
 

BAB III 

KOMPILASI FATWA ULAMA TENTANG IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA DAN 

KEBOLEHAN MENIKAHINYA (Studi Komparatif Madzhab Syafi’iyyah dengan Madzhab 

Hanabilah) 

A. Berbagai Pendapat Sahabat dan Tabi’in tentang Iddah Wanita Hamil karena Zina 

dan Kebolehan Menikahinya 

Sebagai orang-orang yang pernah menjumpai Nabi Muhammad sudah tidak diragukan 

lagi kapasitas keilmuwan dan kapabilitas ketsiqahan1
 para sahabat. Bahkan dalam ulumul hadits 

ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa semua sahabat adalah adil
2
 artinya semua sahabat 

dianggap memenuhi semua kualifikasi periwayat hadits yang sama sekali tidak melalui proses 

seleksi jarh wa ta’dil dalam tahdzib al rijal. Dalam peringkat atau stratifikasi kapabilitas 

ketsiqahanpun para sahabat juga menempati urutan yang pertama setelah peringkat autsaqunnas
3
 

yang itu artinya sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitas dan kapabilita mereka. Berbagai 

atsar
4
 yang ditinggalkan oleh para sahabat-sahabat besar dan juga penempatan para ulama 

                                                             
1
 Tsiqah adalah terminologi dalam ilmu hadits yang menunjukkan pada sikap seorang perawi yang mempunyai 

kapasitas keilmuwan yang mumpuni, hafalan yang kuat, bebas dari aib (cacat akhlak) yang kesemuanya itu diakui 

oleh kebanyakan orang. Selain kepada para rawiy hadits tsiqah juga dinisbahkan kepada para ulama-ulama madzhab 

yang membidangi ilmu fiqh. Diceritakan dalam kitab Fatwal Fiqhiyyah Kubra karangan Ibnu Hajar al Haitamiy 

bahwa ketika Imam Syafi‟I ditanya oleh seorang pengikutnya apakah boleh mengikuti fatwa Imam Abu Hanifah 

dalam suatu masalah, maka Imam Syafi‟I menjawab boleh dengan syarat mengikuti pendapat ulama hanafiyyah 

yang tsiqah. Itu artinya bahwa ketsiqahan memang menjadi tolek ukur pada zaman dahulu lebih terkhusus pada 

periwayatan hadits dan fatwa ulama apakah hadits dan fatwa ulama itu bisa diterima atau tidak. Penulis terpaksa 

menggunakan kata tsiqah yang penulis tambahi dengan awalan “ke” dan akhiran “an” karena dalam bahasa 

Indonesia tidak ada padanan sama sekali untuk menerjemahkan kata tsiqah. 
2
 Bunyi kaidahnya adalah “as shahabatu kulluhum udul” yang artinya semua sahabat adalah adil. Lihat 

Muqaddimah fii Jarh wa Ta’dil oleh Syekh Abdurrahman as Saidiy hlm. 76, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
3
 Peringkat autsaqunnas adalah peringkat kedua dalam stratfikasi jarh wa ta’dil setelah sahabat. Bila sebuah hadits 

diriwayatkan oleh orang yang mempunyai julukan seperti ini maka semua hadits yang diriwayatkan darinya akan 

diterima sebagaimana yang banyak diketahui dalam ilmu musthalahatul hadits. 
4
 Ulama berbeda pendapat dalm memaknai atsar, ada yang memaknai atsar sebagaimana dengan hadits dan ada yang 

memaknai atsar sebagai perkataan sahabta dan tabiin. Atsar yang dimaksud disini adalah perkataan para sahabat 

nabi bukan perkataan nabi. Hal ini perlu penulis sebutkan karena dikalangan ulama ahlu hadits sendiri ada yang 



usuliyyin yang menempatkan ijma’ sahabat sebagai samber hukum ketiga setelah al-Qur‟an dan 

as Sunnah juga menandakan bahwa jenjang keilmuwan dan kredibilitas para sahabat memang 

diakui dan nyata-nyata dinyatakan kredibel.   

Begitupun juga dengan para tabi’in sebagai seorang yang secara langsung berjumpa 

dengan sahabat sebagai satu-satunya generasi yang mewarisi ilmu Rasullah maka dari tingkat 

keilmuwan dan juga dari tingkat ketsiqahan menempati urutan kedua setelah sahabat. Sedikit 

berbeda dengan para sahabat para ulama ahli hadits masih menjadikan generasi para tabiin 

sebagai objek kritik dalam bidang ilmu jarh wa ta’dil, bahkan sebagian dari mereka (tabiin) 

masuk dalam dluafa’u al rijal (periwayat hadits yang lemah) dimana hadits yang mereka 

riwayatkan tidak diterima (mamnu’). 

Keistimewaan para tabiin ini juga pernah disinggung oleh Rasullah dalam sebuah 

haditsnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah yang berbunyi: 

 

Rasullah bersabda: Sebaik-baiknya generasi ummatku adalah generasiku 

kemudian orang-orang setelah generasiku.5 

 

Ibnu Hibban sendiri sebagai ulama ahli hadits yang banyak meriwayatakan hadits dan sekaligus 

sebagai kritikus hadits juga menyebutkan bahwa generasi tabi‟in adalah sebaik-sebaiknya 

manusia setelah sahabat. Mereka (tabiin) menghafalkan ilmu-ilmu agama dan berbagai hadits 

                                                                                                                                                                                                    
menggunakan kata-kata atsar untuk menyebutkan perkataan dan perbuatan Nabi semisal Abu Ja‟far Ahmad bin 

Mummaad dalam kitabnya Ma’anil Atsar. 
5 Ibnu Hibban, Tsiqah li Ibni Hibbad, juz IV hlm. 3-4, E Book Maktabah Syaamilah 2,11 



Nabi yang diterima dari para sahabat.6
 Tabiin-tabiin besar semisal Imam Malik, Hasan al Bashry, 

al Nakha‟i dan yang lainnya selain dikenal sebagai generasi tabi‟in kiprahnya juga banyak 

dikenal sebagai seorang Mujathid Mustaqil atau mujtahid mutlak yang mempunyai kompetensi 

untuk mengistinbathkan hukum dari sumbernya (yakni al Quran dan as Sunnah). Walaupun tidak 

kita jumpai karya-karya mereka pada zaman sekarang namun di beberapa kitab-kitab fiqh 

semisal Majmu’ ala Syarhil Muhadzdzab dalam madzhab syafi‟iyyah dan al Mughni li Ibni 

Qudamah, dalam menyikapi suatu masalah yang musykil mushannif selain menyebutkan 

pendapatnya pribadi, pendapat imam madzhab yang diikuti, pendapat ulama-ulama mazhab, 

imam madzhab yang lain dan ashabul madzhab yang lain bisaanya mushannif juga menyebutkan 

pendapat yang diriwayatkan dari sahabat dan juga para tabiin. 

Terkait dengan pembahasan, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar7
, Umar8

, Aliy9, Ibnu 

Abbas10
, Ibnu Umar11

, Jabir12
, Abu Hurairah13

, A‟isyah14 dan juga para tabiin yakni Sufyan al 

                                                             
6
 Ibid 

7
 Abu Bakar (lahir: 572 - wafat: 23 Agustus 634/21 Jumadil Akhir 13 H) termasuk di antara mereka yang paling 

awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 

632 hingga tahun 634 M. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah satu diantara empat khalifah 

yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu bakar adalah nama kunyahnya 

(julukan) karena bapak dari Aisyah satu-satunya istrinya Nabi yang masih perawan (bikrun). Abu bakar 

mengharamkan atas dirinya sendiri khamr pada zaman jahiliyah. Lihat Asma’u man Ya’rifu bi Kunyatihi karangan al 

Hafidz Abi Fath al Azdiy juz I hlm 12, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
8
 Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza terkenal sebagai amirul mu‟minin saat menjadi khalifah pengganti 

Abu Bakar. Dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah (peristiwa akan dihancurkannya Ka‟bah dimana di tahun itu 

juga Nabi Muhammad dilahirkan). Pada masa jahiliyah Umar bin Khattab adalah seorang utusan dari kaumnya 

dimana bangsa Quraisy ketika terjadi perang qabilah diantara mereka maka mereka mengirim seorang utusan untuk 

berunding. Lihat Isti’ab fi Ma’rifati Shahabah karangan Ibnu Abdil Bar juz I hlm. 354, E Book Maktabah 

