaberakhir.22s

Sementara sahabat kami yang lain berpendapat untuk

memberikan warisan kepada isti meskipun zuami tidak berhak

unfuk rujuk kepada istrinya manakala suami menthalaknya dalam

keadaan sakit, dan manakala iddah istri habis sebelum suami

meninggal dunia. Sebagian dari mereka mengatakan, "Meskipun ia

telah menikah dengan suami lain." Sebagian yang lain

mengatakan, 'lstri tetap meru.rarisi meskipun ia menolak terhadap

suami." Sebagian yang lain mengatakan, 'lsm tidak mer,trarisinya

selama ia dalam masa iddah. Jika iddalrnya sudah habis, maka ia

tidak meru.rarisi suamin5n." Ini termasuk perkara yang saya

istik'harahkan kepada Allah &.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i telah melakukan istikharah

kepada Allah dalam perkara ini, kemudian ia mengatakan bahwa

ishi yang dithalak secara batbhtidak mqarisi.

Asy-Syafi'i berkata: Hanya saja, apapr,nr keadaan yang saya

sampaikan, saya berpendapat bahwa iski tidak meurarisi suaminya

manakala suami menthalaknya dalam kedaan sakit dimana ia

tidak berhak rujuk, lahu iddah isti selesai dan menikah dengan

suami yang lain. Karena hadits hnu Zubair tqsarnbung sanadnya.

Ia mengatakan, "lJtsman r$ memberinln warisan di masa iddah."

Sedangkan hadits hnu Syihab taputus sanadnya. Pendapat

manapun yang saya pegang, seandainlra suami sehat sesudah

thalak sebentar saja kemudian ia meninggal dunia, maka istri tidak

manrarisinya. Jika suami menthalakn3n s€b€lum menyentuh, maka

pendapat mana di antara keduanln yarg salra pegang, maka istri

28lbid.

685



Al Umnt

berhak atas setengah dari mahar yang disebutkan suami
seandainya suami telah menyebutkan besaran mahar; atau ia
berhak atas mut'ah seandainya suami belum menyebutkan besaran
mahar. Istri tidak wajib menjalani iddah dari kematian atau thalak,
dan ia juga tidak mewarisi karena ia tidak wajib menjalani iddah.

Pendapat mana pun yang saln pegang di antara keduanya,
seandainya suami menthalak istrinya dalam keadaan ia telah
menggaulinya, sedangkan istrinya berstatus budak atau kafir,
sementara suami muslim, dimana suami masih berhak rujuk
kepadanya, kemudian istrinya ifu masuk Islam atau dimerdekakan,
kemudian suami meninggal dunia saat ifu juga, maka istrinya itu
(baik kafir atau budak) tidak mev.rarisinya, karena suami telah
menthalaknya, dan tidak ada alasan baginya unfuk menghindar
dari peurarisan isfoi. seandainya suami dalam keadaan tersebut
meninggal dunia, maka keduanya tidak mewarisinya. seandainya
suami berhak untuk ruiuk kepada istrinya, kemudian isfuinya itu
dimerdekakan atau masuk Islam, kemudian suami meninggal dunia
sedangkan keduanya masih dalam iddah, maka keduan5a
mewarisinSra. Jika iddah telah habis, maka kduanlra f,dak
meunrisinSra, karena thalak terjadi saat keduanya bukan sebagai
ahli waris seandainya suami mati, dan keadaan tetap dalam
keadaan seperti ihr meskipun keduanya masih berstafus sebagai
ishi.

Jika suami rnenthalak isfuinya dalam keadaan suami sakit,
dimana ia berhak untrk rujuk kepada isbin5a, kemudian ia
meninggal dunia sesudah iddah istoinya habis, maka istuinln tidak
mewarisinya menumt pendapat ulama yang berpegang pada
pendapat Ibnu Zubatr- Karena ulama yang berpegang pada
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pendapat ini melihat keadaan suami ketika meninggal dunia. Jika

perempuan yang dithalak ifu tetap sebagai istri atau dalam makna

istri, sedangkan ishi masih dalam keadaan iddah, maka ia mevuarisi

suami. Demikian pula jika istri meninggal dunia, maka suami

mewarisinya. Jika ishi tidak wajib iddah, maka istri tidak mendapat

warisan karena ia telah keluar dari status isfoi dan dari makna istri.

Adapun menunrt ulama yang berpegang pada pendapat lain, istri

mewarisinya selama iddalrnya belum habis. Jika ia menthalaknya

secara sah dimana ia tidak berhak untuk rujuk iski, kemudian ia

sehat, kemudian sakit, lalu ia meninggal dunia, maka istri tidak

me',r,arisinya meskipun istri masih dalam iddah karena suami telah

sehat. Karena seandainya suami menjahrhkan thalak dari awal

pada saat ifu, maka istri tetap tidak merparisinya. Tetapi jika suami

berhak untuk rujuk lalu ia meninggal dunia di masa iddah, maka

ishi meurarisinya.

Penyakit yang menghalanE seseorang untuk memberikan

hibah dan membelanjakan hartan5ra kecuali dalam ukuran

sepertiga jika ia meninggal dunia, dan hartanya diwariskan kepada

orang yang semestinya meunrisinya manakala ia menthalak

istrinya, adalah setiap pen5nkit yang menakutkan seperti demam

akut, sakit penrt, sakit lambung, sakit tenggorok, dan selainnya

yang membuatnya terbaring lemah di ranjang, tetapi waktunya

tidak bertahan lama. Adapun jika ia tertaring lemah di ranjang

tetapi wa}tunya berlarut{arut seperti batuk dan lumpuh yang tidak

disertai penyakit lain, maka itu fidak mengkhawatirkan. Adapun

jika demam biasa, maka pada umumnya ifu tidak

mengkhawatirkan karena biasanya penderitanya pulih. Adapun jika

sakitnya itu tidak membuatrya tertaring lemah di ranjang, maka ia
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seperti orang sehat. Tetapi jika penyakitnya ifu di kernudian hari
membuahrya terbaring lemah, maka ia menjadi seperti oftmg rut it.

Jika seseorang rnelakukan /a' terhadap isfoiryn dalam
keadaan sehat, lalu setelah berlalu empat bulan ia iatuh-sdriB,.l6|s,,,-=.
ia mati sebelum ia diberi penangguhan, maka isfuinSn ifu tetap
menjadi istuin5ra. Tetapi jika ia telah diberi penangguhan, kenrudian
ia kembali kepadanya ishin5n secaftl lisan, sedangt*a* ia tidak
mampu menyefubuhi istoinya, maka istrinla ifu tetap menjadi
iskinln. Jika ia menjafuhkan thalak sedangkan ia berhak untuk
rujuk, lalu ia mati saat istrinlp masih dalam iddah maka ishinya
mewarisinya. Jika istinya meninggal dunia, maka ia juga
mewarisinya. Jika suami meninggal dunia ddam keadaan ffiah
telah habis, maka suami tidak mer,rnrisi istri dan isfui frak metmrisi
suami.

Seandainya suami menuduh isfuinya berzina, baik suami
dalam keadaan sehat atau sakit, tetapi ia tidak
sumpah li'an htngga ia sakit lalu mati, maka istoinp ifu tetap
menjadi ishinya. Demikian pula, seandainln $ami telah
melakukan sumpah li'an, tetapi ia belum menyempumakan
sumpah li'an hirrggu ia meninggal dunia, rnaka istinya
meu,rarisinya- seandainyra suami telah menyempumakan sumpah
li'an, mal<a terjadilah perpisahan dan istinln tidak mararisinSn
meskipun suami sakit ketika terjadi perpisahan menurut salah safu
dari dua pendapat. adalah hukum merupakan hukum
yang ditetapkan Allah, dan sultan menjatuhkan sanksi hadd
padanya jika ia tidak melalarkan sumpah ti'an. Juga karena
perpisahan ifu terjadi padanya berdasarkan Sunnah, baik ia suka
atau tidak suka; dan karena keduanln tdak akan bersatu hsi unfuk
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selama-lamanya. Jadi, keadaan keduanya manakala terjadi sumpah

. li'an itu berbeda dengan keadaan suami-istri pada umumnya,

dimana suami tidak mewarisi istri dan isfui tidak mev.rarisi suami

manakala suami mengucapkan sumpah /iian

Seandainya suami melakukan zhihar terhadap iskinya

dalam keadaan sehat atau sakit, maka hukumnya sama; istrinya ifu

tetap menjadi istrinya. Zhihar ihr bukan thalak, melainkan seperti

surnpah yang ditebusnya dengan kaffarah. Jika suami tidak

menebus kaffarah hingga ia meninggal dunia atau istri meninggal

dunia, maka keduanya saling meurarisi. Jika seorang laki-laki

berkata kepada istrinya dalam keadaan sakit, "Jika kamu

memasuki rumah fulan, atau keluar dari rumahku, atau berbuat

demikian (unh.rk suatu hal yang dilarangnln tetapi tidak berdosa

sehranya hal tersebut ditinggalkan), maka kamu terthalak tiga kali,

atau terthalak satu kali" sedangkan udak tersisa thalak baginya

selain satu kali, kemudian istui melakukan perbuatan yang dilarang

suaminya ifu, maka ia terthalak. Jika kemudian suami meninggal

dunia, maka isti tidak mewarisinln salna sekali meskipun masih

dalam masa iddah, karena meskipun thalak ifu keluar dari ucapan

suami namun ia jafuh akibat perbuatan isti.

Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya,

"silakan kamu sendiri yang memilih, atau aku serahkan

kewenangan thalak tiga kepadamtl," kemudian istri menthalak

dirinya sendiri tiga kali. Demikian pula seandainya istri melakukan

khulu'terhadap suami. Demikian pula seandainya suami berkata

kepada istrinya, "Jika kamu mau, maka kamu terthalak tiga,"

kemudian istrinya menghendaki thalak. Setiap thalak yang terjadi

akibat perbuatan istri, sedangkan istoi bisa menghindar darinya,
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lalu ia terthalak dari suaminya dengan thalak yang tidak ada hak
rujuk di dalamnya, maka istri tidak mewarisi suami merrurut saya

sesuai dengan qlyas terhadap selunrh pendapat. Demikian pula,
seandainya istri meminta suami untuk menthalakryTa tiga kali lalu
suami menthalaknya tiga kali, maka isfui tidak mamrisinya-

Seandainya istri meminta suami unfuk menthalaknlp safu
kali lalu suami menthalaknya tiga kali, maka isfoi meunrisinya di
masa iddah menurut pendapat ulama yang memberikan warisan
kepada istri dari suami yang sakit saat menthalaknya. Akan tetapi,
seandainya suami berkata kepada istrinya dalam keadaan sakit,
"Kamu terthalak jika kamu shalat fardhu, atau berstrci unhrk shalat,
atau puasa bulan Ramadhan, atau kamu berbicara kepada agnhmu
atau ibumu, atau kamu duduk, atau berdiri," s€trta perbuatan-
perbuatan sempa yang isti dianggap bermaksiat seandainya
ditinggalkan, atau perbuatan-perbuatan 5nng hanrs dikerjakan, lalu
istri mengerjakannya dalam keadaan suami sakit, kemudian suami
meninggal dunia, maka ishi meurarisinya di masa iddah menurut
pendapat ulama yang memberikan warisan kepadanSn manakala
suami menthalaknya dalam keadaan sakit. Demikian pula,
seandainya suami bersumpah dalam keadaan sehat untuk tidak
melakukannya, kemudian ia melakukannya dalam keadaan sakit,
maka istri mewarisinya menurut pendapat ini_

Adapun perkataan hnu Zubair ifu memastikan semua ini-
Prinsipnya adalah dilihat keadaan isti pada u,aktu suami
meninggal dunia. Jika ia masih berstafus sebagai isti atau yang
semakna dengan istri akibat thalak yang ada hak ruiuk di
dalamnya, sedangkan seandainya istri meninggal dunia dalam
keadaan tersebut maka suami meu,arisinla, maka saya

690



AlUmm

memberikan warisan kepada isfoi dari suami. Seandainya suami

tidak mewarisinya seandainya istri mati dalam keadaan tersebut

lantaran bukan lagi sebagai istri, dan dalam keadaan dijatuhi thalak

yang suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, maka kami tidak

memberikan warisan kepada isfui dalam keadaan apapun, baik

ucapan suami dan thalak itu dijatuhkannlra saat suami sakit atau

sehat.

Seandainya suami berkata kepada ishi dalam keadaan

suami sakit, "Kamu terthalak tiga kali jika kamu puasa sunnah hari

ini, atau pergi ke rumah ayahmu," lalu istinya puasa sunnah atau

pergi ke rumah ayahn5ra, maka isbi tidak manrarisinya, karena ia

bisa menghindari perbuatan ini, dan ia tidak berdosa sekiranya ia

tidak pergi ke rumah ayahnya hari ihr.

Setiap kasus yang saya katakan istri mer,varisi suami di

masa iddah menunrt pendapat ulama 5nng memberikan warisan

kepadanya ihr berlaku manakala u@pan suami disampaikan pada

waktu sakit dan thalak jatuh dalam keadaan sakit. Jadi, suami

mengucapkan thalak dalam keadaan sakit, kemudian ia sehat,

kemudian thalaknya jatuh. Isti tidak merruarisi suami manakala

dalam thalak tersebut suami Udak berhak untuk rujuk kepada

isfoin1a. Dalam setiap kasus dimana suami mengucapkan

perkataan dalam keadaan sehat, sedangkan perkataan tersebut

jattfi dalam keadaan sakit, lalu jatuh thalak dalam keadaan sakit,

sedangkan dalam thalak tersebut suami berhak unh.rk rujuk, maka

istri tidak ma,ruarisin5ra. Misalnya adalah suami berkata, "Kamu

terthalak besok, atau jika datang bulan sabit demikian, atau jika

datang tahun sekian, atau jika fulan datang,' atau hal-hal semacam

ifu, lalu jahrh thalak ba'in dengan ucapan ifu saat suami sakit,
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maka istri tidak mewarisi karena perkataan diucapkan suami dalam
keadaan sehat-

Seandainya suami berkata kepada isfuinya, 'Jika alar sakit,
maka kamu terthalak tiga kali," lalu ia sakit dan dunia
sebelum sempat sehat, maka'isfui mannrisinya menurut pendapat
ulama yang memberikan warisan kepadanya manakala thalak jahfi
dalam keadaan sakit. Alasannya adalah karena suami sengaja

untuk menjatuhkan thalak pada waktu sakit. Jika suami sakit lalu ia
mengakui bahwa ia telah menthalak istrinya dalam keadaan sehat
sebanyak tiga kali, maka jatuhlah thalak itu pada saat ia berbicara,
istri menghadapi iddah sejak hari ifu, dan istri tidak meurarisi suami
sama sekali menurut pendapat saja. seandainya suami berkata
kepada istrinya saat suami sakit, "Kamu terthalak tiga kali jika aku
sehat," kemudian ia sehat, kemudian ia sakit, kemudian ia
meninggal dunia, maka istri fidak mewarisinyra karena ia
menjadikan thalak jatuh pada u/aktu yang seandainya ia
mengucapkannya dari awal pada waktu ifu maka isfui fidak
mewarisinya.

SeandainSa suami berkata kepada ishinya dalam keadaan
sehat, "Kamu terthalak tiga kali sebulan sebelum aku terbunuh,
atau sebulan sebelum aku mati, atau sebelum alrtr rnau akibat sakit
panas," atau ia menyebutkan suafu penyakit, kernudian ia sakit
bukan akibat penyakit tersebut, maka thalak fidak jatuh dan iski
mewarisinya. Demikian pula seandainya suami mati akibat
penyakit tersebut sebelum satu bulan, karena thalak berum jafuh
dan tidak jatuh kecuali suami meninggal dunia akibat penpkit
tersebut, dan safu bulan sebelum kematiannya. Dengan dernihan,
dua alasan tersebut terkr:mpul merriadi safu. Daiam kasus ini isti
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mendapat warisan menurut semua pendapat. Jika telah lewat satu

bulan sejak suami mengucapkan perkataan tersebut, kemudian ia

meninggal dunia akibat penyakit tersebut, maka thalak tidak jatuh.

Thalak tidak jatuh hingga suami hidup sesudah mengatakan

ucapan tersebut lebih dari safu bulan, pada waktu kapan pun

thalak ifu jatuh, sehingga ucapannya ifu ada pada tempatnya.

Adapun jika kematian suami tepat safu bulan, maka ucapannya ifu

tidak ada pada tempaturya, istri meruarisi, dan thalak tidak jatuh

padanya.

Jika suami berkata, "Kamu terthalak satu bulan sebelum

kematianku, atau dua bulan, atau tiga bulan, atau lebih dari itu,"

kemudian suaminya hidup kurang dari wakfu yang ia sebutkan,

kemudian ia meninggal dunia, maka thalak tidak jatuh pada

ishinya, dan istrin5ra memperoleh warisan. Jika ia hidup sejak ia

berbicara thalak hingga ia mati selama lebih dari waktu yang ia

sebutkan, baik sekejap mata atau lebih dari itu, maka thalak jahrh

pada istrinya pada waktu ifu, dan ihr terjadi sebelum ia mati sesuai

yang ia sebutkan. Isfui fidak mer;uarisi manakala suami

mengucapkan perkataan tersebut dalam keadaan sehat.

Seandainya suami menthalak isfuinya tiga kali dalam

keadaan sakit, kemudian isti murtad dari Islam, kemudian ia

kembali kepada Islam, kemudian suami meninggal dunia tanpa

pemah sehat dari sakitrya ihr, maka istri tidak mev.rarisinya karena

ia telah mengeluarkan dirinya dari warisan. Seandainya suami yang

murtad kemudian ia kembali kepada Islam lalu ia mati dalam

sakitrya ifu, maka mentrrut saya ishi tdak mewarisinya.

Sedangkan menurut pendapat ulama lain, isti meru,rarisinya karena

suami menghindar dari pewarisan-
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Seandainya istrinya adalah seorang budak, lalu suami
berkata kepadanya dalam keadaan sehat, "Kata tiga kali manakala
kamu merdeka," kemudian ia merdeka dalam keadaan suami sakit,

kemudian suami mati dalam keadaan istoi masih menjalani iddah,
maka istri tidak mer,varisinya- Jika suami berkata dernihan kepada
istrinya dalam keadaan suami sakit, maka istri tidak meurarisi

menumt pendapat hnu Zubair, dan mewarisi menurut pendapat

lain.

Seandainya suami berkata kepada istinya png mempakan
budak perempuan, "Kamu terthalak tiga kali besok," sdangkan
suami saat ifu sakit, lalu fuannSra berkata kepadanp, "Kamu
merdeka hari ini" sesudah perkataan suami, maka isffi fidak
mewarisi suami karena suami berkata demikian dalam keadaan
isfui bukan merupakan ahli waris. Demikian pula seandain5n istui

musyrik sedangkan suami muslim. seandainya tuannya berkata
kepadanyra saat suami sakit, 'Kamu merdeka besok," sedangkan
suami berkata, "Kamu terthalak tiga kali pada wakfu lusa,"
sedangkan suami tidak mengetahui kemerdekaan fuannyra, maka
isfui udak mer,r.rarisinya meskipun ia meninggal dunia akibat
sakitrya ifu. seandainya ia mengetahui kernerdekaan hrannla,
maka istri tetap tidak mer,varisin5ra menurut pendapat hnu Zubair,
dan mannrisinya menurut pendapat ulama lain karena suami
menghindar dari petmrisan-

Jika suami muslim memiliki isti budak perempuan dan
kafir, lalu suami meninggal dunia saat istrinya }lang budak ifu
merdeka dan yang kafir masuk Islam, lalu istrinln yang safu
berkata, "lsfui ini merdeka sebelum suami meninggal dunia,,, dan
hal itu juga diucapkan oleh oremg yang memerrdekakanngra,
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sedangkan istri yang lain berkata, "la masuk Islam sebelum suami

meninggal dunia," sedangkan para ahli waris mengatakan, "Suami

meninggal dunia saat kamu masih menjadi budak," dan mereka

mengatakan kepada istri yang lain, "Suami meninggal dunia saat

kamu masih menjadi kafir," maka perkataan png dipegang adalah

perkataan para ahli waris, sedangkan ishi harus mengajukan bukti.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain,

bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan istri yang

berkata, "Aku tidak lagi menjadi budak," karena menumt hukum

ar,rlal sernua manusia adalah merdeka. Sedangkan istri yang

berkata, "Aku tidak lagi beragama Nasrani" harus mengajukan

buld.

Jika para ahli waris berkata kepada istri seseorang, "Kamu

kafir saat suamimu meninggal dunia, kemudian kamu masuk

Islam," atau "Kamu berstafus budak saat suamimu meninggal

dunia, kemudian kamu menjadi merdeka," sedangkan tidak

diketahui bahwa istrinya ifu kafir atau budak, dan ia ptrn berkata,
"Aku tidak pemah kafir dan tidak pemah menjadi budak," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan isti, sedangkan para

ahli rraris hanrs mengajukan bukti.

34. Thalaknya Suami yang Terbatasi Hak
Transaksinya dan Budak

,. ':

Asy-Syafi'i berkata: Thalaknya laki-laki yang baligh namun :,

terbatasi hak transaksinya itu hukumnya boleh. Sedangkan
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kemerdekaannya tidak boleh, baik terhadap ibu anaknya atau

selainnya. Barangkali ada yang bertanya, 'Mengapa thalaknya
dihukumi boleh?" Jawabnya, karena shalat dan sanksi hadd ih)
wajib berlaku baginya. Jika ia terrnasrk oremg lnng
pengharamannya berlaka, maka ia dikenai sanksi hadd sekiranya
ia melakukan sesuafu yang diharamkan seperti zina, tr-lduhan zina
dan pembunuhan. Ia seperti orcmg lang tidak tertatasi hak
tansaksinya dalam hal menanggung perkara fardhu, halal dan
haram. Jadi, thalak mempakan tndakan mengharamkan yang
berlaku baginya, sebagaimana findakan-tndakan lain berlaku
baginya. Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, ada kalanya
dengan thalak ifu ia memsak harta benda." Jaunbnyra, ia tidak
memiliki sesuafu dari harta iskinya sehingga ia menrsaknya dengan
menjattfikan thalak pada ishinya. Ia hur,ln mengharamkan
sesuatu dari istrinya yang sebelumnln mubah bagmln. Jika ia
bertanya, "Akan tetapi, ada kalanya suami merrnrisi isfuinya?"
Jawabngra, suami tidak mer,ruarisi isfoinya hir,ggu isfuinya meninggal
dunia, sedangkan istrinya ifu belum meninggal dunia saat suami
menthalaknya- Jika ia bertanyra, 'Akan tetapi, dengan thalak itu ia
buhrh menikah dengan istui lain?" Maka jawabn3p: Yang demikian
ifu bukan perusakan sesuafu yang ada pada isti, melainkan ia
menang[lung sesuafu unfuk perempuan lain manakala ia ingin
menikah.

Jika ada !,ang bertanya, "Mengapa ia fidak boleh
memerdekakan ibu anakry7a, sedangkan ibu anaknla ifu mubah
bagrrp seperti mubahnya kemaluan?" Maka jawabnp adalah
png bisa ia miliki dari ibu anaknya itu melebihi kemaluan.
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Rabi' berkata: Maksudnya, ia memiliki hak pada ibu

anaknya lebih dari kemaluan. ndakkah Anda melihat bahwa Asy-

Syafi'i berkata: Saya menjafuhkan hukuman mati pada orang yang

mengambil nilai ibunya anaknya (yang menjadi budak). Manakala

seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap ibu anaknya,

maka saya mengambil denda pidana dari pelaku, lalu ia (pemilik

yang terbatasi hak transaksinya) itu mengambil nilainya.

Seandainya ibunya anaknya ifu memperoleh harta, atau diberi

hibah, atau menemukan harta terpendam, maka harta tersebut
jahrh kepada pemiliknya yang terbatasi hak transaksinya itu.

Pemiliknya juga berhak atas pelayanan dan bertagai manfaat

lainnya. Hal paling jauh yang dilarang unhfi dilakukan pemilik

yang terbatasi hak bansaksinya itu adalah menjual budaknya

tersebut. Adapun selain ifu, maka sesungguhnya ia adalah budak

perempuan yang ia nikahkan dalam keadaan budak tersebut tidak

senang, lalu ia meminta pelayanannya.

Thalak dan kemerdekaan budak yang dilakukan orang

mabuk akibat minuman yang memabukkan ifu berlaku. Semua

yang ia pertuat ifu berdampak hukum. Sdangkan orang yang

terganggu akalnya bukan karena mabuk itu tidak jatuh thalaknya.

