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Iddah

❑ Iddah menurut bahasa artinya diperhitungkan,
mengira, berpegang.

❑ Iddah menurut istilah syara’ artinya penantian seorang
wanita di masa menunggunya untuk diketahui
kebebasan rahimnya dalam keadaan suci (beberapa
bulan) atau sampai melahirkan bayi yang
dikandungnya.



“Dan orang – orang yang mati diantara kamu serta
meninggalkan isteri – isteri hendaklah mereka (isteri

– isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah

mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai

apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka
menurut cara yang patut. Dan Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S.Al Baqarah : 234)



“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan
diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh
bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan

Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka
lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) 

itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka
(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para
suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah 

Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.



❑ Wanita yang tengah menjalankan iddah ada 2 macam,
yaitu:

1. Wanita yang tercerai akibat suaminya wafat.

❖ Seorang istri yang ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil,
maka iddahnya sejak suamiwafat sampai isteri melahirkan.

❖ Jika tidak hamil maka iddahnya 4 bulan 10 hari.

2. Wanita (diceraikan) bukan akibat suaminya wafat.

❖ seorang isteri yang tidak ditinggal wafat suaminya dalam
keadaan hamil, maka iddahnya sampai isteri melahirkan.

❖ Kalau tidak hamil, iddahnya 3x suci dari haid.

❑ Kalau isteri atau wanita (yang tengah menjalani iddah) itu masih
kecil, atau besar tapi belum pernah haid. Dan belum menopause
atau putus aliran darahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan.



❑ Terhadap wanita yang tengah iddah akibat dicerai rujuk raj’iyah,
maka suami wajib menjamin ketenangan di rumah ketika isteri
dicerai. (Dan suami) wajib memberikan nafkah dan pakaian,
kecuali isteri yang membangkang(durhaka) sebelum di cerai atau
selama iddah.

❑ Bagi wanita yang dicerai ba’in, maka suami wajib menjamin rumah
kediaman, bukan memberikan nafkah, kecuali jika hamil maka
suami wajib memberikan nafkah karena anak yang dikandungnya.

❑ Terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya, ia wajib menahan
diri (ihdad). Mencegah diri tidak mempercantik diri (berhias)
dengan berpakaian mencolok coraknya yang tujuannya
mempercantik diri. Dan tidak memakai harum haruman baik pada
badan, pakaian maupun makanan.



Hal – hal yang dilarang selama masa iddah

❑ Menerimakhitbah

seorang wanita yang dalam masa iddah tidak boleh menerima
ajakan atau lamaran (khitbah) dari seorang laki – laki. Kalaupun laki –
laki tersebut punya keinginan untuk menikahinya, maka tidak boleh
disampaikan secara terang – terangan, namun lewat sindiran. Hal ini
telah dijelaskan dalam Q.SAl Baqarah ayat 235 yang artinya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita – wanita itu dengan sindiran
atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah
mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah
kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan
ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka
takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.”



❑ Menikah

Pernikahan seorang wanita yang dilakukan ketika masa iddah
belum selesai adalah pernikahan yang haram, dan hukumnya tidak
sah dalam syariat Islam.

❑ Keluar rumah

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah, tidak
diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana
menjalani masa iddah itu, kecuali ada udzur uzdur yang secara syar’I
memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin
ditinggalkan. Bagi suami yang mentalak isterinya, tidak
diperbolehkan untuk mengeluarkan isterinya dari rumahnya, namun
berkewajiban untuk menegur dan mencegah isterinya bila keluar dari
rumah.

“ Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka
dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah”.

(Q.S. Ath Talak : 1)



Namun sebagian ulama mengatakan bahwa bagi wanita yang
ditalak bain yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk di rujuk
atau kembali, seperti ditalak untuk ketiga kalinya, maka mereka
diperbolehkan untuk keluar rumah, setidaknya pada siang hari.

Alasannya karena wanita yang telah ditalak seperti itu sudah tidak
berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dan dalam
keadaan itu, dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua
tangannya. Seperti dalam hadits berikut :

Dari jabir bin Abdillah r.a., dia berkata, “Bibiku ditalak
yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar
rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau
bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya.
Maka bibiku mendatangi Raulullah SAW berkata,
“Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu,
barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan
kebaikan.” (H.R. Muslim)



❑ Berhias

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk
berhias atau bercantik – cantik (ihdad). Diantaranya :

❖ Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak, atau sutera

❖ Menggunaan parfum atau wewangian

❖ Menggunakan celakmata, kecuali malam hari

❖ Memakai pewarna kuku (hinna’) dan bentuk pewarna lainnya.

❖ Memakai pakaian yang berparfum

❖ Memakai pakaian yang mencolok coraknya

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari

kecuali bila yang meninggal itu suaminya, 

maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari.”

(Muttafaq Alaih)