Syaamilah 2,11. 
9
 Nama kunyahnya adalah Abu Hasan karena bapak dari Sayyidina Hasan cucu Rasullah. Nama aslinya adalah Aliy 

bin Abi Thalib bin Hasyim bin Abdil Manaf yang berbangsa Quraisy dari qabilah Hasyim. Aliy adalah anak dari Abi 

Thalib yang paling kecil dan orang pertama yang masuk Islam setelah Sayyidatuna Khadijah al Kubra. Aliy juga 

orang yang pertama sholat dengan Rasullah setelah beliau mendapat perintah sholat. Diceriktakan bahwa Aliy 

adalah orang yang selalu bersama Nabi disetiap kesempatan, bahkan Aliy juga yang memandikan dan meletakkan 

Rasullah ke kubur beliau yang mulian. Lihat Isti’ab fi Ma’rifati Shahabah karangan Ibnu Abdil Bar juz I hlm. 335, 

E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
10

 Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib al Quraisy. Dilahirkan tiga atau lima tahun 

sebelum peristiwa hijrah kaum muslimin ke madinah. Mengenai kapasitas keilmuwan Ibnu Umar mengatakan ketika 

beliau ditanya tentang suatu masalah untuk langsung bertanya kepada Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas adalah orang 



Tsauri15, an Nakha‟i16
 dan Hasan Bashri17

 telah memberikan fatwa mereka masing masing dalam 

mensikapi iddah wanita hamil akibat dari perbuatan zina dan kebolehan menikahinya. 

                                                                                                                                                                                                    
yang paling mengtaui sesuatu yang ada dalam kitab Allah dan Sunnah Rasullah. Lihat al Ishobah fi Tamyiz al 

Shahabah, juz IV hlm. 141-147, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
11

 Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Nafail al Quraisy, dilahirkan tahun ketiga setelah kenabian Nabi 

dan masuk islam bersama sama dengan ayahnya yakni Umar bin Khattab. Ibnu Umar adalah sahabat yang sangat 

setia kepada Nabi, Ibnu Umar tercatat ikut perang bersama sama Nabi dan Ibnu Umar syahid pada saat perang badar 

sebagaiaman yang dikatakan oleh sahabat Anas dan Said bin Musayyab. Lihat al Ishobah fi Tamyiz al Shahabah, juz 

IV hlm. 181-182 E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
12

 Jabir bin Abdullah al Anshariy adalah sahabat Rasullah dari golongan Anshor. Jabir adalah salah satu dari enam 

sahabat Rasullah dari golongan Anshor yang masuk Islam pertama kali.  
13

 Abdurrahman bin Shakhr al Azdi (lahir 598 - wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah 

adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam 

isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Ibnu Hisyam berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin 

dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdur Rahman bin Shakhr. Abu Hurairah adalah sahabat yang 

paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadits. Di antara yang 

meriwayatkan hadist darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. 
14

 „Aisyah binti Abu Bakar adalah istri dari Nabi Muhammad. Aisayh adalah satu satunya istri Nabi yang ketika 

Nabi menikah dengan Nabi masih perawan.  Aisyah dinikahi oleh Nabi ketika berumur tujuh tahun di Mekkah. 

Aisyah meriwayatkan hadits Nabi paling banyak setelah sahabat Abu Hurairah. Hadits yang diriwayatkan Aisyah 

kebanyakan adalah hadits yang beliau tahu sendiri dari Nabi dan Aisyah juga dijuluki sebagai Shahibu Sirri Nabi 

selain juga sahabt al Yamani. Lihat al Ma’arif juz I hlm 87, E Book Maktabah 2,11 dan Riyadlus Shalihin hlm. 32 
15

 Sufyan al Tsauriy adalah seorang tabiin yang terkenal banyak meriwayatkan hadits Nabi dan atsar sahabat Nabi. 

Paling agung-agungnya tabiin dimana Sufyan menjadi tangan kanannya sahabat Anas bin Malik sahabat Nabi yang 

banyak meriwayatkan hadits. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Said al Tsauriy dimana nisbah al Tsauriy beliau 

dapatkan dari nenek moyangnya yang bernama al tsaur. Lihat Tadwin fi Akhbari Qazwin juz I hlm. 348, E Book 

Maktabah Syaamilah versi 2,11. 
16

 Nama sebenarnya adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha‟iy al-Kufy, beliau seorang ulama fiqh 

di Kufah dan seorang Tabi‟in yang mulia. Beliau sering menemui Aisyah, tetapi tidak ada keterangan yang 

menyatakan bahwa ia menerima hadits dari Aisyah. Ia menerima hadits dari ulama-ulama tabi‟in diantaranya adalah 

Iqamah, al-Aswad, Abdurahman, Masruq dan lain lainnya. Hadits-haditsnya diriwayatkan dari segolongan tabi‟in, 

diantaranya adalah Abu Ishaq as-Subai‟iy, Habib bin Abi Tsabit, Samak bin Harb, al-A‟masy dan Hammad bin Abu 

Sulaiman gurunya Abu Hanifah. Ibrahim an-Nakha‟iy walaupun tidak meriwayatkan hadits dari seorang sahabat 

padahal ia menemui segolongan dari mereka. Namun ia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang hadits dan 

dalam bidang ilmu riwayat. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa ia adalah seorang yang tsiqah dan seorang 

ahli dalam bidang fiqh. Asy Sya‟by pernah berkata,”Tidak ada seorangpun yang masih hidup yang lebih alim dari 

pada Ibrahim, walaupun al-Hasan dan Ibnu Sirin”. Lihat Tahdzibul Asma’I wal Lughat an Nawawi,Tahdzib at 

Tahdzib karya Ibnu Hajar al Asqalani. 
17

 Al-Hasan bin Yasar, atau yang kelak lebih dikenal sebagai Hasan Al-Basri, ulama generasi salaf terkemuka, hidup 

di bawah asuhan dan didikan salah seorang isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, Hindun binti Suhail yang 

lebih terkenal sebagai Ummu SalamahDitempa oleh orang-orang sholeh, dalam waktu singkat Al-Hasan mampu 

meriwayatkan hadist dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy‟ari, Abdullah bin Umar, 

Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Al-Hasan sangat mengagumi Ali bin 

Abi Thalib, karena keluasan ilmunya serta kezuhudannya. Penguasan ilmu sastra Ali bin Abi Thalib yang demikian 

tinggi, kata-katanya yang penuh nasihat dan hikmah, membuat Al-Hasan begitu terpesona. Pada usia 14 tahun, Al-

Hasan pindah bersama orang tuanya ke kota Basrah, Iraq, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal 

dengan sebutan Hasan Al-Basri. Basrah kala itu terkenal sebagai kota ilmu dalam Daulah Islamiyyah. Masjid-masjid 

yang luas dan cantik dipenuhi halaqah-halaqah ilmu. Para sahabat dan tabi‟in banyak yang sering singgah ke kota 

ini. Lihat Tahdzibul Asma’I wal Lughat an Nawawi,Tahdzib at Tahdzib karya Ibnu Hajar al Asqalani. 



Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu’ Syarah Muhadzhdzab di akhir pembahasan 

tentang iddah menyebutkan bahwa sahabat-sahabat besar yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab 

dan Ali bin Abi Thalib masing-masing sebagai khalifah pertama, kedua dan ketiga dalam 

mensikapi permasalahan tentang ada atau tidaknya iddah wanita hamil karena zina mengatakan 

bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina. Sufyan al Tsauriy salah seorang tabi‟in 

dan para Ashabul Ra’yi18
 menambahkan bahwa iddah adalah untuk menjaga nasab sedangkan 

pezina sama sekali tidak dinisbahkan kepadanya nasab, berikut ibarahnya: 

 

Pelaku zina maka tidak ada iddah baginya, hal ini sebagaimana pendapat dari Abu 

Bakar dan Umar. al-Tsauri dan Ashabul Ra‟yi mengatakan bahwa iddah adalah 

untuk menjaga nasab sedangkan pelaku zina tidak dinisbahkan nasab kepadanya, 

hal ini juga diriwayatkan oleh Ali.19 

Muhammad bin Shalih dalam kitabnya Syarh Mumatti’ ala Zadil Mustaqni’ juga 

mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tidak 

mewajibkan baik iddah maupun istibra’. Muhammad bin Shalih juga menambahkan bahwa 

pendapat ini adalah yang paling kuat. 