Thalaknya budak laki-laki tanpa izlr:. hrann5ra juga berlaku.

Argumen unfuknya sarna seperti argumen unhrk terbatasi hak

transaksinya, bahkan lebih kuat lagi.

Barangkali ada yang berkata, 'Adakah ulama Hijaz yang

berteda pendapat dari Anda tentang masalah ini?" Jawabnya, ya.

Sebagian ulama generasi pendahulu mengatakan bahwa thalaknya

orang mabuk tidak berlaku. Sepertinya ia beralasan bahwa orang

mabuk ifu terganggu akalnya. Sedangkan sebagran ulama generasi
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pendahulu gnng hin rnengatakan bahr,rn budak tdak bafiak hak
menjatuhkan thalak karena thalaknya ada di tangan fuannp.

Barangkali ada yang bertarya, "Adakah argurnen untuk
membantah orang yang mengatakan bahwa thalaknlra budak ifu
frrdak berlaku?" .lararabnya, argumennlra adalah apa png kami
sampaikan sebelumnya, laifu firman Allah tentang isti-istri png
dithalak tiga kali,

?* €i: -gS #'^i ly';i 3C * @ og

"Kernudian jika si suani menthalaknya (saudah thalak 5ang
kdua), maka perempuan itu frdak halal lagi bagintn hingga dia
kawin dengan suami yang lain."(Qs. Al Baqarah l2l 2301

3-r;,,1,ly1,ltrsyal.,c#r,.63.J:N;$

"Dan suami-suaminSn furhak merujukin5n dalam mirsz,

menar*i ifu, jika mqel<a (pan suami) ifu menghetilaki
huburyan r'(Qs. Al Baqarah I2l:2281

Jadi, budak itu termastrk orcng 1nng dikenai hulflrn halal
dan haram. Hulnrm haram bagtnya itu dengan jalan thalak.
Sedangkan fuannya bukan termasuk orang yang halal baEnSra

seorang perempuan (iski budaknyra) sehingga ia tidak b€rhak trnfuk
mengharamkan perempuilL tersebut.

Barangkali ada 5nng bertanya, "Adakah argumen lain?"
Jawabnga, inilah yang menjadi pegangan kami, dan ini
pendapat mayoritas ulama yang kami iurnlah-
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Jika ia bertanya, "Apakah Anda mengaitkannya kepada

seorang ulama dari generasi pendahulu?" Maka jawabnya adalah:

Ya.
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2589. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari hnu

Umar, ia berkata, "Jika budak laki-laki menthalak istuinya dua kali,

maka istrinya ifu haram bagrnln hingga ia menikah dengan suami

lain, baik istrinya ifu merdeka atau budak- Iddah perempuan

merdeka adalah tiga kali haidh, sedangkan iddah budak

perempuan budak dua kali hardh."ZD

m llR. AttrThabmni (pernbahasan: 'llnlak bab: Riwapt tentang Thalaknya

Budak, 2/574, no.5O).
HR Abdurrazzaq dahm Mushannkrg @ernbahasan: Hal-tnl yang Berkaitan

dengan Budak L-aki-laki dan Budak Perernpran, bab: Thahk terhadap Perempuan

Merdela 7/33t3, no. 12959) dari iafur Ubaidullah bin umar dari Nali' dari hnu
Umar S, ia Hata, "Siapa saja di antara keduan5ra yang menjadi budak, maka

thalaknya Uertftr12ng akibat status budaknSp, dan begitu 14a iddah bagi budak

perernpuan." hnu Umar iuga b€t{{ab, 'Jika hdak p€rernpuan menjadi ist.i laki-laki

merdeka kernudian suaminya ihr menthalalqn, rnaka thahkn5n adalah dua saja, dan

iddabnyaadalah dua kali hailh. Jika per€rnpuan merdeka merriadi ishi budak laki-laki,

maka thalakn5n adalah dua kali, sedangkan ifuh'ng adalah tiga kali haidh-"
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2590. Malik berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku dari
hnu umar, ia berkata, "Barangsiapa mengizinkan budak laki-
lakinya unfuk menikah, maka thalaknya ada di tangan budak
tersebut. Tidak ada sedikit pun dari thalaknya yang berada di
tangan orang 1uirr. "23o

9. Joz 1a. / /
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23o HR- Ath-Thabrani (pembahasan dan bab lrang ,urn€L 2/szs, no. 51). Di
dalamnya ada tambahan, "Adap,n seseorang gang mengambil budak pererrp,an anak
laki-lakingra atau budak perempuan anak perernpuan, maka tidak berdosa bagin5ra."

HR- Abdurrazzaq dalam Mushannafrxla (pernbahasan, Hal-hal yang Berkaitan
dengan Budak Laki-lald dan Budak perernpuan, bab: Thalak terhiap perempuan
Merdeka, 7 /24O, no. 72941dari jalur Malik dan seterusnya-
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2591. Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdu
Rabbih bin Said menceritakan kepadaku dari Muhammad bin
Ibrahim bin Harits, bahwa Nufai' budak mul<abb milik Ummu
Salamah meminta fatwa kepada Taid bin Tsabit, ia berkata,
'Sesungguhn5n aku menthalak seorang istriku Sang merdeka dua
kali thalak -" Zaid menjawab, 'Perempuan ifu haram bagimLr."231

)(Jt l;L/
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23r HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Thahk, bab: Riwryat tentang Thalaknya
Budak L-akllaki, 2/574, no. 47491.

FIR- AMurrazzaq dahm Mushamafoya (pernbahasan: FIaLhal 5nng Berkaitan
derrgan Budak Laki-laki dan Budak Perernpuan, bab: Thatak terhadap perernpuan
Merdela, 7/2*736, no. 1294y'.!.dari jalur Az-Zilfui dari lbnu Musaryib, ia berkata:
LJtsrrlan S berstahrs perkara budak mul<ata6 yang menthalak istinya dua kali

istinp itu berstah.rs merdeka" bahwa istoinya ihr tidak halal hingga ia
m€nikah dengan suami yang lain.

Juga dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin
Abdurnhman bahura utsman bin Affan danTand bin Tsabit berkata, 'Thalak itu hak
hh-lah, sedangkan iddah adalah kar-ajiban perernprnn." Pendapat ini disebutkan oleh
Abu Salannh dari Nufai' 6tdak mukaabUmmu Salamah. bo- tiylT

Juga dari jalur Ma'mar dari Ag4nrb dari $rlaiman bin Yasar dan seterusn5ra. (no.
rruq.

HR. Said bin Manshur dalam Sr.marnya (pernbahasan: llnlah bab: Thalak bagi
Laki.laki dan iddah bagi Perernpuan, L/3ffi, no. 1328) dad iahr $tan dari Ay4r'ub
dari Srlaiman bin Yasar dengan redaksi yang s€rupa.

70L



; otkL iy'ui|L: ;c?rt J:" Ct et::1-z

ti .. / o J. tt ' / '

6s-$t ry-43 it',..^i ,:,1,1 '* {frQ otL
>

11; itr-xl.v t#C ,?6 ; *j *.ti|
glL'.i? g\;'4?:\td

AlUmm

2592. Malik mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abu

Zinad menceritakan kepadalar dad Sulaiman bin Yasar, bahwa
Nufai' budak mukatab milik Ummu Salamah istui Nabi S, atau

seorang budak biasa memiliki seorang isfui yang berstafus

merdeka. Ia menthalaknya dua kali dan ingin memjuknln kembali.
Maka para iski Nabi S menganjurkanngra unfuk menemui Utsman

bin Affan guna menanyakan hal itu kepadanp. Nufai' lantas

menemui Utsman yang saat ifu sedang berada di Darj (nama

tempat), menggandeng tangan Zaid bin Tsabit. Ia bertanya kepada

mereka berdua, lalu keduanya sdrrd-sorla berebtrt menjawab.

Mereka menjawab, "Dia haram bagimu, dia haram bagimu."232
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2593. Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu
Syihab juga menceritakan kepadaku dari Ibnu Musayyib, bahwa
Nufai' budak mukatab Ummu Salamah istri Nabi #$',menthalak
istrinya yang berstatus merdeka sebanyak dua kali thalak. Ia lantas

meminta fatwa kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin
Affan pun berkata kepadanya, "Perempuan ifu telah haram
bagimu."233

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Anda memiliki
argumen unfuk membantah orang yang mengatakan bahwa
thalaknya orang mabuk tidak berlaku?" Jawabnya, gd. yaitu
penjelasan yang kami sampaikan bahwa hukum fardhu dan haram
ifu berlaku padanya. Jika ia mengatakan, "Hukum haram tidak
berlaku padanya dalam keadaannya itu," maka ia juga harus
mengatakan: Begifu juga shalat, qishash akibat pembunuhan,

melukai dan selainnya, seperti halnya orang yang terganggu
akalnya tanpa mabuk. Manakala Allah fr mengharamkan sesuahr

karena faktor ucapan, maka tidak boleh dikatakan bahwa hukum
Allah & tersebut tidak mencakup hukum bahwa thalak itu
mengakibatkan keharaman baginya. Ia tidak keluar dari hukum
Allah & kecuali ada petunjuk dari Kitab, Sunnah atau rjma'.

Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil dari salah satu sumber-
sumber tersebut. Mayoritas mufti lnng saya jumpai sepakat bahwa

8lbid.
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2594. Rasulullah $ bersabda, "Pena diangkat dad

(maksudnya adalah hukum tidak berlaku pada) anak kecil hingga ia
baligh, dari orang yang gila hingga ia sadar, dan dari oftng tnng
tidur hingga ia bangut.'234

Sedangkan orang mabuk ifu bukan salah safu dari mereka,

dan tidak semakna dengan mereka. Orang sakit yang hilang akal

itu semakna dengan orang gila, karena mereka tidak berdosa

akibat sakit. Sedangkan orang mabuk itu berdosa dengan
mabuknya.

234 HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Orang Gila yang Meno.ui
atau Melakukan Tindak Pidana, 4/558-561, no. 43994403) dari beber-apa ialur dari
Ali,&.

Juga dari jalur Aisyah '&. (no- 4398)
HR- At-Tirmi&i (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Riwayat tentang Orang yang

Tidak Dikenai Sanksi hadd, 4/32, no. 1423) dari jalur Hammam dari Qatadah dari
Hasan Al Bashri dari Ali dari Aisyah. At-Tirmi&i berkata, "Status hadfis haangharib-"

HR. Al Hakim dalam Al Mustadmk (pembahasan: Jual-Beli, 2/59) dari jalur
Hammad bin Salamah dari Hammad dari hrahim dari Asw.dd dari Aisyah.

Al Hakim berkata, "Status hadtts shahih menurut kriteria Muslim tetapi ia tidak
melansimya- " Penilaiannya itu dis€pakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Hibban dalam Al llpan (pembahasan: Iman, bab: Taklif, l/35*356,
no. 742) dari jalur Hammad bin Salamah dan seterusnya.

Juga dari jalur Jarir bin Hazim dari sulaiman bin Mihran dari Abu zhahran dari
Ibnu Abbas dari AIi :9, dengan disertai kisah. (no. 143)
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35. Suami yang Thalaknya Berlaku

Asy-Syafi'i berkata: Setiap ishi yang dithalak suami yang

baligh, baik istri tersebut masih kecil, atau terganggu akalnya, atau

merdeka dan baligh, atau budak perempuan, atau musyrik, maka

thalak berlaku baginya. Karena thalak mempakan keharaman dari
suami terhadap istri. Jika budak perempuan dimerdekakan

sedangkan ia menikah dengan budak laki-laki dalam keadaan

budak perempuan tersebut masih kecil, kemudian ia memilih
berpisah dalam keadaan ia masih kecil; atau suami memberikan

ka.venangan kepadanya sedangkan ia masih kecil, atau suami

memberikan pilihan kepadanya lalu ia memilih berpisah, maka

hukumnya tdak boleh karena ia tdak memiliki kewenangan

terhadap dirinya. Demikian pula dengan perempuan yang

terganggu akalnya. Jika ia pulih akal sehatrrya, atau jika budak
perempuan yang masih kecil ifu telah baligh, maka ia memiliki hak
pilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya.

Jika budak perempuan dimqdekakan sebelum baligh, atau

sesudah ia baligh tetapi ia tidak memilih, maka ia tidak memiliki
hak pilih lagi. Jika seorcng perempuan mernilih untuk berpisah

dari suaminya, maka ifu merupakan penghapusan nikah tanpa
disertai thalak, karena dalam thalak suami berhak unfuk rujuk.

36- Thalak yang Suami Berhak untuk Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Allah ffi berfirman,
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*U:'ef 5o,"guEY;F"oe7'e1$1
"Thalak (gnng dapat dirujuki) dua l<ali- &tehh itu bleh

rujuk lagi dengan ara tnng ma'ntf abu mqrcffiikan dangan cam

yang baik."(Qs. Al Baqarah l2l:2291

Allah & juga berfirman,

lA34-si";;3'iift 
-i,#rt".<,i;;5iw

Tjinr'i$,;i{"yt*5-j-'rtr&u'0:*-6
"Wanita-wanita tlang dithalak hadaklah mqahan din

(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mqela manyetnhnyikan
apa yang diciptakan Allah dalam jila maela fuiman
kepada Allah dan hari al<hinr."(Qs. Al Baqarah 12lz 2281

Tampak jelas dalam Kitab Allah fr bahwa setiap thalak itu

yang dihitung pada perempuan 5rang dithalak dan di dalamnya ada

bilangan thalak selain tiga, maka orang png merrjatuhkannya ifu
berhak untuk ruiuk. Hal ifu tampak jelas dalam hadits Rukanah

dari Rasulullah #. Juga selain thalak yang disertai kompensasi

harta karena Allah @ mengizinkan dan menyebutkannga dengan

istilah fidyah (tebusan). Allah ffi berfirman,

: 13 ifr V1*'.c:.gai,i ;iil6-i i & t g

"Jika kamu khawatir bahum (snmi isti) fidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, mal<a frdak da das abs
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keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri unfuk menebus

dirinya. "(Qs. Al Baqarah I2l:2291

Dapat dipahami dengan jelas dalam Kitab Allah &
manakala Allah @ menghalalkan suami mengambil kompensasi

bahwa jika suami telah memiliki harta sebagai kompensasi dari
sesuatu, maka ia tidak boleh memiliki objek yang dibayar dengan
kompensasi tersebut. Harta merupakan pengganti untuk kemaluan
istri. Seandainya suami memiliki berhak untuk rujuk kepada istri,
maka itu berarti suami memiliki harta istri, sedangkan istri tidak
memiliki dirinya tanpa melibatkan suami.

Pengertian frdph atau tebusan adalah ishi menebus dirinya
dengan memufus kepemilikan suami 5Bng dengan kepemilikan itu
suami berhak unfuk rujuk kepadanya. Seandainya suami berhak
untuk ruiuk, maka ifu berarti istoi tidak memiliki dirinya sendiri, dan
hal itu tidak disebut sebagai tebusan, melainkan hartanya diambil
tetapi ia tetap dalam keadaan yang sama seperti sebelum diambil.
Sedangkan hukum-hukum yang b€rlaku dalam transaksi
pengambilan harta adalah pelimpahan kepemilikan kepada oftmg
yang memberi harta.

Kami berpegang pada pendapat ini, yaitu bahwa thalak
yang didasari ik', thalak yang didasari hak pilih, dan pelimpahan
kev,renangan ifu seluruhnya kembali kepada suami dan di dalamnya
berlaku rujuk selama belum menghabiskan seluruh tak.

Kami berpegang pada pendapat ini bahwa setiap akad yang

kami hapus, baik suami berkenan unfuk menghapusnya atau
menolaknya, bukan merupakan thalak, melainkan ia adalah
penghapusan akad tanpa disertai thalak. Alasannya adalah karena

seandainya kami menganggap hal ifu sebagai thalah maka ihr
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berarti kami menetapkan suami memiliki berhak untuk rujuk di

dalamnya. Sedangkan Allah @ menyebutkan thalak dari pihak

suami,

r. #+ €.LK;6 -L{+1';1i ;tqi "& rttj
'Apabila katnu menthalak isti-istimu, lalu mereka

mendekati akhir iddah mereka, mal<a rujukilah mereka dengan

cara yang makruf. "(Qs. Al Baqarah I2l:2371

Allah & juga berfirman,

"gcu,i|f 5o,u7"Ev;9*06:/'e1&tl
"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali- Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara tnng makruf abu mencenilan dengan am
yang baik."(Qs. Al Baqarah 121.2291

Dapat dipahami dengan nalar tentang maksud Allah &
dalam semua ini bahwa thalak adalah yrang berasal dari pihak

suami. Adapun penghapusan akad ifu bukan dari pihak suami.

Misalnya adalah ia menikah secara Udak sah, sehingga ia tidak

menjadi suami sehingga fidak hak untuk menjahrhkan thalak. Juga

seperti salah safu dari suami-isfui masuk Islam atau murtad,

sehingga lald-laki muslim tidak boleh memiliki istoi perempuan

penyembah berhala, dan perempuan muslimah tdak boleh

bersuami laki-lak kafir. Juga seperti budak perempuan yang

dimerdekakan sehingga ia diberi hak pilih tanpa

mempertimbangkan keinginan suaminla. Juga seperti hak pilih
yang diberikan kepada istri manakala suaminyra impoten, atau

dikebiri dengan cara dipotong kemaluanngra. Manakala kami
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memberikan hak pilih dalam suatu pemikahan yang
mengakibatkan perpisahan meskipun suami tidak suka, maka itu
semua disebut penghapusan akad, bukan penjafuhan thalak
sesudah ada hak pilih. Juga seperti perempuan yang memiliki
suaminya sebagai budak, atau suami yang memiliki istrinya sebagai

budak, sehingga pemikahan terhapus.

Juga seperti laki-laki yang tertipu oleh perempuan sehingga

ia memiliki hak pilih, lalu ia memilih untuk berpisah dari
perempuan tersebut. Ya.,g demikian ifu merupakan penghapusan

akad tanpa thalak. Seandainya seseorang berpandangan bahwa ini
adalah thalak, maka ia harus menetapkan hak bagi istri setengah

mahar yang telah ditentukan besarannya oleh suami manakala
suami belum menyenfuh karena Allah ft berfirman,

;rt
i'A Uj"rir,JrIl;t E,t

'f"Yi"r*'zr;
"Jika kamu mencemikan isti-istimu sebelum kamu

dengan mereka, padahal saungguhnya kamu sudah
menenfukan mahamya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang
telah lamu tentukan rfu. "(Qs. Al Baqarah [2]:2371

:i,;j;ll ot:
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37. Perl<ataan yang Menjahrhkan Thalak dan yang
Tidak Menjatuhkannya

AsySyafi'i berkata: Allah & menyebutkan thalak dalam

Kitab-Nya dengan tiga narna, yaitu thalaq (thalak), fi*q
(meninggalkan), dan sarah (melepaskan). Allah @ berfirman,

"Hai Nabi, apabila kamu mencenikan isti-istimu maka

hendaklah kanu ceraikan mereka pada uaktu merel<a dapat
(menghadapi) iddah-nya (lnn7 tmjar). "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

?#,:Sir|lo;7,LLKJ,'lifi ';d,$

'Apabila mereka telah mendelati al<hir idahn5a, maka

rujukilah mereka dengan baik atau tinggalkanlah mer&a dengan

baik."(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

q-Uii3,$'"'cAi'EIYr;;Qifu-

"L;8"85
q\i,,jA(6,; 7rY

Lf' tiW-
@ {j; (fi Wi1;K:$ <;,taq,,5

'Hai Nabi, katakantah'knoudu isti-istimu: Jika karnu
sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasann5a, maka
marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan
kamu dengan @ra yang baik."(Qs. Al Ahzaab i33]: 28)

Barangsiapa yang berbicara kepada istrinya dengan

menyebut secara khusus salah satu dari kata-kata ini, dimana ia
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mengatakan, "Kamu terthalak, atau aku menthalakmu, atau aku
meninggalkanmu, atau aku melepaskanmu," maka thalak ifu
berlaku baginya. Secara hukum tidak membuhfikan niat,

meskipun kami memberlakukan niat dalam hubungan antara
pengucapnya dengan Allah. Ada kelonggaran bagi pengucap

untuk menahan iskinya jika ia tidak memaksudkan ucapan-ucapan

tersebut sebagai thalak. Tetapi tidak ada kelonggaran bagi ishi
unfuk tetap bersama suami karena ia tidak mengetahui kejujuran

suami seperti ia mengetahui kejujuran dirinya sendiri. Dalam hal ini
tidak ada beda antam thalak yang berlaku dan yang tidak berlaku,
baik suami mengucapkannya dalam keadaan marah, diminta
thalak, rela, atau tidak diminta thalak. Berbagai sebab tidak
memiliki dampak apapun, dan yang berdampak adalah ucapan,

karena ada kalanya sebab terjadi namun kalimat terlontar tanpa
ada sebab dan bukan merupakan permulaan ucapan yang memiliki
hukum sehingga ia jatutr. Manakala sebab tdak berdampak
apapun dengan sendirinya, maka ia tidak berdampak apapun
dengan apa yang terjadi sesudahnya. Sebab juga tidak
menghalangi apa yang terucap sesr.rdahnp unhrk mengakibatkan

suatu dampak lang memilild hukum manakala diucapkan.

Seandainya suami menyambung ucapannya dengan

mengatakan, "Aku meninggalkanmu ke masjid, atau ke pasar, atau

unfuk suafu kebufuhan; atau aku melepaskanmu ke keluargarnu,

atau ke masjid; atau aku menthalakmu (membebaskanmu) dari
ikatanmu," atau kalimat-kalimat semacam ini, maka thalakn5ra

tidak berlaku. Seandainya suami meninggal dunia, maka itu bukan

menrpakan thalak. Demikian pula seandainlra suami menjadi bisu

atau hilang akal, maka udak latuh thalak. Thalak tidak te4adi

kecuali ia mengatakan, "Sa3ra menghendaki thalak."
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Jika istrinya meminta agar suami ditanya, maka suami

ditanya tentang maksudnya itu. Jika istri meminta suaminyra

bersumpah, maka suami bersumpah. Jika suami bersumpah

bahwa ia tidak memaksudkannya sebagai thalak, maka itu bukan

thalak. Jika suami menolak unh.rk bersumpah, maka dikatakan

kepadanya, "Jika kamu bersumpah, maka ia terthalak. Jika tidak,

maka itu bukan thalak."

Kalimat apa saja yang diucapkan suami menyerupai thalak

selain kalimat-kalimat tersebut bukan merupakan thalak hingga

suami mengatakan, "Saya mengucapkan kalimat ini dengan niat

thalak." Misalnya adalah perkataan suami kepada isfuinya, "Kamu

terlepas, atau aku melepaskanmu, atau aku kosong darilnr, atau

kamu bebas, atau kamu telah bebas dariku, atau alu telah bebas

darimu, atau kamu terpisah, atau kamu telah terpisah dariku, atau

aku telah terpisah darimu, atau pergilah, atau menyendirilah, atau

keluarlah, atau aku tidak membutuhkanmu, atau unrsanmu ada di

rumah keluargamu, atau tetaplah di jalan, atau aku telah

berpamitan denganmu, atau kamu telah berpamitan darilar, atau

jalanilah iddah," atau kalimat-kalimat semacam ifu. Sernua ifu

dapat menjadi thalak sekiranya dimaksudkan sebagai thalak

dengan perkataan yang menyerupai thalak.

