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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988. No. 58/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Trasnliterastion). INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan  

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

     ع T ث

 Gh غ Ts ت

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ر

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

      ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض

 

B. Vokal Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dhommah dengan “u”. Sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = Ᾱ misalnya لا ل  menjadi qāla  
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Vokal (i) panjang =  î  misalnya لٛم     menjadi qîla 

Vokal (u) panjang =  û misalnya د ٌٔ    menjadi dûna 

Khususnya untuk bacaan ya‟ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan 

“î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbah 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) =  ٔ  misalnya لٕل  menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ٘  misalnya خٛز  menjadi khairun 

C. Ta‟ marbûthah (ة) 

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “ṯ”  jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya انزسا نح نهًذرسح   menjadi al-

risalaṯ li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat terdiri dari 

susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditrasnliterasikan dengan menggunakan 

“t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فٗ رحًح هللا menjadi fi 

rahmatillāh. 

D. Kata Sambung dan Lafazh al-Jalalah  

Kata sambung berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh Jalalāh yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan perhatikan contoh-

contoh berikut ini: 

a. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.... 

b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 

c. Masyā‟ Allah kanā wā mā lam yasya‟lam yakun. 
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ABSTRAK 

 

Agusman Saputra, NIM. 21890215358, judul Tesis “ ‘IDDAH WANITA 

HAMIL MENURUT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI ” 

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam Penulisan Tesis ini yang menjadi permasalahan adalah „Iddah 

Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab al-Mughni. yang menjadi 

rumusan masalahnya adalah, bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Qudamah 

tentang „iddah wanita hamil, dan bagaimana tinjauan maqashid al-Syari‟ah 

tentang „iddah wanita hamil. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode istinbath 

hukum Ibnu Qudamah tentang „iddah wanita hamil, dan untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan maqashid al-Syari‟ah tentang „iddah wanita hamil. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini selain dari syarat memperoleh gelar Magister Hukum 

Islam juga sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai 

dengan program studi Penulis tekuni dan sebagai tambahan refrensi pustaka 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU serta  

sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literatur atau 

penelitian pustaka (library reseach). Artinya penelitian ini didasarkan pada yang 

tertulis berasal dari kitab, buku jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya 

yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan 

terhadap kitab-kitab klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan 

dengan konsep „iddah. 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab karya Ibnu 

Qudamah dalam kitabnya al-Mughni. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan analisis isi (content analysis) agar diperoleh 

pemahaman yang akurat. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbath hukum yang 

digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan masa „iddah khusus bagi 

wanita hamil karena di tinggal mati oleh suami adalah takhsis ayat dengan ayat 

yaitu surat al-Baqarah ayat 234 di takhsis oleh surat at-Thalak ayat 4, bahwa masa 

„iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, kemudian juga berlaku bagi 

wanita hamil disebabkan cerai talak dan zina, karena „iddah menurut Ibnu 

Qudamah bertujuan untuk mengetahui ke-steril-an kandungan seorang perempuan 

dan dengan melahirkan sudah menjadi bukti yang paling jelas bahwa 

kandungannya telah bersih dari janin. Tinjauan maqashid al-Syari‟ah tentang 

masa „iddah wanita hamil adalah tergolong kepada maslahah dharuriyyah wajib 

dijalankan sampai melahirkan demi kehati-hatian (ihtiyat) untuk menjaga 

keturunan (hifdzu nasl) yang sah.  
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ABSTRACT 

 

Agusman Saputra, (2019): „Iddah Pregnant Woman According To 

The Qudamah Mother In The Book Of al-Mughni  

 

In this thesis writing, the problem is „Iddah Pregnant Woman According to 

Ibn Qudamah In the Book of  al-Mughni. the formulation of the problem is, how 

is the method of istinbath Ibn Qudamah's law on „iddah of pregnant women, and 

how is the review of maqashid al-Shari'ah on‟ iddah of pregnant women. 

 The purpose of this study is to find out the method of Ibn Qudamah's 

istinbath law on „iddah of pregnant women, and to find out how to review 

maqashid al-Shari'ah on „iddah of pregnant women. The usefulness of this 

research apart from the requirements to obtain a Master of Islamic Law also as a 

means to develop knowledge in accordance with the study program of the Writer 

diligently and as an additional reference library of the ISLAMIC STATE 

UNIVERSITY SULTAN SYARIF KASIM RIAU and as a contribution of 

thought for those in need. 

The research method that I use is literature research or library research 

(library research). This means that this research is based on what is written from 

books, journal books and other written data sources that are useful and support 

this research. This data search is performed on classical and modern books and 

books relating to the concept of „iddah. 

The primary data source in this study is the book of Ibn Qudamah in his 

book al-Mughni. The approach used in this research is the content analysis 

approach in order to obtain an accurate understanding. 

This study concludes that the method of istinbath law used by Ibn 

Qudamah in determining the period of 'iddah specifically for pregnant women 

because of being left dead by a husband is a takhsis verse by verse namely surah 

al-Baqarah verse 234 in takhsis by surah at-Thalak verse 4, that the period of 

'iddah is until childbirth, then also applies to pregnant women due to divorce 

divorce and adultery, because' „iddah according to Ibn Qudamah aims to find out 

the sterility of a woman's content and by giving birth has become the clearest 

evidence that the content is clean from the fetus. Maqashid al-Shari'ah's review of 

the „iddah period of a pregnant woman is classified as the dharuriyyah maslahah, 

which must be carried out until giving birth for the sake of caution (ihtiyat) to 

safeguard legitimate offspring (hifdzu nasl). 
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 ملخص

 في كتاب المغني الحامل عنذ ابه قذامة عذة المرأةأغسًا ٌ سافرزا: 

صٛاغح  .فٙ كراب انًغُٙ انًشكهح فٙ كراتح ْذِ انذراسح ْٙ عذج انًزأج انحايم عُذ اتٍ لذايح

عهٗ انعذج نهًزأج انحايم، ٔكٛفٛح يزاخعح يح انًشكهح ْٙ كٛف أٌ يثم ْذا األسهٕب يٍ لإٌَ اتٍ لذا

 ."حٕل "انعذج يٍ انحٕايمشزٚعح انًماصذ ان

 شزٚعحيح عهٗ انعذج نهًزأج انحايم، ٔيعزفح كٛفٛح يزاخعح انًماصذ اناطزٚمح لإٌَ اتٍ لذ يعزفح

"انعذج نهًزأج انحايم".فائذ ْذِ انذراسح تداَة شزط نحصٕل عهٗ ياخسرٛز فٙ انشزٚعح االساليٛح ٔكذانك 

عح انسهطاٌ انشزٚف لاسى ٔسٛهح نرطٕٚز انًعزفح انًُاسثح نًسار انكاذة ٔنشٚادج انًزاخع انًكرثٛح تداي

 .االساليٛح انحكٕيٛح رٚأ

ٚعُٙ اٌ ْذِ  .يُٓح انذراسح انًسرخذو ْٕ انذراسح انًكرثٛح .ٔكذانك انًسا ًْاخ نهًحراخٍٛ

ٔانثحث عٍ انثٛاَاخ يٍ  .انذراسح ذعرًذ عهٗ يصادر انثثٛاَاخ انًكرٕتح انًفٛذج انرٙ ذذعى ْذِ انذراسح

  .رة انًرعهمح تانًفٕٓو انعذجانكرة انمذ ًٚح ٔانحذٚثح ٔانك

انًصادر انزئسٛح فٙ ْذِ انذراسح ْٙ كراب اتٍ لذايح "انًغُٙ" انُٓح انًرثع فٙ ْذِ انذراسح ْٕ 

  .يُٓح ذحهٛم انًحرٕٖ يٍ اخم انحصٕل عهٗ فٓى دلٛك

يٍ َرائح ْذا انثحث آٌ يُٓاج االسرُثاط انذٖ اسرخذيّ االياو اتٍ لذايح فٗ إثثاخ عذج انًزآج 

تأٌ عذذٓا تٕضع  )4(ًرٕفٗ عهٛٓا سٔخٓا ْٕ ذخصٛص انمزاٌ تانمزاٌ ْٕٔ ذخصٛص سٕرج انطالق آٚح ان

ٔلذ ذثُٛد انثزأج تٕضع  .انحًم ٔكذانك تطالق انثائٍ ٔانحًم يٍ انشَا ألٌ انعذج عُذ اتٍ لذايح نرثزئح انزحى

انخًسح ْٔٗ حفظ انُسم ٔٚدة  انحًم ٔيٍ َا حٛح  انًماصذ انشزعٛح أٌ ذثزئح انزحى تانعذج يٍ انضزٔرٚح

 .االحرٛاط تٓا
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan, 

baik dari jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, maupun manusia dan lainnya 

supaya bisa hidup berdampingan dan berbagi dalam meniti kehidupan, 

sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al- Dzāriyāt ayat 49 sebagai berikut: 

                    

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.(Q.s. al-Dzāriyā: 49) 
1
 

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang 

laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan jasmani antara kedua belah 

pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan cara-cara yang diridhai 

oleh Allah2. 

Pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang menghalalkan 

antara suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Di dalam pernikahan 

dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan 

keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah 

wa rahmah. Namun terkadang di dalam rumah tangga sering terjadi konflik 

keluarga. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu keluarga tersebut memicu 

terjadinya perceraian. 

Di dalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal 

namun sangat dibenci oleh Allah SWT untuk itu agama Islam menetapkan 

                                                             
1
 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama, Ilmu 

Fiqh Jilid II, (Jakarta:1984/1985), hal. 55 
2
As-Sayyid Sabiq,  Fiqh  As-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 59. 
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suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan dan perceraian sehingga 

kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh. Sebelum melakukan rujuk kepada 

mantan istri ada suatu permasalahan yang harus dibahas yaitu ‟iddah. „Iddah 

ini dibahas guna untuk memberikan pemahaman kepada setiap muslim bahwa 

setelah perceraian dilakukan ada waktu tenggang kepada suami istri untuk 

memikirkan apakah melangsungkan atau memutuskan. 

„Iddah juga berlaku bagi seorang perempuan yang ditinggal mati 

suaminya. Hal ini merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus 

dijalankan oleh perempuan baik yang di talak atau di tinggal mati oleh 

suaminya tanpa terkecuali. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada suami dan istrinya yang bercerai untuk kembali rujuk dan 

juga untuk mengetahui kondisi rahim istri apakah sedang hamil atau tidak, 

selain itu „iddah juga bertujuan untuk menunjukkan rasa duka seorang istri atas 

kematian suaminya.
3
 

Kata „iddah berasal dari kata kerja ‘adda ya-„uddu yang artinya 

menghitung sesuatu (ihsha‟u ash sah‟i). Kata „iddah juga memiliki arti kata al-

„adad yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung4. Menurut Sayyid Sabiq, yang 

dimaksud dengan „iddah dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan 

masa bersih seorang perempuan5. 

                                                             
3
Ibnu Rusdy, Bidayah al-Mujtahid  wa Nihayah al-Muqtasid, (Beirut: Dār al-Kutub al-

Ilmiah, 1988), h. 21. 
4
Ibnu Mansur, Lisan Al-Arabi, (Qahirah: Dar Al-Ma’arif, t,th) IV, h. 34.  

5
As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), II, h. 272. 
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Para ahli fikih merumuskan „iddah dengan berbagai ungkapan. 

Meskipun dengan redaksi berbeda, namun ungkapan tersebut memiliki 

kesamaan secara garis besarnya.6 

Menurut Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, „iddah yaitu masa tunggu seorang 

perempuan yang tindakannya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi 

kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, 

dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan 

laki-laki lain7. 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili „iddah merupakan masa yang ditentukan 

oleh syar’i pasca perceraian baik cerai hidup atau mati, dimana dalam masa 

tersebut perempuan diwajibkan menunggu tanpa menikah hingga selesai masa 

tersebut8.  

Dari berbagai definisi „iddah di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam 

pandangan ulama fikih kewajiban „iddah hanya berlaku bagi perempuan yang 

bertujuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta‟abbud) maupun 

berkabung (tafajju) atas kematian suaminya, dimana masa tersebut perempuan 

di larang menerima lamaran dan menikah dengan laki-laki lain9. 

Kewajiban menjalankan „iddah bagi seorang perempuan setelah 

perpisahan dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian suaminya, di 

dalam al-Qur’an sudah dibahas secara rinci, dengan segala hal yang 

                                                             
6
Ibid  

7
Abd Ar-Rahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba‟ah, (Mesir: Maktabah 

Tijariyah Al-Kubro, 1969), IV, h. 513. 
8
Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu, cet IV (Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 

1997), h. 716. 
9
Ibnu Qudamah,  Al-Mughni, (Beirut: Daar Fikr, 1999), h. 325. 
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meliputinya seperti „iddah karena kematian suami dalam surat al-Baqarah ayat 

234, Allah berfirman10: 

                          

                       

         

Artinya:“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 

dirinya (ber „iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila 

telah habis „iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang 

patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. “( Q.s. al-

Baqarah: 234) 

Ketentuan hukum yang dapat dipahami dari ayat di atas ialah bagi istri-

istri yang telah dicerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya harus 

menunaikan masa menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Abdul Majid 

menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki pengertian bahwa Allah 

menganggap masa tersebut (empat bulan sepuluh hari) merupakan batas 

maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh 

suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.
11

 

Masa „iddah atau masa tunggu atau masa berkabung dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 di tuangkan dalam Pasal 11 dan kemudian lebih 

lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (1) waktu tunggu 

                                                             
10

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 

.  

 
11

Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan 

Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 

2005), hlm. 495.  
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bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasa 11 ayat (2) Undang-Undang 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 

(seratus tiga puluh) hari. 

2. Apabila perkawinan karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih 

berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 

90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan 90 

(sembilan puluh) hari. 

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 

waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
12

 

Masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya, masa 

tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, 

antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam 

keadaan terpaksa.
13

 

Masa „iddah bagi seorang istri yang ditalak suaminya adalah tiga kali 

quru‟ (haid/suci) dan apabila seorang istri tersebut hamil „iddahnya sampai 

melahirkan, seperti dalam al-Qur’an sudah sangat jelas pada surat al-Baqarah 

ayat 22814: 

                                                             
12 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. 

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, h. 169 
13

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua 

perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, 

kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang 

dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Imam Malik tidak memakruhkan memakai celak mata 

karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya) lihat Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat 

Kajian Fiqih Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 342.    
14

 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 

36. 
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Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 

dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa 

menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan 

para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban 

menuntut cara yang ma‟ruf. Namun para suami mempunyai satu 

tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.”(Q.s. al-Baqarah: 228). 

„Iddah seorang perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri 

suaminya, di dalam al-Qur’an disebutkan di dalam surat al-Ahzab ayat 4915: 

                      

                   

        

Artinya: “(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 

sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas 

mereka „iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. 

Maka berilah mereka mut‟ah dan lepaskan mereka itu dengan cara 

yang sebaik-baiknya.” (Q.s. Al-Ahzab: 49 ) 

                                                             
15Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 

1999), h. 424.  
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Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an di atas para ulama telah sepakat bahwa 

„iddah hukumnya wajib bagi perempuan setelah perceraian dengan suaminya, 

baik karena talak maupun karena kematian. 

Secara umum, permasalahan „iddah yang menjadi perdebatan pendapat 

dikalangan ulama diantaranya, „Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati 

dalam kondisi hamil, pernikahan fasid, wanita hamil diluar nikah, perbedaan 

dalam mengartikan quru‟, serta hak dan kewajiban perempuan dalam 

menjalankan „iddah16. 

Dalam permasalahan „iddah tersebut di atas, akan ditinjau dari pendapat 

Ibnu Qudamah. Karena pendapat Ibnu Qudamah tersebut memiliki perbedaan 

yang cukup signifikan.  

Berdasarkan latar belakang di atas penting melakukan suatu pengkajian 

untuk menjelaskan dan menentukan masa „iddah dan permasalahannya secara 

khusus dan rinci. Namun dalam penelitian ini, akan dikhususkan membahas 

tentang „iddah wanita hamil dan hal-hal yang berkaitan dengannya menurut 

pendapat Ibnu Qudamah. Oleh karena itu masalah pokok yang akan di bahas 

dalam tesis adalah „iddah wanita hamil menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-

Mughni. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar  belakang di atas dapat diketahui permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan „iddah wanita hamil dalam pemikiran 

Ibnu Qudamah: 

                                                             
16

Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarah al-ahkam asy-Syari‟ah fi ahwal asy-Syakhsiyyah, 

(Beirut: Maktabah an-Nahdah, 1987), Juz I, h. 429. 
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1) Apa pendapat Ibnu Qudamah tentang „iddah? 

2) Apa dalil Ibnu Qudamah tentang „iddah wanita hamil? 

3) Apa  metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang „iddah wanita hamil? 

4) Bagaimana tinjauan maqasid al-Syari‟ah tentang „iddah wanita hamil? 

5) Apa urgensinya „iddah wanita hamil? 

 

C. Batasan Masalah 

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok 

permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun 

batasan masalah tersebut yaitu dalil dan metode istinbath hukum Ibnu 

Qudamah tentang „iddah wanita hamil serta bagaimana tinjauan maqashid al-

Syari‟ah tehadap istinbath hukumnya, pernikahan fasid, pernikahan wanita 

hamil diluar nikah, perbedaan dalam mengartikan quru‟, serta hak dan 

kewajiban perempuan dalam menjalankan „iddah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana metode Istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang iddah wanita 

hamil? 