                                                             
18

 Ashabul Ra’yi adalah julukan bagi ulama-ulama salaf yang kebanyakan berhujjah dengan akal dan mengambil sisi 

kontekstual dari sebuah nash baik al Quran ataupun al Hadits. Ashabul Ra‟yi tidak berarti sama sekali meninggalkan 

hadis, sebagaimana ahlul hadis tidak berarti melupakan peranan akal sama sekali. Tingkat atau rasio penggunaan 

antara teks dan ijtihad itulah yang membedakan mereka. Ashabul Ra‟yi cenderung memahami teks dengan melihat 

substansi, semangat, ruh, jiwa atau konteks sebuah teks suci. Mereka tidak segan mengambil makna tersirat dan 

meninggalkan makna tersurat, tanpa merasa telah meninggalkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mereka merasa 

problem Kufah berbeda dengan problem di Madinah. Imam Abu Hanifah melahirkan konsep qiyas dan istihsan, 

sebagai salah satu, cara menjawab persoalan yang baru muncul. Tokoh yang paling terkenal dari golongan ini adalah 

Abu Hanifah, Rabi‟ah dan Zufar. Lihat al Ma’arif juz I hlm 114, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
19 Imam Nawawiy, Majmu’ ala Syarh Muhadzzdab, juz XVIII, hlm. 150, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 



 

 
Pendapat yang ketiga adalah tidak ada iddah dan tidak ada istibra‟ bagi wanita 

hamil karena zina hal ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ali 

bin Abi Thalib, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat akan tetapi jika 

wanita tersebut hamil maka tidak sah menikahinya sampai dia melahirkan karena 

tidak mungkin bersetubuh dengannya sebagaimana larangan Nabi dalam 

haditsnya: “Rasullah melarang untuk bersetubuh dengan wanita hamil sampai dia 

melahirkan”.20 

 

Sahabat Abu Hurairah dan A‟isyah juga mengatakan bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil 

dari perbuatan zina sebagaimana hadits yang sama-sama mereka riwayatkan yaitu: 

 

Nabi bersabda, anak adalah hak bagi yang bersetubuh dengan wanita sedangakan 

mani zina ditahan atasnya (penisbatan nasab).21 

Sahabat Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir juga menghalalkan bagi seseorang 

untuk menikahi wanita yang telah dizinai, berikut ibarahnya: 

Diriwayatkan dari Abu Bakar Umar Ibnu Umar Ibnu Abbas dan Jabir yang 

diriwayatkan dari Abu Bakar yang mengatakan: Jika seroang laki-laki berzina 

dengan seorang perempuan maka tidak haram menikahi perempuan tersebut.22 

                                                             
20 Muhammad bin Shalih, Syarh Mumatti’ ala Zadil Mustaqni’, juz XIII hlm. 332, E Book Maktabah Syaamilah 

2,11. 
21 Imam Baihaqiy, Sunan Baihaqiy, Juz VII hlm, 157, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. Imam Baihaqiy 

menambahkan bahwa tidak ada kehormatan bagi air mani zina. Imam Baihaqiy juga menambahkan bahwa sah 

pernikahan wanita yang hamil dari perbuatan zina dan tidak boleh difasakh. 



Sedangkan Hasan al Bashri dan Ibrahim al-Nakha‟i keduanya seorang tabi‟in 

sebagaimana yang tersebut dalam kitab Majmu’ ala Syarhil Muhadzdzab menyebutkan bahwa 

wajib bagi seorang wanita pezina untuk beriddah karena untuk mengetahui kekosongan rahim 

sebagaimana seorang wanita yang sudah bersuami melakukan wathi’ syubhat.23
  

 

Berfatwa Imam Ahmad bin Hanbal bahwa istibra’ wanita yang berzina adalah 
seperti halnya wanita yang sudah bersuami melakukan wathi‟ syubhat karena 

sesungguhnya wathi‟ jenis ini mewajibkan adanya kekosongan rahim oleh sebab 

itu maka wajib baginya iddah seperti halnya Wathi’ Syubhat. Adapun 

kewajibannya seperti iddah wanita yang dicerai suaminya karena wanita tersebut 

adalah orang merdeka yang wajib baginya istibra’ dengan beriddah seperti wanita 

yang melakukan wathi‟ syubhat. Pendapat ini sama sebagaimana yang diucapkan 

oleh Hasan Bashry dan Nakha‟i.24 

B. Berbagai Pendapat A’imatul Madzahib tentang Iddah Wanita Hamil karena Zina 

dan Kebolehan Menikahinya. 

Walaupun yang penulis maksud dengan A’immatul Madzahib di sini adalah termasuk 

juga Abud Dawud al Dzahiri dan dari golongan syi‟i dan Imam Ja‟far namun sejauh ini penulis 

belum menemukan referensi dari kedua Imam Madzhab tersebut yang berfatwa tentang 

permasalahan yang penulis bahas. Dalam pembahasan ini penulis hanya mencantumkan fatwa-

fatwa para Imam madzhab empat dari golongan sunni yang lebih dikenal dengan sebutan Arbau 

A’immatil Madzahib yakni Imam Hanafi pendiri mazhab Hanafiyyah, Imam Maliki pendiri 

                                                                                                                                                                                                    
22 Mawardiy, al Hawil Kabir, juz IX  hlm. 189, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
23

 Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Muqhni mendefiniskan wathi’ syubhat dengan bersetubuhnya seorang laki-laki 

dengan seorang permpuan dari pernikahan yang fasid atau dari pembelian (seorang budak wanita) yang fasid atau 

bersetubuhnya seorang laki laki dengan seorang perempuan dimana laki-laki tersebut mengira bahwa permpuan 

tersebut adalah istrinya atau budak wanitanya. Lihat al Mughniy juz 15 hlm. 115, E Book Maktabah Syaamilah 

2,11. 
24 Imam Nawaiy, Majmu’ ala Syarh al Muhadzhab , Juz XVIII hlm. 150, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 



madzhab Malikiyyah, Imam Syafi‟i pendiri madzhab Syafi‟iyyah dan Imam Hanbali pendiri 

madzhab Hanabilah.  

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat baik hamil ataupun tidak maka keduanya sama-

sama boleh dinikahi (dalam arti wanita hamil karena perbuatan zina tidak memiliki masa iddah) 

akan tetapi haram dikumpuli sampai wanita tersebut melahirkan bagi wanita yang hamil. 

Berkata Abu Hanifah: “Tidak haram menikahi wanita hamil maupun tidak hamil 

karena zina akan tetapi jika menikahnya dalam keadaan hamil maka haram 

menyetubuhinya sampai dia melahirkan”.25 

 

Kedua, Imam Malik sebagaimana yang disebutkan oleh Mawardi salah seorang ulama 

besar mazdhab Syafi‟iyyah dalam kitabnya al-Hawil Kabir mengatakan bahwa wajib beriddah 

bagi wanita yang berzina baik wanita tersebut hamil ataupun tidak, bila wanita tersebut hamil 

maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan sedangkan bila tidak hamil maka masa 

iddahnya adalah dengan menghitung masa suci. Imam Mawardi juga menambahkan pendapat 

dari Imam Malik tersebut bahwa apabia wanita tersebut mempunyai suami maka suaminya 

tersebut haram untuk mewathi‟nya atau bersetubuh dengannya tetapi apabila tidak mempunyai 

suami maka haram bagi seseorang untuk menikah dengannya sampai habis masa iddahnya.  

 

                                                             
25 Ibid 497-498 



Imam Malik Rabiah, al Tsauriy, al Auza‟iy, Ishaq berkata: Wajib bagi wanita 

yang berzina beriddah dengan menghitung masa suci bila tidak hamil dan sampai 

melahirkan bila hamil. Dan apabila mempunyai suami maka haram bagi suaminya 

bersetubuh dengannya sampai habis masa iddahnya dengan tiga kali suci atau 

sampai lahir. Dan apabila tidak mempunyai suami maka haram bagi orang lain 

untuk menikahinya sampau habis masa iddahnya baik iddah dengan hitungan 

bulan atau hitungan quru’.
26 

 

Ketiga, Imam Syafi‟i menyebutkan dalam kitabnya Muhadzdzab bahwa wanita hamil 

karena zina tidak wajib atasnya iddah karena iddah disyariatkan untuk menjaga nasab sedangkan 

bagi pelaku zina tidak dinisbahkan nasab kepadanya. 

 

Jika seorang perempuan berzina maka tidak wajib atasnya iddah karena iddah 

adalah untuk menjaga nasab sedangkan laki laki pezina tidak dinisbahkan 

kepadanya nasab.27
 

 

Imam Syafi‟i menyebutkan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mawardi dalam kitab 

al-Hawil Kabir bahwa pernikahan pernikahan wanita hamil karena zina adalah sah dan tidak 

termasuk dalam nikah fasakh. 