Seandainya suami mengatakan, "Kamu terlepas," atau

sebagian dari kalimat-kalimat di atas, lalu ia berkata, "Aku tadinya

berkata seperti ifu tanpa niat thalak, kemudian sekarang aku

meniatkan thalak," maka itu bukan thalak hingga ia

mengulanginya dari awal dengan disertai niat thalak sehingga pada

saatihr jatuhlah thalak dengan ucapan tersebut"
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SeandainSra suami mengatakan, "Kamu terthalak safu

secara b'in," maka jatuh thalak safu dimana $rami berhak unfuk
ruiuh karena Allah ft, menetapkan hukum dalam thalak safu dan

dua bahun suami b€rhak unttfi rujuk sesudah thalak tersebut
dalam rrrsa iddah-

Seandaint/a zuami men[lucapkan salah safu kata thalak, dan
ia rnenggandengnya dengan salah safu kata yang menyerupai

thulah atau ia mempertegas thalak dengan kata-kata lain, maka

thalak jafuh dengan salah safu kata thalak yang disampaikan
secaria terang. Sedangkan tambahan kata yang diucapkan bersama

kata thalak ifu tergantung pada niatnya. Jika ia memaksudkannya

sebagai tambahan bilangan thalak, maka terjadilah tambahan

sesuai ynng ia inginkan. Tetapi jika ia tidak menginginkan sebagai

tambahan unfuk bilangan thalak, maka tambahan tersebut seperti

tidak ada sejak awal manakala ia tidak menginginkannya sebagai

thalak. Jika saat itu ia memaksudkannya sebagai penguat thalak,
maka ifu bukan merupakan penguatan. Kalimat tersebut sarna

seperti thalak sendirian tanpa penguatan. Misalnp adalah kalimat,
"Karnu t€rttnlak secara batbh (pufus), atau kamu terthalak dan
batbh, atau kamu terthalak dan khalgyah (tulepas), atau kamu
terthalak dan 6a'in (terpisah), atau kamu terthalak dan jalanilah

iddah, atau kamu tefihalak dan aku tidak mernbufuhkanmu, atau

kamu terthalak dan berdiamlah di rumah keluargamu, atau kamu
t€rthalak dan pakailah kerudung," maka ia ditanya mengenai'

tarnbahan kalimatnya ifu. Jika ia memaksudkannya sebagai

tambahan bilangan thalah rnaka itu merupakan tambahan. Tetapi
jika ia tidak meniatkannya sebagai tambahan, maka itu bukan
tambahan. Jika ia berkata, 'Saya tidak meniatkan thalak dan
tambahannya sebagai thalak,' maka ucapann!,a tidak dituruti
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dalam hal thalak secara hukum, sedangkan ucapann!,a terkait

tambahan itu dituruti.

Jika suami berkata, "Kamu terthalak safu yang keras, atau

safu yang kasar, atau safu yang berat, atau satu png panjang,"

atau kalimat-kalimat semacam itu, maka jafuh thalak safu dan

suami berhak untuk rujuk di dalamnya.

ndak terjadi thalak ba'in kearali suami merrgambil

kompensasi, karena kompensasi menjadi harga sehingga zuami

tidak boleh memiliki harta sekaligus memiliki kemafuan yang

untuknya diambil kompensasi-

38- Argumen tentang Thalak Battah dan yang
Serupa

AqlSyafi'i berkata:
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2595. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi'i
mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib, dari Nafi'
bin Ujair bin Abdu Yazid, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid

menthalak istuinya yang bemama Suhaimah secara battah (putus).

Kemudian ia mendatangi Rasulullah # dan berkata, "Ya

Rasulullah, sesungguhnya aku menthalak isfuiku yang bemama
Suhaimah secara battah. Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali
safu saja-" Rasulullah $ bertanya kepada Rukanah, "Demi Allah,

kamu tidak meniatkan selain safu saja?' Rukanah menjawab,
"Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ffi
pun mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian ia menthalak
isfoinya ifu unfuk kedua kalinya di zalnan Umar i8s, dan

menthalaknya untuk ketiga kalinya di zaman Utsman p,.235

5 Hadit" ini tetah disebutkan berikut takfuilnyapada no. 2350
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2596. Ibnu tJyairnh mengabarkan kepada kami dari Amr

bin Dinar, dari Muhamnrad bin Abbad bin Ja'hr, dari Muththalib

bin Harrthab, bahwa ia merrthalak istoinp secara batbh, kemudian

ia datang kepada Umar bin l(hatlrthab rib dan menceritakan hal itu

kepadan5ra- Umar bertanya, 'Apa yang unhrk

melalnrkan hal ifu?" Ia menjararab, 'Aku telah melalnrkannya."

Kemudian Um.ar @ mernbaca firman Allah, 'Dan saungguhnya
I

kalau mqd<A melaksanakan pekjann yang dibqil<an kepada

mereka, tentuhh'hat Jrang dqnikian itu lebih baik bagi mereka dan
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lebih menguatkan (iman mereka)."(Qs.An-Nisaa' [4]:66) Laiu dia
berkata, "Apa yang mendorongmu unfuk melakukan hal itr-r?" Aku
menjawab, "Aku telah melakukannya-" Umari&, pun berkata,
"Tahanhf',r,,iistiirrn&,r.Itarena' safu thalak ifu juga bisa memufuskan
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2597. Sufuan bin Lhrainah mengabarkan kepada kami dari
Amru bin Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin yasar,

bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada Tau'amah seperti
perkataannya kepa& ltfi-dhthalib.237
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236 Hadits ini telah diseffi beril$ft bkfuiirgpada no. 2351.
237 Hadits ini telah disehrdwr b€rihd ts,khnirrypfiano.2352.
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2598. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Jwaij, bahwa ia berkata kepada Atha', 'Bagaimana hukum thalak

battalt?" [a menjawab, "la harus ditelusuri. Jika ia png ia maksud

adalah thalak tiga, maka jatutrlah thalak tiga. Jika yang ia maksud

adalah thalak satu, maka jatuhlah thalak satu."2s
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2599. Said bin Salim mengabarkan ke@a kami dari hnu
Jumii, dari Atha', bahwa Syumih dipanggil oleh salah seotang

panglima pasukan, lalu ia ditanlra tentang seorang laki-laki yang

berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak secarcr batbh. " Sgnrraih

meminta dilepaskan oleh panglima tersebut, tefiapi panglima

tersebut fidak mau melepaskarrnSla. Syuraih pun berkata

kepadanya, 'Adapun thalak ifu Sunnah, sedangkan battal;nt
bid'ah. Adapun menurut Sunnah, thalak ifu mereka jafuhkan.
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Adapun bid'ah, mereka bertaklid dalam soal battah lalu mereka

menelusuri maksudnya. " 239
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2560. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu
Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha', "Ada seorang laki-laki

yang berkata kepada istrinya, 'Kamu terlepas, atau kamu sudah

terlepas dariku,' atau 'Kamu bebas, atau kamu telah bebas dariku,'

atau ia berkata, 'Kamu terpufus, atau kamu telah terputus dariku'."
Ia menjawab, "Semua itu hukumnya s€ma." Atha' berkata,
"Adapun perkataan, 'Kamu terthalak' ihr sesuai dengan sunnah,

Be Hadits ini telah disebutkan berilart akfuilnya@a no. 2355.
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tidak perlu ditelusuri maksudnya, dan ia jafuh sebagai thalak." hnu
Jwaij berkata: Atha' berkata, "Adapun u@pan, 'Kamu terbebas

atau terlepas dariku,' maka ifu mempakan ucapan Sang mereka

ada-adakan sehingga harus ditelusuri. Jika png ia maksud adalah

thalak, maka jatuhlah thalak. Jika tidak, maka tidak jatuh

thalak."24o
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260L. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa ia ber.kata tentang ucapan

seseorang, "Kamu tertebas, atau kamu terpufus, atau kamu
terlepas, atau kamu telah bebas dariku, atau kamu telah terpufus

dariku," Amr bin Dinar berkata, "Harus di1.[**i."241
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2602. Said mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari

hnu Thawus, dari ayahnya, bahwa ia berkata, 'Jika ia meniatkan

thalak, maka jafuhlah thalak, seperti perkataannya, 'Kamu haram

bagiku'."242
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2603. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari

Sufuan Ats-Tsawi, dari Hammad, ia berkata, Aku bertanya kepada

hrahim tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya,

"Kamu haram bagiku" ia menjawab, 'Jika ia meniatkan thalak,

maka itu jatuh thalak- Jika fidak, maka itu adalah sumpa[."243

242 Hadib ini telah disebutkan berikut bkhriinyapada no. 25O8.
2'l3 HR. Said bin Manshur dalam Sr.tnarrnya (pernbahasan: Thalak, bab: Kalimat

Battah, Badtyah, Khaliyqah dan Haram, l/435, no. 1691) dari jalur Jarir dari
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Kata batbh adalah unfuk menegaskan thalak, dan
dimungkinkan juga unh,rk menambah bilangan thalak. Oleh karena
Rukanah tidak memaksudkan thalaknya kecuali sebagai satu thalak
saja, maka Rasulullah $ menetapkan hak rujuk di dalamnya. Hal
ifu mengandureg beberapa dalil. Di antaranya adalah penegasan

thalak itu tdak menjadikan thalak sebagai thalak ba'in. Apa yang
dimungkinkan sebagai tambahan terhadap bilangan thalak selain

kata-kata thalak itu sendiri tidak jatuh sebagai thalak kecuali ada
niat dari oftmg yang mengu . Jika ia meniatkannya
sebagai thalak, maka ia jatuh sebagai thalak. Seandainya ia
meniatkannlra sebagai tambahan terhadap bilangan thalak, maka
itu bukan merupakan thalak. Rasulullah $ meminta Rukanah

bersumpah bahwa ia tdak meniatkan ucapannya ifu kecuali
sebagai safu thalak.

Mughinh dari Harnmad dari IbrahLrt ia b€rltah, "Jika ia nr€niatkan thalak, maka
jatuhlah tElak- Jika tdak, rnaka fidak terpdi apa-apa."

Juga dari iaftlr Husyaim dari Haffi dari perlwayat yang menceritakan kepadanya
dari lbrahirn batm,a la berkata, 'Itu adalah sumpah kecrmli ia meniad<an untuk
menthalak istintn." (no. 1587)

$rami, "Sdiap yang Hatal M€4Fdi Flaram BugiLr'-, 4/97, no.1S2OG) dari jalur Abu
Khalid Al Ahrnar dari Haifi{ dari hhmmad dari hrahirn, ia H<ah, "Jika suami
berkata, 'Sctirap Fng halal menfrrdfi tnmm bagil$,' sedangkan ia meniatkan thalak,
maka itu adahh satu thalak, dan ia lebih b€rhak atas istrinSra. Jika ia tidak meniatkan
thahk, rnaka itu adalah strmpah yang trarus ia t€hs."

HR Abdurrazzaq dalarn l,fislnrunhrya :'llnlah bab: Kata Haram,
6/@l' no- 11359) dari iah.n Ma'mar dari lr,tanshur dari hrahim, ia b€rkata, "Jika
suami meniatkan satu tralah rnaka itu firttrh satu talak. Jika ia meniatkan tiga thalak,
rnaka itu jatuh tiga thalak-"

Jr.ga dari iahr Ats-Tsauri dari Marshur dari lbmhim, ia trcd<ata: para sahabat
kami bedata tentang kata tnrarr\ 'se$ai dengan niaty. Jika ia meniatkan oga,
maka jatuh thalak tiga. Jika ia m€niatkan satu, maka jatuh thalak satu secam 6a'n.
Suami lebih bshak atas diri istin5ra. Jika ia berkerran, ia boleh merninangn5ra dalam
kasus ia mengatakan kata haram." ho- 11370) plaksu&rya, kefika ia mengatakan,
"Kamu hardm bagilu," dan ia merriafl<annya s€bagai thatak safu, maka ia boleh
meminangnya sesudah itu).
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Jika ia meniatkannya sebagai tambahan terhadap bilangan

thalak dengan kata-kata yang menyerupai kata thalak, maka ia
jatuh sebagai niatnya. Jika ia meniatkan kata-kata yang

menyerupai thalak ihr sebagai safu thalak, maka ia jahrh sebagai

safu thalak. Jika ia meniatkannya sebagai dua thalak, maka jafuh

dua thalak. Jika ia meniatkannya sebagai tiga thalak, maka jatuh

tiga thalak. Jika jatuh tiga thalak karena ia meniatkan thalak,
padahal ia mengucapkan kata-kata yang menyerupai kata thalak,

begitu juga dengan dua thalak dan satu thalak, maka jika ia

mengucapkan kata thalak yang bisa menjatuhkan thalak-baik ada

niat atau tidak ada niat, maka ifu lebih kuat trntuk menjafuhkan

thalak-

Jika suami berkata, "Kamu terthalak," sedangkan ia

meniatkan dua atau tiga, maka jatrfilah sesuai yang ia niatkan.

Selain jatuh sahr, jatuh pula tambahannya. Saya tidak mengetahui

adanya kata selain kata thalak yang disebutkan Allah yang lebih

identik sebagai thalak tiga daripada kata battbh. Oleh karena

seseorang yang mengucapkan l<ata batbh bersamaan dengan kata

thalak itu Udak jahrh sebagai thalak kecuali dengan maksud seperti

itu, maka terlebih lagi yang lebih lemah darinya itu lebih pantas

untuk tidak dihukumi sebagai thalak kecuali didasari niat thalak.

Seandainya suami berkata kepada istinya, "Pilihlah, atau

urusanmu ada di tanganmu," atau ia berkata, "Aku limpahkan

unsanmu kepada dirimu," lalu isti menthalak dirinya, lalu suami

berkata, "Aku sama sekali tidak meniatkannya sebagai thalak,"
maka itu bukan thalak; baik ia berkata demikian dalam

kesempatan yang sama atau sesudahnya. Hal itu tidak jafuh

sebagai thalak kecuali suami mengakui bahwa ia memaksudkan
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pelimpahan keu,renangan dan pemberian pilihAn kepada istri

sebagai thalak.

Demikian pula seandainya isfui berkata kepada suaminya,
'Lakukanlah l<hufu' kepadaku," lalu suami berkat,a "Aku

melalnrkan l<hufu'kepadamu, atau aku telah melakukannya," maka

itu bulon thalak kecuali suami memaksudkannya sebagai thalak.

Suami tdak mengambil apapun 5nng diberikan isti kecuali suami

meniatkannla sebagai thalak. adalah karena thalak

batbh ihr mengandung kemungkinan makna penghabisan thalak

sehingga tdak tersisa lagi, dan juga mengandung kemungkinan

makna satu thalak saja. Karena thalak bathh itu jatuh pada is&i

dengan akibat istri terlepas dari suami hingga suami rujuk

kepadarrya- Sementara kata l<haliWah (terpisah), banSryah

(tqbeail dan ba'in (terlepas) itu mengandung kemungkinan

makna: terpisah dari hal-hal yang penting bagiku, terpufus dari hal-

hal yang perrting bagiku, dan terlepas dari kaum perempuan dan

dariku dengan dalam hal cinta. l{ata pilihhh juga mengandung

kernurgkinan makna: pilihlah sesuafu selain thalak seperti harta

berda, pulnrlan, atau bertahan dalam keadaan yang baik atau

hnrrk. Sernentara kalimat unwarunu ada di tanganmu

rnengandmg kemungkinan makna: Kamu memiliki urusanmu

s€rdfoi terhadap hartamu dan selainnyra. Demikian pula dengan

kata aku s-ahkan un$iltmu kepadamu, atau limpahl<an

trnwirranu k@amu.

Seandainta suami berkata kepada ishinya, "Kamu terthalak

satu thalak lpng keras atau tegas," atau kalimat-kalimat semacam

itu yang g makna thalak yang keras atau thalak yang

ba-in, maka semua ini dihukumi sebagai sahr thalak dimana suami
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berhak unfuk rujuk. Jika suami menthalak istrinya dalam hati,

sedangkan ia belum menggerakkan lisannya, maka itu bukan

thalak. Semua yang belum terlontar dengan lisan, melainkan masih

tertahan dalam hati itu dimaafkan bagi manusia. Demikian pula,

jika ia menthalak tiga dengan lisannya dan mengecualikan dalam

hati, maka jatuhlah baginya thalak tiga. Itu bukan pengecualian,

karena itu hanya kata dalam hati yang tidak memiliki dampak

hukumnya pada realita.

Seandainya suami berkata kepada istrinya dengan kata-kata

yang tidak menyerupai thalak, Ialu ia berkata, "Aku

memaksudkannya sebagai thalak," maka ifu bukan thalak. Niat

hanya berfungsi jika membarengi kata-kata yang menyerupai

dengan apa yang ia niatkan ifu. MisalnSn adalah suami berkata

kepada istrinya, "semoga Allah memberkahimu, atau beri aku

minum, beri aku makan, beri aku bekal," atau kalimat-kalimat

semacarn ifu. Akan tetapi, seandainln suami berkata kepada

iskinya, "Bertahagialah, pergilah, enlahlah, dan makanlah!"

sedangkan ia meniatkannSa sebagai thalak, maka jatuhlah kalimat

ini sebagai thalak. Semua kalimat ini diucapkan unfuk orang yang

pergi dan berpisah. Orang lnng akan pergl ifu dikatakan

kepadanya, "semoga selamat," sebagaimana dikatakan

kepadanya, "Pergilah, enyahlah, iauh-jauhlah!" Kepada seseorang

yang berticara yang tidak menyenangkan atau memukul

dikatakan, "Makanlah!" Demikian pula dengan kata, "Rasakan,

atau nikmati!" Allah & berfirman unfuk menggambarkan sebagian

dari manusia yang disiksa-I\p,

@7-r'';$$i&4Y-$'
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'Rasakanlah, kanu orang tnng perkasa lagi
mulia! " (Qs. Ad-Dukha an IMI: 49].

Seandainya suami berkata kepada isfuinya, "Pergilah dan

menikahlah, atau menikahlah dengan siapa saja yang kamu

inginkan," maka itu bukan thalak hingga ia mengatakan, "Aku
memaksudkannya sebagai thalak." Dernikian pula jika ia berkata,
"Pergilah dan jalanilah iddaht"

Seandainya suami berkata kepada isfuinya, "Kamu haram

bagiku," maka itu Udak jatuh sebagai thalak hingga ia
memaksudkannya sebagai thalak. Jika ia meniatkannya sebagai

thalak, maka ia jafuh sebagai thalak, dan itu sesuai dengan

bilangan thalak yang ia niatkan. Jika ia meniatkannya sebagai

thalak saja tanpa meniatkan bilangan thalak, maka ia jatuh sebagai

satu thalak dimana suami berhak unfuk rujuk. Jika ia berkata,
"Akr memaksudkan unfuk mengharamkannya tanpa thalak,"
maka isfuinya Udak menjadi haram, dan ia hanrs membayar

kaffarah sumpah. Ia boleh menggauli istinyra jika ia berkenan
sebelum ia membayar kaffarah.

Kami mengatakan bahwa ia wajib membayar kaffarah

sumpah manakala ia berrnaksud unfuk mengharamkan isbinya,
bukan untuk thalak, dengan alasan bahwa Nabi $ pemah

mengharamkan budak perempuan beliau, lalu beliau diperintahkan
untuk membayar kaffarch sumpah-Allah Mahatahu. Allah &
berfirman,
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'3V'#53c;6-ari'iU:ci" w
"{5';1#rt,s;x

6--ssf

7;4i
it+ 2'.

'Hai Nabi, magap l<amu mqlgtnnnlan ap tnng Allah
menghalalkann5a bgimu; l<amu mqtari kaanangan hati isti-
istimu? Dan Allah Maha Pangampn bgi Maln Panya5ang-

SesungguhnJp Allah t&h mew:ajibkan ke@a lamu sekalian

membebaskan diri dari sumphmu- "(Qs. At-Tahriim 1661. L-21

Oleh karern slnmi tidak meniatkan terhadap

istoinya itu sebagai thalak, maka ihr terjadi pada

kemaluan yang mubah bagnya dan fidak menjadi haram karena

pengharamannla- Karena ifu, ia uaiib membayrar kaffamh sumpah

di dalamnyra, sebagaimana orang yang mengharamkan budak

perempuannla ih, u,ajib mernbayar kaffarah sumpah. Budak
perempuan atau ishinla ifu tdak meniadi haram baEnf lantaran

ia haramkan, karena keduanya silno*drnd mengharamkan dua

kemaluan yang fdakiatuh thalak pada salah satu dari

Seandairya s€s€omng berkab, 'Sernua yang al<tr miliki
haram bagilar' dan 3nrE ia maks-d ad"lah isfoi, h-tdak perempuan

dan harta bendanln, maka ia merrbayar kaffarah atas isfui dan

budak peremf,uan manakala ia tidak bemiat unhrk merrthaiak

istuinya. Seardairrya ia b€*ata, 'S€rnua rrAildu Lnram bagiku"

tanpa meniatkanrrya sebagai trralak terhadap iskingra atau budak

perempuan, maka h tdak dik€nai kaffarah, dan hartanp Udak

haram baginp-
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39- Keraguan dan Keyakinan Dalam Thalak

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki{aki berkata, "Aku

ragu apakah aku telah menthalak istriku atau tidak," maka

dikatakan kepadanya, "(Jnhrk kehati-hatiannya, sebaiknya Anda

menthalaknya. Jika kamu tahu dengan pasti bahwa kamu telah

menthalaknya, maka thalaknya fidak lebih dari satu." Karni

katakan, "lstrimu terthalak safu sehingga ia menjalani iddah darimu

dengan pengakuan thalakmu. Jika kamu ingin rujuk kepadanya di
masa iddah, maka kamu lebih berhak padanya, dan ia akan

bersamamu dengan sisa dua thalak. Jika kamu menthalaknya

dengan dua thalak, sedangkan sebelumnya Anda telah

menjafuhkan safu thalak, maka ia menjadi haram baEmu hingga

dihalalkan oleh suami yang lain. Jika kamu ragu mengenai telah,

apakah kamu menthalaknya tiga kali atau satu kali, maka untuk
kehati-hatiarmya kamu mengakui bahwa kamu telah menthalaknya

tiga kali. Jika sebelumnya telah jatuh satu, maka thalak tiga tidak
berdampak mudharat bagiku. Jika sebelumnya tidak jatuh thalak,

rnaka Anda menjahrhkan thalak tiga pada ishimu agar ia menjadi

halal bagimu sesudah ia menikah dengan suami lain yang

menggaulingra. Tetapi secara hulurn semua ini tidak mengikat
bagimu, karena istrimu sebelum ini adalah halal bagimu sehingga

ia tidak haram baEmu kecuali dengan keyakinan atau dengan

pengharaman. Jika kamu ragu dalam soal pengharaman, maka

sestrngguhnla ia tdak haram bagimu.
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2604- Rasulullah #i bersaMa, 'SatnguhnSa strn
mendabngi salah seoang di antara kalian lalu ia maniup di anbn
kdua pnbhSa omng itu. Karena itu, janganlah ia fuaniak
hirgga ia mandangar suara atau mendapti bau-QM

Omng ini lakin memiliki wr.rdhu dan meragukan batahya-
IGrena itu, Rasulullah # memerintahkan unhrk tetap pada

kq,rakinan wudhunya ifu, dan tidak keltrar dari shalat lantaran ragu

hi.rgga ia mqpkini wudhunya batal dengan mendengar suara dari
atau mencium bau- Ia semakna dengan suami lang yakin

akan nikahnya dan mgu akan penghararnan thalak; frdak berbeda

sarna sekali. Tetapi jika istri meminta sumpahrya suami, rnaka

zuami diminta bersumpah bahwa ia tidak - Jika
suami bersumpah, maka istrinya ifu tetap merrjadi isfuin5;a" Tetapi
jika ia menolak untuk bersumpah, sedangkan isti bers.unpah,

2'14 fm- Al Brktrari : Wirdhu, bab: Tirlak Perlu Wtdhu Affiat Ragu
hingga Yal&\ L/6, rrc. 13fl dari jalur AIi dari Sut/an dari Alahri 6-i -*'il tin
Musa34;ib dari Abbad bin Tamirn dari pamann5n bahwa la nrengadu lcpada
Rasuhnbh $ terrtang seorang lakilah png teftalang sesuatr dahrn
shalal Bdiau bersabd4 ",kryanlah ia @h-atau janganbh a fuagkanga
ia madapti san abu nwtfupti fuir. "Padarnnnf ada pada ra- lT7 dan 2055-

HR Mushn (pernbahasan: Haidh, tnb: Dalil bahura OmrE 9mE Yalfrr fud
kernudian Ragu M€ngahmi Hadats Bol€h Shalat dengan Kesrrcianrrya W l/7r16, rc-
98/3611dari rahr S$;an bin Uyainah dan seterusryra.

Parnan Abbad bin Tamim adalah Abdullah bin Zaid frsebrdran
dalam sebagian rirra5rat.
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maka istrinya dithalak secara paksa atas suami. Jika istri menolak

untuk bersumpah, maka isfuinya ifu tetap menjadi isfuinya. Jika istri

telah meninggal dunia, kemudian para ahli waris isfoi meminta hal

itu unfuk menghalangi suami memperoleh warisan, maka

hukumnya boleh bagi mereka. Dalam hal ini para ahli waris

menggantikan kedudukan istri.