2. Bagaimana tinjauan Maqashid al-Syari‟ah tentang „iddah wanita hamil?  

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul tesis ini, ada beberapa 

istilah yang harus penulis jelaskan, diantaranya: 
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‘Iddah adalah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui 

kesucian rahim atau untuk ta‟abbud (beribadah) atau untuk tafajju‟ (bela 

sungkawa) terhadap suaminya.
17

 

Ibnu Qudamah adalah seorang imam, ahli Fiqih dan zuhud yang hidup 

pada  tahun ke-541 H/1147 M.
18

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan untuk: 

1. Memahami bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang 

„iddah wanita hamil. 

2. Memahami bagaimana tinjauan Maqasid al-Syariah tentang „iddah 

wanita hamil. 

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

bermanfaat dan penting baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (amaliah) 

diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan dalam 

bidang Hukum dan juga menambah bahan pustaka bagi  Universitas Islam 

Negeri Syarif Kasim (UIN) Riau, khususnya dalam masalah „Iddah. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru yang lebih 

                                                             
17

Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, Juz II, (Beirut: Dār al-Ilmiah, 1987), h 

103. 
18

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni, Juz I, (Qahirah: al-

Hajar, t.t), h. 7. 
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komprehensif mengenai „iddah wanita hamil dalam pemikiran Ibnu 

Qudamah.  

2. Manfaat secara Praktis 

a. Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan ilmu Hukum Islam 

pada khususnya, terutama dapat dijadikan pedoman bagi istri tentang 

masa „iddah. 

b. Sebagai contoh kajian pendapat yang berbeda tentang hukum masa 

„iddah. 

c. Menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya. 

d. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar 

Magister pada program Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim (UIN) Riau. 

 

G.  Landasan Teori 

1. Pengertian ‘Iddah 

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik 

karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat 

hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah „iddah. Keharusan ber‟iddah 

merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah 

dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk 

melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya. 

Para ulama telah merumuskan pengertian „iddah dengan rumusan,  

antara lain bahwa „iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus 



 

11 

 

 
 

dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah. Baik disebabkan karena talak 

maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam hal ini wanita (istri) 

tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa „iddahnya. 

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa „iddah itu 

mempunyai beberapa unsur yaitu19: 

a. Suatu tenggang waktu tertentu 

b. Wajib dijalani si bekas istri 

c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya. 

d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa „iddah. 

2. Dasar Hukum ‘Iddah 

 Setelah kita memahami pengertian „iddah, maka di bawah ini akan 

membahas dasar-dasar hukum „iddah yang mengacu pada hukum naqli 

guna memperjelas tentang „iddah itu sendiri. 

a. Dasar dari al-Qur’an 

                         

                             

                          

               

Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

                                                             
19

Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2006), h. 

315. 
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suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika 

mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menuntut 

cara yang ma‟ruf. Namun para suami mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.”(Q.s. al-Baqarah:228). 

b. Dasar Hadis 

 Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar hukum 

„iddah adalah:20 

مرأ ٍة ل  ال  ي ح ل  : ل  قا   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   للا   لى  ص   ي  ب  الن   ن  ا   ة  م  ل  س   م  ا   ن  ع  

الي وٍم االخ ر أ ن  ب اهلل  و  م  ال  , إ ال   ت ح د  ن ت ؤ  ق  ث ال ٍث ل ي  لى  ميٍت ف و  ع 

ج   و  لى ز  ة أش هٍر و  ع   هاع  ب ع   را  ش  أ ر 

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Tidak 

halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari 

tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, maka berkabungnya 

adalah selama empat bulan sepuluh hari.”(H.R. Muslim) 

c. Dasar Hukum Perdata 

 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan 

waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan21. Selanjutnya 

atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut: 22 

 Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 

waktu tunggu. Ayat (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut 

ayat satu akan diatur dalam peraturan  pemerintah.  

                                                             
20

Ab  al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj.Sahih Muslim (D r al-Ihy  al-Kutub al-‘arabiyah, 

t.t), h. 762. 
21

Abd Ar-Rahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba‟ah , Op. Cit, h. 142. 
22

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: CITRA UMBARA, 2011), 

h. 129. 
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Demikian pula pada Peraturan Pemerintah  No. 9 tahun 1975, 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 

39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam 

menentukan waktu tunggu sebagai berikut:  

 Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu 

tunggu atau iddah kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan 

karena kematian suami. Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 

Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur masa iddah. 

 

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, 

menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan 

penulis lain pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu 

perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca, 

membandingkan perbedaan hasil kesimpulan oleh penulis yang lain dalam 

melakukan pembahasan tema yang hampir serupa. 

Dari sepanjang pengamatan peneliti terhadap telaah buku, kitab, 

ataupun karya tulis (tesis) peneliti sudah banyak menemukan yang secara 

khusus membahas masalah „iddah seperti: 

Tesis yang ditulis oleh Muhammad  Nurul Yaqin23 “Konsep „iddah 

dalam hukum fiqh serta implikasinya terhadap problematika wanita modern 

(analisis kritis dekonstruksif)”. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis 

                                                             
23

Muhammad Nurul Yaqin, “Konsep „iddah dalam hukum fiqh serta implikasinya 

terhadap problematika wanita modern (analisis kritis dekonstruksif)”, Fakulta Syari’ah UIN 

Malik Ibrahim Malang, 2009 
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yang dikemukakan oleh Syahrur tentang batasan minimal dan batasan 

maksimal, hasilnya bahwa konsep „iddah yang telah baku dalam kitab-kitab 

fiqih klasik dapat di dekonstruksi kemudian dilakukan rekonstruksi dengan 

menginterpretasikan terhadap teks-teks agama yang terkait dengan „iddah 

sehingga memunculkan solusi tentang „iddah alternatif yang mudah. 

Durratul Ainiyah24 dalam tesisnya “Dekonstruksi Mulazamah Sebagai 

Solusi Bagi Problematika Wanita Kareir Saat „Iddah”. Menyimpulkan dalam 

dekonstruksi penulis bagi wanita yang ditalak raj‟i bahkan wanita yang ditalak 

ba‟in karena tujuan utama Mulazamah adalah memberi kesempatan bagi suami 

istri untuk rujuk, sehingga apabila wanita yang di talak raj‟i tersebut keluar 

rumah. Ditakutkan dia akan bertemu laki-laki lain dan membawa dia pada 

pernikahan baru. Dengan demikian wanita yang di talak raj‟i tetap wajib 

melakukan Mulazamah namun tidak perlu berlama-lama dan dapat dilakukan 

secepatnya setelah diketahui rahimnya bersih dari janin dengan deteksi medis. 

Demikian pula dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Seketika ia telah 

menetralisir rasa dukanya, maka seketika itu pula kewajibannya bermulazamah 

selesai. 

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian dilakukan 

tidak sama dengan skripsi dan tesis di bahas oleh penulis. Sebab, obyek yang 

penulis bahas adalah „iddah wanita hamil dalam pemikiran Ibnu Qudamah, 

sehingga masih penting tema ini diangkat dalam karya ilmiah. 

 

                                                             
24

Durratul Ainiyah, “Dekonstruksi Mulazamah Sebagai Solusi Bagi Problematika Wanita 

Kareir Saat „Iddah”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008 
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I. Metode Penelitian 

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah 

mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga 

sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian 

yang optimal.  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau penelitian pustaka 

(library reseach)25, artinya, penelitian ini didasarkan pada tertulis yang 

berasal dari kitab, buku jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang 

berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan 

terhadap beberapa kitab-kitab klasik dan modern serta buku-buku yang 

berhubungan dengan konsep „iddah. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data: 

a) Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber pokok sebagai 

sumber utama26. Sumber data primer dalam penelitian adalah kitab karya  

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. 

b) Sumber atau bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer27. Data sekunder dalam penelitian adalah 

                                                             
25

Sutrisno, Metode Penelitian Research, cet I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikilogi UGM, 1997), h. 4. 
26

Surjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), h. 12. 
27

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 142. 
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kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-

Arba‟ah karya Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, kitab Fiqh Al-Islami wa 

Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili dan lainnya. 

c) Sumber tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data 

primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan indeks, 

dan dalam hal ini juga beberapa kamus arab seperti Al-Munawwir. Data 

tersier dapat juga artikel-artikel, jurnal, dan juga data-data internet, 

tentunya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi 

objek kajian penelitian. Data-data tersebut dimaksudkan sebagai 

penunjang dalam menyusun ketajaman analisis. 

3. Teknik pengumpulan data 

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan 

sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun 

komulatif yang saling melengkapi28. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

menghasilkan fakta-fakta tertulis serta lisan dari orang atau pelaku yang 

diamati. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan yang bersifat 

tertulis terutama kitab dan buku yang terkait dengan penelitian ataupun data 

tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penalaahan 

terhadap naskah-naskah tersebut. 

 

                                                             
28

Cik Hasan Bisri, Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama 

Islam, cet, I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 65-66. 
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4. Metode analisis data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis 

(analisis isi) agar diperoleh suatu pemahaman yang akurat, content analysis 

merupakan analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang secara 

teknis mengundang upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam 

komunikasi kriteria dalam dasar klasifikasi dan menggunakan teknik 

analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi29. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini. Maka sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari: 

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian 

yang berupa pertanyaan yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan 

langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, 

dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang 

urutan pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II  tinjauan umum tentang „iddah, yakni terdiri dari pengertian 

„iddah,   dasar hukum dan Hadis yang berkaitan dengan „iddah, macam-macam 

„iddah, hak wanita ketika ber‟iddah, hikmah dan tujuan „iddah. biografi Ibnu 

Qudamah dan teori-teori maqashid al-Syari‟ah. 

                                                             
29

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberti 

Yogyakarta, 1996), h. 144. 
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Bab III adalah  pemikiran Ibnu Qudamah tentang „iddah.  

Bab IV metode istinbath Ibnu Qudamah tentang „iddah wanita hamil 

serta tinjauan  maqashid al-Syari‟ah. 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah. 

 



 

19 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH 

 

A. Konsep ‘Iddah Dalam Islam 

1. Pengertian ‘Iddah 

Jika dikaji secara etimologis, kata „iddah berasal dari kata kerja 

„adda-ya‟uddu yang berarti menghitung sesuatu (ihsha‟u asy-syay‟i). Adapun 

kata „iddah memiliki arti seperti kata al-„adad yaitu ukuran dari sesuatu yang 

dihitung atau jumlahnya. Jika kata „iddah tersebut dihubungkan dengan kata 

al-mar‟ah (perempuan) maka artinya hari-hari haid/ sucinya, atau hari-hari 

ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai 

perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.
1
 Menurut 

Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan „iddah dari segi bahasa adalah 

menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.
2
 Adapun menurut 

al-Jaziri kata „iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid 

perempuan atau hari-hari sucinya.
3
 

Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi „iddah 

dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai 

ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-

Jaziri, „iddah secara syar‟i memiliki makna yang lebih luas daripada makna 

bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan 

                                                             
1
Ibn Manzur, Lisan al-„Arab, (Qahirah: Dar al-Ma‟arif, t.t.), IV, h. 2832-2834.  

2
As-Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 277.  

3
Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba‟ah (Mesir: Maktabah 

at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), IV: 513. 
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pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada 

bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang 

perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.
4
 

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi „iddah sebagai 

masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau 

untuk ta‟abbud (beribadah) atau untuk tafajju‟ (bela sungkawa) terhadap 

suaminya.
5
 

Menurut Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa „iddah memiliki tiga 

makna yaitu makna secara bahasa, secara syar‟i dan dalam istilah fuqaha. 

Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar‟i adalah 

masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika terdapat sebab. Adapun 

dalam istilah fuqaha, „iddah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi 

perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.
6
 

Abu Zahra memberi definisi „Iddah adalah suatu masa yang 

ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.
7
 Dalam definisi 

lain sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakr Ibn Mas‟ud al-Kasani bahwa 

„iddah menurut urf syara‟ adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan 

untuk mengakhiri apa yang tersisa dari sisa-sisa (atsar) pernikahan.
8
 

                                                             
4
Ibid 

5
Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, Juz II, (Beirut: Dār al-Ilmiah, 1987), h. 

103. 
6
Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh al-Ahkam asy-Syari‟ah fi Ahwal asy-Syari‟ah, (Beirut: 

Maktabah an-Nhdah, t.t), h. 426. 
7
Abu Zahra, al-Akhwal asy-Syakhsiyah, (Beirut; Dār al-Fikr, tt. ), 435. 

8
Abu Bakr Ibn Mas‟ud al-Kasani, Bada‟i al-Shana‟i fi Tartib asy-Syara‟i, (Beirut: Dār al-

Fikr, 1996), h. 277. 
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Dari berbagai definisi „iddah yang telah dikemukakan diatas maka 

dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang „iddah yaitu 

masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau  

putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau 

dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta‟abbud) 

maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan 

(istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. 

Kata „iddah dalam al-Qur‟an disebut sebanyak 11 kali, baik 

dihubungkan dengan kata ganti (dhamir) atau tidak. Kata „iddah yang disebut 

secara terpisah terdapat dalam QS. al- Baqarah (2): 184, 185; QS. at-Taubah 

(9): 36, 37; QS. al-Ahzab (33): 49; QS. ath- Thalaq (65): 1. Sementara kata 

„iddah yang dihubungkan dengan kata ganti baik jamak perempuan (hunna) 

maupun jamak untuk laki-laki (hum) terdapat di dalam QS. ath-Thalaq (65): 

1, 4; QS.al-Kahfi (18): 22; QS. al-Mudatsir (74): 31.
9
 

Dalam ayat- ayat tersebut, kata „iddah memiliki beberapa makna yang 

berbeda, yaitu: (a) mengganti jumlah puasa ramadhan yang ditinggalkan (QS. 

2: 184- 185); (b) jumlah bulan (QS. 9: 36-37); (c) waktu yang harus dilalui 

(masa tunggu) pasca perceraian bagi istri yang belum menikah lagi (QS. 33: 

49, QS. 65: 1,4); (d) jumlah penghuni gua (QS. 18: 22); (e) jumlah malaikat 

(QS. 74: 31). 

„Iddah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini berkaitan 

dengan „iddah dalam pengertian masa tunggu bagi istri pasca perceraian 

                                                             
9
Muhammad Fuad „Abd al-Baqi, Al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur‟an, cet. I 

(Libanon: Dar al-Ma‟rifah, 2002), h. 671-672  
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sebelum menikah lagi. Untuk memerintahkan perempuan agar menunggu 

selama masa „iddah tersebut, al-Qur‟an menggunakan kata kerja tarabbasa-

yatarabbasu seperti yang terdapat di dalam QS. al-Baqarah (2): 228, 234. 

Kata kerja tarabbasa-yatarabbasu juga terdapat di dalam QS. at-Taubah (9): 

98 dan QS. an-Nisa‟ (4): 141 yang memiliki arti menunggu.
10

 Adapun bentuk 

masdar dari kata kerja tersebut yaitu tarabbasu dapat dijumpai dalam QS. al-

Baqarah (2): 226, yang menjelaskan tenggang waktu bagi para suami yang 

melakukan „illa‟ (bersumpah tidak akan mencampuri istrinya), yaitu selama 

empat bulan. Setelah masa tersebut berakhir maka suami harus memilih 

antara kembali kepada istrinya atau menceraikannya. 

2. Dasar Hukum tentang ‘Iddah 

Kewajiban menjalankan „iddah bagi seorang perempuan setelah 

kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya dijelaskan di 

dalam al-Qur‟an maupun Sunnah.
11

  

Diantara nash al-Qur‟an yang menjelaskan tentang „iddah antara lain: 

a. Q. S. Al-Baqarah ayat 228:12 

                       

                             

                                                             
10

Ibid, h. 969. 
11

Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis (menurut al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan 

pendapat para Ulama), (Bandung: Mizan, 2012), h. 221. 
12

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 



23 
 

 
 

                         

               

Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika 

mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbanug dengan kewajiban menuntut 

cara yang ma‟ruf. Namun para suami mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.”(Q.s. al-Baqarah: 228). 

b. Q. S. Al-Baqarah ayat 234:13 

                           

                     

            

 

Artinya:“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (ber „iddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis „iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat. “( Q.s. al-Baqarah: 234) 

 

c. Q.S. Al-Ahzab ayat 49:
14

 

                       

                  

      

                                                             
13

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1999), h 

38. 
14

Ibid , h. 424. 
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Artinya: “(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak 

wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan 

lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.s. 

Al-Ahzab: 49 ) 

d. Q. S. A-l-Thalaq  ayat 4:
15

 

                       

                      

              

Artinya:“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid 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 tidak haid. Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah mereka ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa 
yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.”(Q.s.Al-Talaq: 4) 

e. Hadis tentang  „iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya 

dalam keadaan hamil adalah melahirkan, diperkuat dengan hadis 

shahih pada kitab shahih al-Bukhari dalam bab al-Thalaq, Nomor. 