 

Masalah, Imam Syafi‟i berkata tidaklah termasuk nikah fasak pernikahan wanita 

hamil karena zina dan saya (Imam Syafi‟i) lebih menyukai28
 jika ditahan 

(menahan nafsu untuk tidak bersetubuh dengannya) sampai dia melahirkan.29 

                                                             
26 Mawardiy, al Hawil Kabir, juz IX hlm 497, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 

 
27 Imam Nawaw, Majmu’ ala Syarh al Muhadzhab , Juz XVIII hlm. 145, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
28

 Dalam statemen tersebut Imam Syafi‟iy juga menyebutkan bahwa beliau lebih menyukai bagi seseorang untuk 

menahan dirinya untuk tidak berhubungan dengan istrinya sebelum dia melahirkan. Hal ini bukan berarti memberi 

konsekuensi hukum makruh karena yang berkata seperti itu bukan Syari‟ yakni Allah dan Rasul akan tetapi Imam 

Syafi‟iy sendiri. Penulis perlu untuk mengutarakan hal ini karena sebagian dari para ulama yang fanatik dengan 

mazhab syafi‟iy sangat sensitive dengan kata-kata sebagaimana di atas. Kesensitifan itu bisaanya akan memberikan 



Imam Ahmad sebagai pendiri madzhab hanabilah mewajibkan iddah bagi wanita yang 

hamil karena zina. Imam Ahmad juga memperbolehkan bagi wanita yang hamil karena zina 

untuk dinikahi dengan syarat habis masa iddahnya dan wanita tersebut sudah bertaubat.30
 

 

Berfatwa Imam Ahmad bin Hanbal bahwa istibra‟ wanita yang berzina adalah 

seperti halnya wanita yang sudah bersuami melakukan wathi‟ syubhat karena 

sesungguhnya wathi‟ jenis ini mewajibkan adanya kekosongan rahim oleh sebab 

itu maka wajib baginya iddah seperti halnya wathi’ syubhat.31 

C. Berbagai Pendapat Ulama’ Syafi’iyyah tentang Iddah Wanita Hamil karena Zina 

dan Kebolehan Menikahinya. 

Dalam salah satu kitabnya Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib Imam Bujairimi
32

 

membahasnya panjang lebar bersamaan dengan permasalahan wathi’ syubhat dengan 

                                                                                                                                                                                                    
hukum yang berbeda pada pengikut madzhab syafi‟iyyah. Misalnya seperti kalimat di atas, dalam kitabnya 

muhazdzdab Imam Syafi‟iy menyebutkan bahwa beliau Imam Syafi‟I lebih menyukai bagi seseorang untuk tidak 

bersetubuh dengan wanita yang sedang hamil dari perbuatan zina. Bila ibarah yang seperti ini dipahami dengan 

permahaman yang berlebihan oleh ulama syafi‟iyyah yang sensitive maka bukannya tidak mungkin mereka 

menfatwakan makruh bagi seseorang untuk bersetubuh dengan wanita hamil dari perbuatan zina,padahal 

sebagaimana yang diketahui dari ibarah kitabnya yang berkata uhibbu (saya lebih suka) adalah bukan Nabi sebagai 

syari‟ tapi Imam Syafi‟iy sebagai mujtahid atau mustanbitul ahkam. Justu Imam Syafi‟iy mengatakan atau memilih 

ibarah seperti ini untuk keluar dari khilaf karena madzhab lain mengatakan bahwa makruh bahkan haram 

menyetubuhi wanita hamil baik wanita hamil tersebut karena perbuata zina atau dari perikahan yang sah. Artinya 

keluar dari khilaf walaupun beliau Imam Syafii berpendapat boleh menyetubuhi wanita hamil akan tetapi beliau 

memilih untuk menganjurkan tidak menyetubuhi keculai samoai wanita tersebut hamil karena untuk menjaga 

ukhuwah islamiyyah antara madzhab.  
29 Imam Nawaiy, Majmu’ ala Syarh al Muhadzhab , Juz XVIII hlm. 145, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
30

 Al Bahuti, Kasyful Qina’, juz V hlm. 83, E Book Maktabah Syaamilah 2,11, atau Ibnu Taimiyah, Fatwal Kubra, 

32, 110, E Book Maktabah Syaamilah 2,11 
31 Imam Nawaiy, Majmu’ ala Syarh al Muhadzhab , Juz XVIII hlm. 150, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 
32

 Dalam kitab Haliyatul Basyar fii Tarikh al Qurn al Tsalits Asyar disebtukan bahwa Imam Bujairimi dilahirkan di 

desa Bujairam salah satu desa terpencil pada tahun 1132 H. Nasab Imam Bujairimi sampai kepada Syekh Jum‟ah al 

Zaidy yang dimakamkan juga di desa Bujairam sedangkan nasab Syekh Jum‟ah al Zaidy sambung sampai kepada 

Imam Abu Hanifah. Pada masanya Imam Bujairimi mendapat banyak sekali julukan karena kecerdasan, kewira‟ian 

dan kealiman beliau. Adapaun predikat predikat beliau adalah al Alim (orang yang sangat pandai dalam hal agama), 

al Faqih (orang yang sangat pandai dalam hal fiqh), al Muhaddits (orang yang sangat pandai dan hafal ribuan hadits 

matan beserta sanadnya) dan sebagainya yang menunjukkan kepada kealiman beliau. 



menampilkan permasalahan-permasalahan yang daqiq (rumit) dalam setiap ibarahnya. Beliau 

menegaskan dengan mengatakan bahwa tidak ada iddah bagi perempuan yang berzina. 

Wathi‟ zina tidak mewajibkan iddah bagi pelakunya.33 

 

 

Imam Bujairimi tidak menyebutkan dalil naqli pendapatnya tersebut akan tetapi beliau 

menyebutkan dalil aqli pendapatnya bahwa bagi pezina tidak ada kehormatan baginya sedangkan 

telah diketahui bahwa iddah adalah untuk menghormati air mani yang  ada dalam rahim seorang 

perempuan yang dilakukan melalui persetubuhan dalam arti pernikahan yang sah. 

 
Bahwa jika dilihat dari namanya saja yakni zina maka tidak kehormatan 

baginya.
34

 

 

Selanjutnya Imam Bujairimi mengatakan bahwa pernikahan wanita yang sedang hamil dari 

perbuatan zina adalah sah dan halal bagi laki-laki yang menikahinya tersebut untuk bersetubuh 

dengannya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan. 

 

Jika perempuan yang hamil hasil dari perbuatan zina tersebut menikah maka sah 

pernikahannya dan halal bagi laki-lakiyang menikahinya tersebut bersetubuh 

dengannya sebelum wanita tersebut melahirkan menurut pendapat yang paling 

kuat.
35

 

 

Imam Mawardi terkait dengan permasalah iddah wanita hamil dari perbuatan zina dan 

kebolehan menikahinya menyebutkan dalam kitabnya Hawil al Kabir bahwa tidak ada iddah 

bagi wanita yang hamil dari perbuatan zina. Menurut beliau kewajiban iddah pertama adalah 

                                                             
33

 Imam Bujairimi, Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib hlm. 83, E Book Maktabah Syaamilah 2,11, 
34 Ibid,. 
35 Ibid 



untuk menghormati air mani yang telah ada pada diri wanita tersebut dan yang kedua adalah 

untuk menisbahkan nasab pada laki-laki yang mempunyai air mani tersebut. Adapun air mani 

yang diletakkan oleh seorang laki-laki pada diri seorang perempuan dengan jalan yang tidak sah 

(zina) sehingga perempuan tersebut hamil maka tidak ada kehormatan baginya dan tidak pula 

dinisbahkan nasab pada si pemilik air mani tersebut, oleh karena itu iddah tidak wajib bagi 

wanita tersebut. 

. 
 

Sesungguhnya kewajiban iddah itu dari air mani, kewajiban iddah tersebut tidak 

lain untuk menghormati air mani tersebut dan menisbahkan nasab padanya. Dan 

tidak ada kehormatan bagi air mani ini (maksudnya air mani yang dipancarkan 

oleh seorang laki-laki ke rahim seorang perempuan dengan jalan zina) yang 

kepadanya nasab bayi dinisbahkan, maka tidak wajib iddah bagi perempuan yang 

didalamnya  ada air mani yang ini.36
 

 

Imam Mawardi juga membantah dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan para 

pengikutnya yang mengharamkan seseorang untuk menikahi apalagi menyetubuhi wanita yang 

sedang hamil baik hamilnya dari pernikahan yang sah atau zina. Imam Mawardi mengartikan 

bahwa hadis yang melarang bersetubuh dengan orang hamil sampai dia melahirkan adalah 

ditunjukkan kepada tawanan perang wanita37
 yang masih dalam keadaan bersuami.  