Jika suami yang meninggal dunia, lalu para ahli waris suami

meminta unh.rk mencegah isfoi memperoleh warisan suami, maka

itu tidak boleh bagi mereka. Jika mereka meminta istri bersumpah

dan berkata, "Sesungguhnya suaminya telah menthalaknya tiga

kali saat masih sehat," maka isbi bersumpah bahwa ia tidak

mengetahui hal ifu. Jika ia berzumpah, maka ia meurarisi. Jika ia
menolak, maka mereka bersumpah bahwa suami telah

menthalaknya tiga kali, dan istri pun tidak meuuarisi.

Seandainya suami meyakini safu thalak dan meragukan

tambahannya, maka berlaku baginya safu thalak sesuai yang ia

yakini. Dalam hal keraguannya terhadap tambahan thalak ifu, ia
seperti oftmg yang ragu dari a'anl apakah jatuh safu thalak atau

tiga thalak.

Seandainya suami meragukan thalak lalu ia tetap hidup

bersama istrinya dan menggaulinya, lalu isfoinya meninggal dunia

dan suami mengambil warisannya, kemudian suami yakin bahwa ia

telah menthalaknya pada u/aktu dimana ia mengaku ragu

rnengenai thalaknya, atau ada bukfi akan hal itu, maka dari suami

diambil mahar standar lantaran terjadi persefubuhan, dan suami

harus mengembalikan seluruh warisan isfui yang telah ia ambil.

Seandainya ada keraguan mengenai thalak tiga terhadap isti, atau

suami meninggal dunia dalam keadaan telah menggauli istrinya
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sesildah ia ragu, sedangkan isfoi telah mengambil rrmrisan dari
srlarni, kemudian isfui mengakui bahwa ia tahu bahwa suarni lalu

merrthalakngra dahm kedaan tersebut sebanlnk tiga kali, rnaka

isfoi mengernbalikan unrisan- UcapannSa bahun ia berhak atas

rnahar karena telah terjadi persefubuhan ffiak diterima-
Seandainya istri merrgaku tidak tahu bahvrn persefubuhan tersetnrt

haram baEnya, atau ia merrgaku suami menggaulinya tanpa izin,

atau ia frdak mendakunkan hal ifu sarna sekali, maka ucapannlra

dibenarkan terkait apa lnng menjadi atas dirinla. Kami
merrinh $ami b€r$mpah, dan ucrpan ishi Udak dibenarkan
terloit harta yang ia ambil dari orang lain. Seandainya pam ahli
uraris mengakui apa !,ang diutarakan istri, maka ia berhak atas

rnahar standar, dan ia mengembalikan unrisan yang telah ia ambil
dari suami.

Seandainta $lami ftrgu mengenai kemendekaan br-rdaknya,

rnaka s€eerti ihr ketentuannlp. Para budak tdak dimeridekakan

kecuali dengan kq/akinan fuannlra bahura ia memerrdekakan

mereka- Jika merel<a ingin agar kami meminta fuannya mereka
b€msurnpah, maka kami memintanya bersumpah bagi mereka- jika

ia b€rsumpah, maka mereka tetap menjadi Jika ia
merrolak lalu mereka b€rsumpah, maka mereka merdeka- Jika
sebagian dari mereka bersumpah sedangkan sebagian yang hin
merrolak, maka yang bersumpah dibebaskan, sedangkan png
fidak bersumpah tetap menjadi budak. Jika di antara mereka ada

budak yang masih kecil atau terganggu akakr5ra, maka ia tetap
menjadi hdak s€eerti sedia kala. Kami fidak mernintaqTa

b€rsrnpah kecrmli bagi orarg yang menginginkan srrnpah hrarl
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Seandainya seseorang meyakini bahwa ia melanggar

sumpah dalam keadaan sehat, dimana sumpah tersebut berujung

pada salah sahr dari dua tindakan, yaitu thalak atau

memerdekakan, maka kami menahannya dari istri-istrinya dan

budak-budaknya hingga ia menjelaskan siapa di antara mereka

yang ia maksudkan- Kami memintanya bersumpah unhrk oftmg

yang mengklaim bahwa bukan dia yang dimaksud suaminya. Jika

suami meninggal dunia sebelum bersumpah, maka diadakan

undian di antara mereka. Jika undian jatuh pada budak, maka

mereka dimerdekakan. Jika undian jah.rh pada istri, maka kami

tidak menthalak mereka dengan undian, dan kami juga tidak

memerdekakan budak. Para istri tetap mewarisinya karena

menurut pada mulanya mereka ihr adalah istri-istri bagi laki-laki

tersebut hingga ia meyakini bahwa ia menthalak mereka,

sedangkan hal itu tdak diyakini. Akan tetapi, untuk kehati-

hatiannya, sebaiknya mereka meninggalkan warisan suami. Jika

demikian kasusn5ra sedangkan suami dalam keadaan sakit, maka

semuanlra sarna, karena budak dapat dimerdekakan dari sepertiga

harta yang ditinggalkan.
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Seandainya suami berkata kefra dua isfuinya, "Salah safu

dari kalian berdua terthalak tiga kali," atau berkata kepada istri-
istoinya, 'Salah satu dari kalian terthalah atau dua di antara kalian

terthalak," maka ia dilarang mendekati mereka semua, dan

difuntut unfuk menafl<ahi mereka sernua hingga ia mengatakan,
"Yurrg sa5la maksud adalah isfui yang ini. Derni Allah, yang saya

maksud adalah dua istri 5rang ini." Jika ishi sdebihnya memintanya

unhfi bersumpah kepada mereka, rnaka ia bersumpah dengan

dakuaan mereka tefidapnlp. Jika mereka tidak memintanya

bersumpah, maka ia tidak b€xsumpah kepada mereka karena ia
telah menjelaskan bahwa thalaknya fidak iatuh pada mereka,
melainkan iatfi pada seJain mereka.

Seandainya ia menni[ki dua isfui, kernudian ia berkata
kepada salah safu dari keduanya, "Sa!a frdak memaksudkan thalak
unfuk isfoi png ini," rnaka ifu menrpakan pengakuan darinya
bahwa ia menthalak istinla yang lain manakala ia mengakui
thalak terhadap salah satu dari keduanya. Jika ia menyangkal,

maka thalak terhadap salah satu dari tidak berlaku
secara definitf kecuali dengan pengahmn png ia buat belakangan

mengenai thalak terhadapnya- Seardainya ia berkata, "lstri yang

saya jatuhi thalak ini hrkan lang saya rnaksrdkan," maka kami
menjafuhkan thalak padanya, atau kami tidak menjafuhkannya
hingga ia mengatakan, 'Aku keliru, dan isti yang saya klaim
bahqra saya tidak 6alak padangra ifu sebenamya

merupakan istri png saya latrhi thahk,' rnaka kedr.ranya terthalak
secaftr bersamasama bdasarlon pengaluan strami. Demikian
pula ketentuannya jika suami hat itu untuk lebih dari
dtra ishi.
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Seandainya suami berkata kepada dua isfuinya, "Salah satu

dari kalian terthalak," lalu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu

siapa di antara kalian yang terthd*," maka ia dihalangi unfuk

mendekati keduanya, dan ia dipilihkan siapa di antara keduanya

yang dithalak. Kami tidak memaksanya untuk menthalak salah satu

istrinya hingga ia menjelaskan siapa di antara keduanya yang ia

maksudkan untuk ia thalak.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah saya boleh

menjatuhkan thalak pada salah satu dari keduanya?" Jawabnya,

jika Anda melakukan hal ifu, maka kami mengharuskan pada

Anda apa yang Anda jafuhkan sekarang, dan kami tidak

mengeluarkan Anda dari thalak pertama. Alasannya adalah karena

kami yakin bahwa Anda menjahrhkan pada salah satu dari

keduanya. Kami tidak mengeluarkan Anda darinya kecuali Anda

mengklaim unfuk mengeluarkannya pada salah satu istri yang

definitif, bukan pada yang lain. Jika Anda mengatakannya, lalu

Anda memaksudkan istri yang lain, maka kami memintamu

bersumpah kepadanya.

Jika suami tidak mengatakan, "Saya memaksudkan sahr

istui yang definitif," dan ia tidak bersumpah hingga salah sahr isti
meninggal dunia, maka kami menahan warisan suami dari isti
!,ang meningsal itu. Jika ia mengklaim bahwa istri 5nng ia thalak

adalah istri yang masih hidup, maka kami memberikan warisan

kepadanya dari istri yang meninggal dunia. Jika para ahli waris

dari istri yang meninggal dunia ifu meminta agar suami disumpah,

maka kami memintanya bersumpah bahwa ia tidak menthalaknya,

dan kami pun memberikan warisan kepadanya dari isfuinya ifu

manakala kami tidak mengetahui siapa di antara keduanya yang ia
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thalak. Demikian pula seandainla salah safu isbi meninga! dunia
sebelum yang lain, atau kedtnnln meninggal dmia secara

bersama-sama, atau tidak diketahui siapa di arrtara keduarrp yang
meninggal dunia terlebih dahulu. Kami menatran warisan unfuk
zuami dari masingmasing istui- Karni lrrga rnsmintarya unhft
bersumpah bagi para ahli uraris jika mereka berkenan, Ialu kami
memberikan vrnrisan kepadan5a dari isninya. Jika di arrtara para
ahli uaris isti png meninggal dunia ihr rnasih ada lang masih

kecil, sedangkan yang besar tidak mengirginkan srnpah $runi,
maka lomi fidak mernberikan unrisan kepada suami kecuali

dengan sumpah. Dernikian pula jika di antara para atrl[ uraris istri
ada seseorang yang tidak berada di ternpat-

Seandainlra dalam semua losus frralak ini suami b€rhak
untuk ruiulq lalu kedua istoi meninggal dunia dl masa ffih rnaka
suami merrrarisi kedtnnya- Atau iika $Emi meninggal durf4 rrnka
keduangra meu,arisinlra karena keduanya sanra:sarna masih dalam
makna isM dalam hal unrisan, bahkan hak keduanSp bih b€sar.

Seandainp sarna, dan 1nng rnenforggal dda adalah

suami sebehrn dua ishi, s€danglon tralakrrya adalah lhalak tiga,
maka kami merrahan untr.rk kdrmr[ra urarisan seorang isfoi hingga

berdamai, karena seandaftrya kami rnerrbagilon u,arisan

di antara kedtnnya, rnaka kami mqraldni bahrra tehh menahan
isti unh.rk merrperoleh haknya dan lorni merrrberi pqernpuan

!/ang bukan istoi seterrgah dari hak istui. Maprm fka kami
menahanngra, rnalo sesrrnguhnla lorni tahu batura uarisan ini
menjadi milik sahh satu dari Oleh karena srami b€fum
menjelaskan siapa di antara keduanya 3ang rn€rniliki urarisan ini,
maka kami menahannlra hingga kami mendapati suami memiliki
bukti sehingga kami berpegang pada bukt ihr atau kedtanya
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saling membenarkan sehingga keduanya harus berdamai. Dengan

demikian, salah safu dari keduanya merelakan sebagian haknya

dari harga budak yang bukan rnilik-ya. Karena itu, dalam

perdamaian keduanya itu kami tidak memiliki hukum yang harus

kami paksakan pada keduanya, dan tidak pula pada salah sahr dari

keduanya.

Seandainya salah safu dari kduanya meninggal dunia

sebelum suami, kemudian suami meninggal dunia sebelum

menjelaskan, kemudian istoi png lain meninggal dunia sesudah

suami, maka para ahli waris ditanln- Jika mereka mengatakan,

"Thalak suami jafuh pada istui grang meninggal dunia terlebih

dahulu, maka suami diwarisi oleh istri yang merringgal dunia

belakangan tanpa ada karajiban zumpah pada salah seorang di

antara para ahli waris ifu karena mereka mengalmi bahr,rn dalam

harta suami ada hak bagi istri Snng meninggal dunia belakangan,

sedangkan suami tidak memiliki hak pada r,rarisan isfui yang

meninggal lebih dahulu. Ketentuan ini berlalu manakala para ahli

waris sudah besar dan bijak, serta memiliki kalenangan trnfuk

mengelola harta benda mereka sendiri, Tetapi jika di antara

mereka ada 5nng ahli unris yang masih kecil, maka pengakuan

berlaku bag para ahli waris yang sudah besar dan bijak.

Sedangkan harta suami ditahan unhrk bagian ahli waris yang

masih kecil. Jika ada ahli rrnris suami Srang sudah deruasa tetapi

tidak bijak, maka warisann5na ditahan hingga mereka mencapai

keadaan bilak, mimpi basah dan haidh. Sedangkan istri yang

meninggal dunia belakangan ditahan unfuknya bagian seomng istri

hingga mereka baligh-
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Seandainya pam ahli waris sudah deuasa, lalu mereka

berkata, 'lsfoi yang dithalak tiga kali adalah istri png masih hidup

sepeninggal suami," maka ada dua pendapat, yaifu,

Pertama, mereka sarna kedudukannya dengan mayit,

sehingga mereka bersumpah unfuk pemyataan Srang pasti bahwa

istui 5nng meninggal dunia belakangan ihrlah 5nng dithalaknya tiga,

dan ia tidak memperoleh warisan dari suami. Para ahli waris itu
mengambil warisan unfuk suami dari isti yang meninggal dunia

sebelumnlra. Sebagaimana suami memperoleh hak dengan

zumpah ahli waris, srami juga memperoleh hak berdasarkan

seorang saksi. Para ahli waris itu bersumpah bahwa hak suami itu

benar, dan mereka menggantikan kedudukan suami dalam hal

zumpah. Sumpah 1nng dilakukan hanrs trnhrk hal yang pasti,

karena ted<adang mereka mengehhui hal ifu dari informasi suami

dan orang gnng mereka percalpi sdain suami-

Jika di antara para ahli waris ihr ada lrrng masih kecil,

maka hak ahli rrnris 5nng masih kecil dari unrisan a5ah dari istui

png meninggal dunia ditahan hingga mereka bercumpah lalu

mereka mengambilnya; atau mereka menolak unfuk bersumpah

sehingga hak tersebut batal; atau mereka meninggal dunia

sehingga para ahli rvuaris mereka menggantikan kedudukan

mereka, sebagaimana masalah s.rmpah dan saksi png telah kami

mmpaikan. Warisan s€ukuran hak mereka dari unrisan ayah

mereka dari isti yang masih hidup itu ditahan sepeninggal ayah

agar mereka mengakui bagi isti lrang rnasih hidup lalu mereka

mengambilnya dan hak mereka dari isH 1ang lain batal; atau

mereka b€msurnpah lalu menganrbil hak mereka dari isH yang lain,

hak isM png ditahan ihr batal.
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Kedua, ditahan untuk warisan seorang suami dari istri yang

meninggal dunia sebelumnya, dun ditahan untuk istui yang

meninggal dunia belakangan bagian warisan seorang istri dari

suami hingga ada bukti, atau para ahli waris suami dan para ahli

waris istri berdamai.

Seandainya suami melihat salah seorang ishinya muncrrl

dari jauh, Ialu ia berkata, "Kamu terthalak tiga kali," dimana suami

memastikan bahwa perempuan tersebut merupakan salah safu dari

istrinya sedangkan ia tidak mengetahui istrinya yang mana, lalu

masing-masing istrinya berkata, 'Akulah orangnya," atau masing-

masing menyangkal bahwa dialah orangnya, atau salah seorang

atau dua orang di antara mereka mendal$rakan hal itu sedangkan

yang lain menyangkal, maka hukumnya sama. Yaitu, thalak fidak

jafuh pada salah seorang di antara mereka kecuali suami berkata,

"lnilah orimgnya." Jika suami berkata kepada seorang istrinya,

"lnilah orangnya," maka thalaknya jatuh pada istri tersebut.

Barangsiapa di antara mereka yang meminta suami unfuk

bersumpah kepadanya bahwa ia tidak dithalaknya, maka suami

diminta bersumpah. Barangsiapa yang tidak meminta suami

bersumpah, maka suami tidak bersumpah karena suami

menjafuhkan thalak pada seorang istri, dan kami tidak mengetahui

suarni menthalak dua istri.

Seandainya suami mengakui terhadap seomng isfui

kemudian ia berkata, "Aku keliru, istriku yang lain inilah

orangnya," maka thalak jahrh pada iski Sang diakuinya pertama

kali. Demikian pula, seandainya ia berbuat demikian pada semua

istrinya, maka thalaknya berlaku pada mereka semua. Seandainya

suami berkata, "lnilah orcmgnya, atau ini, atau ini, bukan tetapi

738



AlUmm

yang ini," maka thalaknya jafuh pada istinya yang ia katakan,
"Bukan, tetapi yang ini." Dalam thalak terhadap salah safu dari

dua isfui dimana suami berkata, "lnilah orangnla, atau yang ini."

Seandainya suami berkata, "lnilah orangnya. Bukan, tetapi yang

ini," maka isfui pertama terlhalak, dan thalak juga jatuh pada istri

kedua yang dikatakan suami, "Bukan, tetapi yang ini."

Seandain5n suami berkata, "Salah seorcmg di antara kalian

terthalak," kemudian ia berkata terhadap seomng istri, "lnilah

orangnya," kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu

apakah dia orangnya atau orang lain," maka istri pertama terthalak

dengan pengakuannSa, sedangkan selebihnya ditangguhkan. Ia

tidak seperti suami yang sejak awal mengatakan, "Aku tidak tahu

apakah aku menthalak atau tidak." Suami ini menthalak dengan

yakin, kemudian ia mengakui seorang istui !/ang dithalaknya

sehingga pengakuannya ifu kami berlakukan baginya, kemudian ia

mengabari kami bahwa ia tidak tahu apakah ia benar dalam

pengakuannya sehingga halal baginya dari istui-istrinya selain istri

yang ditunluknya ihr, ataukah pengakuannya tidak benar sehingga

salah seorang di antara mereka masih haram baginya. Keputusan

terhadap istri-istri selebihnya itu sama seperti kepufusan terhadap

yang pertama manakala ia masih dalam keadaan ragu. Jika ia
berkata, "Aku yakin bahwa isfui yang saln sebut pertama itulah

yang saya thalak seperti lang saya katakan," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataannya- Siapa saja di antara mereka yang

ingin memintanya bersumpah, maka saya memintanya bersumpah.

Seandainya suami berkata, "lnilah orangn5ra," kemudian ia

berkata, "Aku tidak tahu apakah ini orangnla atau tidak,"

kemudian ia meninggal dunia sebelum jelas, maka istri yang
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disebutnya itu tidak mewarisinya manakala suami tidak berhak

unfuk rujuk. Sedangkan tiga istri yang lain mewarisinya se@ra

bersama-sama. Mereka tidak dihalangi unhrk memperoleh warisan

dari suami karena keraguan terhadap thalak mereka, dan tidak

pula thalak salah seorang di antara mereka.

Seandainya suami berkata sejak awal, 'AI(r frdak tahu

apakah aku menthalak semua istriku atau salah seoremg di arrhra

mereka atau tidak menthalak sarna sekali," kernudian ia meninggal

dunia, maka mereka semua malarisinya. Mereka tidak dihalangi

untuk memperoleh warisan suami karena kemguan terhadap

thalak mereka.
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PEMBAFI,ASAN IIA'

L- Ila'dan Perselisihan Antara Suami-ishi
Mengenai Persefubuhan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Idris Asy$nf i mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Allah ft berfirman,

6( "t g f,{, 
"$ F,;5 #;j ;e u ;r}-i'uii

@;+ C aitri tPtw3, @ U'3;L
'Kepada orangruzng Jnng melalnfuan ila' istin5n diben

tanggwh empat bulan (lamang). Kemudian jika muel<a kembali
(kepada istin5n), maka saungginp Allah Maha Pangampun lagi
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Iulaha Penyayang. Dan jika mereka benzam ftatebp Inti mtulr)
thalak, maka Allah Maha Mendangar lryi Maha

Mengetahur. "(Qs. Al Baqarah l2l:226-2271
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'/zll'

itr"r{t &:r rl;h, -*"i,r Ji3 qt+i' / 

';At *t'
2605.lbnu Uyainah mengabarkan kepada lorni dari Yafun

bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, 'Als"l
puluhan sahabat Rasulullah $. Mereka sernur merrwrtrt

keputusan kepada suami yang melakukan ila'-"245

245 FII1. Said bin Manshur dalam SzarrnSra (p€rnbahasan: llnhlg bah Ulama
yang Mengatakan bahwa Suami 5rang Mdakukan lb' Dilurtut nrenrhrat lrcgnrsan
Selama Empat Bulan, 2/52, no. 1915) dari plur Sut an d€r{gan sanad ini, d€ngan
redaksi, "Ada sernbilan belas sahabat Mutnmmad # Fng msnmtf keptsan &brn
kasus ib'."

FIR. Ibnu Abi Syaibah dalan Mudnrnafnya (pernbahasaa Thaldq b# S.arni
yang Melalnrkan ,7a 'Dihrntut mernhlat kepuhrsan, 4/128) dana Ihnu l-fFirdr egilr
sanad ini derrgan redaksi yFang s€rupa.
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26[6.Sufr7an bin Uyainah mengabarkan tnpuaJkami dari

Abu Ishaq AsSrSyaibani, dari Asy-$n'bi, dari Amr bin Salamah, ia
berkata, "Aku menyaksikan Ali ig menunfut kepufusan kepada

suami yang melakukan ila'-'2M

2'15 HR. Said bin Manshur dalam Sr.rnannya (pernbahasan dan bab yang sama,

2/55, no- 1906) dad jalur Sufuan dengan sanad rnr, dengan redaksi: Ali rg berkata,
"Jika seorang suami melakukan /a' terhadap istuin1a, maka ia dihmhit mernbuat
kepuhrsan hingga ia kembali kepada iskin5ra atau menjatuhlan thalak."

Juga dari jalur Sufuan dari laits dari Mujahid dari Manrran dengan redaksi Snng
sama. (no. 1907)

Juga dari ialur Huqraim dari jalur Abu Ishaq dari AqfSya'bi dari Amr bin
Salamah Al Ktrdi bahwa ia menpksikan Ali g menunhrt keputusan kepada suami
saat iatuh ernpat bulan, antara kernbali atau menjatutrkan thahk. (no. 1908)

Juga dari hlur Hust/aim dad Aqrqraibani dari hkair bin Akhnas dari Mujntrid
dari Abdurmhman bin Abu Laila, ia berkata, "Ahr menFksikan Ali 4g menuntut
keputusan kepada seomng lakildd pada waktu enrpat bulan di pdataran masjid antam
kernbali k€pada istinya atau menjatuhkan thalak." (no. l9O9)

Juga dari jalur Khalid bin AMulhh dati Aqrqraibani, ia be*ata: Bukair
mengabarkan kepadalrub dari Said bin Musayyib, dari Ali g, dengan redaksi yang

sarna. (no. 1910)
HR. Abdurmzzaq dalam Mushannafng : Thalak, bab: Beral'fiimya

Waktu Empat B'tlan, 6/457, no. 11655) dari jalur l-aib dari Mujahid dari Maruan dari
Ali, ia b€*ah, "Jika urakhr ernpat bulan telah b€rlahr, rnaka zuami ditahan hingga ia
kernbali atau meniahrhkan thahk."

Marunn b€rkata, "Seandainy'a aku diberi ke$enangan dalam masalah ini,
terrhrlah salra mernuh.Ekan dengan kepufusan Ali."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Sulairnan bin Aslrqraibani dari Arnr bin Salarrnh
dari Ali +, "Jika berlalu ernpat bulan, rnaka ia ditanggutrkan hi.ggu ia kembali kepada
ishinya atau menjahrtrkan thalak." (no. 111657)

Juga dari jalur Waki' dari Sutnn dari Bukair bin Akhnas. (no. 18561)
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2607. Sufuan mengabarkan kepada kami dari laits bin Abu
Sulaim, dari l-aits bin Abu Sulaim, dari Marunn bin Hakam, bahwa

Ali i& menunfut keputusan kepada suami yang melakukan ik'.247
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2608. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar bin
Kidam, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus, dari Utsman bin
Affan ig,, bahwa ia menunfut keptrfusan kepada suami yang

melakukan ila'.28

Juga dari jalur Ibnu ldris dari laits dari Mu]rhid dari Manlan dari Ali d€ngart
redaksi yang sama. (no. 18562)

Juga dari jaltu Sprik dari l"aits dari Ali derrgan redaksi !,ang s€nrpa- (no- 18563)
247 tbil.
2'B HR. dabm Muslnnnakrg fuernbahasan dan bab lpng satna,

6/459, no. 11664) dari iafu hnu lJyainah dmgan sanad ini dengan redalcsi, 'Srnrni
yang melahkan i/a' dihrnhrt mernbuat kepilusan sesudah masa ernpa.t hian habis
antara ia kernbali kepada istinya atau menjatrtrkan tralak."
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2609. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad,

dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Setiap kali Aisyah 4a
diadui tentang seoftrng laki-laki yang bersumpah untuk tidak

menggauli isbinya lalu laki-laki tersebut meninggalkan suaminya
selama lima bulan, maka Aisyrah g Udak memandang hal itu
sebagai sesuatu hi.ggu suami diminta merrbuat kepufusan. Ia
berkata, 'Bagaimana? Allah & berfirman, 'fu&h itu boleh rujuk

lagi dengan'anz, tnng malmtf abu mencq:;ail<an dengan can jang
baik'."(Qs.Al Baqarah 12l 229Yae

FIR. Ibnu Abi q/aibah cr.larm Musharunfnya dan bab Srang sama)

dari iah.rr Ibnu LJlag,nh dan Waki' dari Mis'ar dengan sanad ini dari Utsman ri6 bahwa
ia berpegang pada pendapat ulama Madinah, "Suami dihmtut mernbuat keputusan."