4907:
16 

ِه أَن ُعبٌد هللِا بن  ٌْ ْحً بن  بكٌٍر َعْن اللٌث عن ٌزٌد أَن ابن ِشَهاب َكَتَب إَِل ٌَ َحَدَثَنا 

َف أَْفَتاها النبً  ٌْ َعَة األَْسَلِمٌَة َك ٌْ عبدهللا أَْخبرهُ عن أََنُه َكَتب إَِلً ابن األَْرَقِم أَن ٌسأل سب

 أَْن أَْنِكحَ صلى هللا علٌه وسلم َفَقالت أَْفَتاِنً إَِذاَوَضْعُت 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits 

dari Yazid bahwa Ibnu Syihab pernah menulis kepadanya 

bahwa Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, 

dari bapaknya bahwa ia telah menulis kepada Ibnu Arqam 

untuk bertanya kepada Subai‟ah Al Islamiyyah tentang fatwa 

                                                             
15

Al-Qur‟an.Al-Thalaq: 4. 
16

Shahih al-Bukhari, bab at-Thalaq, nomor hadis:  4907. 
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yang telah disampaikan kepada oleh Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam. Maka Subai‟ah berkata, “Beliau berfatwa kepadaku 

bahwa jika aku telah melahirkan, maka aku boleh menikah”. 

f. Hadis tentang „Iddah bagi Perempuan yang Zina 

َباِنً الَبصْ  صْ فِ حَ  نُ َحَدَثَنا ُعمر بْ  ٌْ  نُ بْ  ٌىَ حْ ٌَ  ناَ ثَ د  ب حَ هَ وَ  نُ بْ  هللاُ  دُ بْ عَ  ناَ ثَ د  ي حَ رِ الَش

ٌُوب عَ   لى  صَ  ً  بِ الن   نِ عَ  تْ بِ ثاَ  نْ بِ  عِ فِ ٌْ وَ رُ  نْ عَ  هللاُ  دِ بٌَ عُ  نُ سربْ بَ  نْ عَ  ٌمُ لْ ن سَ بْ  ةِ عَ ٌْ بَ رُ  نْ أَ

ُوِم اآلخِ مَ  لَ قاَ  مَ لّ سَ وَ  هِ ٌْ لَ عَ  هللاُ  ٌَ ٌُْؤِمُن ِباهلل َوال  هِ رِ ٌْ غَ  دُ لَ وَ  هَُماءَ  قُ سَ َفالَ ٌُ  رِ ن كاََن 

Artinya:“Menceritakan kepada kami „Umar Ibn Hafish al-Shaib ̅ni al-
Bashri menceritakan kepada kami „Abd Allah bin Wahab 

menceritakan Yahya bin Ayyub  dari Ruwaifi‟i Ibn Th ̅bit dia 
berkata: Nabi SAW bersabda: barang siapa beriman kepada Allah 

dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan 

anak orang lain.” (H.R. Abu Dawud) 

 

3. Macam-macam ‘Iddah 

Berdasarkan penjelasan tentang „iddah yang terdapat dalam nash al-

Qur‟an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi „iddah menjadi 

tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan 

melahirkan atau dicermati penentuan „iddah itu sendiri sebenarnya 

disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan keadaan istri dan akad 

perkawinan17. 

Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian 

suami, talak bain sughra maupun kubra dan fasakh (pembatalan) seperti 

murtadnya suami. Keadaan  istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah 

dicampuri atau belum, istri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah 

                                                             
17

Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarah al-ahkam asy-Syari‟ah fi ahwal asy-Syakhsiyyah, 

(Beirut: Maktabah an-Nahdah, 1987), Juz I, h. 429. 
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menopause, istri dalam keadaan hamil atau tidak, istri seorang yang 

merdeka atau hamba sahaya, dan istri seorang muslim atau kitabiyah.
18

 

Ditinjau dari jenis akad  maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan 

akad fasid. Secara umum maka „iddah dapat dibedakan sebagai berikut:
19

 

1) „Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga 

kali haid. 

2) „Iddah seorang istri yang sudah tidak haid (monopause) yaitu tiga 

bulan. 

3) „Iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 

empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil. 

4) „Iddah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan20. 

Adapun secara rinci pembagian „iddah dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. „Iddah berdasarkan haid 

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak baik 

raj‟i maupun ba‟in, baik ba‟in sughra maupun kubra atau karena fasakh 

seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan istri 

masih mengalami haid maka „iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi 

hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi syarat-syarat 

diantaranya:
21

 

                                                             
18

Syaikhu, dkk., Perbandingan Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madzhab, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h 128. 
19

Kamal Muchtar , Asas Hukum Perkawinan, (Jakarta:Bulan Bintang, 1987), h. 230. 
20

As-Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 277-278. 
21

Muhammad Isa Wahyudi, Fiqh „Iddah Klasik  dan  Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2009), h. 74. 
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a. Istri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya „iddah 

nya selesai dengan dua kali haid. 

b. Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, sedangkan apabila ia 

hamil „iddahnya selesai sampai ia melahirkan. 

c. Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang 

shahih. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun 

berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang shahih 

dianggap dukhul yang mewajibkan „iddah. Sedangkan ulama 

Syafi‟iyyah dalam  madzhab yang baru (qaul al-jadid) berpendapat 

bahwa khalwat tidak mewajibkan „iddah22. 

Penetapan „iddah dengan haid ini juga berlaku bagi istri yang 

ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil, dalam dua 

keadaan Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus 

perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber‟iddah berdasarkan 

haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia 

ber‟iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari 

yang merupakan „iddah atas kematian suami karena „iddah di sini adalah 

untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap 

suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan 

dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar‟i maka tidak wajib 

berduka atas suami.
23

 

 

                                                             
22

As-Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 278. 
23

Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syāfi‟i, (Edisi engkap) Buku 2, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 285. 
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2. „Iddah berdasarkan bilangan bulan 

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan 

telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan 

shahih dan tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia 

masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah monopause yaitu 

sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid 

kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau 

fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka „iddahnya adalah tiga 

bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 4. 

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia 

tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid „iddahnya empat 

bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 

234. 

3. „Iddah karena kematian suaminya 

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena 

kematian suami maka apabila istri dalam keadaan hamil „iddahnya sampai 

melahirkan. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa masa „iddah perempuan 

tersebut adalah sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami 

hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan 

sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas dan Ali bin Abi 

Thalib masa „iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari 

dua jenis „iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai 

melahirkan24. 
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Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Beirut: Daar Ilm, 2003), h. 77. 
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Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyah dan jumhur shahabat 

telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas‟ud dan Zaid bin 

Tsabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan: “‟iddahnya 

ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun 

suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan 

mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat al-Thalaq mentakhsis ayat 

Surat al-Baqarah yang menjelaskan „iddah bagi yang ditinggal mati 

suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena Surat al-Thalaq 

diturunkan setelah Surat al-Baqarah25. 

Kemudian, bagaimana „iddah perempuan hamil yang ternyata 

mengalami keguguran. Dalam hal ini, Ibnu Qudāmah membagi keadaan 

perempuan tersebut menjadi 5 hal, yaitu: 

1) Keluar dalam bentuk yang sudah jelas dan lengkap seperti manusia 

(kepala, tangan, kaki), maka „iddah nya selesai dengan keguguran 

tersebut. Jumhur ulama sepakat dengan hal ini. 

2) Keluar dalam bentuk nutfah atau darah yang tidak diketahui apakah 

sudah berbentuk manusia atau bukan, maka tidak ada hukum 

apapun yang terkait dengan keguguran ini, karena yang dikeluarkan 

bukan merupakan sosok bayi. 

3) Keluar dalam bentuk mudlghah dan tidak jelas bentuknya. Apabila 

terdapat saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk tersebut adalah 

sosok bayi, maka hukumnya seperti keadaan pertama. 
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Muhammad Yusuf Musa, Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami, Cet II, 

(Mesir: Daar Kutb, 1970), h. 349. 
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4) Keluar dalam bentuk mudlghah yang tidak berbentuk sosok bayi. 

Kemudian ada saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk ini 

merupakan awal penciptaan sosok bayi, maka masa „iddah nya 

tidak habis dengan keguguran tersebut, dikarenakan bentuknya 

tidak menyerupai sosok bayi tapi hanya darah saja. 

5) Keluar dalam bentuk mudlghah yang tidak berbentuk sosok bayi 

dan tidak ada saksi yang menyatakan bahwa itu merupakan 

permulaan sosok bayi, maka keguguran dalam hal ini tidak 

menyebabkan masa „iddah nya habis.
26

 

Dengan demikian dapat disimpukan bahwa, keguguran yang 

menjadi batas habisnya masa „iddah adalah jika yang keluar itu telah jelas 

dalam bentuk bayi, atau ada saksi ahli yang menyatakan bahwa itu 

merupakan sosok bayi. Dapat diperiksakan kedokter untuk memastikan 

yang keluar tersebut adalah janin dan bukan sekedar darah beku saja.
27

 

Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil „iddahnya adalah empat 

bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 234. Dalam hal ini 

tidak ada perbedaan baik istri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau 

kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum 

karena „iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan 

kesedihan dan rasa bela sungkawa atas kematian suami sehingga 
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Ahmad Ghundur, at-Talaqfial-Islamiyah wa al-Qanun, (Mesir: Dar al-M‟arif, 1967), h. 

291. 
27

Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, (tp, tt), h. 

493-498. 
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disyaratkan bahwa akadnya sahih, jika akadnya fasid maka „iddahnya 

dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. 

Semua ketentuan ini adalah bagi istri yang merdeka sementara jika 

istri adalah hamba sahaya dan  hamil maka „iddahnya sama dengan istri 

yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih 

mengalami haid „iddahnya adalah dua kali haid28. 

4. „Iddah bagi istri qabla ad-dukhul 

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul 

(hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian maka wajib bagi istri 

untuk ber‟iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika 

putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada 

kewajiban „iddah bagi istri. Jika nikahnya berdasarkan akad sahih 

disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya 

khalwaat shahih sudah mewajibkan untuk ber‟iddah sebaliknya jika 

berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber‟iddah kecuali telah terjadi 

dukhul hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban „iddah bagi istri 

yang dicerai sebelum dicampuri (qabla ad-dukhul) berdasarkan firman 

Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49.29 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2006), h. 

315. 
29

Al-Qur‟an. Al-Ahzab: 49. 
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Artinya: “(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak 

wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan 

lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.s. 

Al-Ahzab: 49 ) 

 

4. Hak Dan Kewajiban Wanita Ketika Ber’iddah 

a. Hak wanita yang ber‟iddah talak raj‟i
30

 

Wanita yang ber‟iddah talak raj‟i (setelah talak boleh rujuk 

kembali), para fuqaha‟ tidak berbeda pendapat bahwa istri berhak 

mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Sedangkan istri 

wajib tinggal bersama suami31. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

al-Thalaq ayat 1 dan 2: 

                       

                    

                        

                          

                 

                     

                    

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 

                                                             
30

Dahlan, Abdul Aziz, Iddah, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van 

Hoeve, 2001), h. 640. 
31

Abdullah Muhaimin As‟ad, Risalah Nikah, (Surabaya: Bintang Terang, 1993) h. 115. 
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iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 

janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali 

Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka 

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 

dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan 

kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 

akan Mengadakan baginya jalan keluar. (Q.s  al-Thalaq ayat 

1-2) 

b. Hak wanita yang ber‟iddah talak ba‟in 

Para fuqaha‟ berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat bagi 

wanita yang ditalak ba‟in, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Para ulama 

Kuffah berpendapat bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan tempat 

tinggal dan nafkah.
32

 

Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan ulama Kuffah wanita 

itu mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti yang ditalak raj‟i 

karena dia wajib menghabiskan masa „iddah itu di rumah suaminya. 

Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak jatuhnya talak 

tanpa bergantung pada adanya kesempatan atau tidak adanya putusan 

pengadilan. Hutang itu dihapuskan kecuali sudah dibayar lunas atau 

dibebaskan.
33

 

Ulama Hanabilah, Dzahiriyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat 

bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai 
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M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2006), h. 222. 
33

Kamil Muhammad „Uwaida,  Fiqh Wanita,  (Jakarta: Pustaka al-Kautsa 2007),  h.  423. 
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imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba‟in suami tidak 

punya hak rujuk. Oleh karena itu, tidak ada nafkah dan tempat tinggal 

bagi wanita tersebut, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan dari 

Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya untuk yang ketiga 

kalinya, bahwa Nabi SAW tidak menyediakan nafkah dan tempat 

tinggal baginya.
34

 

c. Hak wanita yang ber‟iddah karena suaminya meninggal 

Seorang janda yang suaminya meninggal, apabila ternyata 

suaminya tidak mempunyai rumah sendiri dan tidak mempunyai bekal 

yang dapat dijadikan biaya hidup oleh istrinya, maka boleh kembali 

kepada orang tuanya. Namun, jika pada saat dia menerima berita duka 

berada di rumah salah seorang dari kaum muslimin, ia diperbolehkan 

tinggal di rumah tersebut jika pemilik rumah tidak keberatan untuk 

menerima dan menanggung kehidupannya sampai selesai masa „iddah35. 

d. Kewajiban wanita ketika ber‟iddah 

Selain memperoleh hak atas mantan suami selama ber‟iddah 

seperti nafkah dan tempat tinggal, wanita tersebut juga memiliki 

beberapa kewajiban. Pertama, larangan menerima pinangan (khitbah). 

Laki-laki asing tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang 

dalam masa „iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan 

yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dia tetap 

diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang 
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M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada 

Media, 2006), h. 222. 
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Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro U, 2008), h. 348. 
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sedang „iddah karena kematian suami36. Kedua, larangan menikah 

dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa 

„iddah maka perkawinan tersebut bathil. Sebab, wanita itu tidak boleh 

menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. Ketiga, larangan 

keluar dari rumah37, tetapi masih ada perdebatan dari para ulama 

mengenai larangan ini. Keempat, bagi wanita yang ditinggal mati suami 

diwajibkan untuk menjalankan ihdad38. Baik yang masih kecil maupun 

sudah dewasa. Ihdad ini dilakukan dengan menjauhi hal-hal berikut: 

a) Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh para 

ahli fikih pada umumnya, kecuali sebagian ulama Syafi‟iyyah seperti 

Ibnu Jarir. 

b) Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih. Akan 

tetapi, ulama Hanabilah membolehkan memakai sutera berwarna putih 

karena menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. 

c) Memakai pakaian yang berbau wangi. 

d) Memakain pakaian yang dicelup dengan warna mencolok. 

e) Memakai wangi-wangian pada tubuhnya, kecuali untuk 

menghilangkan bau tak sedap pada kemaluannya sehabis haid. 

f) Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian 

maupun tidak. 
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Muhammad Isna Wahyudi, Fikih „Iddah Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: 

Pustaka Pesantren, Cet I, 2009), h. 103. 
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Muhammad Isna Wahyudi, Op. Cit, h. 104. 
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Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 

2008), h. 302 
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g) Memakai celak. Namun menurut para ahli fikih, memakai celak 

dengan tujuan pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari. 

h) Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semisal yang 

berkaitan dengan pewarnaan39. 

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan hukum wanita 

yang keluar rumah selama dalam masa „iddah. Menurut madzhab Hanafi, 

wanita yang ditalak raj‟i dan ba‟in tidak boleh keluar rumahnya, baik di 

siang hari maupun malam hari. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati 

oleh suaminya, dia boleh keluar rumah pada waktu siang hari dan pada 

awal malam. Tapi tidak diperbolehkan menginap di rumah orang lain 

selain rumahnya sendiri40. 

Menurut madzhab Hanafi, perbedaan antara dua permasalahan 

tersebut adalah perempuan yang ditalak masih dalam tanggungan nafkah 

suaminya. Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar rumah. Berbeda dengan 

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia sudah tidak 

mendapatkan nafkah lagi. Oleh sebab itu dia harus keluar rumah pada 

waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya41. 

Madzhab Hanbali membolehkan keluar rumah pada waktu siang 

hari, baik ketika sedang menjalani „iddah karena talak atau karena 

suaminya meninggal. Ibnu Qudāmah, salah satu pengikut Hanbali 

berkata”Perempuan yang menjalani masa „iddah diperbolehkan keluar 
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Ibid, h. 110-111. 
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As-Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 134. 
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untuk mencari sesuatu demi kebutuhannya, baik masa „iddah yang 

disebabkan talak atau karena suaminya meninggal dunia”42. 

5. Hikmah dan Tujuan ‘Iddah 

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi 

kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat 

hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. 

Adapun hikmah disyari‟atkannya „iddah antara lain43: 

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak 

berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan 

bercampurnya keturunan. 

2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya. 

3. Memperpanjang waktu untuk ruju‟ bagi suami yang menjatuhkan talaq 

raj‟i. 

4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa 

sedih atas kepergiannya. 

5. Kehati-hatian (ihtiyat) terhadap hak suami yang kedua. 

6. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk 

memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talaq 

ba‟in. 

7. Ihdad bagi istri atas kematian suaminya. 

8. Memuliakan istri merdeka dari pada istri hamba sahaya. 

9. Perlindungan terhadap penyakit seks menular. 
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Ibid, h. 135. 
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Abdul Majied Khon, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), h. 320. 
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Selain beberapa hikmah di atas, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa 

„iddah adalah salah satu perkara yang bersifat ibadah (ta‟bbud) yang tidak 

diketahui hikmahnya selain Allah SWT44. Sehingga kewajiban 

disyari‟atkannya „iddah itu bukan semata-mata karena hikmah yang ada di 

dalamnya akan tetapi menjadi salah satu pengabdian seorang hamba 

kepada Allah. 

Sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau 

tidaknya seorang perempuan tidak harus menunggu minimal sampai satu 

kali haid, akan tetapi dalam hal ini terdapat hikmah diantara maksud 

ditetapkannya „iddah adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah 

pihak untuk saling berpikir dan intropeksi terhadap diri sehingga dapat 

membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang 

bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya „iddah menunjukkan bahwa 

ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (mitsaqan ghalizan) 

yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak45. 

 

B. Biografi Ibnu Qudāmah 

1. Riwayat Hidup Ibnu Qudāmah 

Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama dari madzhab Hanbali 

dan dikenal sebagai ahli fiqih dari madzhab tersebut. Ibnu Qud mah 
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Abdul Aziz dkk, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah Cet I, 2009), h. 318. 
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Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri‟ wa Falsafatuh, (Beirut: Daar al-fikr, 1997), 

Juz II, h. 84-85. 



39 
 

 
 

mempunyai pengaruh yang besar pada pemikiran madzhab Hanbali 

khususnya dalam bidang fiqih. 