 

Adapun dalil Imam Malik dengan sabda Nabi yakni: “Ingatlah janganlah kalian 

bersetubuh dengan wanita hamil sampai dia melahirkan” adalah diriwayatkan 

kepada tawanan perang perempuan sedangkan tawanan-tawanan perang tersebut 

                                                             
36 Ibid juz 9 hlm. 498 
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 Tawanan perang (yang asalnya adalah orang meredeka) pada zaman Nabi dulu selanjutnya akan menjadi budak 

baik tawanan tersebut laki-laki atau perempuan. Tawanan perang dalam pandangan mereka adalah harta rampasan 

perang (ghanimah) yang mereka boleh memilikinya dan boleh memperjualbelikannya. Dalam islam budak wanita 

(amat) diperbolehkan bagi sayyidnya atau pemiliknya untuk bersetubuh dengannya. Imam Bujairimi,lihat  Tuhfatul 

Habib ala Syarhil Khatib hlm. Juz 9, hal 501. 



sudah menikah. Dan bagi budak-budak wanita ada hukum yang berbeda dengan 

perempuan-perempuan merdeka dalam masalah istibra‟.
38

 

 

 

Selanjutnya Imam Mawardi juga membantah dalil Abu Yusuf yang membolehkan 

menikahi wanita hamil karena zina akan tetapi haram menyetubuhinya dengan dalil al-Qur‟an 

surat al Talaq ayat 4. Berbeda dengan Abu Yusuf Imam Mawardiy mengartikan bahwa ayat 

tersebut ditunjukkan kepada wanita hamil yang ditalak suaminya. Imam Mawardi juga berdalil 

dengan ayat lain sebagai pengtahsis dari ayat ini yakni surat al Talaq 6. 

 

. 

Artinya “Adapun dalil dari Abu Yusuf yang berbdalil dengan ayat: “Dan wanita-

wanita yang hamil itu maka ajalnya (habisnya masa iddah) adalah sampai mereka 

melahirkan.” Maksud dari ayat ini adalah wanita wanita yang sudah dithalaq, 

dengan dalil lagi dari ayat yang lain tentang kewajiban menafkahi dan member 

pakaian para wanita, yakni: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin”39 

 

Imam Mawardi juga membantah dalil dari Imam Abu Hanifah yang berdalil dengan 

menggunakan hadits yang melarang untuk menyiram tanaman orang lain (maksudnya bersetubuh 

dengan wanita yang tidak halal baginya) dengan mengartikan bahwa hadits tersebut ditunjukkan 

kepada seorang pedagang yang memperdagangkan budak wanita yang bertanya kepada Nabi 

apakah dia boleh bersetubuh dengannya, lalu Nabi menjawab janganlah kamu memancarkan air 
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 Ibid 

 
39 Ibid 



manimu pada tanaman orang lain. Hal ini sebagai pertanda bahwa Nabi melarang mewathi‟ 

budak perempuan yang tidak lain adalah barang dagangannya. 

Sedangkan dalil dari Abu Hanifah yakni hadits “Jangan siram tanaman 

tetanggamu dengan airmu” karena sesungguhnya yang dimaksud dalam hadits ini 

adalah hukum furu‟ yang ditunjukkan kepada selainnya yakni kehalalan dimana 

kehalalan tersebut dinisbahkan kepada seorang yang mewathi‟ dan keharaman 

ditunjukkan kepada sesorang, maka tidak ada larangan karena sesungguhnya 

hadits ini ditunjukkan kepada seorang yang memiliki budak wanita dan bertanya 

apakah boleh orang tersebut bersetubuh dengannya maka Nabi menjawab “Jangan 

siram tanaman tetanggamu dengan airmu” pertanda bahwa hadits ini ditunjukkan 

kepada barang dagangan (berupa budak perempuan).40 

 

Imam Nawawi41
 dalam kitabnya Majmu’ ala Syarhil Muhadzhzdab menyebutkan bahwa 

bagi pelaku zina maka tidak ada iddah baginya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 

Bakar, Umar dan menambahkan juga Sufyan al-Tsauriy dan Ashabul Ra’yi bahwa iddah adalah 

untuk menjaga nasab sedangkan pelaku zina tidak dinisbahkan nasab kepadanya, hal ini juga 

diriwayatkan oleh Aliy berikut ibarahnya: 

                                                             
40 Ibid juz. 9 hlm 499 
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 Imam Nawawi adalah salah seorang ulama madzhab syafiiyyah yang terkenal dengan karya monumentalnya yakni 

Majmu’ Ala Syarhil Mudzadzab. Beliau dilahirkan di daerah Nawa salah satu desa di daerah Huran pada tahun 631 

H. Beliau pindah ke Damaskus tahun 49 H dan hafal al Quran pada tahun tahun tersebut. Beliau belajar dalam setiap 

harinya dua belas kali pada guru yang berbeda dengan pelajaran yang berbeda pula, setelah itu beliau menulis 

beberapa kitab, ada yang sudah jadi dan ada yang belum. Sebagaian dari kitab kitab beliau yang telah jadi adalah 

Syarh Muslim, Raudlah, Minhaj, Riyadl dan Azkar. Selain kitab kitab tersebut beliau juga mengarang kitab kitab 

jarh wa ta’dil semisal Tahdzibul Asma’ wa Lughah dan Tabaqatul Fuqaha’. Lihat Bidayah wa Nihayah, 326, 13, E 

Book Maktabah Syaamilah 2,11. 



 

Seorang perempuan zina tidak ada iddah baginya, hal ini sebagaimana pendapat 

dari Abu Bakar dan Umar. Al Tsauri dan Ashabul Ra‟yi mengatakan bahwa iddah 

adalah untuk menjaga nasab sedangkan pelaku zina tidak dinisbahkan nasab 

kepadanya, hal ini juga diriwayatkan oleh Ali.42 

 

 

Imam Nawawi menambahkan pernikahan orang yang hamil karena zina adalah sah dan boleh 

bersetubuh dengan wanita tersebut karena tidak ada kehormatan baginya. 

.

Bila seorang yang hamil karena zina menikah maka sah pernikahan tersebut 

tanpa ada khilaf tapi apakah bagi suaminya yang menikahi tersebut boleh 

bersetubuh dengannya maka ada dua jawaban dan yang paling kuat adalah 

boleh karena tidak ada kehormatan baginya akan tetapi Ibnu Haddad 

melarangnya. 
 

Peneliti tidak menemukan dalil naqli yang digunakan oleh Imam Nawawi akan tetapi Imam 

Nawawi berhujjah dengan menggunakan dalil aqli bahwa ketiadaaan iddah bagi wanita yang 

sedang hamil dari perbuatan zina adalah karena tidak adanya kehormtan bagi air mani yang 

ditanamkan laki-laki yang menzinainya tersebut sedangkan iddah ditunjukkan untuk 

menghormati air mani yang ada dalam rahim seorang perempuan. Sebagai catatan dalil yang 

digunakan Imam Nawawi sama dengan dalil yang digunakan oleh Imam Bujairimi dan Imam 

Mawardi. 

                                                             
42 Imam Nawaiy, Majmu’ ala Syarh al Muhadzhab , Juz XVIII hlm. 150, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. 

 

 



Abu Zakarya al Anshari43
 dalam kitabnya Syarhul Buhjah al Wardiyyah menyebutkan 

bahwa zina tidak mewajibkan iddah. Abu Zakaria menggambarkannya dengan seorang 

perempuan yang hamil dari perbuatan zina sedang suaminya meninggal maka wanita tersebut 

wajib beriddah sebab kematian suaminya bukan karena hamil dari perbuatan zinanya tersebut 

karena menurur Abu Zakarya tidak ada kehormatan bagi pelaku zina. 

.

Jika ada seorang perempuan hamil karena perbuatan zina (yang dia juga beriddah 

karena ditinggal mati suaminya) maka perempuan tersebut beriddah dengan 

menghitung masa sucinya bukan sampai melahirkan karena tidak ada kehormatan 

baginya, sama saja masa-masa suci tersebut dihitung dari sebelum hamil atau 

sesudahnya.
44

 

Abu Zakaria al-Anshari juga menambahkan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarh Raudlatut 

Thalib bahwa sah pernikahan seorang pezina baik wanita tersebut hamil atau tidak, begitu juga 

menyetubuhinya karena tidak ada kehormatan baginya. 