249 I{1. Said bin Manshur dalam Sunarnya (penrba}asan dan bab yang sarnn,
2,/56, no- 1913) dari jalur Sufi,ran dari Abu Zinad dari Qasim bin Muhammad, bahwa
seoremg laki-laki melakukan i/a' terhadap istrinp, lalu s.raminya itu berdiam diri
selama lebih dari empat bulan. Aislrah 6 tidak melihat hal itu sebagai 

^r/a 
'."

IA

gf)
o
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2610. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafii, dari hnu
Umar, bahwa ia berkata, "Jika seorang laki-laki melakukan .ah'

terhadap istrinya, maka tidak jatuh thalak padanya meshpr.rn telah

berlalu empat bulan hingga ia diminta membuat kepufusan antara

ia menjatuhkan thalak atau kembali kepada istrinya."m

Juga dari jalur Yahya bin Said dari Abdurrahman bin Qasim dari aptn4,ra batrura

Aisyah €, Udak melihat /a' sebagai sesuatu hirrggu suami ditr-rrtut mernh.rat
keputusan. (no. 1914)

HR. Abdurrazzaq dalam Musharunlrrg dan bab lang sanra,
6/458, no. 11659) dari jalur Ats-Tsauri dari Jabir dari Qaston bin Mutranrna4 batrura

seorcmg laki-hki melakukan /a' terhadap istinlra, lalu Aiq,ah qu berhta kepadaqra
sesudah dua ptrluh bulan, "Tidakkah tiba unldunya bagimu s*arang untuk kernbali."

Juga dari ialur Ibnu Uyainah dari Abu Ztoiad dari Qasim bin Muhamnnd, bahwur

ada seorang laki-laki yang melakukan i/a' tertradap ishinp selarna sehlrur, lalu ia
mendatangi Aisyah 6, lalu Aisyah @ mernbacakan firnan AIIrrh, "Kep*
oftng-orzng jnng melakukan ila' terhadap istiryra difuD' tangah anpt bulan
(laman@). "(Qs. ru Baqarah 12\226) Aisyah 6, mernerintahkan laki-laki tersehrt untuk
b€rtal$,a kepada Allah dan kembali kepada istrinyra. (no. 11660)

HR. Ibnu Abi S!,aibah dalam Mushamafnya (pernbahasan dan bab lpng sarn4
4/129, no. 18570) dari Flur Wald' dari Hasan bin Ftrrat dari Ib,ru Abi ltulailotr, ln
berkah: Alm menderrgar Aist/ah * b€d6ta, "fuarni lrarrg mdahrlran ,A' dh.rntr*
mernbuat keputtrsan."

2so rrR- AtrThabrani (penrbahasan: ltnlalq bab: /a ', Z/Sfil dad Fh.r l{afi'
dari Abdullah bin Umar bahwa ia b€rkab, 'L-ald{aei mana }ranlt mdakukan rE'
terhadap istuinlra, maka ;ika telah berlalu ernpat bulan, maka ia ditrntn mernhrat

ih!;q;,F #i /
I

, o',*1 ob (b)!

iL;.iri;'oi t1Lr
a
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2611. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin
Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali & menuntut kepufusan

kepada suami yang melakukan ila'.251

AlUmm

keputusan hinggu ia menjatuhkan thalak atau kernbali kepada ishinya. Thalak tidak
jatuh baginya manakala ia berlalu empat bulan hingga ia dituntut membuat keputusan."

Redaksi Snng ada pada kami ini terdapat daJam Al Muwaththa' dengan sanad
berikuhrya pada alsarberikuturya no. 2611.

HR. Said bin Manshur dalam Srararnya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang
melalnrkan i/a ' dituntut mernbuat keputusan saat iah.rh empat bulan, 2/56, no. L97Ll
dari jalur Husyaim dari Abu Hamid dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia berkata tentang
suami yang melakukan i/a 'terhadap isbiny"a, 'la ditunht mernbuat kepufusan saat tiba
empat bulan, antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak."

HR. Abdurrazzaq dalxo Mushatnafnya (pernbahasan dan bab yang sama,
6/4581 dari lalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dengan redaksi seperti yang ada pada
Said bin Manshur. (no. 11661)

Juga dari jalur AMullah bin Umar dari NaIi' dari hnu Umar dengan redaksi yrang

sama. (no. L7662)
HR. hnu Abi q/aibah dalam Mushannafnya (p€rnbahasan dan bab lrang satna,

4/128-L29, no. 18559) dari jalur Abdullah bin l&'rs dari Abdullah dari Nafi' dari hnu
Umar, ia berkata, "'l'idak halal baginya untuk melakukan kecuali yang diperintahkan
Allah kepadanya, antara kembali kepada istinya atau berkaetapan hati (menjatuhkan
talak)."

Juga dari jalur Ibnu t)1,ainah dari Aryub dad Said bin Musayyib, ia berkata: Aku
bertanya kepada Ibnu Umar tentang r/a', lalu ia menjawab, "Para amir memuhrskan
perkara tersebut." (no. 18566)

251 113. Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab yang sama, 2/556) dengan redaksi:

Dari Ali bin Abu Thalib.& bahwa ia berkata, "Jika seomng suami melakukan /a'
terhadap istinya, maka thalak tidak jahrh padanya meshpun telah berlalu empat bu.lan

hingga ia dituntut mernbuat keputusan, antara ptr.rhlah thalak atau kembali kepada
ishiqn."

Malik berkata, 'ltulah ketenhran yang berlaku menurut kami."
HR. Said bin Manshtr dalam Sunarrnya (pqnbahasan dan bab yang sama, 2,/56,

nro. 19121dari ialur Abdul Adz dari Ja'far dan seterusnfia dengan redalrsi !/ang serupa.
Silakan lihat dua aMrdari A[ pada no- 26OG2607 sebelum ini berikut takfuii

nlla.
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2- Sumpah yang Dihukumi Sebagai lla'

Asy-Syafi'i berkata: Sumpah yang Allah & wajibkan.kafant
unhfinya adalah sumpah dengan nama Allah &. Tidak boleh

bersumpah dengan selain Allah sesuai dengan sabda Nabi $,

# d
I

I €t+; r J! -Y1\Y
',#,rf .nq ";ru$; bk'";t,r<iW

2612. ,*rrn*rr" Attah melarang katian ,r;
bersurnpah dengan narna kalian. Banngsiapa Jnng
bersumpah, maka hendaHah ia bersumpah dengan neilna Allah,

atau hendaHah ia diamt'252

Barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka ia

harus membayar kafarat seandainya ia melanggar sumpah-

Barangsiapa yang bersumpah dengan sesuafu selain Allah, maka

itu bukan bersumpah, dan ia tidak dikenai keurajiban kafamt
seandainya ia melanggar sumpah. Suami yang melalnfian r1a'

?'sz 1ay Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Pengertian Dasar
Sumpah, 2/4801 dari jalur Nafi' dari AMullah bin Urnar bahura Rasulullah &
mendapa:ti Umar bin Khaththab r{b saat ia berjalan bersama suatu rombongan, dan ia
bersumpah derrgan nama ayahnya.. [-alu Rasulullah & bercabda, "'%tngguhrya Alah
melanng l<alian.. "(hadits) seperti yrang ada di sini-

HR- Al BuLlnri (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, Frab: Janganlah Kalian
Bersumpah dengan Nama Bapak-Bapak Kalian, 4/218, no. 5646) dari jahrr Abdullah
bin Musallamah dari Mdik dan setenrsnya.

,HR. Muslim (pernbahasan: Sumpah, bab: Larangan Berilmpah dengan Selain
Allah Azza '.m Jalla, 3/f.267, no. 4/1646) dari bebempa ial,r riwayat dari Nafi' dari
Ibnu Umar 6 dengan redaksi yang serupa.

,t o /^
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adalah orang yang mengucapkan sumpah yang karenanya ia wajib

membayar kafarat Barangsiapa yang mewajibkan sesuafu pada

dirinya, maka sesuatu tersebut wajib baginya manakala ia

malajibkannya. Manakala ia malajibkan sesuafu pada dirinya

seandainya ia menyetubuhi istrinya, maka itulah makna ila',
karena ia tidak terlepas dari terhalang untuk menyefubuhi istuinya

kectrali dengan melakukan sesuafu yang wajib baginya dan apa

yang ia wajibkan atas dirinya padahal ia tidak wajib bagin5n

sebelum ia mewajibkann5a, atau membalar l<aIant

Barangsiapa yang malajibkan atas dirinya sesuafu yrang

sebenamya tidak wajib, sedangkan tidak ada penggantinya, maka

ifu bukan merupakan ila', melainkan di luar makna ila'.
Barangsiapa yang bersumpah dengan salah safu nama Allah &,
maka ia wajib memba5rar kafant sebagaimana ia wajib membayar

l<afant*andanya ia bersumpah dengan nanra Allah &.

Jika suami berkata kepada isbingra, " Wallahi (demi Allah),

aku Udak mendekatimu-maksudryn menggaulimu," atau " Tallarttu,

atau Billahi, aku tdak mendekatimu," maka ia dianggap

melakukan i/a' dalam sernua ucapan ini. Jika ia berkata, "Allah,

aku fidak mendekatimu," maka jika ia memakzudkannya sebagai

sumpah, maka ia dianggap melakukan ila'- Jika ia fidak

sebagai sumpah, maka ia fidak dianggap

melakukan ila'l<arqra ifu bukan merupakan sumpah yang jelas.

Jika ia mengatakan, "Haimullah, atau Aimullah (demi Allah), atalu

Wa Rabbil Ka'bah (demi Tuhan Pen ilik l{a'bah), atau Wa

Rabbinnas (demi Tuhan Pemifrk Manusia), Wa Rabbi Kulli SSai'

(demi Tuhan Pemilik sqala sauatu), Wa l{haliqi (demi

Pencipbku), wa l{haliqu kulli syni' (demi Pencipta segala sauatu),
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wa Maliki (demi Penguasaku), wa Maliki Kulli Syai' (demi Penguasa

segala sauafu), aku Udak mendekatimu," maka dengan s€rnua

ucapan ini ia dianggap melalafian /a'. Demikian pula jika ia
berkata, "Aku bersumpah dengan narna Allah, ahu aku

melakukan ila' dengian nama Allah, aku tidak mendekatimu,"

maka ia dianggap melakukan i/a'.

Jika ia berkata, "Aku bersumpah dengan Allah, atau aku

melakukan ila' dergan Allah, atau bersumpah dengan Allah aku

tidak mendekatimu," maka ia ditanya. Jika ia menjawab, 'Yang

saya maksud adalah menjafuhkan sumpah," maka dianggap

melakukan ila'. Jil<a ia menjawab, "Yang saya maksud adalah aku

melakukan ila'kepadanya satu kali," maka jika hal itu diketahui

dengan pengakuan dari istri atau dengan bukti yang menunjukkan

bahwa ia bersumpah safu kali, maka ucapannya diterima, dan ia
tidak dianggap melakukan ila'. Ucapan tersebut tidak tercakup ke

dalam hulrum ila'. Tetapi jika tidak ada bukE, dan istoi tidak

mengakui, maka ia dianggap melakukan ila'. Ia juga tdak
dianggap melakukan /a'dalam hubungan antara ia dengan Allah.

Demikian pula, jika ia berkata, "Aku bermaksud bohong," dan jika

ia berkata, "Aku melainkan kepadamu, atau aku bersumpah

dengan ik' kepadamu, atau aku bersumpah jika alnr

mendekatimu, atau memba5nr kafarat sumpahr jil<a aku

mendekatimu," maka ia dianggap melakukan ila' se-cara hukum-

Jika ia berkata, "Yang saya malsud dengan ucapan aku
bersumpah adalah aku akan bersumpah," maka ia tidak dianggap

melakukan ila'. Jika ia berkata kepada istrinya, "Hartaku

diinfakkan di jalan Allah, atau aku mesti berjalan ke Baitullah, atau

aku mesfi puasa sekian hari, atau berlflrban sekian trnta

seandainya aku mendekatimu," maka ia dianggap melakukan i/a'
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karena apa yang ia sebutkan itu bisa jadi wajib ia lakukan, dan bisa

jadi ia wajib membayrar kafaratwtfuknya.

Suami berkata kepada istinSa, "Jika aku mendekatimu,

maka budakku fi:lan merdeka, atau istuiku ft-rlanah tercerai," maka

ia dianggap melakukan ik'- Perbdaan antara kemerdekaan budak

dan thalak adalah seperti 5rang telah sayra sampaikan, yaifu bahwa

kemerdekaan dan thalak adalah dua hak manusia definitif yang

bisa jatuh seandainya dijahfikan oleh pemilik keduanya. Keduanya

wajib jatuh baik dalam sumpah kebajikan atau dalam sumpah yang

bukan kebajikan. Sedangkan selain itu bisa jatuh hanya dalam

sumpah kebajikan.

Seandainya suami berkata, "Derni Ka'bah, demi Arafah,

demi Masy'aril Haram, demi Tamzam, demi Tanah Haram, demi
Tempat Wuquf, demi fajar, demi malam, atau demi siang-atau
segala sesuahr yang serupa dengan ifu, aku tidak mendekatimu,"

maka ia tidak dianggap melakukan ila'. l{arern semua ini tidak

tercalmp ke dalam sumpah, dan bukan mempakan kebajikan.

Tidak ada suatu hak yang wajib bagi anak Adam hingga oremg

yang mengucapkanryra ma,vajibkanrrya bagi dirinlp sendiri.

Demikian pula, jika suami berkah, "Jika aku mendekatimu,

maka aku harus menyernbelih anak perempuanku, atau anak laki-

lakiku, atau unta fulan, atau berjalan ke masjid Mesir, atau masjid

selain Masjidil Haram, atau masjid Madinah, atau masjid Baiful

Maqdis,' maka ucapan ini Udak jahfi sebagai .ab'baginya karena

itu bukan sumpah. Ia tidak harus b€rjalan ke tempat-tempat

tersebut, dan ia juga tidak wajib mernbayar kafant seandainya ia

meninggalkann5ra. Jika ia berkata, 'Jika aku mendekatimu, maka

aku ber;alan ke masjid Makkah," maka ia dianggap melakukan /a'
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karena per.jalanan ke masjid Makkah itu hukumnya wajib, atau ia

wajib membayar kafarat.

Ila' tidak berlaku bagi suami kecuali ia menyebut salah satu

dari kata gamblang persefubuhan. Misalnya adalah ia mengatakan,

'Demi Allah, aku tidak menyenggamaimu, atau demi AIIah, aku

tidak membenamkan dzakarku dalam vaginamu, atau aku t'rdak

rnemasukkan dzakarku ke vaginamu, atau aku fidak

mengumpulimu," atau suami berkata kepada iskinln yang

perawan, "Demi Allah, aku tidak merobek keperawananmu" atau

yang semakna dengan itu." Jika suami berkata demikian, maka ia

dianggap melakukan ila' secara hukum. Jika ia berkata, "Saya

tidak memaksudkan sebagai persefubuhan ifu sendiri," maka

ucapannya rnenghasilkan konsekuensi antara ia dengan Allah,

tetapi ucapannya ifu tidak menghasilkan konsekuensi secara

hukum.

Jika ia berkata, "Demi Allah aku tdak menyenfuh kulitmu,

atau demi Allah aku menyentuh kemaluanmu, atau demi Allah aku

Udak menggerayangimu, atau aku tidak menyenhrhmu, atau alar

Udak menidurimu," atau yang serupa dengan ifu, maka jika yang ia

maksudkan adalah persetubuhan ifu sendiri, maka ia dianggap

melakukan ila'. Jika ia tidak memaksudkannya sebagai

persetubuhan, maka ucapannya ifu menghasilkan konsekuensi

s€flF;rd hukum, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Manakala saya katakan bahwa perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami, lalu istri meminta sumpahnya, maka saln

memintangra bersumpah kepada isti.

Seandainln ia berkata, 'Demi Allah, aku fidak

mengumpulimu kecuali dengan perkumpulan Snng bunrk," maka
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jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah aku tidak menggaulimu

kecuali pada duburmu," maka ia dianggap melakukan ila'.
Sedangkan persefubuhan ifu sendiri dilakukan pada vagina, bukan

pada dubur. Seandainya ia berkata, 'Yatg saya maksud adalah

aku tdak menggaulimu kecuali dengan cara aku tidak

membenamkan kepala &akar," maka ia dianggap melakukan ila'.
Karena persetubuhan yang memiliki hukum adalah dengan

terbenamnya kepala dzakar. Jika ia berkata, "Yang saya maksud

adalah aku tidak menyetubuhimu kecuali dengan persetubuhan

yang sedikit, atau lemah, atau terpuhts-pufus, atau yang sempa

dengan ifu," maka ia tidak dianggap melakukan /a'.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku fidak menggaulimu pada

duburmu," maka ia dianggap baik, bukan melakukan ila', karena

persefubuhan pada dubur itu hukumnya tidak boleh. Demikian

pula jika ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu

pada fubuhmu lang ini selain vagina," maka ia tidak dianggap

melakukan ik' kecuali ia bersumpah untuk udak menggauli

vagina, atau bersumpah secam salnar sehingga Snng tampak

dariryra adalah persetubuhan pada vagina.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tdak akan

mengumpulkan kepalalar dan kepalamu dengan sesuaht, atau demi

Allah aku benar-benar akan bertuat jahat kepadamu, atau aku

benar-benar membencimu, atau aku tidak memasuki kamarmu,

atau jangan sekali-kali kamu masuk ke kamarku, atau aku akan

pergl meninggalkanmu dalam \Ektu png lama," atau kalimat-

kalimat semacarn ifu, maka semua ifu hukumnya satna. Ia tidak

dianggap melakukan i/a' kecuali ia memaksudkannya sebagai

persehrbuhan.
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Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan

menyefubuhimu lama-lama, atau aku akan meninggalkan
persefubuhan denganmu dalam waktu yang sangat lama," maka
jika yang ia maksud adalah lebih dari empat bulan ke depan sejak

hari ia bersumpah, maka ia dianggap melakukan ila'. Tetapi jika
yang ia maksud adalah empat bulan saja atau kurang dari itu,
maka ia tidak dianggap melakukan r/a '.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mandi darimu,
dan aku tidak akan junub darimu," lalu ia berkata, "Yang saya

maksud adalah saya menggaulinya tetapi tidak sampai keluar
sperrna, sedangkan saya berpendapat bahwa mandi ifu hanya
wajib bagi yang keluar sperma," maka ucapannya itu
menghasilkan konsekuensi dalam kepufusan hukum, serta dalam
hubungan antara ia dengan Allah @. Jika ia berkata, "Yang saya

maksud adalah saya menggaulinya dan saya tidak mandi darinya
hingga saya menggauli istri yang lain sehingga saya mandi dari istri
Iain," maka ucapannya ifu juga menghasilkan konsekuensi. Jika ia
berkata, "Yang saya maksud adalah saya menggaulinya tetapi saya

tidak mandi darinya meskipun saya wajib mandi," maka
uc$pannya ifu tidak menghasilkan konsekuensi dalam keputusan
hukum, tetapi ia menghasilkan konsekuensi dalam hubungan
aritara dia dengan Allah.

Seandainp suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah,
alqu tidak mendekatimu," kemudian ia berkata di kesempatan yang
sarna atau sesuduh.yu, 'Demi Allah, aku tidak mendekatimu, dan
fulanah (iskinya yang lain) terthalak," atau ia berkata di
kesempatan lain, "Budakku yang bemama fi.rlan merdeka jika aku
menggaulimu," maka ia dianggap melakukan r/a' dengan safu
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penangguhan. Jika ia menggauli ishinya, maka ia melanggar

sumpah dengan semua yang ia sumpahkan.

Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya,
"Demi Allah, aku tdak mendekatimu selama lima bulan,"

kemudian ia berkata dalam sumpah lrang lain, "Aku tidak
mendekatimu selama enarn bulan," maka ia diberi safu

penangguhan. Ia dianggap melanggar terhadap semua sumpah

seandainya ia menggauli istrinya. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku

tidak mendekatimu selama empat bulan atau kurang," kemudian ia

berkata, "Demi Allah, aku fidak mendekatimu selama lima bulan,"
maka ia dianggap melakukan /a' dengan sumpahnya ifu unfuk
Udak menggauli istoinya selama lima bulan. Tetapi ia tidak
dianggap melakukan r/a'dengan sumpah yang kurang dari empat
bulan atau pas empat bulan.

Seandainya sumpahnya lebih dari empat bulan atau pas

empat bulan, sedangkan saya fidak menunfut keputusan

kepadanya pada waktu pertama dan kdtra, maka ishi boleh

menunfut kepuhrsan selama masih tersisa ulakfu da'5 ila 'karena

suami dilarang menggauli isfuinlra sesudah empat bulan karena

faktor sumpah.

Seandainya suami berkata kepada istinya, "Demi Allah,
aku tidak mendekatimu selama empat bulan," kemudian ia

berkata, "Budak merdeka jika aku mendekatimu jika telah lewat

lima bulan," lalu sa5ra membiarkannp hingga berlalu lima bulan,

atau ia menggaulinya dalam jangka wakfu tersebut, maka ia telah

keluar dari hukum ila' di dalamnya. Jika isti menunfut kepuhrsan,

maka suami tidak diminta membuat keputusan baginya hingga

lewat lima bulan sejak ila' yang dijatuhkan suami terakhir,
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kemudian empat bulan sesudahnya. Sesudah itu barulah ia diminta
membuat kepufusan. Demikian pula, seandainya ia berkata sejak

awal, "Jika telah lewat lima bulan atau enam bulan, maka demi

Allah aku tidak mendekatimu," maka ia tidak dianggap melakukan

/a' hingga berlalu lima bulan atau enam bulan. Kemudian ia

diminta membuat kepufusan sesudah empat bulan sejak hari ia
menjafuhkan ila ', karena ia memulainyra dari hari ia menjafuhkan

ila'.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah,

aku tidak mendekatimu selama lima bulan," kemudian ia berkata,
"Jika telah lewat lima bulan, maka demi Allah aku tidak
mendekatimu selama setahun," kemudian ia diminta membuat
kepufusan terkait ila' putama, kemudian ia menjafuhkan thalak,

kemudian ia rujuk lagi, maka jika telah levuat empat bulan sesudah

rujuk dan sesudah lima bulan, maka ia diminta membuat

keputusan lagi. Jika rujuknya terjadi pada waktu yang tidak tersisa

dari satu tahun kecuali empat bulan atau kurang dari ifu, maka ia
tidak diminta membuat kepufusan. Karena saya menetapkan
baginira unktu empat bulan sejak hari ia halal menggauli vagina

is&i dan ila' wajib baginya. Manakala saya menetapkan
ketenfuannya seperti ini, maka tidak ada funfutan pembuatan

kepufusan baginya.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu jika
kannu menghendaki," maka ia tidak dianggap melakukan ila'
kecuali ishi menghendaki. Jika istri menghendaki, maka ia
dianggap melakukan ila'. Jil<a ia berkata, "Demi Allah, aku tidak
mendekatimu setiap kali kami menghendaki," maka jika yang ia
maksud adalah setiap kali istoi menghendaki agar ia tidak
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mendekatinya, lalu istri menghendaki agar ia tidak mendekatinya,

maka ia dianggap melakukan ila'. la tidak dianggap melakukan

i/a' hingga istrinya menghendaki. Jika ia berkata, "yang saya

maksud adalah aku tidak mendekatimu setiap kali kamu ingin aku

mendekatimu, bukan aku bersumpah unhrk fidak mendekatimu

dengan makan seperti ini, melainkan aku mendekatimu setiap kali

aku ingin, bukan setiap kali kamu ingin," maka ia tidak dianggap

melakukan /a'.

Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku

menanggung sumpah atau kafaral sumpah," maka secara hukum

ia dianggap melakukan ila'. Jika ia berkata, "Saya tdak
memaksudkannya sebagai ila'," maka ucapannya itu
menghasilkan konsekuensi dalam hubungan antara ia dengan

Allah @. Jika ia berkata, "Al{r wajib haji jika aku mendekatimu,"

maka ia dianggap melakukan ila'. Jl<a ia berkata, "Jika aku

mendekatimu, maka aku wajib haji sesudah aku mendekatimu,"

maka ia dianggap melakukan ila'. Jil<a ia berkata, "Jika aku

mendekatimu, maka aku wajib puasa selama sebulan ini," maka ia

tidak dianggap melakukan /a'. Sebagaimana ia tidak dianggap

melakukan /a' seandainya ia berkata, "Jika aku mendekatimu,

maka aku wajib puasa kemarin. Alasannyra adalah karena ia tidak

wajib berpuasa kemarin seandainya ia mena&arkannya dengan

nadzar kebajikan. Manakala puasa kemarin ifu tidak wajib dengan

jalan nadzar kebajikan, maka ia juga tidak wajib dengan jalan i/a'.
Akan tetapi, seandainya suami menggauli istrinya, sedangkan

masih tersisa beberapa hari dari bulan ini, maka ia wajib

membayar kafaratsumpah, atau menjalankan puasa pada hari-hari

sisanya.
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Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika aku
mendekatimu, maka kamu terthalak tiga," maka ia diminta
membuat keputusan. Jika ia kembali, maka jika kepala dzakamya
masuk ke dalam vagina, maka istuinya terthalak tiga kali. Jika ia
mengeluarkan kepala dzakamya kemudian memasukkannya lagi,

maka ia wajib membayar mahar standar. Jika ia menolak unfuk
kembali, maka istrinya terthalak safu kali. Jika ia rujuk lagi, maka
ia memiliki waktu empat bulan. Jika wakfu empat bulan telah
lewat, maka ia diminta membuat kepufusan. Demikian seterusnya

hingga thalak dalam pemikahan tersebut habis, dan istrinya ifu
menjadi hararn baginya hingga ia menikah dengan suami lain. Jika
ia menikahinya sesudah istrinya ifu menikah dengan suami yang

lain, maka tidak ada ila 'dan thalak. Jika ia menggaulinya, maka ia
membayar kafamt

Seandainya suami yang melakukan ila' terhadap isfuinya
selarna setahun, kemudian istinya ifu meninggalkannya hingga
wakfunya habis, maka ila' gugur. Seandainya istrin5ra Udak
meninggalkelnnya, kemudian suami diminta membuat kepuhrsan,
kemudian ia menjafuhkan thalak, kemudian ia rujuk lagi, maka
ketenfuannya seperti masalah pertama. Jika wakfu empat bulan
sesudah rujuk telah lalat, maka suami dimhta membuat
keputusan hingga selesai safu tahun sebelum itu. Seandainya
suarni berkata kepadanya, "Kamu haram bagiku," sedangkan yang
ia nnal<sud adalah mengharamkan tanpa thalak, atau bersumpah
unfuk mengharamkannya, maka ia tidak dianggap melakukan r/a'
karena penghamman merupakan sesuatu yang dihukumi dengan
kafarat manakala thalak fidak jatuh karenanya. Sebagaimana
zhihar dan ila 'tdak dihukumi sebagai thalak meskipun keduanya
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dimaksudkan sebagai thalak, karana hukum png berlaku untuk

keduanya adalah kafant

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada p€ndapat lain, yaitu:

Seandainya sttami berkata kepda isfoinla, "Jika aku

mendekatimu, maka kamu haram bagiku," sedangkan ia tidak

memaksudkannya sebagai thalak dan ila', maka ia dianggap

melakukan i/a'. Maksudnya adalah berkaitan dengan ucapannlra,

"Kamu haram bagi}u."

Jika suami berkata kepada istuin5ra, "Jika alan mendekatimu,

maka budakku fulan merdel<a kafant zhilnrl*t," maka jika ia
melakukan zhihar, maka ia juga ia dianggap melakukan ila'
selama budak ifu belum mati, atau diitnhrSn, atau dikeluarkannya

dari kepemilikannya. Tetapi jika ia dianggp melakukan zhihar,

maka ia dianggap melakukan ila' secaftl hul$rn, karena yang

demikian ifu merupakan pengalapn darinlp bahura ia melakukan

zhihar. Jika ia menlnmbung kalimakrp dengan mengatakan, "Jika

aku mendekatimu, maka budaldm fuhn m€rdeka sebagai kalamt

zhihar4u jika aku melalnrkan zhiha4" rnaka ia tdak dianggap

melakukan /a' hingga ia melalankan 
"]rilw- 

Jika ia melakukan

zhihar sedangkan budak ifu masih menfrdi miliknya, maka ia

dianggap melakukan ila' l<arena ia bersrrnpah pada waktu itu

unfuk memerdekakann5n. Sedangkan pada mulanya ia tidak

dianggap bersumpah. Jika ia berkata, 'Jika alm mendekatimu,

maka bagi Allah atas diriku karuajiban memerdekakan fi.rlan

sebagai kafarat zhihar\<u," sedangkan ia melalarkan zhihar; maka

ia dianggap melakukan r/a', dan ia frdak wajib memerdekakan

ftrlan sebagar kafarat zhiharrrya, melainkan ia wajib memba5rar

kafant sumpah, karena ia wajib memer'dekakan seorang budak.
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Budak mana saja yang ia merdekakan selain budak tersebut, maka
hukumnya sah dan mencukupi.

Seandainya ia berker,vajiban puasa satu hari, kemudian ia
berkata, "Bagi Allah pada diriku keunjiban untuk berpuasa hari
Kamis unfuk puasa sehari yang urajib bagiku," maka ia tidak wajib
mengerjakan puasa tersebut karena dalam ucapannya ifu ia tidak
menadzarkan suatu yang wajib baginya, dan bahwa puasa sehari
itu memang sudah wajib baginya. Jadi, puasa pada hari kapan saja

ifu sah baginya. Seandainya ia mengerjakan puasa di hari itu,
maka itu telah mencukupi baginya unfuk melaksanakan puasa

yang wajib tersebut, bukan untuk puasa nadzar. Demikian pula
searrdainya ia memerdekakan fulan sebagar kafarat zhiharrrya,
maka ifu telah mencukupi dan kewajiban kafarat pun telah gugur
darinya.

Seandainya suami berkata kepada ishinya, "Jika aku
mendekatimu, maka bagi Alah atas diriku kevrnjiban untuk tidak
mendekatimu," maka ia tidak dianggap melakukan ila'. Karqra
seandainya ia berkata kepada istrinya sejak awal, "Bagi Allah atas
diriku kalajiban untuk tidak mendekatimu," maka ia tdak
dianggap melakukan r/a'karena ia tidak dianggap bersumpah dan
tidak pula bemadzar dalam pengertian sumpah yang wajib ditebus
dengan kafaratsumpah. Ucapan ini merupakan nadzar maksiat.

Jika seorang suami melakukan ila' terhadap ishinya,
keinudian ia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku
menggabungkanmu dengannya dalam ila'," maka penggabungan
tersebut tidak terjadi karena sumpah telah berlaku bagi istri
pertama, sedangkan dalam sumpah itu tidak tedadi
penggabungan.
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Jika suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dan
seorang perempuan lain yang bukan ishinya, maka ia tidak
dianggap melakukan /a'hingga ia mendekati perempuan tersebut.
Jika ia mendekati perempuan tersebut, maka saat ifulah ia
dianggap melalnrkan /a'. Jika ia mendekati istrinya, maka ia
melanggar sumpah.

Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka kamu
betzina," maka ia tidak dianggap melakukan r/a' manakala ia
mendekati isfuinya. Jika ia mendekati isbinya, maka ia tdak
dianggap menuduh istrinya berzina dan tidak dikenai sanksi hadd
hirggu ia mengadakan fuduhan yang baru secara gamblang,

dimana ia dikenai sanksi hadd atau mengucapkan sumpah /i ian.

Demikian pula jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka
fulanah (istuinya lpng lain) berzina."

3. IIa'Dalam Keadaan Marah

AsfSrrafi'i berkata: Ila'dalam keadaan marah dan rela ifu
hukremnya satna, sebagaimana sumpah dalam keadaan marah dan
rela ifu sarna. Kami menjahrhkan konsekuensi ila'
padanya sesuai dengan konsekuensi yang ditetapkan Allah dalam
sumpah. Allah S menurunkan ayat tentang ila ' secara mutlak

tanpa menyebutkan keadaan marah atau rela di dalamnya.
Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya suami meninggalkan

isfoinya seumur hidupnya tanpa menyefubuhi unfuk men5rusahkan

istoinya itu tdak dianggap melakukan ila'? Seandainya ila' iht
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terjadi karena faktor mudharat, tenttrlah ia berlaku pada orang ini.

akan tetapi, ia berlalm sesuai yang diberlalarkan Allah &,
sedangkan Allah telah memberlakukannya se@ra mutlak.

4- Jalan Keluar dari ^Za'

AsySyafi'i berkata: Di antara keterrtr.ran pokok telrfiang ila'
adalah dilihat setiap sumpah yang menghalangi persetubuhan

dalam keadaan apa pun selama lebih dari ernpat br.rlan, kecuali

yrang bersumpah itu rnelanggar sumpah sehingga ia dianggap

melakukan /a'. Setiap sumpah lnng pengucapnya memperoleh
jalan unfuk menyefubuhi istrinya dalam sahr keadaan tanpa

melanggar sumpah di dalamnya meskipun ia melanggar sumpah

dalam hal lain itu fidak dianggap melakukan ih '.

Setiap 5nng bersumpah (untuk frdak mendekati istinya) itu
dianggap melalarkan /a'. Makna sa5n'ia tidak dianggap

melakukan r/a " adalah hukum ,/a' tidak berlaku baginya, yaifu

memilih antara kembali kepada istin3n atau thalak. Seperti itulah

!,ang saya wajibkan dari hal-hal 1nng salra sampaikan terkait

semisal makna strmpah.

J*t*^'l ,r t'y" U 1,* 6?f -YI\ r
:Jte ,*U ,f ,yi * ,r,t1i^Jit cJ. et).y ,1
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2613- Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ismail

bin hrahim bin Muhajir, dari ayahnSra, dari Mujahid, ia berkata:
hnu Zubair atau Zuban -Rabi' raglts menikahi seorang
perempuan, lalu keluarga perempx.ran tersebut meminta kenaikan
mahar tetapi ia menolak sehingga hubungan antara dia dan
mereka menjadi buruk. Ia lantas unfuk tidak rnenggauli
ishinya hingga keluarga merekalah lnng memintanya. Setelah

beberapa tahun berlalu, mereka pun meminta hal itu kepadanya.
Mereka berkata, "Terimalah istimu!" Hal ifu udak dianggap
sebagai ila', dan istinya ifu pun diantarkan kepadanya."253

Ifu bukan disebut ila' l<arqta keluarga isfui yang meminta
unfuk mengantarkan istri kepada suami.

2s3 HR. Ibnu Abi q/aibah drtkln. fifidwwkV bernbatrasan: Thatak, bab:
Pendapat Ularna tentang Suami yang B€rilnpah r.nrtrk Tlhk Flirtup Semmah dengan
Istuin5n di Suah.r Ternpat, bahwa Itu Bukan lla',4/16, no. 18552) dari ialur Ismail bin
Ibrahim dan setenrsnya.
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^I/a' gugur dari sisi yang lain, yaitu suami mendatanginya

dan tidak menggaulinya. Barangkali suami tdak memaksudkan

sumpahnya unfuk makna ini.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah,

aku tdak mendekatimu jika Allah menghendaki," maka ifu bukan

ita'. Jika ia berkata, "Demi Allah, akr tdak mendekatimu jika

fulan berkenan," maka ifu juga bukan /a'hingga fulan berkenan.

Jika fulan berkenan, maka ia dianggap melakukan ila'. Jrka ia

berkata, "Demi Allah, aku tdak mendekatimu hingga fulan

menghendaki," maka ia tidak dianggap melakukan r/a' karena

fulan ada kalan5ra menghendaki. Jika fulan bisu, atau teqanggu

akalnSna, maka ia tidak dianggap melakukan ila'; karena ada

kalanSa fulan sadar lalu menghendaki. Jika fulan yang diserahi r/a'

ifu meninggal dunia, maka ia dianggap melakukan ila'l<arqra
fulan tidak bisa berkehendak jika ia sudah meninggal dunia.

Demikian pula seandainla ia berkata, 'Aku tidak mendekatimu

hingga ayahmu menghendaki, atau ibumu, atau salah seorang

keluargamu." Demikian pula seandainya ia berkata, "Alu tidak

rnendekatimu hingga kamu menghendaki, atau hingga aku

mergherrdaki, atau hingga ada pikiran yang muncul bagilu, atau

hingga aku mengambil keputtrsan."

Demikian pula seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku

fidak mendekatimu di Makkah, atau di Madinah, atau hingga aku

keluar dari Makkah atau Madinah; atau aku tidak mendekatimu

keflali di negeri demikian, atau alm tidak mendekatimu kecuali di

kapal, atau aku Udak mendekatimu di atas ranjangku, atau aku

tidak merrdekatimu di suafu tempat tidur," atau kalimat-kalimat

sema@m ifu. I(arena suami mampu mendekati istinya di selain
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tempat 5ang ia sebutkan, di selain negeri !,ang- ia jadikan sumpah

untuk tidak mendekati istoinya di tempat tcrsebut. Suami bisa

mmgeluarkan istinya dari negeri yang ia bersrmp*r unfuk tidak

mendekati istinya di negeri tersebut. Suami juga bisa mendekati

isfuinya dalam keadaan lpng babeda dad keadaan lrang ia
sumpahkan unhrk tdak mendekati istuiryra. ndak dikatakan

kepadarrln, 'Keluarkan iskimu dari negeri png kamu

unhrk tidak mendekatinln ini sebelum empat bulan." Manakala

saya tidak mengansapnla melakukan ih', maka saga tidak

menghukuminla dengan hukum rh '.

Dernikian pula, seandainlra ia berkata, "Demi Allah, aku

tidak mendekatimu hingga alar menginginkan, atau hingga aku

berhasrat," maka ia tidak dianggap melaln-rkan .ab', tetapi saya

katalian, "lnginkanlah, atau berhasradah!" Jika ia berkata, "Demi

Allah, aku Udak mendekatimu hingga kamu menlnpih anakmu,"

maka ia tdak dianggap melakukan ik'l<arqa bisa jadi istinp itu

menSrapih anaknp sebelum empat bulan, kecuali SEng dimaksud

suami adalah tidak mendekati istuinln lebih dari empat bulan.

Jika ia berkata, 'Derni Allah, aku Udak merrdekatimu

hingga aku atau kamu melalnrkan perkara ini," sedangkan salah

safu dari keduanya tidak mampnr mengerjakannya sama sekali,

maka ia dianggap melalnrkan ab'. Misalnyra adalah suami berkata,

"Demi Allah, aku tdak mendekatimu hingga aku mernikul gunung

sebagaimarn adan5a, atau kamu png membaunn5ra, atau kamu

tertang, atau alm tertang," atau hal-hal lain 1lang trdak mungkin

bisa dikerjakan oleh salah satu dari keduarqn dalam keadaan apa

pun, atau'hingga kamu harnil dan melahirkan pada hari ini juga."

Seandainp suami berkata keeada istinSa, "D€rni Allah, aku Udak
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mendekatimu k@.lafi di negeri d€trnikian,' sedangkan sr.rami tidak

rnJ.p,, menddnfi istriry;a di negeri tersebtrt sanra s*ah kgctrali

r*+ua*, ern@ bulan, rnaka tr diargsap melahrkan ib'. Smrni

diminta mernhrat sesldah empat hian. Seardaingn ia

bdrkata, "D6ni Allah, aku Udak mendekatimu hfotga lomu
hdrdl," s€darglon perempuan s€p€rti istriq/a fi&k b6a hamil

sdma selrali, rnaka ia dianggap mehlsrkan ila' larun bba Fd
istinp itu hamil. Seandainya ia bed€tq 'Derni Allah, alu fidak

ntendekatimu keoali di Lapul lauq" maka ia dianggap mdahrkan
ila'l<arq:nia rrampnr mendekati ft#irrya di suafu l€pal laut.

5- IIa- Terhadap Beberapa Istri dan Satu ISri
dengan Surnpah

Aslfqrafi'i berkah: Jika srarni berftata keeada enrpat orar{l
istinya, 'Derf Allah, aku tdak mendekati kalian," rnaka ia
dianggap melakukan ila'tafup merda sanua. Ia ditrntr*
mernbuat keputusan terhadap rnastrg.rnmlng dari merdra. Jilta ia
menggauli salah safu, dua abu t!;a di antara mereka, maka h
telah kelnar dari hukum ila' terrffiap rn€rdo. Sedaqgkan r.rntuk

selebihngra" ia iugp dituntut mernhrat keAnrtusan hingga ia kenrbali

kepadargn atau menlahfilon firalak Ia tidak dianggap melanggar

surn,pah hfurgga ia menggauli keernpat isfui yang ia s-unpahkan

selunrhnSn- Jika ia melalnrkannya maka ia harus mernbayar

kafant, merrggarli tiga istui" fidak smpah terkait
mereka, dan ia ffiak dikenai ila'tertcart mereka. Dalam keadaan
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ifu, ia dianggap melala"rkan r&' terhadap iski yang keempat
karena ia melanggar zumpah dangan menye&rbr*rinya.

Seandafu4/a sahh seoftmg di antara rnseka rneninggal

dunfuL rnaka gugurlah ila' dadr4la lorern ia menptubuhi
selebihnla dan Udak mdanggar ormpah. S@reinya ia menthalak
salah safu di antara mereka, atau &r+ atan tfia di antara m€reka,

malra ia diangap mdalqi€n ,6'dahrn l@adaannya ihr terhdap
ishi selebihnya. Karena ia merryetubuhi mereka sennrtt

dan isti yang dithalalsTla, malta kr mdangar s.unpah.

S€andafur!/a srami melahdon ib' terhadap isfuinla,

kernudian ia menthalalmya, lrerrndian in nsrgauhnlp sesrdah
thalah rnal€ ia mdanggar srmpah. Derniflrian prla, seurdairS;a ia
mdalnrkan ila' terhadap p€remprm asirg kernr&n ia
menggaulinla, maka ia dianggap sumpah, sehin
berrdosa l<arerra berzina, meskipr.ur ia menilehinya sesudah ia
keluar dari tnrhrm ib'.

Seandainp suami bel{rah keeada ernpat isfuinln, 'Derni
Allah, aku tdak mendekati salah seorarg di antara kalian,"

yarg ia mal$ud adalah mereka sermra, lafu h
menggauli salah seorang di antara m€rekq rnaka ia mdarggar
zumpah, dan gryur darinya hulun itb' atas isfui-isfui yang lain.

Seandainl,a ia fidak menggauli salah seonng di anha mereka
maka ia dianggap melakukan ila' terhadap mereka sernua,

sehingga ia difunfut mernbuat keprtusan terhadap mereka. Jadi,

safu ishi mana saja yang ia gauli di antana mereka, rnaka ia kehrar

dari hulilrn .ab' terhadap istri-isti Srang lain, karena ia telah

melanggar zumpah dengan seorang isti. Jika ia
melanggar srmpah satu kali, maka pelfnggaran Wp"h H*
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terulang baginya. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak

mendekati salah seorcmg di antara kaliian, bukan yang lain," maka

ia dianggap melakukan ila' tqhadap istoi yrang ia sumpahkan

untuk tidak ia dekati itu, bukan terhadap isti-isbi 57ang lain.

6- Pembatasan Waktu dalam IIa'

AsSrSyafi'i berkata: Jika suami yang melakukan ila'
terhadap istrinya unfuk tidak mendekatinya, maka itu berlaku

urhrk selama{amanya. Jika telah ler,vat empat bulan, lalu isti
meminta agar suami difunfut membuat , maka ia
dituntut membuat kepufusan antara kembali kepada istrinya atau

menjatuhkan thalak. Jika istoi tidak menunfut, maka saya tidak

mengusik, baik terhadap istri atau terhadap suami- Jika isbi

berkata, "Aku telah meninggalkan funfutan," kemudian ia

menunfut, atau ia berkata, 'Aku memaafkannln, atau aku tdak
berkata apa pun dalam hal ini," kemudian ia menunfut, maka ihr

adalah haknya karena ia meninggalkan apa lang tidak wajib

baEnla dalam safu keadaan bukan dalam keadaan yang lain.

Karena ifu ia boleh menunhrt suami sestrdah meninggalkan

tunhrtan. Jika isbi menunfut suami sebelum empat bulan, maka

hularmnya fidak boleh. Jika istui terganggu akalnla atau berstatus

budak, kemudian r*nlinya atau fuannya menunfut suami, maka ifu
bukan mempakan hak keduan5;a. Hak hmfut harrSra milik isbi
sendiri. Seandainya fuan budak perempuan memaafkan suami,

s.aafttan budak peranptran ifu sendiri menunhrtrrlra, maka itu

*"-il"k 
" 

hak budak perempuan, bukan tuannlra.

-.:u
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Setiap orang yang bersumpah (untuk tidak menggauli

istinya) itu dianggap melakukan ila', baik satu hari, atau kurang,

atau lebih. Akan tetapi, kami f,dak memberlakukan tunfutan

pembuatan keputusan dalam ila' ke,r:nh terhadap orang yang

bersumpah melebihi empat bulan. Adapun orcng yang bersumpah

unfuk tidak menggauli istinya selama tepat empat bulan atau

kurang dari ifu, maka hukum ,/a' fidak berlaku baginya. Karena

unkfu tersebut datang dalam keadaan ia telah keluar dari sumpah.

Pendapat kami adalah ia tidak dianggap melakukan /a' dalam

kasus dimana sumpahn5n berlaku bagrnln, dimana hukum ./a'
tdak b€rlaku padanp.

Barangsiapa bersrmpah unfuk memerdekakan budaknSra

bahwa ia tidak akan mendekati istoinp untuk selama{amanya, lalu

budak-budaknya meninggal dunia atau ia merdekakan, maka ia

keluar dari hukum ila' l<arena tidak tersisa lagi padanya sesuafu

yang karenanya ia melanggar sumpah. Seandainya ia menjual

budak, maka ia juga keluar dari hukum ila' selama budak-

budaknya itu berada di luar kepemilikan. "fka budak-budaknp ihr

kernbali kepada kepemilikannp, maka ia dianggap melakukan r7a'

karena ia dianggap melanggar zumpah seandainya ia menggauli

istinya.

Rabi' berkata: Aqr$af i mernifiki pendapat lain, bahwa

seandain5n ia meniual budak-budaknSra kernudian ia membeli

mereka lagi, maka ini merupakan keeemilikan yang baru, dan ia

tidak dianggap melanggar sumpah tert'ait mereka. Pendapat ini

lebih saya sukai.

Seandainya ia bersumpah unfuk merrthalak istrinya bahwa

ia tidak akan mendekati istinya yang lain, lalu istri yang ia
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sumpahkan untuk ia thalak itu meninggal dunia, atau

menthalaknya tiga kali, maka ia keluar dari hulmm ila' larena ia
tidak dianggap melanggar sumpah dengan menthalaknya dalam

sumpah ini unfuk selama-lamanlra. Seandainya ia menthalaknya,

maka ia keluar dari hukum ila' selama perempuan yang

dithalaknya itu tidak lagi menjadi istuinya, dan ia tidak memiliki

berhak untuk rujuk kepadanya. Jika thalaknya kurang dari tiga dan

ia berhak unfuk rujuk kepadanya, atau ia menikahingn sesudah

thalak ba'in dengan sahr thalak atau dua thalak lantaran ishi telah

keluar dan iddah atau karena perpisahannya disebabkan khulu',

maka ia dianggap melakukan /a'.