Nama lengkap dari Ibnu Qud ̅mah adalah Imam Al-Qudwah Al-

„Al ̅mah Al-Mujtahid Im ̅m M ̅waffaq al-Din Ab ̅ Muhammad „Abd Allah 

Ibn Ahmad bin Muhammad bin Qud ̅mah bin Miqd ̅mu bin Nasru al-

Maqdisiyyu al-Jamm ̅iliyyu al-Dimasqi al-Sh ̅lihi al_Hanbali.
46

 Beliau 

dilahirkan pada bulan Sha‟b ̅n tahun 541 H/ 1147 M, di kota jam ̅‟il dari 

A‟m ̅lu Nabalis sebuah daerah dekat Bait al-Maqdis dari bumi Palestina.
47

 

Menurut para sejarawan, Ibnu Qud ̅mah adalah keturunan Umar bin 

Khattab Khalifah kedua dari al-Khulaf ̅ ar-Rashid ̅n melalui jalur „Abd 

Allah bin „Umar bin Khattab. Pada umur sepuluh tahun, Ibnu Qudāmah 

beserta keluarganya berpindah tempat dari kota Jam ̅il ke Yerussalem pada 

tahun 551 H/ 1156 M dan bermukim di sana selama satu tahun. Kemudian 

ia dan keluarganya pindah kembali ke daerah Jabal Qaisyun di Damaskus. 

Disinilah Ibnu Qud ̅mah memulai pendidikan pertamanya dengan 

mempelajari al-Qur‟an dari ayahnya Ab ̅ Abbas Ahmad Bin Muhammad 

Ibnu Qud ̅mah, yang juga seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia 

serta seorang yang zuhud. Selanjutnya ia berguru kepada para ulama 

Damaskus lainnya dan menghafal Muhtasar Al-Khiraqi dan kitab-kitab 

lainnya.
48
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„Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud mah, al-Mughn , juz 1 (Q hirah: al- 

Hajar,t.t), h.  6. 
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Ibid.,  h. 7. 
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Pada usia dua puluh tahun, Ibnu Qud ̅mah memulai perjalanannya 

untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqih, dan pada tahun 561 

H/1156 M, dengan ditemani saudaranya, yaitu anak pamannya al-H ̅fid 

„Abd al Gh ̅n  ̅ bin Abd al-w ̅hid bin „Ali al-Maqdis ,̅ ia berangkat ke 

Bagdad dan belajar dari Syeikh „Abd al-Q ̅dir Al-Jael ̅n  ̅dan juga Ibnu al-

jauzi. Di sini Ibnu Qud ̅mah mengkaji ulang Muhtasar Al-Khiraqi yang 

telah dihafalnya di Damaskus dengan penuh ketelitian dan kesungguhannya. 

Ia belajar dengan syeikh ‟Abdul Q ̅dir al-Jaelani hingga gurunya tersebut 

meninggal dunia.
49

 

Selanjutnya ia berguru pada Syeikh N ̅sih al-Isl ̅m‟Ab ̅ al-Fath 

Nasir Ibn Mann  ̅ (w. 583 H) untuk mengkaji kepada beliau madzhab 

Hanbali dan mazdhab-mazdhab yang lain. Ia menetap di Baghdad selama 4 

tahun. Di kota ini juga ia mengkaji hadis-hadis dengan sanadnya secara 

langsung. Guru-guru Ibnu Qud ̅mah di Damaskus antara lain; Ab ̅ al-

Q ̅sim Hibbah Allah Ibn Al-Daqqaq (w. 562 H), dan sebagainya.
50

 

Pada tahun 578 H, ia pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah al 

Mukarramah, disana ia juga menimba ilmu dari Al-Mub ̅rak bin Ali bin 

Husain bin „Abdullah bin Muhammad al- Tabb ̅kh al-Baghdadi, seorang 

ulama besar dari madzhab Hanbali di bidang Fiqh dan Ush ̅l Fiqh. 

Kemudian ia kembali ke Baghdad lagi dan kembali berguru pada Ibnu 
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Manni selama setahun.
51

 Ibnu Manni juga termasuk salah satu ahli Fiqh dan 

Ush ̅l Fiqh dari madzhab Hanbali. 

Kemudian setelah itu, Ibnu Qud ̅mah kembali ke Damaskus untuk 

mengembangkan ilmu yang didapatnya dengan mengajar dan menulis buku. 

Banyak para santri yang menimba ilmu kepada beliau seperti ilmu hadis, 

fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. 

Ibnu Qud ̅mah menikah dengan Maryam binti Ab ̅ Bakar bin‟Abd 

Allah bin S ̅id al-Maqdis ,̅ anak perempuan pamannya sendiri. Dari 

pernikahannya dengan Maryam, ia mendapatkan tiga anak laki-laki yang 

diberi nama‟Isa, Muhammad, Yahya dan dua orang perempuan Safiyah dan 

Fatimah. Namun ketiga anak laki-lakinya meninggal dahulu sebelum Ibnu 

Qudāmah meninggal.
52

 

Imam Ibnu Qud ̅mah wafat pada hari Sabtu, yang bertepatan dengan 

hari raya Idul Fitri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung 

Qaisyun di Shalihiya, disebuah lereng di atas J mi‟ Al-Hanabilah.
53

 

Ibnu Qud ̅mah dikenal oleh Ulama sezamannya sebagai seorang 

Ulama besar yang sarat dengan berbagai ilmu. Ia menguasai berbagai ilmu 

sehingga gurunya sendiri, Ibnu Manni dari Baghdad, mengakui keunggulan 

dan kecerdasan Ibnu Qud ̅mah. 

Ab ̅ Sh ̅mah mengatakan:
54

“Bahwa al-Muwafiq (Ibnu Qudāmah) 

setelah kematian saudaranya. Ab  ̀ „Umar. Ia menjadi orang yang sangat 
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Ibid. Al-Mughni. h  8. 
52

Ibid. 11. 
53

Ibid. 
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terkenal di seluruh Damaskus. Biasanya dia berkhutbah Juma‟ah jika dia 

tidak hadir maka yang menggantikan adalah anak dari abu Umar. Dan 

menjadi referensi madzhab Hanbali diseluruh Damaskus. Dan dia menjadi 

imam shalat di seluruh negeri Damaskus. 

2. Guru-guru dan Murid Ibnu Qud ̅mah 

Ibnu Qud ̅mah telah menuntut ilmu fiqih, hadis, al-Qur‟an dari 

ulama-ulama yang terkenal di Basrah, Damaskus dan Makkah. Di antara 

ulama-ulama tersebut adalah:
55

 

a. Ab ̅ al-Fadli Ahmad bin Sh ̅lih bin Sh ̅fi‟ al-Jibliyy  ̅(w. 565 H). 

b. Ab ̅ al-Ma‟ ̅fi Ahmad bin „Abd al-Ghan  ̅bin Muhammad bin „Umar bin 

Han f̅ah al-B ̅jisr ̅iyyi (w. 563 H). 

c. Ahmad bin Muhammad bin Qud ̅mah al-Maqdis .̅ 

d. Khad j̅ah binti Ahmad bin al-Hasan al-Nahraw ̅niyah (w. 570 H). 

e. Ab ̅ Zar‟ah T ̅hir bin Muhammad bin T ̅hir al-Maqdis  ̅(w. 566 H). 

f.  Jam ̅l al-D n̅ al-faraj „Abd al-Rahman bin „Ali bin Muhammad ibn al-

Jauz  ̅(w. 597 H). 

g. Ab ̅ Muhammad „Abd Allah bin Ahmad ibn  al-Khashsh ̅ al-Baghd ̅di 

(w. 578 H). 

h. Ab ̅ al-Ma‟ ̅fi „Abd Allah bin „Abd Allah bin „Abd al-Rahman bin 

Ahmad bin Ali bin Sh ̅bir al-Sulam  ̅al-Dimasq  ̅(w. 576 H). 

i.  Ab ̅ Muhammad „Abd al-W ̅hid bin Husayn al-B ̅rizi (w. 562 H). 

                                                                                                                                                                       
54

Ibid. 7. 
55

Ibnu Qud mah Dalam Muqaddimah al-Taww b na (Q hirah: D r al-Am , 1993), h. 

11-17. 
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j.  Ab ̅ Han f̅ah Muhammad bin „Ab d̅ Allah al-Khat b̅  ̅al-Hanafi (w. 571 

H). 

k. Ab ̅ Ahmad Ma‟mar bin „Abd al-W ̅hid bin Raj ̅ Ibn al-F ̅khir (w. 583 

H). 

l. N ̅shih al-Isl ̅m Ab ̅ al-Fat ̅h Nashir bin Fity ̅n bin Matar Ibn al-Mann  ̅

al-Nahraw ̅n  ̅(w. 583 H). 

m. Ab ̅ al-Q ̅sim Yahy ̅ bin Ts ̅bit bin Bund ̅r al-D n̅awariy al-Baghd ̅di 

al-Baqq ̅l al-Wak l̅ (w. 560 H). 

n. Ab ̅ al-Muk ̅ram al-Mub ̅rak bin Muhammad bin Mu‟mar al-B ̅dar ̅iyy 

al-Baghd ̅di (w. 567 H). 

o. Ab ̅ T ̅lib al-Mub ̅rak bin „Ali bin Muhammad Ibn Khudair al-Baghd ̅di 

(w. 562 H). 

p. Ab ̅ Muhammad al-Mub ̅rak bin „Ali  al-Baghd ̅di al-Hanbali (w. 575 

H). 

q. Ab ̅ al-Hasan „Ali bin „Abd al-Rahman bin Muhammad al-T ̅s  ̅ al-

Baghd ̅di (w. 563 H). 

Setelah menimba ilmu dari berbagai ulama‟, Ibnu Qud ̅mah kembali 

ke Damaskus untuk menetap dan mengembangkan ilmu yang didapatnya 

dengan mengajar dan menulis buku. Banyak para murid yang menimba ilmu 

kepada beliau seperti ilmu hadis, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Di antara 

murid-murid Ibnu Qud ̅mah adalah:
56

 

                                                             
56

Ibnu Qud mah Dalam Muqaddimah al-Mughn ,  Juz 1 (Q hirah: al-Hajar, t.t), h.  18-

26. 
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a. Zakk  ̅ al-D n̅ Ab ̅ Ish ̅q Ibrah m̅ bin „Abd al-Rahman bin Ahmad al-

Ma‟arr  ̅al-Ba‟l  ̅al-Hanbal  ̅(w. 691 H). 

b. Taq y̅ al-D n̅ Ab ̅ Ish ̅q Ibrah m̅ bin „Ali bin Ahmad bin Fadil al-W ̅sit  ̅

al-Shalih  ̅al- Hanbal  ̅al-H ̅fiz (w. 693 H). 

c. „Izzu al-D n̅ Ahmad bin Ibrah m̅ bin „Abd al-W ̅hid al-Maqdis y̅ al- 

Shalih  ̅(w. 688 H). 

d. Ab ̅ al-„Abb ̅s Ahmad bin Sal ̅mah bin Ahmad al-Najj ̅ri al-Harr ̅n  ̅al- 

Hanbal  ̅(w. 646 H). 

e. Sayfu al-D n̅ Ab ̅ al-„Abb ̅s Ahmad bin „abd al-D ̅imi bin Ni‟mah al-

Maqdis  ̅(w. 669 H). 

f.  Diy ̅ al-D n̅ Ab ̅ „Abd Allah Muhammad bin „Abd al-W ̅hid bin Ahmad 

al-Sa‟di al- Maqdis  ̅al-Jamm ̅‟illi (w. 643 H). 

g. „Im ̅d al-D n̅ Ab ̅ Muhammad „Abd al-H ̅    bin Badr ̅ni bin Shibi bin 

Tarkh ̅n al- Maqdis  ̅al-N ̅bulus  ̅(w. 689 H). 

h. Jam ̅l al-D n̅ Ab ̅ Zakariyy ̅ Yahy ̅ bin Ab  ̅Mansh ̅r bin Ab  ̅ al-Fatah 

al-Harr ̅n  ̅al-Hanbal  ̅(w. 678 H). 

i. Shamsu al-D n̅ Ab ̅ „Abd Allah Muhammad bin „Abd al-Rahman bin 

„Abd al- W ̅hid al-Sa‟di (w. 688 H). 

j.  Ab ̅ „Ali Y ̅suf bin Ahmad bin Ab  ̅ Bakar al-Ghas ̅ll  ̅ al-Shalihi al-

Halj ̅ri (w. 700 H). 

k. Shamsu al-D n̅ Ab ̅ al-Mutaffar Y ̅suf bin Qizughli al-Turki (w. 654 H) 

l.  Ab ̅Muhammad „Abd al-Muhsin bin „Abd al-Karim bin D ̅fir al-Hisni 

al-Hushri (w. 615 H). 
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m. Sharif al-D n̅ Ab ̅Muhammad „Abd Allah bin Muhammad bin Ahmad 

bin Qud ̅mahal- Maqdis  ̅(w. 643 H). 

n. Taq a̅l-D n̅ Ab ̅Muhammad „Abd S ̅tii bin „Abd Ham d̅ bin Muhammad 

al- Maqdis  ̅(w. 679 H). 

Dari kesekian muridnya, banyak yang menjadi ulama fiqh setelah 

menimba ilmu kepada beliau. Ada dua muridnya yang paling menonjol 

diantara kesemuanya adalah Abū al-Fajr „Abd al-Rahman bin Muhammad 

bin Qudāmah, dia berprofesi sebagai seorang qādhi terkemuka di Damaskus. 

Dan al-„Imad Ibrāhim bin „Abd al-Wāhid bin „Ali bin Surūr al-Maqdisī al-

Dimisqī. 

Adapun Silsilah perjalanan pendidikan guru-guru dan para murid 

Ibnu Qud ̅mah, jika digambarkan ke dalam sebuah skema adalah seperti 

berikut: 57
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“Ibnu Qud mah”, Ensklopedi Hukum Islam, jilid 2, ed. Abdul Azis Dahlan,  cet al. 

(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),  h. 94. 
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3.  Karya-karya Ibnu Qud ̅mah 

Imam Ibnu Qud ̅mah meninggalkan karya-karya ilmiah dan dalam 

bentuk tulisan-tulisan, baik di bidang fiqih, hadis, tafsir maupun yang lain. 

Menurut penelitian „Abd al-Az z̅ „Abd al-Rahman Al-S ̅‟id, seorang ahli 

Fiqih dari Saudi Arabia yang menulis tesis dengan judul Ibnu Qud ̅mah wa 

As ̅rah al-Usuliyyah (Ibnu Qud ̅mah dan Pengarang Ushulnya) 

berpendapat, karya Ibnu Qud ̅mah seluruhnya dalam berbagai bidang ilmu 

berjumlah tiga puluh satu buah dalam ukuran besar dan kecil.
58

 

Namun dalam muqaddimah kitab al-Mughni ̅yang ditulis oleh „Abd 

Allah al-Muhsin al-Taraki ̅ dan „Abd al-Fata̅h Muhammad menyebutkan, 

karya Ibnu Quda̅mah berjumlah 47 buah. Baik dalam bidang Ushu̅l al- Din̅, 

Ushul al-Fiqh, Tafsir, Hadis, Fiqh dan sebagainya. Adapun diantara karya-

karya besar Ibnu Quda̅mah tersebut adalah:
59

 

a. Al-Mughni ̅ Sharah Muhtasar al-Khiraqi, di dalam kitab tersebut 

menerangkan berbagai permasalahan fikih, dari berbagai ulama madzhab 

lainnya. 

b. Al-K ̅f ,̅ di dalam kitab ini Ibnu Qud ̅mah menyebutkan beberapa 

pendapat yang lebih luas dan dalil-dalil dalam setiap masalah, kemudian 

beliau mendiskusikannya dan menggali kesimpulan untuk memilih 

pendapat yang paling kuat. 
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“Ibnu Qud mah”, Ensklopedi Hukum Islam, jilid 2, ed. Abdul Azis Dahlan , cet al. 

(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),  h. 620. 
59

Ibnu Qud mah, dalam Muqaddimah al-Mughn , juz 1(Q hirah:, al-Hajar, t.t), 26-36. 

Lihat juga dalam Muqadidimah al-Taww b na (Q hirah: D r al-Am n, 1993), h.  10-11. 
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c. Al-„Umdah fi al-Fiqih, kitab ini berisi permasalahan-permasalahan fikih 

menurut satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Dalam kitab ini, Ibnu 

Qudāmah tidak menyebutkan banyak dalil, tetapi hanya menyebutkan 

beberapa dalil saja. 

d. Al-Mughni; dalam kitab ini Ibnu Qudāmah menyebut dua pendapat 

Imam Madzhab, yaitu Imam Ahmad, atau dua pendapat yang dinilai 

terkuat dari ulama-ulama dalam madzhab Hanbali. Beliau juga 

menyebutkan beberapa permasalahan yang tidak disebutkan dalam kitab 

Al-Umdah. Hanya saja, beliau tidak menyebutkan dalil-dalilnya. 

e. Raudah an-Nazir fi Us ̅l al-Fiqih, merupakan kitab ushul fiqh dan 

membahasa persoalan-persoalan ushul fiqh. Kitab ini merupakan kitab 

ushul fiqh yang tertua dalam madzhab Hanbali. 

f. Mukhtasar fi Gh ̅rib al-Hadis, menerangkan tentang hadis-hadis 

gh ̅ribAl-Burh ̅n fi Mas ̅ilati al-Qur‟an, kitab ini membahas tentang 

ilmu-ilmu al-Qur‟an. 

g. Fadhail al-Saha̅bah, kitab ini menerangkan tentang kelebihan-kelebihan 

para shahabat. 

h. al-Mutaha̅bbin̅a fi Allah, kitab Tasawuf. 

i. Dhamm al-Muwaswisin̅a. 

j. al-Tabayyin̅a fi Nasb al-Qarashiyin̅a 

k. al-Istibsha̅ra fi Nasb Al-Ansa̅r, kitab membahas tentang keturunan orang-

orang Ansa̅r. 

l. Kita̅b al-Riqqah wa al-Baka̅i. 
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m. Dhamm ma̅ „alayhi madda „u̅ al-Tasawwuf. 

n. Dhamm al-Ta‟wil, kitab ini membahas tentang persoalan ta‟wil. 

o. Kita̅b al-Tawwa̅bin̅ fi Al-Hadis, terdiri atas dua jilid; membahas tentang 

taubat dalam hadis. 

p. Dan sebagainya. 

