
FIQH ‘IDDAH
‘IDDAH FIRAQ HIDUP DAN ‘IDDAH 

FIRAQ MATI



APA ITU ‘IDDAH?

 Definisi ‘Iddah:

• Bahasa: Kata “ ‘Iddah” adalah jamak dari kata  “ ‘Idad” yang berarti “al-
Ihsha’ “ (menghitung), diambil dari kata ‘adad yang berarti bilangan, 
karena biasanya ada bilangan suci atau bulan. 

• Istilah: 

تفجعاأو، وجلعزهللتبعدا،  المرأةتتربصهامعينةلمدةاسم
الرحمبراءةمنتأكداأوزوجعلى

“Sebutan untuk sebuah waktu tertentu yang ditunggu oleh seorang
Wanita, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tafajju’ (merasakan sakit

atas kepergian) suami, dan atau memastikan kekosongan Rahim”. 



APA HUKUM ‘IDDAH?

• Menjalani masa ‘iddah hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an, 
Sunnah, dan Ijma’. 

َُُخلَقََُماتُْمنَُيَكُْأَنُْلَُهنَُّيَِحلُ َولَُقُُروءُ ثَةَُثََلُبِأَْنفُِسِهنَُّيَتََربَّْصنََُواْلُمَطلَّقَاتُُ• فِيّللاَّ

ُِيُْؤِمنَُُّكنَُّإِنُْأَْرَحاِمِهنَُّ ِخرُِاْلَُواْليَْومُِبِاّللَّ

ۖ َُوَعْشًراأَْشُهرُ ةَُأَْربَعَُبِأَنفُِسِهنَُّتََربَّْصنَُيَُأَْزَواًجاَويَذَُرونَُِمنُكمُْيُتََوفَّْونََُوالَِّذينَُ•

ـ ِى•
َّٰٓ ثَُفَِعدَّتُُهنَُّٱْرتَْبتُمُْإِنُِن َِسآَّٰئُِكمُِْمنٱْلَمِحيِضُِمنَُيَئِْسنََُوٱلَّ  ـ ِىأَْشُهر ُ ةُُثَلَ 

َّٰٓ لَمَُْوٱلَّ 

ُيَِحْضنَُ تُُۖ  َُحْملَُهنَُّنَُيََضعُْأَنأََجلُُهنَُّٱْْلَْحَمالَُِوأُْولَ   ۖ

إلَُّ، ليالُ ثلثُِفَوقَُمي ِتُ ىعلتُِحدَُّأنالِخرُِواليَومُِباللُِتُؤِمنُُلمرأةُ يَِحلُ ل•

(ومسلمالبخاري)وعشًراأشُهرُ أربعةََُزوج ُعلى



APA HIKMAH ‘IDDAH?

1. Bagi Wanita yang ditinggal mati suami: 

(a) Sebagai bentuk penunaian hak suami yang telah pergi. Sebab, 
menghormati, setia kepada suami, dan berbuat baki kepadanya
yang merupakan kewajiban yang Allah tetapkan atas istri tidak
pantas jika istri berpaling begitu saja dengan kematiannya. 

(b) Sebagai ganti dari tradisi Jahiliah, yang mengharuskan
seorang istri mengurung diri dalam tempat yang gelap, melumuri
tubuh dengan pewarna hitam, dan memamai pakaian yang 
menjijikkan selama satu tahun penuh



APA HIKMAH ‘IDDAH?

2. Dalam kasus pisah cerai atau fasakh: 

 (a) Jika Wanita yang masih subur, atau sedang hamil, 
hikmahnya adalah: (1) Memastikan nasab, (2) Menjaga
tanggung jawab, (3) Memastikan kekosongan Rahim. 

 (b) Jika Wanita telah menopause atau masih anak-anak: (1) 
Wujud ketundukan kepada Allah. (2) Menampakkan
keagungan dan perhatian terhadap syari’ah nikah. (3) 
Sebagai bentuk tambahan kehati-hatian dalam memastikan
kekosongan rahim



ADA BERAPA MACAM ‘IDDAH?