Rabi' berkata: AqrSSrafi'i memiliki pendapat lain dalam

masalah seperti ini, yaitu bahwa jika istri telah keluar dari iddah

safu thalak atau dua thalak, atau jika suami melakukan lthulu'
terhadapnya sehingga ia berhak atas dirinya, kemudian suami

menikahinya sekali lagr, maka pemikahan ini berteda dari
pemikahan pertama. Tidak ada pelanggaran sumpah dan ila 'bagi

srami.

AsySyafi'i berkata: Barangsiapa yang bersumpah unhrk
tdak mendekati istrinya lebih dari empat bulan, lalu istrinya

meninggalkannya dan tidak menunfutnya hingga berlalu wakfu
png disumpahkan suami, maka ia telah keluar dari hukum ./a'
karena sumpah telah gugur darinya.

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada seorang
perempuan, 'Jika alar menikahimu, maka demi AIIah d{u fidak
mendekatimu, maka ia Udak dianggap melakukan ik'. Jika la
mer'ldekatinya, maka ia harus membalnr kafant Seandainya ia
berhta kepada istrinya, "Jika besok datang, maka demi Allah aku
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tidak mendekatimu, atau jika fulan datang maka demi Allah aku

tidak mendekatimu," maka ia dianggap melakukan ila' sejak

keesokan harinya dan sejak fulan datang. Jika ia berkata, "Jika aku

menyetubuhimu, maka demi Allah aku Udak menyetubuhimu,"

maka ia tidak dianggap melakukan ila' sqak ia bersumpah, karena

ia boleh menyetubuhi istrinya sahr kali tanpa melanggar sumpah.

Jika ia telah menggauli ishinya sah.r kali, maka ia dianggap

melakukan ila'. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku Udak

menggaulimu selama setahun kecuali safu kali," maka ia tidak

dianggap melakukan ik'l<arena ia boleh menggauli ishinya safu

kali tanpa melanggar sumpah. Jika ia telah menggauli isbinya satu

kali sdangkan masih tersisa unktu lebih dari empat bulan sejak ia

menggaulinln, maka ia dianggap melakukan r&'.

Rabi' berkata: Jika tersisa unktu lebih dari empat bulan

sejak hari ia menggauli istuinln, maka ia dianggap melakukan /a'.
Tetapi iika tidak tersisa waktu lebih dari empat bulan, maka /a'
gugur darinSra-

Jika ia berkata, "D€rni Allah, aku fidak menyefubuhimu

kecuali dengan cara persefubuhan yang buruk dan persefubuhan

yang rendah," maka jika ia bemiat unfuk tidak membenamkan

kepala &akar ke dalam vagina isti, maka ia tidak dianggap

melalarkan ila'. Tetapi iika 1lang ia maks.d adalah persetubuhan

yang sedikit atau lemah, maka ia tdak dianggap melakukan ,r/a'.

Jika frang ia maksud adalah tdak p€msetuhfian ishinya kecuali di

dubumSa, maka ia dianggap melakukan .i/a'. Karena persetubuhan

!,ang halal dan suci itu dilakukan pada ragina, tdak boleh pada

dubur. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tdak
menyehrbuhimu di duburmu unfuk selama-laman1n," maka ia tidak
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dianggap melakukan ,,/a', bahkan ia dianggap menaati hukum
dengan tidak menyefubuhi istinya pada dubumya. Seandainya ia

berkata, 'Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu hingga hari
Kiamat, atau aku tidak menyefubuhimu hingga Dajjal keluar, atau

hingga Isa putra Marytrm turun, maka jika berlalu empat bulan

sebql.um terjadi sesuatu yang ia sumpahkan, maka ia difuntut
membuat kepufusan antara kembali kepada istinya atau
menjatuhkan thalak.

Rabi' berkata: Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak
mendekatimu hingga aku mati atau kamu mati," maka ia dianggap

melakukan r/a' sejak saat ifu- Ucapan ini sama seperti ucapan,
"Demi Allah, aku Udak mendekatimu selamalamanya." Karena
jika suami meninggal dunia sebelum mendekati istinya atau
istinya lrang mati, maka suami tdak lagi mampu mendekati
istinya.
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2416. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari lbnu

Juraij, dari Atha', ia berkata, nlla' adalah bersumpah dengan

nama Allah terhadap persefubuhan itu sendiri. Yaitu suami

bersumpah unhrk tidak menyenfuh istinya. Adapun jika suami

berkata, 'Aku tidak menyenfuhmu', sedangkan ia tidak bersumpah

atau tdak mengucapkan kalimat !,ang berat kemudian ia
meninggalkan istrin5ra, maka ifu bukan ih ' nl$Q'
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2615. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu

Juaij, dari hnu Thawtrs, dari aphn5ra tentang /a', yaitu suami

bersumpah unfuk tidak menyenfuh istrinya selama-lamanya, atau

254 rfr. hnu Abi q/aibah dakrm Mushannlny b€rnbahasan: Thalak, tnb:
Ulama png Mengatakan /a' tidak Bedaku keoEli Dengan Sumpah, 4/734, no.
1853) dari rtrlr Hafsh dari Ibnu Juraij dari Atra', ia bqkata, "Ila'frdak teriadi kecuali
dengan srrmpah tertndap persetubuhan."

HR. AMurmzzaq dalan MushannaFng b€rnbattasan: Thalak, bab: lla',6/444,
no. 116O3) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha', ia b€dota, "trh'adalah suami bersumpah
dengan narna Allah terhadap p€rsetubulnn itu s€rdiri selama lebih dari ernpat buhn
jika ia merretapkan batas waktunya, atau tidak menetapkan batas ruaktunya manakala
waktu yang ia sumpahkan adalah empat buhn ahu lebih." Atha' berkata, "Adapun
jika suami b€rkata, 'Aku tidak menyentuhmu,' sedangkan ia Udak bersumpah atau
tidak mmgucapkan perkataan png berat kernudian ia meninggalkan istinya, maka itu
bukan.ib'."
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enarn bulan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, atau sekitar

itu asalkan lebih dari empat 611r'r."255

7- Suami yang Berlaku lla'-nya

AqrSpfi'i berkata: //a'berlaku bagi setiap suami yang jika

menthdak maka thalaknya jafuh, yaitu orang-orang yang perkara-

perkara fardhu telah berlaku baginya. Dia adalah setiap suami

yurg bahgh dan tidak terganggu akalnya, baik ia merdeka atau

budak, atau orang png belum sempuma kemerdekaannya; atau

orang kafir dzimmi dan orang musyrik selain dzimmi yang rela

dengan hukum kita. Saya menyamakan antara budak dan orang

merdeka adalah hal ini karena ila' mentpakan sumpah yang

ditetapkan batas waktunya oleh Allah. Allah & menunjukkan

bahwa apabila wakfu tersebut telah berlalu, maka suami harus

kembali kepada istrinyra atau menjatuhkan thalak. Sedangkan

budak dan orang merdeka itu sama dalam hal sumpah. Demikian
pula, keduanya sama dalam hal waktu sumpah. Saya juga

mernberlakul<an ila 'baE orang kafir &immi dan orang musyrik

manakala ia mengajukan gugatan kepada kita karena seseorang

Udak boleh memufuskan hukum kecuali dengan hukum Islam, dan

karena ila' adalah sumpah yang mengharuskan thalak atau

kembali kepada istuinya pada suatu waktu sehingga kami
memberlakukan ketenfuan ini pada keduanya.

255 HR- dalam Mushamafntp (pernbahasan dan bab lnng sama,
6/47, no. 11605) dari jalur lbnu Juraij dengan redaksi yang serupa.
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Kafarat budak dalam pelanggaran sumpah adalah puasa.

Selain puasa tidak sah dan tidak menorkupi baginya. Jika suami

termasuk orang yang tidak terkena perkara fardhu, yaitu anak kecil

yang belum baligh dan orang yang terganggu akalnya karena

faktor apa pun kecuali mabuk, maka /a' tidak berlaku padanya,

dan tidak terjadi pelanggaran sumpah baginya. Karena perkara-

perkara fardhu itu gugur darinya. Jika orang png mabuk akibat
khamer dan minuman yang memabukkan ifu melakukan ila',
maka ila'-nya ifu berlaku karena perkara-perkara fardhu masih

berlaku baginya, tidak hilang akibat mabuk. Jika orang yang

terganggu akalnya ifu sekali waktu gila dan sekali u/aktu waras, lalu

ia melakukan ila' di waktu waras, maka ila'-nya berlaku- Tetapi
jika ia melakukan ila' saat dalam keadaan gila, maka /a :nya tidak
berlaku.

Jika istri berkata, "Kamu melakukan i/a' kepadaku dalam

keadaan sehat," sedangkan suami berkata, 'Aku tidak pemah

melakukan ila'kepadamu, dan jika aku melakukannln maka ihr

berarti aku melakukannya dalam keadaan terganggu akalnya,"

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan

disertai sumpahnya. Tetapi jika Udak diketahui ada penyakit gila

pada suami, lalu ishi berkata, "Karnu telah melakukan ila'
kepadaku," sedangkan suami berkata, "Aku melakukan ila'
kepadamu dalam keadaan gila," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan istri. Sedangkan suami harus mengajukan bukti

manakala tidak diketahui bahwa ia pemah mengalami kehilangan

akal pada suatu waktu yang dimungkinkan pada saat itu ia

melakukan ila' padawaktu istri mengajukan dakwaan.
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Jika keduanya berselisih, lalu istri berkata, "Kamu telah

melakukan ila' kepadaku," sedangkan suami berkata, "Aku tidak

melakukan ila'," atau iski berkata, "Kamu telah melalnrkan ila'
kepadalm, dan sekarang sudah ler,vat empat bulan," sedangkan

suami berkata, "Aku telah melakukan ila', tetapi wakfunya baru

berialan safu hari, atau kurang dari ifu, atau lebih dari ifu," maka

perkataan 5nng dipegang adalah perkataan suami dengan disertai

sumpahnya, sedangkan ishi harus mengajukan bukti. Jika ada

bukti, maka suami dianggap melakukan ila' sejak hari yang

disebutkan istuinya. Seandainya ada bukti bagi suami bahwa i/a'
jatuh pada waktu Vang berbeda dari waktu yang ditetapkan ishi,

maka ia dianggap melakukan ila' berdasarkan bukti istri dan

buktinya sendiri, dan yang demikian itu bukan mempakan
perbedaan. Ia dianggap melakukan r/a 'dua kali.

Ila' tdak berlalo"r kecuali bagi suami yang sah

pemikahannya- Adapun suami yang tidak sah pemikahannya, /a'
tidak berlaku baginya. Ila' juga tidak berlaku kecuali terhadap istri

yang masih tetap pemikaharrnya, atau dithalak dengan thalak yang

suami berhak untuk rujuk di masa iddah karena ia masih dalam

hukum istri. Adapun istui yang dithalak tanpa ada berhak unhrk

rujuk di dalamnya di masa iddah, maka ila' terhadapnya tidak

berlaku meskipun suami melakukan ila'di masa iddah. Demikian
ptila, ila' tdak berlaku bagi suami terhadap iski yang ia thalak dan

ia berhak unfuk rujuk manakala ia melakukan ila'terhadap istrinya

ifu sesudah iddah selesai, karena isfui tidak lagi dalam makna istri
jl/r<a iddal>nya telah habis.

Ila' terhadap istri muslimah, atau kafir dzimmi, atau budak

itu hukumnya sanna, tidak berbeda dalam hal apa pun.
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8. Tunfutan Kepufusan

Jika suami melakukan ila' tqhadap istrinSra kemudian telah

berlalu wakfu empat bulan, maka ia difunfut membuat keputusan,

dan dikatakan kepadan5ra, 'Jika kamu kerrbali, maka selesai

masalah (membayar kafamfi- Tetapi jika tdak, maka thalaklah."

Fai'ah atau kembali dilakukan dengan an kecuali ada

halangan. Seandain5ra ia telah ishinya dalam masa

empat bulan, maka ia telah keluar dari hukum ila'dan membayar

kafarat atas sumpahnya. Jika ia berkata, "Berilah aku tempo
penangguhan unhrk menyefubuhi isffiku," maka saya tidak
memberinya tempo penangguhan lebih dari satu hari. Jika ia telah

menyefubuhi istrinya, maka ia telah keluar dari hukum r/a', dan ia

terkena pelanggamn sumpah. Jika pelanggaran sumpah tersebut

ada l<afamfrrya, maka ia harus membagar kafant Jika ia berkata,
"Aku kembali. Karena itu berilah aku tempo penangguhan lebih

dari safu hari," maka saya tidak memberinla tempo penangguhan.

Tidak ada ketemngan yang jelas bag sa5n untuk memberinya

tempat penangguhan selama tiga hari. Seandainyra seseorang

berkata demikian, maka ifu merupakan pendapat yang bisa

diterima. Jika suami kembali kepada istuingla, maka selesai

masalah. Jika fidak, maka sa5ra katakan kepadanya, "Thalaklah

istuimu!" Jika ia meniahrhkan thalah maka thalaknln itu berlaku.

Jika ia tidak menthalak, maka sultan menjatuhkan thalak atas

namanln safu kali. Dernikian pul4 jilo ia b€rlota, "Aku mampu

menyettrbuhin5n, tetapi aku tdak kernbali," maka sultan

menjahrhkan thalak atas namanla safu kali. Jika sultan

w7



AlUmm

menjafuhkan thalak atas naman!,a lebih dari sfu, maka

kelebihannya batal.

Saya memperkenankan sultan unhrk menjafuhkan thalak

atas nama suami sebanyak safu kali karena suami yang melakukan

ila' ifu harus kembali kepada iskinya atau menthalaknya. Karena

ifu, jika hakim tidak mampu mengembalikan suami kepada istrinya

kecuali dengan suami ifu sendiri, maka jika suami menolak, maka

hakim mampu untuk menjafuhkan thalak atas nama zuami, dan

hukum thalak ifu pun berlaku bagi suami. Sebagaimana kami

mengambil darinya setiap sesuafu yrang wajib ia berikan, seperti

sanksi hadd, qishash, harta benda, jual-beli dan selainnya,

manakala ia menolak unfuk memberikannya- Juga sebagaimana

ada kesaksian atas thalaknya, sehingga sultan menthalak atas

namanya, sedangkan ia sendiri menolak unhrk menjahrhkan thalak

dan menyangkalnya.

Jika suami berkata, "AkLl menyefubuhinya," kemudian

kemaluann5ra terpufus sesudah empat bulan, maka iski memiliki

hak pilih antara tetap bersama suaminSra atau berpisah darinln-
Jika suami berkata, "Aku menyefubuhinya," lalu di saat ifu juga ia

mengalami suafu penyakit yang menghalangi persefubuhan, maka

karni katakan, "Silakan kamu kembali dengan lisanmu. Kapan saja

karnu bisa menyefubuhi istrimu, maka kami menunhrtmu unfuk

membuat kepufusan. Jika kamu telah menyefubuhi, maka selesai

rnasalah. Jika fidak, maka kami akan memisahkan kamu dan

istrimu." Seandainya penyakitrp iustru teriadi pada istri sehingga

suami Udak mampu menyetubuhi perempuan seperti ifu, maka

tidak'ada kamjiban bagi suami selarna istinla sakit. Tetapi jika

suami mampu menyetr.rbuhi perempuan seperti isfuin1ra, maka
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kami menunfutrya untuk membuat kepufusan hingga ia kembali

kepada istrinya atau menjatuhkan thalak.

Seandainya kami menunfut suami unfuk membuat

keputusan kemudian istrinya haidh, maka tidak ada kewajiban apa

pun pada suami hingga istuinya suci dari haidh. Jika istrinya telah

suci dari haidh, maka dikatakan kepadan5n, "Silakan kamu

menyefubuhi istrimu atau menjatuhkan thalak."

Seandainya ishi meminta kepufusan, lalu suami dituntut

membuat kepufusan, kemudian ishi lari daringra, atau mengakui

menolak terhadap suami, maka /A' tidak berlalu bagi suami

hingga istinya ihr datang dan membiarkan dirinp disetubuhi. Jika

istoi telah melakukan, lalu suami kembali kepadanp, maka selesai

masalah. Jika Udak, maka suami harus menthalaknya, atau

dijatuhkan thalak atas namanya. Seandainya istui menuntut

keputusan lalu suami diminta membuat keputusan, tetapi

kemudian isti melakukan ihram pada saat ifu juga, baik dengan

seizin suami atau tanpa izinnya, sedangkan suami tdak
menyuruhnya keluar dari ihram, maka suami tdak wajib

menjatuhkan thalak hingga ishingn itu keluar dari ihram. Sesudah

ifu suami difuntut membuat keputusan antara kembali kepada

istuinya atau menjafuhkan thalak. Demikian pula ketenfuannya

seandainya ishi murtad dari Islam; suami Udak unjib menjatuhkan

thalak hingga istuinya kembali kepada Islam di masa iddah. Jika

istri kembali kepada Islam, maka dikatakan kepada suami, "Silakan

kamu kembali atau menjatuhkan thalak." Jika isti tidak kembali

kepada Islam hingga iddal>nya bemkhir, maka ia terlhalak secara

ba'in dari suami lantaran murtad dan iddabnya berakhir.
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Jika penghalangan persetubuhan terjadi dari pihak istri

sesudah waktr: empat bulan berlalu, baik sebelum hrnhrtan

pengambilan kepufusan atau bersamaan dengan ih.r, maka istri

tidak memiliki hak tunhrt kepada suami hingga sikap

penghalangan persetubuhan dari pihak istri itu hilang. Pada saat

ifulah suami ditunfut membuat kepufusan karena \/aktu empat

bulan telah berlalu. Jika penghalangan persetubuhan dari pihak

istri dalam empat bulan ifu disebabkan oleh sesuafu yang tedadi

padan5ra selain haidh yang memang diciptakan Allah dalam diri
perempuan, kemudian sesudah ifu diperbolehkan melahrkan
persefubuhan, maka suami diberi tempo penangguhan selama

empat bulan sejak hari diperbolehkannya persetubuhan,

sebagaimana Allah menetapkan bagi suami wakfu empat bulan

selama berturut-furut. Manakala u/akh.l tersebut belum genap

hingga hukum berlalu, maka dimulailah waktu untuknya dari awal

se@ra berfurut-furut sebagaimana ditetapkannya waktu bagin!,a di

aural-

Seandainya suami yang melakukan .r/a' terhadap istrinya

kemudian suami murtad dari Islam dalam masa empat bulan, atau

istrinya yang murtad, atau suami menthalaknya, atau melakukan

khulu', kemudian suami ruiuk, atau yang murtad dari keduanya

kennbali kepada Islam di masa iddah, maka dalam semua kasus ini
hitr"rngan empat bulan dimulai lagi dari awal sejak vagina istri halal

bagi suami dengan jalan rujuk atau nikah, atau kembalinya suami

atau isti yang murtad dari Islam. Kasus ini tdak serupa dengan

kasus sebelumnya karena dalam kasus ini isfui telah menjadi

perempuan yang diharamkan seperti perempuan asing, baik ifu
rambutnya, D€mandangnya, menyenfuhnya, atau

menyefubuhinya. Sedangkan dalam kasus-kasus sebelumnya, istri
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tidak dihammkan sarna sekali selain persefubuhan saja. Adapun

rambut, pandangan dan senfuhan terhadapn5a ifu tdak
diharamkan. Demikian pula ketenfuan seandainya suami istri
sarna-sarna murtad-

Seandainya suami melakukan ila' terhadap istrinya,

kemudian ia menthalak salah satu dari isti-isbinln dalam masa

empat bulan tetapi ia tidak tahu siapa di antara mereka Snng ia

thalak, lalu wakhr empat bulan berlalu, lalu isfoi ynng ia /a' itu
meminta kepufusan, lalu suami berkata, "lshi inilah yang saya

thalak," maka suami bersumpah kepada isfui-isfoi yang lain, dan

istri ihrlah yang ia thalak. Manakala ia rujuk kepadanSn, lalu waktu
empat bulan berlalu, maka sayra memintanln untuk membuat

kepufusan turfuk selama hi.,ggu thalak dalam kepemilikan akad ifu
berlalu sebagaimana yang saya sampaikan. Seandainya r,mktu

empat bulan berlalu, kemudian ishi tersebut meminta agar suami

membuat kepufusan, lalu suami berkata, 'Saya tidak tahu apakah

dia yang salra thalak atau istui lnng lain," maka dikatakan

kepadanya, "Jika kamu mengatakan, 'lstri inilah yang saya thalak',

sehingga ia terthalak. Tetapi jika kamu mengatakan, 'Bukan dia',

maka kamu bersumpah kepadanya jika ia mendakurakan thalak,

kemudian kamu kembali kepadanya atau menjafuhkan thalak
padanya. Jika kamu mengatakan, 'Aku tidak tahu, maka kamu

telah memberlakukan halangan persefubuhan pada dirimu. Jika

kamu menthalaknya, maka ia terthalak. Jika kamu tdak
menthalakn5n, dan kamu bersumpah bahwa bukan dia yang kamu

thalak, atau ia membenarkan ucapanmu, maka kembalilah

kepadanya atau thalaklah ia. Jika kamu laki-laki sernua itu, maka

dijahfikan thalak atas namamu dengan jdan ik', karena ia adalah

istri yang dijafuhi ila'. Kamu harus kembali kepadanya atau
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menthalaknya. Jika kamu mengatakan, 'Aku tidak tahu barangkali

ia haram bagiku', maka ia tidak haram bagimu dengan ucapanmu

ifu dengan kbharaman yang membuatnya terpisah darimu,

sedangkan kamu menolak unhrk kembali atau menjahrhkan thalak,

sehingga dijafuhkan thalak atas namamu terhadap istrimu. Jika

ada bukU bahwa dialah yang dithalak sebelum thalak r/a', maka

gugurlah thalak ,/a'. Jika tidak ada bukti, maka kamu harus

menjahrhkan thalak ila' dan thalak pengakuan secara bersama-

sama. Demikian pula dengan isfui-isbi yang lain."

Jika suami yang melakukan ila' terhadap istinya
sedangkan jarak antara ia dan istrinya ifu ditempuh lebih dari

empat bulan, lalu istrinya atau wakil isfoinya menunfut kepufusan,

maka ia diperintahkan untuk kembali kepada iskinya secara lisan,

lalu pergi ke tempat iskinya sebisa mr:ngkin. Kepadanya

dikatakan, "Jika kamu melakukannya, maka selesai masalah. Jika

udak, maka thalaklah istrimu!"

Batasan minimal suami dianggap telah kernbali kepada

ishinSra adalah menyefubuhi hingga kepala dzakamSn tertenam.
Jika ia menggauli istrinya dalam keadaan ihram, haidh, atau ia
sendiri yang muhrim atau berpuasa, maka ia telah keluar dari ila',
tetapi ia berdosa karena melakukan persefubuhan dalam keadaan-

keadaan ini. Seandainya ia melakukan i/a' terhadap isbinya,

kemudian ia gila lalu ia menggauli istrinya dalam keadaan gila, atau

istrinya yang $la lalu ia menggauli isfuinya dalam keadaan gila,

maka ia telah keluar dari ila '. Namun, ia harus membayar lafamt
jika menggauli istrinya dalam keadaan istiqra yang gila, dan tidak

membayar l<afaratjil<a ia menggauli istuinya dalam keadaan dirinya

serrdiri png gila, karena pada saat itu kamjiban telah ditiadakan
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darinya. Seandainya ia menyefubuhi istrinya dalam keadaan
isbinya tidur atau pingsan, maka ia mengehrar-kan dan ila' dan
memba5rar kafarat

Demikian pula, jika ia menggauli isfuin5p, maka ia telah
menjadikan isfoinya ifu halal bagl suami p€rtiama, dan telah
menjadikan isfuinya ifu berstafus muhshan. Perbuatannya ifu
berdampak hukum pada isbinyra karena pertuatannya ifu
mengakibatkan kev.rajiban mahar bagi isfoinlra, meskipun istrinya
belum memahami persefubuhan. I-.agi pula, persetubuhan

merupakan hak isbi yang difunaikan suami kepadanya dalam masa

ila'. Seperti seandainla suami menunaikan hak kepada isfui dalam
benhrk harta atau selainnya, maka ia telah teftebas dari hak
tersebut.