Di antara karya-karya Ibnu Quda̅mah tersebut, kalangan ada dua kitab 

yang paling terkenal dan menjadi rujukan para Ulama, yakni al-Mughni ̅

merupakan kitab fikih standar dalam madzhab Hanbali, keistimewaan kitab 

ini adalah adanya perbandingan antara pendapat di kalangan madzhab 

Hanbali mengenai satu masalah dengan pendapat dari para ulama-ulama 

madzhab lain.
60

 

Jika pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan yang lainnya, selalu 

diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat madzhab Hanbali, 

sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “walana Hadis Rasu̅l Allah…” 

(alasan kami adalah hadis Rasulullah), dalam kitab ini terlihat jelas 

keterikatan Ibnu Qudāmah kepada teks ayat atau hadis, sesuai dengan 

prinsip madzhab Hanbali. Karena itu jarang sekali beliau menggunakan 

argumentasi akal.
61

 

4. Kondisi Sosial Pada Masa Kehidupan Ibnu Qud ̅mah  

Ibnu Quda̅mah dilahirkan pada bulan Sha‟ba̅n tahun 541 H/1147 M, 

di kota jama̅‟il dari A‟ma̅lu Na̅balis sebuah daerah dekat Bait al-Maqdis dari 
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Ibnu Qud mah, Dalam Muqaddimah al-Mughn , juz 1(Q hirah:, al-

Hajar, t.t), h.  34-35. 
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“Ibnu Qud mah”, Ensklopedi Hukum Islam, jilid 2, ed. Abdul Azis Dahlan, et al. 

(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),  h. 95. 
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bumi Palestina.
62

 Pada saat itu tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan 

daerah sekitarnya. Karenanya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu 

Qudāmah hijrah bersama keluarganya ke Damaskus. 

Pada usia dua puluh tahun, Ibnu Qudāmah memulai perjalanannya 

untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqih, ia berangkat ke Baghdad 

dan belajar dari  Syeikh Abd al-Qa̅dir Al-Jaela̅ni ̅ dan juga Ibnu al-Jauzi. 

Pada saat itu kota Baghdad merupakan ibukota pemerintahan dinasti 

Abbasiyah, yang muncul menjadi pusat peradaban dunia yang mempuyai 

tingkat kemakmuran yang luar biasa dikalangan internasional. Baghdad juga 

merupakan pusat kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan bersama Kuffah 

dan Basrah.
63

 

5.  Integritas Ulama Terhadap Ibnu Qudāmah 

Ibnu Qudāmah adalah seorang Ulama besar yang berpengaruh dalam 

mengembangkan Madzhab Hanbali, karena dia banyak melahirkan karya-

karya besar yang menjadi standar dalam Madzhab Hanbali, terutama Dua 

kitab beliau yakni al-Mughni dan Raudhah al-Nazir, kitab ini dijadikan 

rujukan para ulama. Al-Mughni merupakan kitab fikih standar dalam 

Madzhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini ádalah bahwa pendapat kalangan 

Madzhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan 

madzhab lainnya. 

Syaikhul Islami Ibnu Taimiyah berkata:  “ setelah al-Auza‟i, tidak 

ada orang yang masuk ke negeri Syam yang lebih mapan dibidang fiqih 
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melebihi al-Muwaffaq”. Ibn Ash-Shalah berkata: “saya tidak pernah melihat 

orang sealim seperti al-Muwaffaq”. 

Imam Adz-Dzahabi berkata: “Dia termasuk salah seorang dari para 

imam yang ternama dan pengarang beberapa kitab
64

. 

Ibnu Katsir berkata: “Dia adalah Syaikhul Islam, seorang Imam yang 

alim dan pandai, tidak ada orang di zamannya dan juga zaman sebelumnya 

dalam waktu yang berdekatan yang lebih faqih dari dia.Banyak para ulama 

yang memuji Ibnu Qudāmah dan memuji keindahan kitabnya diantaranya 

adalah : 

a. Penulis kitab Al Wafi bi Al Wafayat berkata : “ Ibnu Qudāmah adalah 

orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang 

sangat menguasai ilmu Khilaf (Perbandingan Madzhab), Fara‟id ( Ilmu 

Waris), Ushul Fiqh, Fiqh, Nahwu, Hisab (Ilmu Hitung), serta ilmu 

Nujum (Astronomi) dan Al Manak. Selama jangka waktu tertentu, dia 

telah menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab al- Khiraqi, al-

Hidayah dan kemudian kitab Mukhtasar al-Hidayah, setelah itu, dia pun 

menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab-kitab hasil 

karyanya
65

. 

b. Sabth Ibnu al-Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Qudāmah dalam 

perkataannya :” Dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan 

sangat benci kepada kelompok Musyabbihah (yang menyerupakan Allah 

                                                             
64
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Ibnu Qudāmah,  Al-Mughni, Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib, Fathurrahman, 

(Jakarta: Pustaka Azzarn, 2007), cet. ke-1. h. 10 
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dengan Makhluk). Dia pernah berkata :” diantara syarat syahnya tasybih 

(menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain) adalah jika seseorang 

dapat melihat sesuatu tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan 

dengan yang lain, jika demikian, maka adakah orang yang dapat melihat 

Allah hingga ia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain”
66

. 

c. Ibnu Rajab menjelaskan tentang sikap Ibnu Qudāmah kepada para 

Mutakallim (ahli ilmu kalam), “ Dia memandang tidak perlu berdiskusi 

dengan para mutakallim tentang masalah ilmu kalam. Dia punya 

perhatian yang besar terhadap riwayat (dari orang-orang terdahulu) baik 

dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal akidah maupun hal 

lainnya” 

d. Dhiya‟uddin al-Maqdisi mengutip perkataan al-Baha‟ yang menjelaskan 

tentang keberanian Ibnu Qudamah, “Dia pernah maju ke medan 

pertempuran guna menghadapi musuh hingga dia terluka di bagian 

telapak tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh dengan 

menggunakan panah
67

. 

e. Ibnu Muflih, penulis kitab al-Mubdi berkata : “ Muwaffaquddin telah 

menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab islam. Cita-citanya 

untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai. Kitabnya itu sangat 

bagus dalam madzhab Hanbali. 
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C. Teori Maqasid al-Syari’ah 

1. Pengertian Maqasid al-Syari’ah 

Konsep Maqashid al-Syari‟ah sebenarnya telah dimulai dari masa al-

Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali 

kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih 

bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 

H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwafaqat Ushul 

al-Ahkam. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syari‟at ditetapkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-„Ibad), baik di dunia 

maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau menjadi 

maqashid al-Syari‟ah. Dengan kata lain, penetapan syari‟at baik secara 

keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan) di dasarkan pada 

suatu „Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan 

hamba.
68

 

Secara lughawi (bahasa) maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata 

yakni maqashid dan syari‟ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari 

maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan.
69

 Syari‟ah secara bahasa 

 اء  م  ى ال  ل  ا   ر  د  ح  ت   ع  ض  ىا  م  ل  ا  

Artinya: Berarti jalan yang menuju air. 

 

Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber 

pokok kehidupan.
70
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Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwwafaqat Fi Ushul al-Syari‟ah, Jilid II, (Kairo: Mustafa 
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Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathu al-Daraini 

mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu 

sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.
71

 

Sedangkan Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki 

hukum Islam adalah kemaslahatan.
72

 

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi 

maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqashid dharuriyyat, Maqashid 

hajiyyat, Maqashid tahsiniyyat, dharuriyyat artinya harus ada demi 

kemaslahatan hamba yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, 

misalnya rukun Islam. Hajiyyat  maksudnya sesuatu yang dibutuhkan 

untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukshah (keringanan) tidak 

berpuasa bagi orang sakit. Tahsiniyyat artinya sesuatu yang diambil untuk 

kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang 

mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharuriyyat beliau 

jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama 

(hifdz ad-Dīn), (2) menjaga jiwa (hifdz an-Nafs), (3) menjaga akal (hifdz 

al-„Aql), (4) menjaga keturunan (hifdz an-Nasl), (5) menjaga harta (hifdz 

al-Mal).
73

 

Maqashid al-Syari‟ah adalah jamak dari maksud yang berasal dari fi‟il 

qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti 
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Facthur Rahman, Islam, (Bandung, Pustaka, 1984), h. 140. 
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Fathi al-Daraini, al-Manhaj al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra‟yi fi Tasyri‟, (Damasyik: 
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Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958), h. 366. 
73

Ibid, h. 5. 



55 
 

 
 

hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.
74

 Sedangkan Syari‟at berarti 

jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah 

sumber keadilan
75

 dan jalan menuju sumber kehidupan.
76

menurut Yusuf 

Qardhowi dalam bukunya “Membumikan Syari‟at Islam” dengan 

mengutip dari “Mu‟jam al-Fadz al-Quran al-Karim” menjelaskan bahwa 

kata Syari‟at berasal dari kata Syara‟a al- Syari‟a yang berarti 

menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata Syir‟ah 

dan Syari‟ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk 

mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak 

memerlukan bantuan alat lain.
77

 

Pengertian Maqashid al-Syari‟ah secara istilah tidak ada definisi 

khusus yang dibuat oleh para ulama ushul fiqh, boleh jadi hal ini sudah 

maklum di kalangan mereka. Termasuk syeikh Maqashid  (al-Syatibi) itu 

sendiri tidak membuat ta‟rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan 

tentang syari‟ah dan fungsinya bagi manusia seperti yang terdapat dalam 

kitab Muwaffaqat juz II yang dikutip dari ungkapannya sendiri: 

اع  ا م  ي  دن  ال  و   ن  ي  ي الد  ف   م  ه  لح  ا  ص  م   م  يا  ق   ي  ف   ع  ر  ا الش   د  اص  ق  م   ق  ي  ق  ح  ت  ل   ت  ع  ض  و   ة  ع  زي  لش  ا   ه  ذ  ه    

Sesungguhnya syari‟at itu bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 
 

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi   

 د  با  ع  ل  ا  لح  ا  ص  م   ة  ع  و  ز  ش  م   م  ا  ك  ح  ل  ا  
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76
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“Hukum-hukum disyari‟atkan untuk kemaslahatan hamba.” 

 

Sedangkan secara terminologis, makna  Maqashid al-Syari‟ah 

berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang 

holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan 

defenisi yang konkrit dan komperhensip tentang Maqashid al-Syari‟ah 

defenisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan 

padanan-padanan maknanya. al-Bannani memaknainya dengan hikmah 

hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-

Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-

Ghazali, al-Amidi dan al-Hajib mendefenisikannya dengan menggapai 

manfaat dan menolak mafsadat. Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, 

Maqashid al-Syari‟ah adalah tujuan-tujuan disyari‟atkannya hukum oleh 

Allah S.W.T. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari‟atan hukum Allah mengandung 

Maqashid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia. 

2. Tujuan Maqasid al-Syari’ah 

Adapun tujuan Maqashid al-Syari‟ah adalah untuk kemaslahatan 

manusia seperti yang dijelaskan didalam Q.S al-Anbiya‟ ayat 107: 

               

Artinya: Dan kamitidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (Q.s. al-

Anbiyā: 107) 

 

Hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat 

manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tidaklah berwujud rahmat itu 
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apabila hukum islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan 

kebahagiaan bagi manusia.
78

 

Dalam kita memperhatikan tujuan syara‟ kita memperhatikan:
79

 

a) Tujuan syara‟ mensyari‟atkan hukum. Yaitu untuk kemaslahantan para 

hamba di dunia dan akhirat. Tujuan inilah yang terwujud dalam segala 

hukum Islam. Tak ada sesuatu hukum Islam yang mengandung 

kemaslahatan yang hakiki. Walaupun kemaslahatan itu sebagian tidak 

nampak bagi sebagian manusia. 

b) Tujuan syara‟ dalam mempergunakan uslub dan „uruf bahasa yang 

dapat difahamkan oleh yang dihadapkan hukum kepadanya. 

c) Tujuan syara‟ dalam membuat hukum untuk dibebani para mukallaf 

mengerjakan hukum-hukum itu. 

Tujuan syar‟i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum 

kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-

kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang 

dharuriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat. 

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari‟at adalah untuk 

menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga 

kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum 

muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang 

terbaik karena Allah berbuat kebaikan demi hamba-Nya.
80
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3. Teori-teori Maqashid al-Syari’ah 

Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada  tiga. 

Terutama hukum taklifi, yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan 

suatu perbuatan atau tidak melakukannya, memilih antara melakukan 

perbuatan atau tidak melakukannya, dan hukum melakukan perbuatan 

karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan 

hukum tersebut. Ketiga tujuan hukum tersebut juga dilihat dari segi tingkat 

dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri, yaitu:
81

 

a. Tujuan Primer (kebutuhan dharuriyat) 

Tujuan primer atau kebutuhan dharuriyat hukum Islam adalah 

segala hal yang menjadi sendi eksestensi kehidupan manusia yang harus 

ada demi kemaslahatan mereka. Kebutuhan dharuriyat ini hanya bisa 

dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut al-

dharuriyyat al-khams atau al-kulliyat al-khams atau sering juga disebut 

Maqashid al-Syari‟ah, yaitu lima tujuan hukum Islam yang telah 

disepakati bukan hanya oleh ulama hukum Islam melainkan juga oleh 

agamawan. Kelima tujuan agama itu ialah memelihara Agama, 

memelihara jiwa, memelihara Akal, memelihara Keturunan dan 

memelihara Harta. 

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqashid al-

syari‟ah. Berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan 

dengan peringkatnya masing-masing.
82

 

                                                             
81

Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1999), 

h. 101. 
82

Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131. 



59 
 

 
 

a. Memelihara Agama (Hifd al-Din) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dpat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara 

dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat 

primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu 

diabaikan, maka akan terancamlah eksestensi agama. 

2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 

shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang 

bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak 

akan  mengancam eksestensi agama, melainkan hanya akan 

mepersulita bagi orang yang melakukannya. 

3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 

sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. 

Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat. 

Membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat 

kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak 

mungkin untuk dilakukan , maka hal ini tidak akan mengancam 

eksestensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang 

melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang 
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boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk 

kelompok dharuriyyat.  

Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai 

pelengkap tahsiniyyat, karena keberadaannya sangat diperlukan 

bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukan 

dalam kategori hajiyyat atau dharuriyyat. Namun kalau mengikuti 

pengelompokan diatas, tidak berarti sesuatu yang termasuk 

tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan 

menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyyat. 

b. Memelihara Jiwa (Hifd al-Nafs) 

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi 

kebutuhan pokok yang berupa makanan untuk mempertahankan 

hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 

terancamnya eksestensi jiwa manusia. 

2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan 

berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal. 

Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam 

eksestensi manusia, melainkan mempersulit hidupnya. 

3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, sperti 

ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya 

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan 
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mengancam jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan 

seseorang. 

c. Memelihara akal (Hifd al‟Aqal) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti 

diharamkan meminum minuman keras, jika ketentuan ini tidak 

diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksestensi akal. 

2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan 

menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka 

tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, 

dalam kaitannya dengan pengenbangan ilmu pengetahuan. 

3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 

menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 

yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak 

akan mengancam eksestensi akal secara langsung. 

d. Memelihara Keturunan (Hifd an-Nasl) 

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti 

disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina, kalau kegiatan ini 

diabaikan, maka eksestensi keturunan akan terancam. 
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2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti 

ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu 

akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak 

disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 

kesulitan, karena ia harus membayar mahar mitsili. Sedangkan 

dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 

menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya 

tidak harmonis. 

3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 

disyari‟atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Jika hal 

ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan, 

dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 

e. Memelihara Harta (Hifd al-Mal) 

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syari‟at 

tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 

orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan ini 

dilanggar, maka berakibat terancamnya eksestensi harta. 

2) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyah, seperti syariat 

tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak 

dipakai, maka tidak akan mengancam eksestensi harta, melainkan 
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akan mempersulit orang yang akan mengancam eksestensi harta, 

melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. 

3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan 

tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya 

dengan etika bermu‟amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan 

berpengaruh pada sah tidaknya jual beli, sebab peringkat yang 

ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua 

dan pertama. 

b. Tujuan Sekunder (kebutuhan hajiyyat) 

Tujuan sekunder atau kebutuhan hajiyyat hukum Islam adalah 

segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan 

kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek 

hajiyyat ini tidak sampai mengancam eksestensi kehidupan manusia 

menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan 

kesukaran saja. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat 

dalam ibadah, adat, mu‟amalah dan jinayat. 

Terpeliharanya tujuan sekunder hukum Islam dalam ibadah 

umpamanya dapat tercapai dengan adanya hukum rukshah yang 

berbentuk dispensasi untuk menjama‟ dan mengqasar shalat bagi 

mereka yang sedang dalam perjalanan/safar atau mereka yang tengah 

mengalami kesulitan, baik karena sakit atau sebab lainnya. Contoh 

tujuan hukum sekunder dalam adat, seperti adanya kebolehan berburu 
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dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik 

berupa makanan, minuman, sandang, papan, dan sebagainya. 