Pernikahan wanita zina adalah sah, baik wanita tersebut hamil atau tidak, begitu 

juga menyetubuhinya karena tidak ada kehormatan baginya.
45

 

Abu Zakaria juga tidak menyebukan dalil naqli tentang fatwanya tersebut tetapi menyebutkan 

dalil aqlinya yakni tidak ada kehormatan bagi air mani yang ada dalam diri wanita yang hamil 

karena perbuatan zina. 

Ibnu Hajar al-Haitami46 mengatakan dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar al Haitami bahwa 

terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang ada atau tidaknya iddah bagi wanita 
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 Nama lengkap beliau adalah Abu Yahya Zakarya bin Muhammad bin Muhammad al Anshariy al Syafi‟iy.  
44 Abu Zakarya al Anshariy, Syarhul Buhjah al Wardiyyah, Juz 16 hlm. 390, E Book Maktabah Syaamilah 2,11 
45 Abu Zakarya al Anshari,  Asnal Mathalib Syarh Raudlatut Thalib, Juz III hlm. 393, E Book Maktabah Syaamilah 

2,11. 



hamil karena perbuatan zina akan tetapi beliau memilih pendapat yang paling kuat yakni tidak 

ada iddah bagi wanita seperti ini, 

 

 

Adapun selesainya masa iddah dengan diiringinya kehamilan karena zina maka 

disini banyak tersebar masalah dalam pendapat ulama-ulama kita. Dan yang 

paling shahih adalah iddah tersebut selesai seiring dengan selesainya iddah karena 

wafat suami atau thalaq dari suami baik perempuan tersebut masih haid atau 

sudah tidak haid. Pendapat yang paling shahih adalah orang hamil dimungkinkan 

padanya haid jika tidak haid maka iddahnya selesai dengan hitungan suci setelah 

melahirkan. Jika seorang perempuan berzina dalam masa iddah suaminya yang 

meninggal atau setelah dicerai suaminya dan mengandung dari perbuatan zina 

tersebut maka tidak mengahalangi kesemuanya tersebut habisnya masa iddah 
sebagaimana yang telah kami terangakan sebelumnya.

47
 

 

Sedangkan pernikahan wanita yang sedang hamil dari perbuatn zina adalah sah menurut Ibnu 

Hajar. Pendapat ini juga difatwakan oleh Abu Hanifah, berikut ibarahnya: 

 

Adapun pernikahan wanita hamil dari perbuatan zina maka banyak terjadi 

perbedaan antara imam-imam kita. Dan yang paling benar menurut kami adalah 
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 Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad al Haitami, sedangkan kunyah beliau adalah 

Syaikul Islam. Nisbah al Haitsamiy didapatkan dari tanah kelahiran beliau di salah satu desa di kota Shaid di Negara 

Mesir. Beliau adalah murid Imam Ramli yang menjadi mufti di Mekkah. Tahun kelahiran beliau adalah 911 H 

sedang tahun wafat beliau adalah 973 H. Selain fiqh beliau banyak mengarang kitab jarh wa ta‟dil salah satu 

karangan beliau yang paling terkenal dan monumental dalam bidang jarh wa ta’dil adalah kitab Tahdzibul Kamal fii 

Asmai al Rijal. 
47 Ibnu Hajar al Haitamy, Fatawa Ibnu Hajar, hlm. 876 



sah (boleh menikahi wanita hamil karena zina) hal yang seperti ini difatwakan 

oleh Imam Abu Hanifah. 

 

 

D. Berbagai Pendapat Ulama Hanabilah tentang Iddah Wanita Hamil karena Zina 

dan Kebolehan Menikahinya. 

Ibnu Qudamah48 murid Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa bagi wanita hamil 

dari perbuatan zina maka wajib atasnya beriddah dengan sampai melahirkan anak hasil dari 

perbuatan zina tersebut. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Syarhul Kabir  mengharamkan bagi 

seorang wanita pezina untuk dinikahi kecuali wanita tersebut sudah bertaubat dan habis masa 

iddahnya. 

Masalah, haram bagi wanita yang berzina menikah kecuali sampai dia bertaubat 

dan habis masa iddahnya. Jika seorang wanita berzina maka haram 

menikahinya.
49

 

Ibnu Qudamah juga berlandaskan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Umar 

dalam Sunan Abu Dawud yang berbunyi: 

 

Artnya”Janganlah bersetubuh dengan orang yang sedang hamil sampai dia 

melahirkan dan orang yang tidak hamil (maksudnya orang yang berzina atau 

melakukan wathi‟ syubhat) sampai hamil sampai dia haid satu kali”. 

Ibnu Qudamah berpendapat dengan mengikuti pendapat Imam Hambali bahwa hadits ini 

terutama lafadz hamil adalah amm (umum) jadi mencangkup semua wanita hamil secara umum 

                                                             
48 Nama lengkap beliau adalah Umar Muhammad  
49 Ibnu Qudamah, Syarh al Kabir li Ibni Qudamah, juz VII hlm. 502, E Book Maktabah Syaamilah 2,11 



tidak peduli apakah wanita tersebut hamil karena zina ataukah hamil dari pernikahan yang sah.50 

Ibnu Qudamah juga menambahkan alasannya dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Said 

bin Musayyab yaitu: 

 

Artinya”Seorang sahabat menikahi seorang perempuan setelah itu orang tersebut 

mendapati istrinya hamil sebelum dia sentuh kemudian orang tersebut 

mengangkat permasalahn tersebut kepada Nabi, kemudian Nabi menceraikan 

keduanya dan memberikan mahar kepada perempuan tersebut kemudian 

mencambuk perempuan tersebut dengan seratus kali cambukan”.
51

 

Ibnu Qudamah merpendapat wanita yang melakukan perbuatan zina selain harus beriddah, maka 

dia harus bertaubat terlebih dahulu sehingga dia boleh dinikahi. Pendapat ini juga ungkapkan 

oleh Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid.

 

Artinya”Wanita yang berzina tersebut bertaubat dari perbuatan zina, sehingga 

boleh dinikahi.hal ini juga  diungkapkan oleh Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid”.
52

 

Dengan berbagai alasan dan dalil hadits yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah 

tersebut maka Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa wajib bagi seorang perempuan yang hamil 

karena zina untuk beriddah karena sesungguhnya iddah adalah panggkal untuk mengetahui 

kekosongan rahim seorang perempuan. 

                                                             
50

 Sebagaimana yang diketahui dalam kajian ilmu nahwu ada dua tipe kata benda (isim) yakni nakirah dan ma’rifat. 

Isim nakirah memberi konsekuensi bahwa yang dimaksud adalah umum tergantung pada yang disebutkan. Bila yang 

disebutkan wanita hamil maka yang dimaksud adalah wanita hamil secara umum mencangkup semua wanita hamil 

tidak peduli apakah wanita hamil tersebut dari pernihakan yang sah, fasid, syubhat, zina dan yang lainnya. Bahkan 

bila boleh melenceng sedikit dari pembahasan, Siti Mariam yang hamil Nabi Isapun yang sama sekali tanpa proses 

perkawinan juga termasuk dalam wanita hamil tersebut. Implikasi hukum yang semacam ini juga dimiliki oleh isim 

ma’rifat yang diembel-embeli al liistigraqil siffat akan tetapi tidak sehebat dan seumum sebagaimana implikasi yang 

diberikan oleh isim nakirah. 
51 Baihaqiy, Sunan al Baihaqiy al Kubra, juz 7 halaman 157, E Book Maktabah Syaamilah 2,11. Oleh Imam 

Baihaqiy hadits ini disebut sebagai hadits mursal. 
52 Ibnu Qudamah, al Mughniy, juz 15 hlm. 171, E Book Maktabah Syaamilah 2,11.  



Jika telah ditetapkan seperti ini maka wajib beriddah bagi wanita hamil dan haram 

menikahinya sesungguhnya iddah adalah panggkal untuk mengetahui kekosongan 

rahim seorang perempuan. Dan jika dimungkinkan sebelum iddah wanita tersebut 

hamil maka pernikahannya bathil dan tidak sah seperti pernikahan wanita yang 

melakukan wathi’ syubhat.
53

 

 

Selanjutnya Muhammad bin Shalih seorang ulama hanbali dalam kitabnya Syarh 

Mumatti’ ala Zadil Mustaqni’ menyebutkan bahwa iddah wanita hamil karena zina sama dengan 

iddah wanita hamil karena wathi‟ syubhat artinya wajib beriddah. Jika hamil maka iddahnya 

sampai dia melahirkan akan tetapi jika tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali haid, berikut 

ibarahnya: 

. 