• Ada dua macam ‘Iddah: (1) ‘Iddah wafat, (2) 
‘Iddah Firaq (pisah); thalaq dan fasakh



BERAPA LAMA MENJALANI MASA 

‘IDDAH?



RINCIAN MASA ‘IDDAH WAFAT

 Jika wanita sedang hamil: Masa ‘Iddahnya sampai melahirkan; baik
dalam waktu lama maupun singkat.

Jika Wanita tidak sedang hamil, atau hamil namun bukan dari
suaminya; baik pernah berhungan badan atau belum: Masa 
‘Iddahnya selama 4 bulan 10 hari.

Dalilnya: 

(234: البقرة)َعْشًراوَُأَْشُهرُ أَْربَعَةَُبِأَنفُِسِهنَُّْصنَُيَتََربَُّأَْزَواًجاَويَذَُرونَُِمنُكمُْيُتََوفَّْونََُوالَِّذينَُ•

َُحْملَُهنَُّيََضْعنَُأَنأََجلُُهنَُّاْْلَْحَمالَُِوأُوَلتُُ• (4: قالطل)ۖ 

َُُرِضيَُةَُاْْلَْسلَِميَُُّسبَْيعَةَُأَنَُّ: َمْخَرَمةَُْبنُِاْلِمْسَورَُِعنُِ• ، بِلَيَالُ َزْوِجَهااةُِوفَُبَْعدَُنُِفَستَُْعْنَهاّللاَّ
اْلبَُخاِريُ َرَواهُُ. فَنََكَحتُْلََهافَأَِذنَُ، تَْنِكحَُأَنُْفَاْستَأْذَنَتْهُُ، ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَُّفََجاَءت



RINCIAN MASA ‘IDDAH FIRAQ

(THALAQ/FASAKH)

• Jika Wanita dalam kondisi hamil: Masa ‘Iddah dengan
melahirkan (QS. At-Thalaq: 4)

• Jika tidak dalam kondisi hamil, dan termasuk wanita
dewasa yang belum monopause: Masa ‘iddahnya
selesai dengan melewati tiga kali suci sejak firaq. 
Dalilnya QS. Al-Baqarah: 228. 

• Hukum ini berlaku umum bagi setiap Wanita yang 
masih haid, meski haidnya sangat jarang sekali. (al-
Umm, 6/536, Dar al-Wafa’, 2019) 



>> RINCIAN MASA ‘IDDAH FIRAQ

(THALAQ/FASAKH)

• Jika istri masih anak-anak, atau telah monopause: 
Masa ‘iddahnya selama tiga bulan (90 hari) sejak
firaq. Dalilnya QS. At-Thalaq: 4. 



SUDAH FIRAQ (THALAQ/FASAKH) NAMUN

BELUM PERNAH HUBUNGAN BADAN? 

• Wanita yang diceraikan atau difasakh nikahnya
sebelum pernah terjadi hubungan badan sama sekali, 
tidak ‘Iddah apapun atasnya. 

• Firman Allah: 

ُِمنُقَُيَاُأَي َهاُالَِّذيَنُآَمنُواُإِذَاُنََكْحتُُمُاْلُمْؤمُِ َُطلَّْقتُُموُهنَّ ُنَاِتُثُمَّ ْبِلُأَنُتََمس وُهنَّ

ة ُتَْعتَد ونَهَُ ُِمْنُِعدَّ ُسَُفََماُلَُكْمَُعلَْيِهنَّ ُحوُهنَّ َُوَسر ِ َراًحاَُجِميًلُاُ ُفََمت ِعُوُهنَّ

(49: اْلحزاب)



CATATAN PENTING

KASUS LANGKA (1)

• Wanita yg sangat panjang masa sucinya (berbulan-
bulan atau bahkan bisa setahun lebih), dan tidak
diketahui sebabnya, disebut dg “murtabah”. 