Tujuan hukum sekunder dalam bidang mu‟amalah dapat tercapai 

antara lain dengan adanya masaqqah merupakan sistem kerja salam 

dalam pertanian, yakni sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan 

paroan sawah. Jual beli saham, yaitu sistem jual beli pesanan dan 

pembayaran dimuka atau kemudian hari setelah terjadi penyerahan 

barang yang diperjual belikan. 

Contoh tujuan hukum sekunder dalam bidang jinayat seperti 

adanya sistem sumpah (al-Yamin) atau denda (diyat) dalam proses 

pembuktian dan pemberian sanksi hukum atas pelaku tindak pidana.
83

 

c. Tujuan Tersier (kebutuhan tahsiniyyat) 

Tujuan tersier atau kebutuhan tahsiniyyat hukum Islam tindakan 

atau sifat-sifat yang berhubungan al-Mukarim al-Akhlaq (budi pekerti 

mulia), serta pemiliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang 

ibadah, adat dan mu‟amalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak 

terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan 

berbahaya seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak 

akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. 

Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang 

kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, 
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menyalahi kepatutan, sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi 

dan masyarakat.  

Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat 

dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau al-Akhlaq al-Karimah, budi 

pekerti atau akhlaq yang mulia ini mencakup etika hukum, baik etika 

hukum ibadah, mu‟amalah, adat, pidana atau jinayat. 

Etika hukum ibadah umpamanya dicerminkan dengan adanya 

ketetapan hukum bersuci atau thaharah, menutup aurat, mensucikan dan 

membersihkan najis dari tempat ibadah, melaksanakan kebaikan dalam 

bentuk shadaqah. 

Etika hukum dalam adat umpamanya tercermin dengan adanya 

hukum dan etika tentang bagaimana seharusnya makan-minum, 

isyraf/berlebihan. Etika hukum dalam hukum pidana atau fiqh jinayat 

umpamanya tercermin dengan adanya ketentuan yang melarang 

membunuh wanita dalam keadaan perang. Etika hukum tersebut di atas 

merujuk kepada kebaikan dan keutamaan demi tercapainya tujuan-

tujuan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Apabila tidak tercapai 

tujuan hukum tersier tersebut tidak akan mengakibatkan hilangnya 

eksestensi tujuan hukum primer dan sekunder.
84

 

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia 

(dharuriyyat), hajiyyat, dan tahsiniyyat) diatas, dalam mencapai 

kesempatan yang di inginkan syara‟ sulit untuk di pisahkan satu sama 
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lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyyat merupakan kebutuhan yang 

esensial, tapi untuk kesempurnaannya di perlukan aspek-aspek hajiyyat 

dan tahsiniyyat. Hajiyyat merupakan penyempurnaan bagi dharuriyyat 

adalah dasar dari segi kemaslahatan manusia. 

Sekalipun dikatakan dharuriyyat merupakan dasar untuk adanya 

hajiyyat dan tahsiniyyat, tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua 

kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya 

eksestensi dharuriyyat secara keseluruhan. 

Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syara‟i dalam 

mensyari‟atkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut terpenuhi. 

Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan 

satu kesatuan yang sulit dipisahkan.
85
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BAB III 

PEMIKIRAN IBNU QUDᾹMAH TENTANG  ‘IDDAH 

 

A. Pemikiran Ibnu Qudāmah tentang ‘Iddah 

1. Pengertian dan Hukum ‘Iddah 

Menurut Ibnu Qudāmah, „Iddah adalah masa menunggu yang harus di 

jalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, ia juga 

berpendapat, „iddah bagi perempuan adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil 

dari al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟.
1
 

Kewajiban menjalankan masa „iddah bagi seorang perempuan 

didasarkan dalam al-Qur‟an, Allah berfirman:
2



                       

                             

                         

               

Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuknya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu 

menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 

seimbanug dengan kewajiban menuntut cara yang ma‟ruf. 

Namun para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”(Q.s. al-Baqarah: 228). 

Firman Allah QS. Al-Thalaq ayat 4:3 

                                                             
1
Ibnu Qudamah. al-Mughn , juz 7,  h.  193-194. 

2
Al-Qur‟an, al-Baqarah: 228. 

3
Al-Qur‟an. Al-Thalaq: 4. 
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Artinya:“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid 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 tidak haid. Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah mereka ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa 

yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.”(Q.s.Al-Talaq: 4) 

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 234:4 

                           

                     

             

Artinya:“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (ber „iddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis „iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat. “( Q.s. al-Baqarah: 234) 

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, yang menjadi dasar hukum „iddah 

adalah:5 

َسهَّى لاََل:  َٔ  ِّ ٍْ ًَّ َصهىَّ هللاُ َعهَ ٌَّ انَُثِ حَ اَ ًَ ٍْ اُُو َسهَ انٍٍَٕو رَ يْ الَ ٌَِحُم ِل َع َٔ ٍُ تِاهللِ  أٍَج ذُْؤِي

َق شاَلٍَز نٍَِالِ االِخر أٌ ذُِحدَّ عَ  ْٕ َٔ َعْشرا  هَى َيٍٍِّد فَ ِجٓا أَْرتََعح أَشٍٓر  ْٔ  , إاِلَ َعهى َز

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Tidak 

halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari 

                                                             
4
Ibid. al-Qur‟an  al-Baqarah: 234. 

5
Ab  al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj. Sahih Muslim (D r al-Ihy  al-Kutub al-„arabiyah, 

t.t), h. 762. 
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tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, maka berkabungnya 

adalah selama empat bulan sepuluh hari.”(H.R. Muslim) 

 

Sedangkan dari ijma‟ adalah umat islam telah berkonsensus bagi 

wajibnya „iddah secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat 

mengenai jenis-jenis „iddah.
6
 

Selain wajib bagi perempuan muslim, Ibnu Quda̅mah juga 

berpendapat, „iddah juga diwajibkan kepada perempuan ahl al-dhimmah, baik 

perempuan tersebut adalah istri laki-laki muslim atau ahlu al-dhimmah. 

Pendapat ini berdasarkan keumuman ayat-ayat yang memerintahkan untuk 

menjalani masa „iddah.
7
 

2. Macam-macam dan Hitungan Masa ‘iddah 

Sebelum membahas macam-macam „iddah perlu dijelaskan terlebih 

dahulu pengertian quru‟. Kata al-quru‟ secara bahasa adalah sama antara 

pengertian suci dan haid. Jamaknya adalah aqr ̅‟, quru‟ dan aqru‟.
8
 

Sedangkan Ibnu Quda̅mah mengartikan kata quru‟ dengan haid, karena 

haid dikenal untuk membersihkan rahim. Hal ini sesuai dengan tujuan „iddah, 

dimana yang menunjukkan kebersihan rahim adalah haid bukan suci. 

Berdasarkan surat al-Thalaq ayat 4.
9
 

Ketentuan lama masa „iddah bagi setiap wanita  dapat berbeda-beda. 

Ibnu Quda̅mah membedakan „iddah dengan tiga macam, yaitu; „iddah dengan 

                                                             
6
Ibnu Qud mah, al-Mughn , jilid 7 (Q hirah:, al-Hajar, t.t), h. 194. 

7
Ibid. 

8
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, juz 9 (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), h.  

7172. 
9
Ibnu  Qud mah, al-Mughn , Jilid 7 (Q hirah:, al-Hajar, t.t), h. 197-198. 
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hitungan haid (al-qur ̅), „iddah dengan hitungan bulan (al-shuh ̅r) dan „iddah 

hamil (al-hamli).
10

 

Jika dicermati penentuan „iddah tersebut sebenarnya dapat disesuaikan 

dengan sebab perceraian dan kondisi perempuan ketika terjadi perceraian. 

Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan kerena kematian dan talak atau 

berdasarkan kondisi seorang istri yang dibedakan apakah sudah dicampuri 

atau belum, istri yang masih belum haid, menopouse, dan istri dalam keadaan 

hamil atau tidak. 

1) „Iddah bagi Perempuan yang di Ditalak 

Menurut  Ibnu Quda̅mah, seorang perempuan yang perkawinannya 

putus karena talak dan belum melakukan hubungan dengan suaminnya (qabla 

al-Duhu̅l) dan sebelum melakukan khalwat, tidak memiliki kewajiban untuk 

menjalankan „iddah. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:
11

 

                       

                  

      

Artinya: “(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak 

wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah dan 

lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.s. 

Al-Ahzab: 49 ) 

Oleh karena itu, perempuan tersebut dapat langsung melakukan 

perkawinan dengan laki-laki lain setelah perceraian. Maka, sebaliknya, istri 
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Ibid. h. 194-195. 
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Al-Qur‟an. Al-Ahzab (33): 49. 
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yang sudah melakukan hubungan (ba‟da al-dukhu̅l) wajib menjalani untuk 

„iddah. 

Namun kewajiban menjalani „iddah juga harus dijalankan bagi 

perempuan yang sudah berkhalwat dengan suaminya, akan tetapi belum 

dicampuri dan kemudian istrinya di talak, maka istri tersebut tetap harus 

menjalani „iddah, sama persis dengan seorang istri yang telah dicampuri yaitu 

tiga kali haid. 

Sedangkan „iddah bagi perempuan yang ditalak dan dia masih 

mengalami haid maka diwajibkan baginya untuk menjalani „iddah selama tiga 

kali haid.Ketentuan ini berdasarkan firman Allah.
12

 

                         

                               

                            

            

Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuknya dalam 

masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. 

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbanug dengan 

kewajiban menuntut cara yang ma‟ruf. Namun para suami 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”( Q.s. Al-Baqarah: 228) 

Dan apabila perempuan yang ditalak sementara ia masih dalam 

keadaan hamil maka „iddahnya adalah sampai ia melahirkan anaknya. Hal ini 

berdasarkan firman Allah:
13
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Al-Qur‟an. Al-Baqarah: 228. 
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Artinya:”Dan perempuan-perempuan (yang ditalak) yang tidak haid 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 tidak haid. 

Dan perempuan-perempuan yang hamil (yang ditalak), waktu 

„iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(Q.s.Al-

Thalaq: 4 ) 

2) „Iddah bagi perempuan yang Belum Haid dan Menopause 

Sementara itu „iddah bagi yang belum haid karena masih kecil atau 

sudah tua dan tidak haid (menopause) maka „iddahnya adalah tiga bulan, 

berdasarkan firman Allah:
14

 

                       

                      

              

Artinya:”Dan perempuan-perempuan (yang ditalak) yang tidak haid 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 tidak haid. 

Dan perempuan-perempuan yang hamil (yang ditalak), waktu 

„iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(Q.s.Al-Talaq 

: 4 ) 

                                                                                                                                                                       
13

Al-Qur‟an. Al-Thalaq: 4. 
14

Ibid. 
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Mengenai usia haid, minimal usia haid adalah sembilan tahun 

sedangkan mengenai usia menopause, Ibnu Quda̅mah menilai batasan usia 

menopause adalah hingga usia lima puluh tahun. Hal ini sesuai dengan ucapan 

Aisyah:
15

 “Dia tidak akan melihat anak di dalam perutnya setelah berusia lima 

puluh tahun”. 

3) „Iddah bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia 

Ibnu Qudāmah berpendapat, para ulama berijima‟ tentang „iddah Bagi 

perempuan muslimah merdeka yang tidak hamil dan ditinggal mati suaminya 

maka „iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik ia sudah dicampuri oleh 

suaminya ataupun belum, baik usianya sudah dewasa ataupun masih kecil.
16

 

Hal ini berdasarkan firman Allah:17 

                           

                     

            

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis „iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat”.( Q.s. al-Baqarah: 234) 

4) „Iddah bagi Perempuan yang Hamil 

Ibnu Qudamah berpendapat, apabila seorang suami menceraikan 

istrinya atau dia wafat, sedangkan istrinya dalam keadaan hamil, maka „iddah 

                                                             
15

Ibnu Qud mah. al-Mughn , juz 11. 217. 
16

Ibid. 194. 
17

Al-Qur‟an. Surat al-Baqarah: 234. 
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sang istri tidak berakhir kecuali setelah melahirkan, baik istrinya wanita 

merdeka atau seorang budak”.
18

 Hal ini berdasarkan firman Allah yang 

berbunyi:
19

 

                       

                      

              

Artinya:”Dan perempuan-perempuan (yang ditalak) yang tidak haid 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 tidak haid. 

Dan perempuan-perempuan yang hamil (yang ditalak), waktu 

„iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(Q.s.Al-

Thalaq: 4 ) 
Ia menilai ayat ke-4 surat al-Thalaq ini turun lebih akhir dibandingkan 

denagn surat al-Baqarah ayat 234, sehingga mentakhsis (mempersempit 

cakupan) makna ayat 234 surat al-Baqarah. Jadi „iddahnya adalah sampai 

melahirkan. 

Ia juga berpendapat, Para ulama pada seluruh masa telah sepakat 

bahwa seorang istri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka „iddahnya 

berakhir ketika ia melahirkan, begitu juga dengan istri yang ditinggal mati 

suaminya dalam keadaan hamil, „iddahnya hingga saat melahirkan.
20

 Adapun 

dalil dari jumhur ulama‟ ini adalah hadis:
21

 

                                                             
18

Ibnu Qud mah. al-Mughn , juz 11 (Q hirah:, al-Hajar, t.t), h. 227. 
19

Al-Qur‟an. Surat al-Thalaq: 4. 
20

Ibnu Qud mah. al-Mughn , h. 227. 
21

Al-Bukh r , Shahih al- Bukh r , jilid 2, h. 224-225 
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ٍَْد هللاِ تٍ  ٌْ ُعثَ ِّ أَ ٍْ ٌْ اتٍ ِشَٓاٍب َكرََة إِنَ ٌْد أَ ٍْ ٌَِس ٍِْس َع ٍْ انه ٍِْر َع ًَ تٍ ٌَُك َحَدشََُا ٌَْح

ٌْ ٌسأل ُسثٍََْعحَ األَْسهًٍَحََكٍفَ  ِّ اََُّ َكرَة إِنَى اتٍ األْرلَى أ  َعثد هللاِ أَخثرُِ عٍ أَتٍ

سَ ٍْ هَ عَ  ى هللُاُ َصهَّ  ىَّ ثِ أْفرَاَْا انَُّ  َٔ َِْكحَ ِّ  ٌْ أَ َضْعُد أَ َٔ  هَى فَمَانْد أَفرَاَِى إَِذا

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits 

dari Yazid bahwa Ibnu Syihab pernah menulis surat kepadanya 

bahwa Ubaidillah bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, 

dari bapaknya bahwa ia  telah menulis kepada Ibnu Arqam 

untuk bertanya kepada Subai‟ah Al Aslamiyyah „alaihi 

wasallam. Maka Subai‟ah berkata, “Beliau berfatwa padaku 

bahwa jika aku telah melahirkan, maka aku boleh 

menikah”(H.R Bukhari.) 

Menurut Ibnu Quda̅mah dalam kasus Subai‟ah, ia adalah perempuan 

hamil yang ditinggal mati suaminya, maka „iddahnya seperti perempuan yang 

dicerai ketika hamil, yaitu menunggu hingga saat melahirkan. Hal ini 

dikuatkan, bahwa salah satu hikmah „iddah adalah untuk mengetahui ke-steril-

an kandungan seorang perempuan. Dan dengan melahirkan, sudah menjadi 

bukti yang paling jelas bahwa kandungannya telah bersih dari janin, maka 

sudah sepatutnya proses melahirkan menjadi batas akhir „iddah.
22

 

Kalau janin yang berada di dalam kandungan hanya satu, maka „iddah 

berakhir ketika janin itu dilahirkan dan telah terlepas semua anggota tubuh. 

Kalau masih ada sebagian tubuh yang masih menempel, maka „iddahnya 

belum berakhir hingga semua tubuhnya terlepas. Karena proses kelahiran baru 

dinyatakan sempurna setelah semua bagian tubuh janin telah keluar. 

Namun jika kandungannya terdapat dua janin atau bahkan lebih, maka 

masa „iddah belum berakhir hingga menuntaskan semua janin tersebut, karena 
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Ibnu Qud mah. Al-Mughn , juz 11, h.  228. 
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semua janin itu termasuk dalam kategori hamil. Karena proses kelahiran baru 

dinyatakan sempurna setelah semua bagian tubuh janin sudah keluar.
23

 

Kemudian, bagaimana „iddah perempuan hamil yang ternyata 

mengalami keguguran. Dalam hal ini, Ibnu Qudāmah membagi keadaan 

perempuan tersebut menjadi 5 hal, yaitu: 

a) Keluar dalam bentuk yang sudah jelas dan lengkap seperti manusia 

(kepala, tangan, kaki), maka „iddah nya selesai dengan keguguran 

tersebut. Jumhur ulama sepakat dengan hal ini. 

b) Keluar dalam bentuk nutfah atau darah yang tidak diketahui apakah 

sudah berbentuk manusia atau bukan, maka tidak ada hukum apapun 

yang terkait dengan keguguran ini, karena yang dikeluarkan bukan 

merupakan sosok bayi. 

c) Keluar dalam bentuk mudlghah dan tidak jelas bentuknya. Apabila 

terdapat saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk tersebut adalah 

sosok bayi, maka hukumnya seperti keadaan pertama. 

d) Keluar dalam bentuk mudlghah yang tidak berbentuk sosok bayi. 