Adapun zina maka yang paling masyhur dalam madzhab (hanbali) adalah seperti 

wathi‟ syubhat yang mewajibkan iddah, jika perempuan tersebut hamil maka 

iddahnya sampai dia melahirkan tapi jika tidak maka iddahnya tiga kali haid.
54

 

Muhammad bin Shalih juga mengharamkan menikahi wanita pezina baik hamil atau tidak 

dengan berdalil dengan surat al –Nur ayat 3. 
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Artinya “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin” 

Dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa‟i yang berbunyi: 

Artinya: Bahwa Murtsad bertanya kepada Nabi tentang pernikahan sahabat 

Unak dimana perempuan yang akan dinikahi tersebut suka berzina pada saat di 

Makkah, kemudian Nabi diam dan turunlah ayat, “Perempuan pezina tidak akan 

menikah kecuali dengan laki laki pezina atau laki-laki musyrik”, kemudian Nabi 

berkata, jangan menikahinya.55 

Ibnu Jibrin dalam kitabnya Syarhul Akhsharil Mukhtashor juga berpendapat bahwa 

wanita hamil dari perbuatan zina maka wajib baginya untuk beriddah dan haram menikahi 

wanita pezina sampai habis masa iddahnya dan sampai wanita tersebut bertaubat. 

 
Haram menikahi wanita pezina sampai dia bertaubat dan habis masa iddahnya, 

Allah berfirman, Pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau 

wanita musyrik dan wanita pezina tidaklah menikah keculai dengan laki laki 

pezina atau laki laki musyrik.56 

Imam Mansur bin Yunus al-Bahuti menyebutkan dalam kitabnya Kasyful Qina’ anil 

Matanil Iqna’ bahwa tidak sah melangsungkan pernikahan dari seorang permpuan yang sedang 

menjalani masa iddah atau masa Istibra’ baik masa tersebtu akibat dari perbuatan wathi yang 
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diperbolehkan atau wathi‟ yang tidak diperblehkan semisal Wathi’ Syubhat dan zina, berikut 

ibarahnya: 

Sepertihalnya wanita yang sedang beriddah dan wanita yang sedang beristibra‟ 

dari wathi‟ mubah atau haram semisal wathi‟ syubhat dan zina. 

Dan ibarah berikut: 

Haram bagi menikahi wanita pezina bagi laki laki yang menzinainya atau orang 
lain yang mengetahui perbuatan zina tersebut sampai dia bertauat dan habis masa 

iddahnya sebagiana firman Allah Ta‟ala, wanita pezina tidaklah menikah kecualai 

dengan laki laki pezina atau laki laki musyrik. 

 

Sebagaimana ulama-ulama Hanbali yang lain Imam Mansur bin Yunus al Bahuti juga 

mensyaratkan habisnya masa iddah dan taubatnya perempuan tersebut. Akan tetapi Imam 

Mansur al Bahuti berbeda dengan pendapat ulama hanbali yang lain Imam Mansur al-Bahuti 

mengatakan bahwa tidak disyaratkan bagi laki-laki yang menzinai wanita tersebut untuk 

bertaubat padahal ulama Hanabilah yang lain mengatakan bahwa keduanya baik laki laki dan 

perempuan yang melakukan zina sama sama harus bertaubat, berikut ibarahnya: 

Dan tidak disyaratkan bagi laki laki peznina untuk bertaubat jika ingin menikahi 

wanita yang telah dizinainya tersebut.
58
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E. Faktor terjadi Ittifaq dalam intern mazhab dan Ihktilaf antara mazhab Syafi’iyyah 

dan mazhab Hanabilah. 

Bila dibuat matrik konstelasi fatwa ulama madzhab Syafi‟iyyah dengan ulama madzhab 

Hanabilah tentang iddah wanita hamil karena perbuatan zina dan kebolehan menikahinya adalah 

sebagai berikut: 

NO. NAMA ULAMA IDDAH KEBOLEHAN 

MENIKAHI 

1. Imam Bujairimi (S) Tidak ada Boleh 

2. Imam Mawardiy (S) Tidak ada Boleh 

3. Imam Nawawiy (S) Tidak ada Boleh 

4. Abu Zakarya al Anshariy (S) Tidak ada Boleh 

5. Ibnu Hajar al Haitamiy (S) Tidak ada Boleh 

6. Ibnu Qudamah (H) Ada Boleh bersyarat 

7. Muhammad bin Sholih (H) Ada Boleh bersyarat 

8. Ibnu Jibrin (H) Ada Boleh bersyarat 

9. Imam Mansur al Bahuti (H) Ada Boleh bersyarat 
 

Note: Tanda (S) setelah nama ulama adalah tanda bahwa ulama tersebut bermadzhab syafiiyyah sedangkan tanda 

(H) setelah nama ulama adalah tanda bahwa ulama tersebut bermadzhab hanabilah. 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi‟iyyah yaitu, Imam Bujairimi, 

Imam Mawardiy, Imam Nawawi, Abu Zakarya al Anshari dan Ibnu Hajar al Haitami 

berpendapat bahwa wanita hamil dari perbuatan zina tidak mempunyai iddah, dan boleh untuk 

dinikahi tanpa harus beriddah. Sedangkan ulama Hanabilah yaitu Ibnu Qudamah, Muhammad 

bin Sholih, Ibnu Jibrin dan Imam Mansur al Bahuti berpendapat bahwa wanita hamil karena 

perbuatan zina mempunyai masa iddah yaitu sampai dia melahirkan, adapun wanita tersebut 

boleh dinikahi dengan syarat sudah beriddah dan harus bertaubat, kecuali Imam Mansur al 

Bahuti, beliau tidak mengsyaratkan wanita tersebut harus bertaubat . Dari golongan Syafiiyyah 

terdapat tiga ulama yang layak disebut mujtahid madzhab yakni Imam Bujairimi, Imam 

Mawardi, Imam Nawawiy dan dua ulama yang layak disebut sebagai mujtahid fatwa yakni Abu 



Zakarya al Anshari dan Ibnu Hajar al Haitami.59
 Dari golongan hanabilah terdapat satu ulama 

yang layak disebut sebagai mujtahid madzhab yakni Ibnu Qudamah dan tiga ulama yang layak 

disebut sebagai mujtahid fatwa yakni Muhammad bin Shalih, Ibnu Jibrin, dan Imam Mansur al-

Bahuti.60 

Bisa disimpulkan dalam masalah ini ulama-ulama dalam intern madzhab syafii sama 

sekali tidak ada perbedaan pendapat baik itu yang berkaitan dengan iddah wanita hamil karena 

zina dan kebolehan menikahinya, sedangkan dalam intern madzhab hanbaliy sendiri juga tidak 

terjadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama mereka tentang permasalahan yang sama. Semua 

ulama syafi‟iyyah mengatakan tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina sedangkan semua 

ulama hanabilah mengatakan ada iddah bagi wanita hamil karena zina. Selanjutnya dalam hal 

kebolehan menikahi wanita hamil dari perbuatan zina semua ulama Syafi‟iyyah mengatakan 

boleh menikahinya sedangkan ulama Hanabilah mengatakan boleh dengan syarat perempuan 

tersebut habis masa iddahnya dan telah bertaubat dari perbuatan zina tersebut. Dengan begitu 

terjadi ittifaq antar sesama ulama syafi‟iyyah dan begitu juga antar sesama ulama hanabilah, 

sebaliknya terjadi ikhtilaf antara ulama syafi‟iyyah dengan ulama hanabilah.  

Dalam kitab Bugyah Musytarsyidin disebutkan bahwa ada tiga tingkatan ulama yakni 

mujtahid mutlak, mujtahid mazhab dan mujtahid fatwa. Mujtahid mutlak adalah orang yang 

mempunyai kompetensi untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya langsung yakni al Quran 

dan as-Sunnah. Sedangkan mujtahid madzhab adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk 

mengistinbathkan hukum dari kaidah-kaidah imamnya. Mujathaid fatwa adalah seorang yang 
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hanya mempunyai kompetensi untuk menguatkan pendapat-pendapat mujtahid mutlhak ataupun 

mujtahid fatwa. 