9. Thalaknya Suami lrang Melakukan lla' Sebelum
Difunfut Membuat Keputusan dan Sesudahnya

AsSr-$nfi'i berkata: Jika suami dituntut mernbuat kepufusan
lalu ia menjafuhkan thalak satu, atau ia merrolak unfuk kembali
kepada istrin5ra tanpa halangan, lalu hakim menjatuhkan thalak
atas namanSa, maka thalak tersebut jafuh safu dimana suami
berhak untuk rujuk di masa iddah. Jika ia ruiuk kepada istin5n di
masa iddah, maka ruiuk tersebut b€rlaku bagnF, tetapi /a'masih
berlangsung. Ia diberi penangguhan selama empat bulan sejak hari
ia rujuk kepada istinya, yaifu hari dirnana kernaluan isffi halal
baginya sesudah ia haramkan. Jika rr/akfu empat bulan berlalu,
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maka suami dituntut membuat keputusan. Jika ia menthalak atau

menolak untuk kembali tanpa halangan, lalu diiatuhkan thalak atas

namanya, maka dalam thalak tersebut suami berhak untuk rujuk.

Jika ia rujuk kepada istinya di masa iddah, maka rujuk berlaku

baEnya. Jika vrnktu empat bulan telah berlalu seiak hari ia rujuk

kepada istrinya, maka ia dituntut membuat kepufusan. Jika ia

menthalak atau tdak kembali, maka dilatuhkan thalak atas

namanln. Dengan demikian, telah terjadi tiga kali thalak, dan

gugurlah hukum ik'darnya. Jika istui telah menikah dengan

suami lain lalu kembali kepadan5n dengan pernikahan yang baru

sesudah terpisah dari suami kedua, maka hukum i/a' tidak lagi

berlaku baginya. Tetapi, kapan saja ia menggauli istrinya, maka ia

membayar kafarat-

Inilah makna Al Qur'an, fidak bertentangan dengannya,

karena Allah memberinya tempo empat bulan manakala ia

menolak untuk menyetubuhi istrinp. Oleh karena ia menjatuhkan

thalak pertama lalu rujuk, maka sumpah tersebut tetap berlaku

seperti sedia kala. Jadi, tidak boleh menetapkan tempo bagi suami

kecuali yang ditetapkan Allah baginya. Selanjutnya, seperti itulah

ketentuannya unfuk thalak kedua dan ketiga. Demikian pula,

seandainya suami yang melakukan ila' terhadap istrinya,

kernudian ia menthalaknya satu kali atau dua kali, kemudian ia

rujuk kepada istrinya dadah, maka istri tidak menjadi lebih berhak

atas dirinya daripada suami.

Jika suami menthalaknya, maka iski lebih berhak atas

dirinya daripada suami karena iddabnya telah selesai, atau suami

melakukan khulu' kepadanya, atau suami melakukan ik'kepada
ishinya sebelum ia menggaulinSra, kemudian ia menthalaknya. Jika
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suami berbuat demikian, kemudian ia menikahinya dengan

pemikahan yang baru, baik sesudah iddah atau sebelurrrnya, maka

hukum ,/r' S,rg,rr darinya. Hukum .r/a' gugur darinya semata

karena istri tdak bisa dijahfii thalak seandainya suami

menjatuhkan thalak padanya. Tidak boleh hukum ^r/a'berlaku bagi

suami dalam keadaan seandainla ia meniafuhkan thalak maka

thalaknya tidak jatuh. Demikian pula dengan keadaan selanjutrya

seandainya suami menthalak isfoi dengan alasan ini. Seandainya

boleh istri yang dikenai ila' itt terlepas dari suami sehingga ia

lebih berhak atas dirinya sendiri daripada suami, kemudian suami

itu menikahinya lagi sehingga hukum /a'kembali kepadanya saat

ia menikahinya, maka hal ini juga boleh sesudah thalak tiga dan

sesudah isti berpisah dari suami 5rang lain. Karena sumpah masih

berlaku dimana ia membayar l<afamt manakala ia menggaulinya.

Sumpah tersebut masih ada sebelum suami. Demikian pula

dengan zhihar, hukumnyra seuna seperti ab'; tidak berteda salna

sekali.

Rabi' berkata: Menurut kdua, ila' kernbali

kepada suami selama masih ada sisa dari thalak tiga.

Jika seorang isti yang dikenai zhihar terlepas dari suami,

sedangkan suami tidak menahann5ra sesudah zhihar sesaat saja,

kemudian ia menikahinya dengan pernikahan png baru, maka

zhihar itu tdak kembali kepada zuami, karena suami tidak wajib

membayar kafantdalam kepemilikan dimana ia melakukan zhihar
terhadap isfuin5n. Seandainya suami menahan isti sesaat sesudah

melakukan zhihar, kemudian istrinya terlepas daringra, maka zhihar
ifu berlaku baE zuami karena ia menghalangi perkataannya.
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Demikian pula seandainya ishi meninggal dunia menurut dua

pendapat tersebut.

Saya mengharuskan kafantpada suami karena sumpahnya

itu berlaku. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang

bers,rmpah unfuk tdak menggauli perernpuan yang bukan iskinya

kemudian ia menggauli perernpuan tersebut, maka ia vrnjib

membayar kafamt, selain ia berdosa karena zina.

10- Za' Suami Merdeka Terhadap Istri Budak,
Suami Budak Terhadap Istrinya, serta lla'-Nya
Orang Kafir Dzimmi dan Orang-Orang Musyrik

Asy-Syafi'i berkata: Ila' yang dilakukan suami merdeka

terhadap isfoinyra yang berstafus budak perempuan atau merdeka

ihr hukumnyn sama. Jika ia melakukan ila'terhadap isbinya yang

berstafus budak, kemudian ia membelinya, maka gugurlah ^/a'
dengan terhapusnya pemikahan. Jika istrinya keluar lagi dari

kepernilikannp, kemudian ia menikahinya, baik sebagai budak

perempuan atau perempuan merdeka, maka /a' tersebut tidak

kembali karena kepemilikan ini berbeda dari kepemilikan dimana

ia melakukan /a'. Demikian pula dengan suami yang berstafus

bndak 5rang melakukan ila' terhadap istrinya, baik istuinya ihr

merdeka atau budak, lalu istuinya ifu memilikinya. //a' E,gur
karena terhapusn5a pemikahan. Jika suami dimerdekakan lalu ia
menikahin5ra lagi, atau suami keluar dari kepemilikan ishinya,

maka ,/a'tidak kembali. Seandainya suami yang merdeka itu yang
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membeli istrinya yang berstafus budak sesr.rdah terjadi i/a', lalu ia
menggauli perempuan tersebut dengan jalan kepemilikan, maka ia
membayar kafamt jil<a sumpahnya adalah, "Demi Allah, aku tidak
mendekatimu." Jika ia fidak menyetubuhinya, maka ia Udak
dihmtut membuat kepufusan jika ia mengretubuhinya dengan jalan

kepemilikan. Sebagaimana seandainp ia melakukan rla' terhadap
budak perempuannla, maka ia dianggap melakukan ila'karena
Allah & hanya menjadikan ila' dari suami. Jika seorang

perempuan keluar dari kepemitkan suaminya, kemudian suami
menikahinya, maka /a' tidak kembali karena ia telah melanggar
sumpah satu kali- Seandainya suami berkata kepadanya, "Demi
Allah, aku tidak mendekatimu saat engkau menjadi istri bagiku,"
kemudian ia memilikingra dan menyetubuhinya dengan jalan

kepemilikan, maka ia Udak dianggap melanggar sumpah.
Manakala ia menikahinya dengan perril@han gnng baru, berbeda
dari pernikahan yang di dalamnya ia melalnrkan ila', maka ik'
tidak kembali kepadanya. Demikian pula dengan budak lald-laki
yang melakukan ila' terhadap istuin1a, kemudian ishinya itu
memilikinya, kemudian ia menikahi isLinya. Demikian pula
seandainya isfui berstafus budak kemudian ia murtad, kemudian
pemikahan terhapus, kemudian ia menikah lagi dengan suaminya
sesudah itu, maka ila' tidak kembali manakala pemikahan
dengannya telah haram bagi suami. Karena pemikahan ini berbeda

dari pemikahan dimana suami melakukan.r/a'.

Jika budak laki-laki bersumpah dengan niuna Allah S atau

dengan sesuafu 5rang harus ia kerjakan dalam s.rmpah kebajikan,
maka ia dianggap melakukan ila'. Jil<a ia bersumpah dengan
menyedekahkan selunrh miliknp di jalan Allah, atau
memerdekakan budak-budaknya, atau menyedekahkan sebagian
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dari hartanya, maka ia tidak dianggap melakukan ila' latena ia

tidak memiliki sesuatu. Demikian pula dengan budak mudabbar

dan budak mul<atab- Jika budak lrang sebagian dirinya

dimerdekakan bersumpah dengan s€dekah sebagian dari hartanya,

maka /a' berlaku bagnya karena ia berhak memiliki hasil usaha

png ia peroleh dari harin5n ihr.

- Orang kafir dzimmi sarna seperti lald-laki muslim dalam hal

berlalrunya i/a'baginya manakala ia mengajukan gugatan kepada

kami, karena ik' merupakan sumpah yang mengikat, sedangkan

thalaknya orang kafir dzimmi itu sama seperti thalaknya laki-laki

muslim. Demikian pula, zumpah berlaku baginfra sebagaimana

sumpah berlaku bagi umat Islam. ndakkah Anda melihat bahwa

seandainya ia memerdekakan budaknya, atau menyefubuhi

istinya, maka kami memberlakukan ila' bagrrlra, karena

kemerdekaan men-rpakan hak orang lain meskipun ia tidak

mendapat pahala. Jika ia memerdekakan budakqn untuk fujuan

kebajikan, maka kemerdekaannSra ifu kami Makukan bag,nfra

meshpun ia tdak mendapat pahala dalam keadaannya itu-

Demikian pula dengan tindakan-findakan yang lain. Fardhu

Allah & pada semua manusia itu sama.

Barangkali ada yang bertianya, "Seandainya ia bersedekah

kepada orang-oftIng miskin, maka apakah sedekahnya itu f,dak

mwrjadi kafamt baginya?" Jawabnya, seperti itulah. Jika ia diberi

sarrksi hadd dalam perkam zina, maka dosanyra tidak dilebur

dengan sanksi hadd tersebut. Sedangkan sanl$i hadd bagi umat

Islam adalah pelebur dosa. Kami menjafuhkan sanksi hild pda
orang kafir dzimmi seandainya ia berzina dan datang kepada kami

dalam keadaan rela terhadap hukr,rm kami. Hukum Allah & itu
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sama di hadapan semua manusia. Kami menjafuhkan sanksi hadd
pada orang kafir dzimmi karena Rasulullah $ merajam dua orang

Yahudi yang berzina sesuai perintah Allah kepada beliau unhrk

memufuskan hukum di antara mereka dengan hukum yang

diturunkan Allah.

L1'- IIa'dengan Lisan

AsySyaf i berkata: Jika bahasa seseomng bukan bahasa

fuab, lalu ia melalarkan ila' da,:gan bahasanlp itu, maka ia

dianggap melakukan ila'. J:ka ia mengucapkan dengan bahasanya

suatu kalimat yang mengandung makna ila' dart selainnya, seperti

orang Arab yang mengucapkan safu kata Sang mengandung dua

makna, tetapi makna yang kuat bukan makna i/a', maka ia

ditanya. Jika ia menjawab, "Yang sala malsudkan adalah ila',"
maka ia dianggap melakukan ila'. Jtka ia berkata, "Saya tidak
bermaksud ih'," maka perkataan Snng dipegang adalah perkataan

dengan disertai sumpahnp manakala istinyra mmunfuhya. Jika ia
orang Arab yang mampu berbicara dengan bahasa non-Arab atau

sebagiannya, lalu ia melakukan ila', maka dengan bahasa apa saja

ia berbicara, maka ia dianggap melakukan ila'. Jil<a ia berkata,
"Saya tidak memaksudkannSa sebagai ila'," maka ucapannya ini
menghasilkan konsekuensi dalam hubungan antam dirinya dengan

Allah, tetapi Udak menghasilkan konsekuensi dalam tataran
hukum.
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Jika ia orang Arab yang tidak bisa berbicara dengan bahasa

non-Arab, kemudian ia mengucapkan ila 'dengan sebagian bahasa

non-Arab, lalu ia berkata, "Aku tidak mengetahui apa !,ang saya

katakan, dan saya tidak memakzudkannla sebagai ila'," maka

perkataan yrang dipegang adalah perkataannya dengan disertai

sumpahnya. Keadaannya. tidak seperti keadaan laki-laki yang

menguasai suahr bahasa non-Arab dan memahaminya. Demikian

pula dengan orang dari luar Amb 5rang melakukan ila' dengarr

bahasa Arab. Jika ia mengetahui ungkapan ./a' dalam bahasa

Arab, maka fidak diterima secara hukum perkataannya, "Sayu

fidak memaksudkannya sebagai ila'-" Tetapi jika ia tidak

menguasai bahasa Arab, maka pemyataannlra itu dibenarkan

dalam tataran hukum.

Jika s€orang lal+laki melakukan .lb' terhadap istrinya,

kemudian ia berkata, 'Saya tidak memaksrdkannya sebagai .i/a',

tetapi saya keceplosan," maka pemlrataannlra ini fidak

menghasilkan konsekr,rensi dalam tataran hulsrrn, melainkan

menghasilkan konsekuensi dalam antara ia dengan

Allah.

12- .[a'-Nya Suami ]rang Dikebiri, Elaik yang
Dipotong Kemaluannya dan yang fidak Dipotong

Asy-Syafi'i berkah: Jika suami yang dikebiri dengan

dipotong kemaluanryla melakukan i/a' terhadap istrinya, maka ia

seperti oremg yang tidak dikebiri. Demikian pula seandainya ia
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dipotong kemaluannya dan disisakan sebagiannya yang bisa

terbenam dalam vagina iskinya, maka ia seperti suami yang tidak
dikebiri dalam semua . jika suami yang dikebiri dengan

dipotong kemaluannya ifu melalarkan ila' terhadap istrinya, maka

dikatakan kepadanya, "Kembalilah dengan ," dan tidak
ada keunjiban apa pun padanya selain ihr karena laki-laki

sepertinya tidak bisa melakukan persefubuhan. Kembali kepada

istoinya ihr dilakukan dengan persefubuhan, sdangkan ia bukan

orang lrang mampu melalnrkan persetubuhan.

Seandainya seoftmg laki-laki menikahi seoftrng perempuan,

kemudian ia melakukan melakukan ila' kqdanya, kemudian ia

dikebiri tanpa dipotong, maka ia seperti laki-laki normal.

Seandainya kemaluannya dipotong, maka isti memiliki hak pilih
antara tetap bersamanya atau berpisah darinlp. Jika isfui memilih
untuk bersamanya, maka dikatakan k€eada suami, "Jika istri
meminta keputusan, maka kembalilah kepadanya dengan
perkataan," karena orang sepertinla fdak bisa melakukan
persefubuhan.

Rabi' berkata: jika isti mernilih pisah, malo menurut
pendapat yang saln ketahui sebagai pendapat Asy-Syafi'i

keduanya dipisahkan. Jika istri memilih unfuk tetap bersama

suami, maka menurut pendapat yang salra ketahui sebagai

pendapat AsySyafi'i adalah manakala istri dari suami yang

impoten memilih unfuk tinggal sesudah batas

waktunga, maka ia memiliki pilihan kedr.ra. I-ald{aki yang dipotong
kemaluannya menunrt salra sama seperti hki-hki impoten.

Jika suami 5rang impoten melakukan ila'terhadap istinla,
maka ia diberi penangguhan selama satu tahun, kemudian istin5ra
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diberi pilihan, kecuali suami menthalaknlra pada saat empat bulan.

Jika suami menthalaknSn kemudian rujuk kepadanya lagi dalam

masa iddah, maka ila' kembali kepadanya, dan isti diberi pilihan

di akhir tahun antara tetap tinggal bersama suaminya atau

berpisah darinya.

13- ila' yang Dilakukan Berkali-Kali

AsySyafi'i berkata: Jika zuami melakukan /a' terhadap

istrinya, lalu ketika berlalu dua bulan, atau lebih dari itu, atau

kurang dari ifu, ia melakukan /a terhadap isfoinya sekali lagi, maka

ia dituntut membuat keputusan pada saat jafuh empat bulan

pertama antara kembali kepada istuinla atau menjafuhkan thalak.

Jika ia kembali kepada istrinya, maka ia telah melanggar sumpah

pertama dan kedua, sedangkan ila' fidak kembali kepadanya,

karena ia telah melanggar kedua sumpah secaftr bersama-sama.

Jika ia memaksudkan sumpah kedua sebagai sumpah pertama,

nrerl<a hanya ada safu kafant- Jika ia memaksudkan sumpah kedua

sebagai sumpah tersendiri, maka saya lebih senang sekiranya ia

rnembayar drn kafaraf- Menunrt sebuah pendapat, sat.t kafarat
saja sudah culnrp karena keduanln merupakan dua sumpah unfuk

saLu obyek. Demikian pula seandainya ia melahrkan i/a'terhadap
istrinya, lalu ketika telah berlalu empat bulan maka ia melakukan

ila' sekali lagi sebelum difuntut membuat keputusan atau

meniafuhkan thalak. Akan tetapi, seandainya ia melakukart ila',
lalu ia dituntut membuat kepuhrsan, lalu ia menjafuhkan thalak
yang ada hak rujuk di dalamnya, kemudian ia melakukan /a' di
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masa iddah, kemudian ia rujuk atau kembali, kemudian ia
melakukan ila'yanglain, maka ia menanggung ila' tersendiri.

Jika suami yang melakukan ila' terhadap istrinya,

kemudian ia terhalang untuk merrggauli isfuin5ra karena suafu

perkara glang bukan berasal dari diri suami sebelum genap empat

bulan, kemudian ia mampu unfuk menggauli isfuinya, maka
dihitung empat bulan dari awal sebagaimana Allah fr memberinya

jangka wakfu empat bulan secara berhrrut-hrrut. Jika wakhr empat

bulan tersebut belum sempurna hukum hukumn5a H*g, maka

dihitung lagi wakfu empat bulan untuknya dari awal secara

berturut-furut seperti 5rang diberikan kepadanya pertama kali.

Misalnya adalah istui ditahan sehingga suami tidak bisa

menggaulinya. Juga seperti suami melakukan ila' terhadap istrinya
yang masih kecil dan belum sanggup digauli sarna sekali, atau

istuinya sakit laitis sehingga tidak bisa digauli sarna sekali. Jika

keduanya sampai kepada keadaan png bisa digauli, maka suami

difunfut membuat kepufusan sesrdah empat bulan sejak hari ia
mampu menggauli keduanya. Jika suami kembali, maka selesai

masalah. Jika tidak, maka ia hanrs menjahrtrkan thalak. Jika ia
menolak, maka dijafuhkan thalak atas namanya.

Jika isti sakit tetapi bisa digauli dalam satu keadaan, atau

masih kecil tetapi perempuan sepertinya sudah bisa digauli, maka

ia seperti perernpuan yang sehat dan baligh, baik suami

melakukan ^/a' terhadap istrinya dengan stafus gadis atau janda.

Tidak b€rlaku kembalinya zuami terhadap istinSn png gadis

kectrali dengan hilangnya keperarmnan, dan tdak berlaku

terhadap isfuin5a Snng janda kecuali dengan terbenamnp kepala

dzakar. Jika halangan persefubuhan ifu berlangzung selama empat
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bulan, tetapi ifu bukan disebabkan isfui dan bukan berasal darinya,

bukan karena ia diharamkan bag suami sebagaimana

diharamkann5n perempuan 6ing, melainkan karena suafu

keadaan yang muncul belakangan pada isfui, maka ila' tetap

berlaku bagi suami, tidak ditambahkan waktu melebihi empat

bulan. Jika uraktu empat bulan berlalu, maka suami dihmtut

membuat keputusan hingga ia menjafuhkan thalak atau kembali

kepada isfoinSn dengan menyehrbuhi istin5n, atau kembali dalam

kondisi ada halangan terhadap persefubuhan. Misaln5n adalah

suami melakukan ^r/a'kemudian ia sakit selama ernpat bulan. Jika

wakfu empat bulan berlalu, maka ia difuntut membuat kepufusan.

Jika ia marnpu melakukan persefubuhan dalam safu keadaan,

maka udak ada cara kembali ba$nya kecuali dengan

persefubuhan. Jika ia tidak nrampu melakukan persefubuhan,

maka ia kembali dengan pemyataan. Juga seperti suami yang

melakukan i/a'kemudian ia ditahan, atau ia melakukan /a'dalam
keadaan ditahan. Jika unktu ernpat bulan berlalu sedangkan ia

mampu melalnrkan persetubuhan dalam safu keadaan, maka ia

harus kembali atau menjatuhkan thalak. Jika ia tidak mampu

melakukan persefubuhan sarna sekali lantaran tertahan, maka ia

kembali dengan pem5ntaan-

Barangsiapa yang sap perintahkan unfuk kembali dengan

lisanngra, maka apabila ia mampu melalukan persefubuhan dalam

safu keadaan, maka sa5a menunfutn5n membuat kepufusan pada

saat ifu juga. Jika ia kembali, maka selesai masalah. Jika tidak,

maka ia harus menjahrhkan thalak atau dijatuhkan thalak atas

namanya. Sa5n fidak memberinyra penangguhan seperti

penpngguhan suami yang sehat manakala saya menunfuhya

membuat kepufusan sesudah empat bulan.

794



AlUmn

Jika suami yang melakukan ila' kemudian terganggu

akalnya, maka jika wakh.r empat bulan berlalu maka ia tidak

dituntut membuat keputusan hingga akalnya pulih. Jika ia sudah

berakal sesudah empat bulan, maka ia difunfut membuat

kepufusan saat ifu juga antara kembali kepada istrinya atau

menjafuhkan thalak. Jika suami yang melakukan r/a' terhadap

ishinya kemudian ia melalmkan ihram, maka dikatakan

kepadanya, "Jika waktu empat bulan telah berlalu, maka jika kamu

kembali pada saat ifu, maka ihrammu rusak dan kamu keluar dari

hukum ila'. Jilla, kamu tidak kembali, maka dijatuhkan thalak atas

namamu karena engkau mengadakan penghalang persetubuhan

belakangan. Jika ia melalnrkan /a' kemudian melakukan zhihar
sedangkan ia mampu mengadakan kafarat maka jika waktu empat

bulan berlalu, maka ia dituntut membuat lalu dikatakan

kepadarrya, "Engkau telah memasukkan halangan persefubuhan

pada dirimu. Jika kamu kembali, maka kamu berbuat maksiat

dengan melakukan persefubuhan dalam keadaan kamu melakukan

zhihar. Kamu tidak boleh menggauli istuimu sebelum membaSrar

kafant Jika kamu tidak kembali, maka jatuhkanlah thalak, atau

thalak dijatuhkan atas namamu." Demikian pula seandainya ia

melakukan zhihar kemudian ia melakukan ila '. Karena semua itu
berasal dari suami, bukan dari isfui. Istrinya itu Udak haram baginya

dengan jalan zhiharseperti keharaman perempuan asing.
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14- Perselisihan Suami-Istri Mengenai
Persefubuhan

As5rSyafi'i berkata: Ketika kami meminta suami yang

melakukan ila' unhrk membuat keputusan, kemudian ia
menjawab, 'Aku sudah menggaulinyn," sedangkan istri berkata,
"la belum menggauliku," maka jika istrinya berstafus janda, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan suami karena istri

mendakruakan sesuatu yang dapat mengakibatkan perpisahan

yang menjadi hak suami. Jika istinya gadis, maka ia diperlihatkan

kepada kaum perempuan. Jika mereka mengatakan ia masih

perawan, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri

dengan disertai sumpahnlra. Jika istri berkata, "la telah

menggauliku, tetapi ia memasukkan kemaluannya dengan

tangannya hingga kepala dzakamya terbenam," maka ifu sudah

bisa disebut kembali manakala suami membenarkannla.

Rabi' berkata: Jika istoi menguasai suami hingga istri

memasukkan kemaluan suami dengan tangann5ra, maka suami

telah kembali dan gugurlah hukum /a'darinlra. Tetapi suami tidak

wajib membayar l<afamtl<arqta ia dipaksa.

Jika suami ditunfut membuat kepufusan lantaran isti
menunfut , lalu suami mengklaim telah menyetubuhi

ishin5ra dalam wakfu empat bulan sedangkan isfui menyangkal,

maka ketenfuannya seperti ketenfuan dalam kasus ketika kami

meminta suami membuat kepufusan sesudah empat bulan.

Ucapan suami dibenarkan jika istrinya janda, dan ucapan istri

dibenarkan jika ia masih gadis-
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