Kemudian ada saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk ini 

merupakan awal penciptaan sosok bayi, maka masa „iddah nya tidak 

habis dengan keguguran tersebut, dikarenakan bentuknya tidak 

menyerupai sosok bayi tapi hanya darah saja. 

e) Keluar dalam bentuk mudlghah yang tidak berbentuk sosok bayi dan 

tidak ada saksi yang menyatakan bahwa itu merupakan permulaan 
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Ibid. 229-230. 
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sosok bayi, maka keguguran dalam hal ini tidak menyebabkan masa 

„iddah nya habis. 

Dengan demikian dapat disimpukan bahwa, keguguran yang menjadi 

batas habisnya masa „iddah adalah jika yang keluar itu telah jelas dalam 

bentuk bayi, atau ada saksi ahli yang menyatakan bahwa itu merupakan sosok 

bayi. Dapat diperiksakan kedokter untuk memastikan yang keluar tersebut 

adalah janin dan bukan sekedar darah beku saja. 

Sebab salah satu hikmah diberlakukannya „iddah adalah untuk 

mengetahui kekosongan rahim seorang wanita, agar tidak terjadi percampuran 

benih dan kesamaran nasab anak yang lahir nanti. Apabila di masa „iddah si 

wanita menikah dengan orang lain, maka pernikahannya tidak sah. Sebab 

selama menjalani masa „iddah sang istri tidak boleh menikah karena masih 

adanya hak suami yang pertama. Oleh karena itu, pernikahan yang demikian 

dianggap batil. Kasusnya sama dengan seorang masih menjadi istri seorang 

laki-laki menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika terjadi pernikahan yang 

demikian (si wanita masih menjalani masa „iddah), maka keduanya harus 

dipisahkan. Jika dalam pernikahan tersebut tidak terjadi persetubuhan, maka 

„iddah nya si wanita sesuai dengan kondisi yang sedang dijalaninya, yaitu 

meneruskan „iddah yang sedang dijalani. Akad nikah yang kedua (di saat 

wanita dalam masa „iddah) tidak memutuskan perjalanan „iddah nya. Sebab 

pernikahan yang kedua tersebut tidak sah. Dalam kondisi yang demikian, 

wanita tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari 

suami yang pertama, sebab wanita tersebut telah berlaku nusyuz. 
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Jika dalam pernikahannya yang kedua terjadi persetubuhan, maka 

hitungan „iddah dari suami pertama menjadi putus. Tidak ada perbedaan 

dalam kasus ini, apakah laki-laki tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang 

demikian haram atau tidak mengetahui. 

Al-Qadhi mengatakan bahwa jika dalam persetubuhan tersebut si laki-

laki mengetahui bahwa si wanita sedang menjalani „iddah dan dia tahu bahwa 

perbuatan yang demikian diharamkan, maka status perbuatannya adalah zina. 

Dan „iddah yang sedang dijalani oleh si wanita tidak terputus, alias tetap 

dilanjutkan. Sebab pernikahan yang terjadi tidak menjadi sebab wanita 

tersebut berstatus sebagai istrinya. Jika lahir anak dari persetubuhan tersebut, 

maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi 

wanita yang sedang menjalani „iddah tersebut. Jika laki-laki yang menikahi 

wanita tersebut tidak mengetahui bahwa si wanita yang dinikahinya sedang 

menjalani „iddah atau tidak tahu mengenai keharamannya, dalam kasus yang 

demikian, „iddah wanita tersebut terputus dengan sebab adanya persetubuhan. 

Sebab dengan persetubuhan tersebut dia menjadi firasy (teman ranjang) laki-

laki tersebut. „Iddah dimaksudkan untuk mengetahui kosongnya rahim si 

wanita dan keberadaannya sebagai istri menafikan hal yang demikian. 

Menurut Ibnu Qudāmah dalam masalah ini adalah, persetubuhan 

tersebut terjadi berdasarkan akad nikah yang bersifat syubhat. Oleh karena itu, 

„iddah nya terputus, sebagaimana dia tidak mengetahui. Jika mereka 

mengatakan bahwa dengan pernikahan tesebut sang wanita tidak menjalani 
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firasy bagi orang yang baru menikahinya, kami jawab: meski demikian, anak 

yang lahir tidak dinisbatkan kepada suami pertama. 

Dengan demikian, dalam kasus tersebut suami yang baru harus 

berpisah dengan wanita tersebut. Jika suami baru tersebut tidak mau pisah, 

maka harus dipaksa berpisah. Jika telah terjadi perpisahan, maka si wanita 

harus meneruskan „iddah nya dari suami yang pertama. Sebab hak suami 

pertama lebih dahulu ada. „Iddah nya si wanita dari suami yang pertama 

didasari oleh akad nikah yang shahih. Jika si wanita telah menyempurnakan 

„iddah nya dari suami pertama, maka setelah itu, dia harus menjalani „iddah 

dari suami kedua. Kedua „iddah tersebut tidak bisa digabungkan. Sebab dua 

„iddah tersebut berasal dari dua orang laki-laki yang berbeda. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa „iddah nya bisa digabung. 

Wanita tersebut wajib menjalani „iddah selama tiga quru‟ setelah dia berpisah 

dari suaminya yang kedua yang menikahinya di masa „iddah. Sebab tujuan 

dari „iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim dan ini dilakukan 

dengan menjalani „iddah selama tiga quru‟. 

Menurut Ibnu Qudāmah dalam masalah ini adalah apa yang 

diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa‟id bin Al-Musayyab 

dan Sulaiman bin Yasār “Sesungguhnya Thulaihah dahulu adalah istri Rasyid 

al-Tsaqafi. Kemudian dia dinikahi oleh orang lain ketika masih menjalani 

masa „iddah. Sangat mengetahui, Umar memukul wanita tersebut dan 

memukul laki-laki yang menikahinya dengan cemati dari kayu dengan 

beberapa kali pukulan. Setelah itu, Umar memisahkan keduanya.  
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Kemudian Umar berkata, “Setiap wanita yang menikah dalam kondisi 

sedang menajalani „iddah, jika suami yang baru menikahinya belum 

menyetubuhinya, maka pisahkanlah keduanya, kemudian si wanita 

meneruskan masa „iddah dari suaminya yang pertama. Jika suami yang baru 

menikahinya sudah menyetubuhinya, maka pisahkan keduanya. Setelah itu si 

wanita wajib meneruskan sisa „iddah dari suami yang pertama. Setelah selesai, 

maka wanita tersebut wajib menjalani „iddah dari suaminya yang baru 

menikahinya dan laki-laki tersebut yang menikahinya dalam masa „iddah 

selamanya tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. 

Diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, dari Imam Ali bahwa dia 

pernah dihadapkan pada permasalahan yang sama, seorang laki-laki menikahi 

wanita yang sedang menjalani „iddah. Dalam keputusannya dia menetapkan 

bahwa keduanya dipisahkan dan sang wanita berhak mendapatkan mahar, 

karena telah terjadinya penghalalan farji. Kemudian si wanita meneruskan sisa 

„iddah dari suaminya yang pertama dan setelah itu dia wajib menjalani „iddah 

dari suaminya yang baru menikahinya dalam masa „iddah. 

Inilah pendapat dua orang Khalifah Rasulullah dan tidak diketahui 

adanya sahabat lain yang menentang pendapat keduanya. Sebabnya adalah, 

masing-masing keduanya (suami) memiliki hak yang tidak bisa digabung. 

Seperti dua piutang yang pembayarannya tidak bisa dianggap satu. 

Maksudnya adalah suami yang kedua (yang pernah menikahinya disaat 

si wanita sedang menjalani „iddah) boleh menikahnya setelah wanita tersebut 

selesai menjalani dua kali „iddah.  Mengenai suami yang pertama, jika 
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thalaknya thalak tiga, maka dia tidak boleh menikahi mantan istrinya, 

meskipun telah terjadi persetubuhan anatara wanita tersebut dengan orang 

lain. Sebab pernikahan yang menjadi dasar persetubuhan tersebut batil (tidak 

sah). Jika thalaknya bukan thalak tiga, maka dia boleh menikah dengan wanita 

tersebut setelah si wanita selesai menjalani dua kali „iddah. Jika thalaknya 

raj‟i, maka dia boleh merujuknya disaat si wanita sedang menjalani masa 

„iddah darinya (suami pertama). 

5) „Iddah bagi Perempuan yang berzina 

Ibnu Qudāmah berpendapat, seorang perempuan yang berzina tidak 

boleh dinikahi. Dan dia wajib menjalankan „iddah dengan waktu yang telah 

ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia 

hamil. Jika dia mempunyai suami, maka suaminya tidak boleh 

menyetubuhinya sampai „iddahnya habis.
24

 Hal ini berdasarkan hadis:
25 

ًَّ يُ  ٍْ عَ  حُ ًَ هَ سَ  ٍْ تِ  دُ ًَّ حَ ا يُ َُ شَ ً حدَّ هِ فٍْ ا انُ  َُ شَ دَّ حَ   ٍْ عَ  ةٍ ٍْ ثِ حَ  ًْ تِ اَ  ٍْ تِ  دُ ٌْ سِ ً ٌَ شُِ دَّ حَ  كُ حَ سْ اِ  ٍْ تِ  دٍ ح

 ا  ثْ طٍِ فٍُا خَ  اوَ لَ  الَ ي لَ ارِ صَ َْ ااَل  دْ اتِ شَ  ٍْ تِ  عْ فِ ٌْ َٔ رُ  ٍْ عَ  ًْ اَِ عَ ُْ انصَ  شْ َُ ٍ حَ عَ  قٍ ْٔ زُ رْ ً  يَ تِ اَ 

ٍ ٍْ َُ حُ  وَ ْٕ ٌَ  لُ ْٕ مُ ٌَ  ىَ هّ سَ َٔ  ِّ ٍْ هَ عَ  ى هللاُ هّ هللا صَ  لَ ْٕ سُ رَ  دُ عْ ًِ ا سَ  يَ الَّ ل نكى اِ َٕ لْ  اَ اَل  ًْ َِ ا اِ يَّ اَ  الَ لَ 

َٔ تِ  ٍُ يِ ؤْ ٌُ  ئٍ رِ يْ ِلِ ه  حِ ٌَ  الَ  الَ لَ  ا َٓ ئُ رِ ثْ رَ سْ ى ٌَ رَّ حَ  ًِّ ثِ انسَّ  ٍَ يِ  جٍ اَ رَ يْ اِ  هىَ عَ  عَ مَ ٌَ  ٌْ اَ  رِ خِ ْاألَ  وِ ْٕ ٍَ انْ اهلل 

 الَ َٔ  انىِ ثَ انحَ  ٌِ ٍاَ ذْ اِ  ًْ ُِ عْ ٌَ  ُِ رَ ٍْ غَ  عَ رْ زَ  ُِ اءَ يَ  ًَ مِ سْ ٌَ  ٌْ اهلل اَ تِ  ٍُ يِ ؤْ ٌُ  ئٍ رِ يْ ِلِ  م  حِ  ٌَ اَل َٔ 

 رٍ ْٕ صُ ُْ يَ  ٍْ تِ  د  ٍْ عِ سَ  ُاَ شَ دَّ حَ  ىُ سَ مْ ٌُ  ىَّ حرَ  ًا  َُ غْ يَ  عَ ٍْ ثِ ٌَ  ٌْ اَ  رِ خِ الَ اْ  وُ ْٕ انٍَ َٔ  هللِ تاِ  ٍُ يِ ؤْ ٌُ  ئٍ رِ يْ ِل ه  حِ ٌَ 

ِٔ عَ يُ  ْٕ تُ اَ  ُاَ شَ دَّ حَ  ِٔ عَ يُ  ًْ تِ اَ  ٍْ يِ  ىْ ُْ َٔ  َٕ ُْ َٔ  حُ ٌَ ا  ٍْ يَ َٔ  ادَ زَ  د  ٍْ عِ سَ  ًْ تِ اَ  سٍ ٌْ دِ حَ  ًْ فِ   ح  ٍْ حِ صَ  َٕ ُْ َٔ  حُ ٌَ ا

ًُ  ءٍ ًْ فِ  ٍْ يِ  ح  اتَ دَ  ةُ كَ رْ ٌَ  الَ فَ  رِ خِ ااَل  وِ ْٕ نٍَ اْ َٔ  هللِ تاِ  ٍُ يِ ؤْ ٌُ  ٌَ كاَ  َ د  رُ  ٓاَ فَ جَ عْ اَ  ذاَ اِ  رىَّ حَ  ٍَ ٍْ ًِ هِ سْ ان  ْا

                                                             
24

Ibnu Qud mah. Al-Mughn , Juz 6, h. 601. 
25

Sunan al-Tirmidz , al-J mi‟ al-Sahih Sunan al-Tirmidh , Jilid III (Beirut: D r al-

Fikr,t.t). h.  437. 
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ًُ  ءٍ ًْ فِ  ٍْ يِ  تا  ْٕ شَ  سُ ثَ هٌْ َ  الَ فَ  رِ خِ االَ  وُ ْٕ نٍَ اْ َٔ  هللِ تاِ  ٍُ يِ ؤْ ٌُ  ٌَ كاَ  ٍْ يَ َٔ  ِّ ٍْ فِ   ُّمَ هَ خْ ا اَ ذَ اِ  رىَّ حَ  ٍَ ٍْ ًِ هِ سْ ان

ُٔ دَ  ْٕ تُ اَ  لَ لاَ  ِّ ٍْ فِ  ُِ دَ رُ  حٍ ٌَ ِٔ عاَ يُ  ًْ تِ اَ  ٍْ يِ  ىْ ُْ َٔ  َٕ ُْ َٔ  حٍ ظَ ْٕ فُ حْ ًَ تِ  دْ سَ ٍْ نَ  حُ ضَ ٍْ انحَ  دَ ا
26

 

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami an-Nufaili, telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, 

telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib, dari Abu 

Marzuq, dari Hanasy ash-Shan‟ani, dari Ruwaifi‟ bin Tsabit al-

Anshari, ia berkata ketika berkhutbah kepada kami; ketahuilah 

bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku 

dengar dari Rasulullah Saw. Pada saat perang Hunain beliau 

berkata: “Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain, 

yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil”, dan tidak 

halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

untuk menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya 

mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan perang 

hingga harta tersebut telah dibagikan.“Telah menceritakan kepada 

kami Sa‟id bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Abu 

Mu‟awiyah dari Ibnu Ishaq, dengan hadis ini ia berkata: hingga 

membiarkannya mengalami satu kali haid. Ia menambahkan kata, 

satu kali haid. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari Abu 

Mu‟awiyah, dan hal itu adalah benar dalam hadis Abu Sa‟id, ia 

tambahkan kata: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir, maka janganlah ia mengendarai hewan yang berasal 

dari harta rampasan perang orang-orang muslim, dan  kepada 

harta rampasan tersebut, dan barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir maka janganlah ia memakai pakaian yang 

berasal dari rampasan perang orang-orang muslim, dan ketika 

telah usang ia mengembalikannya ke dalam rampasan perang 

tesebut. “Abu Daud berkata: kata satu kali haid bukanlah sesuatu 

yang dihafal, hal itu adalah kesalahan dari Abu Mu‟awiyah.”
27

 

 

 

Kemudian hadis dari  Imam Ahmad Ibnu Hanbal: 

  

 

 ةٍ ٍْ ثِ حَ  ًْ تِ أَ  ٍْ تِ  دٍ ٌْ سِ ٌَ ٍ ْعَ  اقُ حَ سْ اِ  ٍْ تِ  د  ًَّ حَ يُ  ًْ ُِ شَّ دَ حَ  لَ لاَ  ج  دَ ائِ زَ  ًْ تِ أَ  ٍْ تِ  ٌاَ رِ كَ زَ  ٍْ تِ  ىَ حٍْ ٌَ  ُاَ شَ دَّ حَ 

 لَ لاَ  يْ ارِ صَ َْ االَ  دْ تِ شاَ  ٍْ تِ  عٍ فِ ٌْ َٔ رُ  ٍْ عَ  جٍ دَ ُْ كِ  ٍْ يِ  ٍ  طْ تَ  ةُ ٍْ جِ ذَ َٔ  ةُ ٍْ جِ ذَ  نىَ ْٕ يَ  قٍ ْٔ زُ رْ يَ  ًْ تِ أَ  ٍْ عَ 

 ئٍ رِ يْ اِل  م  حِ  ٌَ اَل  لَ ماَ فَ  ثا  ٍْ طِ خَ  ُا  ٍْ فِ  وَ ماَ فَ  ُا  ٍْ َُ حُ  حُ رُ رَ فْ اِ  ٍَ ٍْ حِ  ىَ هَّ سَ َٔ  ِّ ٍْ هَ عَ  هللاُ  هىَّ صَ  ًَّ ثِ انَُّ  عَ يَ  دُ ُْ كُ 

                                                             
26

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Sunan Abu Daud, (Indonesia: Maktabah 

Wahdani), juz 2, h. 249. 
27

Muhammad Nashiruddin A-Bani, Op. Cit, h. 834-835 
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 ٌْ أَ  الَ َٔ  ىُ سَ مْ ٌُ  رىَّ حَ  ًا  َُ غْ يَ  عَ راَ ثْ ٌَ  ٌْ أَ  الَ َٔ  ِِ رِ ٍْ غَ  عَ رْ زَ  ُِ ءُ ً ياَ سمَ ٌُ  ٌْ أَ  رِ خِ االَ  وِ ْٕ نٍَ اْ َٔ  هللِ تاِ  ٍُ يِ ؤْ ٌُ 

ًُ  ءِ ًْ فِ  ٍْ يِ  حٍ اتَ دَ  ةُ كَ رْ ٌَ  الَ َٔ  ِّ ٍْ ِ فِ دُ رُ  ُّ مُ هُ خْ ا أَ ذَ اِ  رىَ حَ  ٍَ ٍْ ًِ هِ سْ ًُ انُ  ءٍ ًْ فِ  ٍْ يِ  تا  ْٕ شَ  سَ ثَ هٌْ َ   ٍَ ٍْ ًِ هِ سْ ان

ِّ ٍْ فِ  ْاَ دُ رُ  جفٓاَ عْ ا أَ ذَ اِ  رىَ حَ 
28
 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abu 

Za‟dah berkata: telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ishaq 

dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq budak tujib, yaitu 

daerah tengah dari Kindah, dari Ruwaifi‟ bin Tsabit al-Anshari 

berkata: saya bersama Nabi Shallallahu‟alaihiwasallam ketika 

sedang menyerang Hunain, lalu beliau berdiri di tengah-tengah 

kami berkhutbah, bersabda: “tidak halal bagi seseorang yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir mengalirkan airnya kepada 

sawah orang lain, juga menjual ghanimah sampai dibagiatau 

memakai pakaian dari fa‟I (harta kaum musliminyang dirampas 

dari musuhnya tanpa adanya perang) hingga jika telah usang 

lantas dia dikembalikan, juga tidak halal menaiki kendaraan dari 

fa‟I kaum muslimin sampai jika kenderaan itu telah melemah, 

lantas dia kembalikan”. (H.R. Ahmad Ibnu Hanbal) 

 

6) „Iddah bagi Perempuan yang Suaminya Hilang (Mafq ̅d) 

Kata  Mafqud dalam bahasa Arab, berasal dari kata dasar Faqada yang 

berarti hilang. Pengertian hilang di sini adalah kepergian yang tidak diketahui 

keberadaannya, apakah dia hidup sehingga dapat diperkirakan kedatangannya, 

ataukah dia meninggal dunia. Seperti suaminya tiba-tiba keluar atau pergi 

kemudian dia tidak kembali, hilang akibat peperangan, tenggelamnya perahu 

dan perkara lain sejenisnya.
29

 

Ibnu Quda̅mah berpendapat, apabila seorang istri yang suaminya 

menghilang, maka ia harus menunggu suaminya yang hilang selama empat 

tahun, kemudian ia harus menjalani „iddah kematian selama empat bulan 

                                                             
28

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, al-Maktabah as-Syamilah, 1999, pada kitab 

 .juz 34, h. 535, Nomor Hadis 16376 ,حدٌس رٌٔفع شاترا االَصاري رضً هللا ذعانى عُّ babيسُد انشايٍٍٍ
29

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, juz  9 (Damaskus: D r al-Fikr. 