Stratifikasi ini bukannya tidak mempunyai implikasi apapun dalam penentuan sebuah 

hukum kaitannya dengan produk hukum dalam bentuk sebuah fatwa yang sama dari sebuah 

Mazhab. Artinya dari mujtahid mutlak sampai mujtahid fatwa cenderung mempunyai produk 

hukum yang sama, produk hukum berupa fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid mutlak atas 

suatu masalah akan dikuatkan oleh mujtahid madzhab, mujtahid mazhab sangat kecil 

kemungkinan untuk berbeda pendapat dengan mujtahid mutlak atas permasalahan yang sama 

yang sudah dibahas oleh mujtahid mutlak karena sebagaimana yang diketahui dalam definisi 

mujtahid mazhab di atas adalah bahwa mujtahid madzhab mengeluarkan sebuah hukum atas 

dasar kaidah-kaidah dalam hal ini adalah ushul fiqh yang sudah dirumuskan oleh mujtahid 

mutlak. Artinya metode pengambilan hukum mujthaid mutlak sama dengan metode pengambilan 

hukum mujtahid madzhab sehingga kecenderungan untuk menghasilkan produk hukum yang 

sama sangat mungkin terjadi. Mujtahid mazhab akan memberikan fatwa bila dalam suatu 

permasalah mujtahid mutlak belum memberikan fatwa. 

Begitupun juga dengan mujtahid mazhab, mujathid fatwa sebagaimana yang diketahui 

dari definisi di atas hanyalah sebagai penguat pendapat baik pendapat mujtahid mutlak atau 

mujtahid mazhab. Artinya posisi dari mujtahid fatwa hanyalah sebagai penguat, kecenderungan 

untuk berbeda dalam suatu permasalahan dengan mujatahid mutlak ataupun mujtahid madzhab 

sangatlah sedikit. Sama dengan mujtahid madhab, mujtahid fatwa baru akan mengeluarkan 

pendapat bila dalam suatu permasalahan mujtahid mutlak maupun mujtahid mazhab belum 

memberikan fatwa. 



Dalam deskripsi di atas bisa penulis contohkan tentang permasalahan yang sedang 

penulis bahas dalam karya ini yakni tentang iddah wanita hamil karena zina dalam fatwa 

madzhab Syafi‟iyyah. Imam Syafii sebagai mujtahid mutlak madzhab syafiiyyah memberikan 

fatwa sebagaimana yang tersebuat dalam kitab Muhadzdzab bahwa wania hamil karena zina 

tidak memiliki iddah dan boleh menikahinya tanpa menunggu samapai wanita tersebut 

melahirkan  sedangkan  Imam Mawardi yang dalam hal ini berposisi sebagai mujtahid mazdhab 

juga memberikan fatwa tidak memiliki iddah bagi wanita hamil karena zina dan boleh 

menikahinya. Imam Mawardi  juga memberikan argumentasi madzhab Syafiiyyah lengkap 

dengan  dalil naqli dan aqli. Ibnu Hajar al Haitami yang berposisi sebagai mujtahid fatwa juga 

memberikan fatwa yang sama dengan Imam Syafi‟i dan Imam Mawardi yakni tidak ada iddah 

bagi wanita hamil karena perbuatan zina dan boleh manikahinya. 

 

Dari contoh di atas bisa dilihat bagaimana sebuah alur produk hukum berupa fatwa 

konsisten mengalir tanpa perubahan sama sekali dari mujtahid mutlak sampai mujtahid fatwa. 

Ketika Imam Syafi‟i sebagai mujtahid mutlak mengelurkan fatwanya tentang iddah wanita hamil 

akibat dari perbuatan zina dalam kitabnya Muhadzdzab tanpa disertai dalil apapun maka 

mujtahid madzhab yang dalam hal ini adalah Imam Mawardi akan memberikan penguatan 

dengan menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Syafi‟i dalam merumuskan fatwa 

tersebut dalam kitabnya al Hawil Kabir. Imam Mawardi juga membantah dalil-dalil yang 

digunakan oleh para ulama madzhab lain yang berkaitan dengan masalah iddah wanita hamil 

karena zina dan kebolehan menikahinya. Tidak berhenti sampai di situ Imam Mawardi  juga 

menambahkan pendapat para sahabat dan tabiin yakni Abu Bakar, Umar, Sufyan al Tsauriy yang 

sependapat dengan Imam Syafii tentang iddah wanita hamil karena perbuatan zina. Sedangkan 



Ibnu Hajar yang dalam hal ini berposisi sebagai mujtahid fatwa sebagaimana yang telah tersebut 

di atas hanya menampilkan pendapat-pendapat para mujatid mutlak dan mujtahid-mujtahid 

madzhab khususnya madzhab Syafiiyyah. Ibnu Hajar hanya memilih dari berbagai pendapat 

tersebut yang paling shohih (benar) menurutnya yakni sah pernikahan wanita hamil dari 

perbuatan zina karena tidak ada iddah bagi wanita tersebut. 

Konsistensi fatwa sebagai produk hukum yang terjadi dari Imam Syafii yang berposisi 

sebagai mujtahid mutlak, Imam Mawardi sebagai mujtahid madzhab sampai Ibnu Hajar sebagai 

mujtahid fatwa memberikan pemahaman bahwa dalam  hirarki klasifikasi ulama kecenderungan 

mujtahid fatwa dan mujtahid madzhab untuk memberikan pendapat yang sama dengan mujtahid 

mutlak sangat besar. Sebuah fatwa akan mengalir begitu saja tanpa perubahan yang berarti dari 

mujtahid mutlak sebagai perumus fatwa yang paling awal kemudian mengalir lagi ke bawahnya 

ke mujtahid madzhab sebagai penguat fatwa mujtahid mutlak kemudian mengalir lagi ke 

mujtahid fatwa sebagai pelengkap mujtahid mutlak dan mujtahid madzhab, bila digambarkan 

alur fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fenomena ini dapat terjadi karena konsistensi produk hukum dari mujtahid mutlak 

sebagai perumus awal hukum sampai pada mujtahid fatwa sebagai pengikut sekaligus penguat 

ulama-ulama yang berposisi di atasnya dalam stratifikasinya. Fenomena semacam ini juga sering 

terjadi pada negara yang menganut sistem hukum common law system dimana sebuah  

yurisprudensi yang telah dirumuskan oleh hakim yang awal telah menjadi sebuah ajaran yang 

sangat sulit untuk ditinggalkan oleh hakim-hakim yang sekarang. Kalaupun ada penyimpangan 

dalam perumusan hukum yang sekarang dengan yurisprudensi yang dulu itu bukan berarti 

menyimpang jauh. Biasanya hakim yang sekarang akan berusaha menganalogikan kasus yang 

dihadapinya dengan yurisprudensi yang telah dirumuskan oleh hakim terdahulu. Dalam hukum 

islam hal ini bisaa disebut dengan ilhaq. Karakteristik yang sama inilah yang menjadikan para 

orientalis dan simpatisan islam di dunia barat untuk menamai atau menerjamahkan fiqh dengan 

nama Islamic Yurisprudence. 

Adapun faktor yang melatarbelakangi perbedaan yang terjadi antara mazhab Syafi‟iiyah 

dengan Imam mazhab Hanabilah mengenai ada atau tidaknya iddah bagi wanita yang hamil dari 

perbuatan zina dan kebolehan menikahinya adalah  karena perbedaan cara pandang mazhab 



Syafi‟iiyah yang dalam hal ini adalah Imam Bujairimi, Imam Mawardiy, Imam Nawawi, Abu 

Zakarya al Anshari dan Ibnu Hajar al Haitami dengan mazhab Hanabilah yaitu, Ibnu Qudamah, 

Muhammad bin Sholih, Ibnu Jibrin dan Imam Mansur al Bahuti  mengenai fungsi iddah itu 

sendiri. Baik Mazhab Hanabilah maupun mazhab Syafi‟iyah memandang bahwa iddah berfungsi 

untuk mengetahui kekosongan rahim yang selanjutnya untk menjaga nasab. Namun menurut 

mazhab Syafi‟iiyah wanita yang hamil dari perbuatan zina tidak ada kehormatan untuk air mani 

yang telah memancar dirahimnya, sehingga tidak perlu adanya iddah untuk menjaga nasab dari 

anak yang telah dikandungnya. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanabilah wanita hamil dari 

perbuatan zina tetap harus beriddah, karena mereka berpendapat bahwa anak yang dikandungnya 

tetap harus dijaga nasabnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