• Mazhab Syafi’i dan Hanafi: Masa ‘iddahnya sampai
haid atau sampai usia menopause + 3 bulan

• Mazhab Maliki dan Hanbali: Masa ‘iddahnya 1 sejak
terputusnya haid (waktu menjalani masa ‘iddah)

• Wanita mustahadhah muthayyiroh: Syafi’iyah dan 
Hanbali: 3 bulan. Hanafiyah: 7 bulan



CATATAN PENTING

KASUS LANGKA (2)

• Wanita menopause atau istri yg masih anak-anak yang 
diceraikan dan menjalani masa ‘iddah dg bulan (3 bulan), 
namun sebelum selesai menjalani masa ‘iddah ternyata
haid: Wajib pindah kepada masa ‘iddah dengan hadi/suci

• Wanita yg sedang menjalani masa ‘iddah dg haid/suci, 
namun belakangan diketahui hamil: Wajib pindah kepada
masa ‘iddah dengan melahirkan

• Wanita yang thalaq raj’iy yang tidak sedang hamil yg
menjalani ‘iddah thalaq, namun sebelum selesai suami
meninggal: wajib pindah ke masa ‘iddah wafat (4 bulan 10 
hari)



HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SELAMA MASA 

‘IDDAH



‘IDDAH THALAQ RAJ’IY

 KONDISI HAMIL ATAU TIDAK.

1. Wajib mendapat tempat tinggal. (diutamakan tempat tinggal selama dia
bersama suami sepanjang layak dan tidak ada pencegah syar’i)

2. Wajib mendapat nafkah dengan segala macamnya (biaya hidup, pakaian, dll)

3. Wajib menetap dan tinggal di rumah yang disediakan; haram keluar dari rumah
tsb kecuali karena darurat

4. Haram atasnya menawarkan diri dikhitbah dan haram pula bagi laki-laki lain 
melamarnya. 

5. Berhak dirujuk oleh suaminya

6. Selama belum dirujuk statusnya bagi (mantan suami) dalam hal dilihat, disentuh, 
dan khalwat layaknya Wanita lain

7. Adanya hak waris bagi istri (jika suami mati di tengah menjalani masa ‘iddah)

>> Dalilnya: QS. At-Thalaq: 1&6, al-Baqarah: 228



‘IDDAH THALAQ BA’IN

JIKA KONDISI HAMIL:

1. Wajib mendapat tempat tinggal (QS. At-Thalaq: 1)

2. Wajib mendapat Nafkah dengan berbagai macamnya
(QS. at-Thalaq: 6)

3. Wajib tinggal di rumah dan haram (QS. at-Thhalaq: 1), 
keluar kecuali ada kebutuhan (HR. Muslim dari Jabir 
tentang bibi beliau yg menjalani masa iddah thalaq dan 
diizinkan oleh Nabi untuk memanen kurma)

4. Tidak dapat diruju’ oleh suami. 

5. Haram menikah



‘IDDAH THALAQ BA’IN

JIKA KONDISI TIDAK HAMIL:

1. Wajib mendapat tempat tinggal (QS. at-Thalaq: 

2. Wajib tinggal di rumah dan haram keluar kecuali
ada kebutuhan

3. Tidak ada hak nafkah (HR. Abu Dawud tentang
sabda Nabi kepada Fatimah binti Qais yang dithalaq
3 oleh suaminya: 

ال نفقة لك إال أن تكوني حامال



‘IDDAH WAFAT

1. Wajib Melakukan Ihdad Selama Masa ‘Iddah. 

 Ihdad adalah Tindakan menahan diri dari berhias
(memakai pakaian yang indah, memakai parfum, memakai
hena, memaki celak mata, dan memakai perhiasan
emas/perak dan yang lain

 Haram hukumnya melanggar ketentuan di atas

 Dalilnya HR. Bukhari dari Ummu Habibah: 

إال ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث ليال ،
على زوج أربعة أشهر وعشرا



‘IDDAH WAFAT

2.  Wajib Tinggal Di Rumah Tempat ‘Iddah, Tidak Boleh
Keluar Kecuali Ada Hajat

 Dalilnya HR. Tirmidzi dari Zainab binti Ka’ab bin 
‘Ujrah, tentang Furai’ah, di mana Nabi menetapkan
wajib tinggal di rumah di mana sebelumnya dia
tinggal Bersama suaminya (meski bukan milik
suaminya)
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