2007) , h. 718. 
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sepuluh hari. Setelah itu halal baginya untuk menikah kembali.
30

 Hal ini 

sebagaimana yang telah dilakukan Umar bin Khattab r.a kepada seorang 

wanita yang ditinggal suaminya. Maka datanglah istri tersebut kepada Umar 

r.a, dan Umar r.a berkata kepadanya:31 

ًْ أَرَبَعَة أََشُهٍرَوَعْشًرا؟ َففَعَلْت ُثَم أَتته َفَقال  َن َففَعَلْت ثم أَتْتُه َفَقال َتَربص ٌْ ًْ أَْرَبَع ِسِن َتربص

َن َوَلً َهَذا الَرُجُل َفَجاُؤْواِبِه َفَقال َطلْقَعَل ففعل َفَقال ُعَمُر َتَزوِجً َمْن ِشْئتِ  ٌْ  أ

Artinya:“Tunggulah sampai empat tahun”. Perempuan tersebut 

melakukannya. Kemudian dia menghadap Umar, maka Umar 

berkata.“Tunggulah kamu selama empat bulan sepuluh hari”. 

Maka si perempuan melakukannya. Kemudian dia datang kembali 

kepada Umar. Maka Umar berkata, “manakah wali laki-laki 

ini?”Orang-orang mendatangkan wali laki-laki tersebut ke 

hadapan Umar, Umar lalu berkata “Talaklah dia.”Wali tersebut 

melakukannya, kemudian Umar berkata, “kawinlah kamu dengan 

orang yang kamu kehendaki.” 

3. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Menjalani Masa ‘iddah 

Menurut Ibnu Qudāmah, bagi perempuan yang sedang menjalani masa 

„iddah memiliki beberapa larangan atau kewajiban yang harus dijalankan:
32

 

a) Larangan menerima pinangan dari laki-laki lain. Hal ini tidak 

diperbolehkan apabila pinangan tersebut dilakukan secara terang-terangan, 

baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati suami. Namun 

diperbolehkan bagi seorang laki-laki asing untuk meminang secara 

sindiran kepada perempuan yang sedang ber‟iddah karena kematian 

suami. Hal ini berdasarkan firman Allah:33 

                                                             
30

Ibnu Qud mah. Al-Mughn , juz 7, h.  247-249. 
31

Atsar ini diriwayatkan oleh al-Athram, al-Jurjani, dan al-D ruqutn . Lihat juga Wahbah 

az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, juz  9,  h. 7186. 
32

Ibnu Qud mah. Al-Mughn , h. 482-486. 
33

Al-Qur‟an. Surat al-Baqarah: 235. 
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Artnya:“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 

kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 

kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang 

ma‟ruf.”(Q.s. al-Baqarah: 235) 

 
b) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki selain suaminya 

dilarang menikahi perempuan yang sedang menjalani „iddah, berdasarkan 

firman Allah:34 

                     

                      

 Artinya:“Dan janganlah kamu ber‟azam (bertetap hati) untuk beraqad 

nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya 

Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah 

kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyantun.” (Q.s. al-Baqarah: 235). 

 

Jadi, apabila seorang yang sedang menjalani „iddah menikah, maka 

pernikahannya batal. Dia dilarang menikah disebabkan untuk menjaga hak 

suaminya yang pertama. Sehingga bila dia menikah, sama halnya dia menikah 

di dalam pernikahnnya yang pertama, dan wajib memisahkan keduanya. Bila 

                                                             
34

Al-Qur‟an. Surat al-Baqarah: 235. 
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belum digauli, maka dia melanjutkan „iddahnya dan tidak terputus dengan 

adanya akad yang kedua, karena bathil.
35

 

c) Larangan keluar dari rumah. Menurut Ibnu Quda̅mah, seorang perempuan 

yang sedang menjalani „iddah diperbolehkan untuk keluar rumah di siang 

hari karena darurat, seperti untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa 

memperdulikan apakah dia ditalak atau ditiggal mati suaminya. Hal ini 

berdasarkan hadis:36 

ر َعْن أْخَبَرَنا َعبد اْلَحِمٌِد بن َمحمٍد َقال َحَدَثَنا َمْخَلد َقال َحَدَثَنا ابن  ٌْ ح َعن أََبً الزَب ٌْ َحَر

َجاِبر َقال } طلقت خالتُه َفأراَدت أْن َتْخرج إلى َنحٍل َلَها َفلقٌن رجال َفَنهاها َفَجاَءْتَرسول 

 هللا : َفَقال اخرجً فحدي نْخَلِك َلعلك أن َتصدقى و َتفعلًِ َمعروفا{

Artinya:“Menceritakan kepada kami „abd al-Ham d̅ Ibn Muhammad 
berkata: menceritakan kepada kami Muhammad  Makhlad 

berkata: menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Abi az-

Zubair dari J ̅bir berkata: (“bibiku ditalak, kemudian dia pergi 

keluar untuk memetik kurmanya.” Lalu dia bertemu dengan 
seorang laki-laki dan mencegahnya untuk melakukannya 

perbuatan tersebut.  Kemudian dia menemui Nabi Saw dan 

menyampaikan hal itu. Nabi bersabda: Keluarlah kamu, maka 

petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah 

darinya atau kamu lakukan perbuatan baik)”. 
d) Larangan untuk mengenakan perhiasan dan wewangian. Perempuan yang 

ditinggal mati suaminya wajib menjalankan h d̅ ̅d atau ihd ̅d.37 Hal ini 

berdasarkan hadis.38 

 

                                                             
35

Ibnu Qud mah. Al-Mughn , jilid 11,  h. 237. 
36

An-Nasa . Sunan an-Nasa , juz II (Beirut: D r al-Fikr, t.t), 269. Lihat juga Ab  al-

Husain Muslim Ibn al-Hujjaj.Shahih Muslim (D r al-Ihya  al-Kutub al-„Arabiyah, t.t), h. 762. 
37

Secara bahasa, h d d berarti mencegah dari memakai perhiasan dan wewangian. 

Berasal dari bahasa Arab, al-H d atau al-Muhiddu berarti perempuan yang meninggalkan 

perhiasan dan wewangian sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami. Ibn Manz r, 

Lisan Ar b, (Q hirah: D r al-Ma‟arif, t.t), h.  801. 
38

Abi al-Husain muslim Ibn al-Hujjaj. Ibid., h. 762. 
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اِل, إاِل َعلى َزْوِج  ٌَ ٌَحل المرأٍة تؤمن باهلل والٌوم آلخِر أن تحد على مٌٍت َفوق ثالَث َل الَ 

أَشُهروَعَشرا.أَرَبَعَة   

Artinya:“Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan 

Hari Akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga 

hari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, masa 

berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari.” 
e) Ulama‟ sepakat bawah perempuan yang ditalak raj‟i, baik tidak atau 

dalam kondisi hamil, masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal 

dari sumainya. Hal ini berdasarkan firman Allah:39 

                      

                       

                         

      

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemmpuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 

(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) 

mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan 
musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya”.(At-Thalaq: 6) 

 

Sedangkan perempuan yang ditalak ba‟in dan dia sedang dalam 

kondisi hamil, maka juga diwajibkan untuknya nafkah berdasarkan firman 

Allah surat at-Thalaq ayat 6. Akan tetapi, perempuan yang ditalak ba‟in dan 

                                                             
39

Al-Qur‟an. At-Thalaq: 6. 
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tidak hamil, maka tidak diwajibkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. 

Hal ini berdasarkan hadis nabi.
40

 

ِجً لالَا أَْرسَم  َٔ ٌْ َز إِ َٔ ُُْد آِل َخانٍد  ٍْد انَُثًِ فَمُهد أَََا تِ ًَح تُد لٍس لاند } أَذَ َحَدشًَُ فَاِط

ٍَْٓا إِنً تِ  ْْهُُّ انُفمح ٔانسكًُ فَأتٕاعهً لَانُٕا ٌَاَرُسٕل هللاِ إَِّ لَْد أَْرسم ِإنَ إًَِ َسأَنُد أَ َٔ طاَللًِ 

ِجَٓا َعهٍَٓا  ْٔ ٌَ نَِس ْرأَِج إَِذا َكا ًَ ا انُفمح ٔانسكُى نِه ًَ تِصاَلز ذطهٍماخ لاند فمال رسٕل هللا إََِ

 انرجعح{

Artinya:“Menceritakan kepadaku Fa̅timah binti Qais yang ditalak oleh suaminya 

dengan talak tiga, maka Rasulullah tidak menetapkan untuknya nafkah dan 

tempat tinggal. Hanya saja beliau berkata:“Sesungguhnya nafkah dan 

tempat tinggal bagi si istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk 

kepadanya. 

 

B. Metode Istinbath Ibnu Qudāmah  

Istinbath hukum merupakan sistem atau media para mujtahid guna 

menemukan atau menetapkan suatu hukum, istinbath erat kaitannya dengan 

ushûl fiqh, karena ushûl fiqh dengan kaitannya tidak lain merupakan hasil 

ijtihad mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur‟an dan 

as-Sunnah). 

Sebagai penganut madzhab Hanbali, Ibnu Qudāmah mengikuti metode 

yang di pakai oleh imam Ahmad bin Hanbal. Secara berurutan dasar 

penetapan hukum (istinbath) menurut Ibnu Qudāmah adalah: 

1. Nash al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara 

malaikat Jibril ke dalam kalbu Nabi Muhammad dengan menggunakan 

bahasa Arab dan makna yang sebenarnya agar dijadikan hujjah (penganut) 

dalam hal pengakuannya sebagai Rasulullah dan akan dijadikan sebagai 

                                                             
40

An-Nasa . Sunan an-Nasa , juz II,  h.  223. 
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undang-undang bagi seluruh manusia disamping merupakan ibadah jika 

membacanya.
41

 

Seluruh ulama Islam sepakat menerima keotentikan al-Qur‟an, 

karena al-Qur‟an diriwayatkan secara mutawātir. Oleh sebab itu dari segi 

riwayatnya  al-Qur‟an dipandang sebagai qath‟i as-Subût (riwayat diterima 

secara pasti/menyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, maka seganap 

kaum muslimin sepakat bahwa al-Qur‟an merupakan dalil/sumber hukum 

Islam yang paling asasi. 

Al-Qur‟an adalah merupakan pilar utama syari‟at, semua hukum 

kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang 

dimaksud al-Qur‟an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW.
42

Apabila terdapat dalil al-Qur‟an dalam suatu kasus maka tidak lagi 

memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-

pendapat sahabat yang bertentangan dengan nash. 

2. As-Sunnah 

As-Sunnah atau Hadis adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah 

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, (taqrir).
43

 

Sunnah adalah sumber hukum setelah al-Qur‟an, ketika seorang mujtahid 

dalam mengkaji suatu kasus tidak menemukan hukum dalam al-Qur‟an 

sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam, maka ia kembali 

                                                             
41

Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: PT: Pustaka 

Rizki Putra, Cet. Kedua, 2001), h. 86.  
42

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, penerbit Saefullah Ma‟shum, (Jakarta: PT 

Pustaka Firdaus, cet. Kedua, 1994), h. 99   
43

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih bahasa: Muh. Zuhri Ahmad Qarib, 

(Semarang: Dina Utama, 1994), h. 40.    
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kepada as-Sunnah. Dalam madzhab Hanbali hadis sangat di dahulukan 

apabila tidak terdapat dalil dalam nash al-Qur‟an. 

3. Fatwa Sahabat 

Fatwa sahabat menjadi sumber hukum karena para sahabat 

merupakan risalah, menyaksikan masa turunnya al-Qur‟an serta 

mengetahui keserasian anatara ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadis serta pewaris 

ilmu dari Nabi SAW untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, 

fatwa sahabat dijadikan sebagai hujjah setelah al-Qur‟an dan hadis. 

Apabila tidak ditemukan dalil dalam nash al-Qur‟an maupun dalil 

as-Sunnah maka apabila ada sahabat yang berpendapat dan pendapatnya 

belum diketahui ada yang menentang maka dapat dijadikan sebagai 

pegangan, walaupun pendapat tersebut belum mencapai tingkatan ijma‟ 

4. Hadis Mursal dan Hadis Dha‟if 

Jika yang demikian ini tidak berlawanan dengan atsar dan pendapat 

sahabat. 

5. Qiyās 

Qiyās menurut para ulama ushul adalah menyamakan suatu 

kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang ada 

nash hukumnya, lantaran ada kesamaan dianatara kejadian itu dalam 

„llahnya
44

 (sebab terjadinya hukum).
45

 

                                                             
44

Illatadalah sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum, sedang 

menurut ulama ushul illat adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar penetapan hukum 

(Ibid, h. 364) 
45

Abdul Wahhab Khallaf, Op. Cit., h. 45 
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Apabila tidak ditemukan dalil dari yang diterangkan diatas maka 

Ibnu Qudāmah menggunakan qiyas. Terkadang dalam menetapkan hukum 

menggunakan al-maslahah al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah, 

begitu pula dengan istihsan,istishab, dan syad az-zari‟ah, sekalipun sangat 

jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.
46

 

 

                                                             
46

Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, cet. Ket-1, (Jakarta: 

Logos wacana Ilmu, 1997), h. 142-144. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam 

menetapkan masa ‘iddah wanita hamil, baik hamil karena cerai talak, 

hamil di tinggal mati oleh suami, maupun hamil karena zina adalah 

menggunakan takhshis ayat dengan ayat, yaitu Ayat ke-4 QS. at-

Thalak sebagai pentahsis QS. al-Baqarah ayat 234, bahwa‘iddah 

mereka sampai melahirkan kandungannya, karena ‘iddah bertujuan 

untuk mengetahui ke-steril-an kandungan seorang perempuan dan 

dengan melahirkan sudah menjadi bukti yang paling jelas bahwa 

kandungannya telah bersih dari janin. 

2. Jika ditinjau dari segi Maqasyid al-Syari’ah pendapat Ibnu Qudamah 

tentang masa ‘iddah wanita hamil, baik karena talak, ditinggal mati 

suami maupun karena zina, tergolong kepada dharuriyyah wajib 

dijalankan sampai melahirkan demi kehati-hatian (ihtiyat) untuk 

menjaga keturunan (hifdzu nasl) yang sah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran 

terkait dengan pembahasan sebagai berikut: 
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1. Persoalan fiqih merupakan persoalan ijtih ̅d yang kebenarannya tidak 

absolute, maka hendaknya kita memahami fiqih sebagai khazanah 

pemikiran manusia yang tidak sakral dan keberadaannya selalu dinamis 

sesuai dengan perubahan zaman. 

2. Dengan teknologi akan mempermudah bagi laki-laki dan perempuan untuk 

melakukan perbuatan zina ditambah adanya ketentuan hukum jika terjadi 

kecelakaan mereka tetap disahkan hukumnya untuk dinikahkan, disini 

terkesan ada celah atau kelonggaran  bagi mereka yang berkeinginan 

melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, menurut penulis dengan 

adanya ketentuan bahwa perempuan hamil karena zina harus ber’iddah 

sampai ia melahirkan akan memperkecil presentase kemungkinan 

terjadinya perzinaan. 

3. Kepada orang tua, tokoh Agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat di 

harapkan untuk mengontrol dan meningkatkan sosialisasi kepada anak, 

kemenakan dan masyarakat mengenai norma-norma agama serta norma-

norma Asusila. 
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