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ROJ'AH (RUJUK) 

 

 Roj'ah: Pengembalian wanita yang telah dicerai selain 

thalaq bain kepada ikatan sebelumnya tanpa akad. 

 Hikmah Disyari'atkannya Roj'ah: 

 Terkadang thalaq itu bisa terjadi dalam keadan marah 

dan dorongan, bisa terjadi hal tersebut timbul tanpa 

difikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu akan akibat 

dari perceraian tersebut, serta apa yang akan terjadi 

setelahnya dari kerugian maupun kerusakan, oleh 

karena itu Allah mensyari'atkan rujuk untuk kembali 

kepada kehidupan bersuami isteri, rujuk merupakan 

hak bagi suami saja, sebagaimana thalaq. 

 Diantara kebaikan Islam adalah bolehnya bercerai dan 

bolehnya rujuk. Tatkala jiwa saling bertolak belakang 

dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan 

kehidupan bersuami-isteri, diperbolehkanlah thalaq, 

ketika hubungan telah semakin membaik dan airpun 

telah kembali pada jalurnya, diperbolehkanlah rujuk, 

bagi Allah-lah segala Pujian serta Karunia. 

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: 



 

َُيْكُتْمنََُُأنََُلُنََُُّيَِلُ َُولَُُقُ ُرَوءُ َُثالَثَةَُُِِبَنُفِسِهنَُُّيَ ت ََربَّْصنََُُواْلُمطَلََّقاتُُ

َُوبُ ُعولَتُ ُهنَُُّاآلِخرَُُِواْليَ ْومُُِِِبللُُِّيُ ْؤِمنَُُُّكنَُُِّإنُأَْرَحاِمِهنَُُِّفُُاللَُُُّخَلقََُُما

 ْصاَلحاُ ِإُُأَرَاُدواُُِْإنَُُْذِلكَُُِفُُِبَردِِّىنََُُّأَحقُ 

"Wanita-wanita yang dithalaq 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 suami-suaminya berhak merujukinya 

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

menghendaki ishlah" (QS. Al-Baqarah/2:228) 

 Syarat Sahnya Rujuk: 

1. Wanita yang dicerai sudah pernah disetubuhinya. 

2. Thalaq tersebut masih dalam jumlah yang 

diperbolehkan, seperti thalaq yang kurang dari tiga. 

3. Thalaq tersebut tanpa imbalan dari fihak isteri, jika dia 

sambil menerima imbalan, maka thalaq tersebut 

menjadi bain. 

4. Rujuk tersebut terjadi ketika masih dalam iddah, dari 

nikah yang sah. 



 

 Rujuk bisa terjadi dengan perkataan, seperti: saya telah 

merujuk isteriku, atau saya telah memegangnya kembali, 

dan lainnya. Diapun bisa terjadi dengan perbuatan, 

seperti persetubuhan yang diniatkan dengannya rujuk. 

 Disunnahkan untuk mendatangkan saksi dua orang adil 

ketika menthalaq maupun merujuk, namun keduanya 

tetap sah tanpa adanya saksi. Wanita yang dithalaq roj'i 

masih berstatus isteri selama masih dalam iddahnya, dan 

waktu rujuk akan berakhir dengan berakhirnya masa 

iddah. 

 Rujuk tidak membutuhkan adanya wali, mahar, ridho 

isteri dan tidak pula harus untuk mengetahuinya. 

 

HULU' 

 

 Hulu': Berpisahnya pasangan suami-isteri dengan 

imbalan yang dibayarkan kepada suami. 

 Hikmah Disyari'atkannya: 

Pada saat telah sirna kecintaan diantara suami dan isteri, 

akan muncullah padanya kebencian dan kemurkaan, 

mulailah problem berdatangan, terlihatlah aib dari 

keduanya ataupun salah satunya, pada saat seperti itu 

Allah memberikan untuknya jalan keluar. 



 

Apabila hal tersebut dari pihak suami, Allah telah 

memberikan kepadanya hak untuk menthalaq, dan jika 

dari fihak isteri, Allah telah mengidzinkannya untuk 

melakukan hulu', yaitu dengan cara memberikan kepada 

suami apa yang telah dia ambil darinya, bisa juga lebih 

sedikit darinya ataupun lebih banyak, agar dia mau 

memisahkannya. 

َُأنَُلُكمَُُْيَِلُ َُولَُُْحَسانُ بَُُِِتْسرِيحُ َُأوُُِْبَْعُروفُ ُفَِإْمَساكُ َُمرَََّتنُُِالطَّاَلقُُ

ُتُموُىنَُُِّمَّاََُتُْخُذواُْ ُِخْفُتمُُْفَِإنُُْاللُُُِّحُدودَُُيُِقيَماَُألَََُّيَافَاُأَنُِإلََُّشْيئاُ ُآتَ ي ْ

 ِبوُُِاف َْتَدتُُِْفيَماَُعَلْيِهَماُُجَناحََُُفالَُُاللُُُِّحُدودَُُيُِقيَماَُألَّ

Allah berfirman: "Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. 

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau 

menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada 

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya"  (QS.Al-Baqarah/2: 229) 



 

َُوَسلَّمََُُعَلْيوُُِاللََُُُّصلَّىُالنَِّبَُُّأََتتُُْقَ ْيسُ ُْبنََُُِثِبتُُِاْمَرأَةََُُأنََُُّعبَّاسُ ُاْبنَُُِعنُْ

ُِدينُ َُوَلُُُخُلقُ ُِفَُُعَلْيوَُُِأْعِتبَُُُماُقَ ْيسُ ُْبنََُُُثِبتُُُاللََُُِّرُسولَُُيَُُفَ َقاَلتُْ

ْساَلمُُِِفُُاْلُكْفرََُُأْكَرهَُُُوَلِكنُِّ َُوَسلَّمََُُعَلْيوُُِاللََُُُّصلَّىُاللََُُِّرُسولُُُفَ َقالَُُاْْلِ

َُوَسلَّمََُُعَلْيوُُِاللََُُُّصلَّىُاللََُُِّرُسولُُُقَالَُُنَ َعمُُْقَاَلتَُُْحِديَقَتوَُُُعَلْيوُُِأَتَ ُردِّينَُ

 َتْطِليَقةُ َُوطَلِّْقَهاُاْلَِْديَقةَُُاق َْبلُْ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa isteri Tsabit 

bin Qois mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan 

berkata: ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak serta 

agama Tsabit bin Qois, akan tetapi saya hanya takut 

terjerumus dalam kekufuran pada agama ini, berkata 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: "Apakah kamu 

bersedia untuk mengembalikan kebunnya?" dia 

menjawab: baiklah, berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam (kepada Tsabit): "Terimalah olehmu kebun 

tersebut dan ceraikanlah dia dengan thalaq satu" (H.R 

Bukhoriُ no. 5273) 

 Penyebab Hulu' 

1. Diperbolehkan hulu' ketika seorang wanita telah 

membenci suaminya, baik itu disebabkan oleh 

buruknya pergaulan dia,  jeleknya akhlak atau 



 

pribadinya, ataupun karena takut terjerumus dalam 

dosa dengan meninggalkan haknya. Dianjurkan bagi 

suami untuk menerima hulu' tersebut sebagaimana 

dia telah diperbolehkan. 

2. Apabila seorang isteri membenci suami karena 

agamanya, seperti meninggalkan shalat, atau tidak 

memperdulikan kehormatan diri, jika tidak 

memungkinkan baginya untuk merubah, maka dia 

wajib untuk mencari jalan agar suami tersebut 

menceraikannya. Akan tetapi jika suaminya 

melakukan beberapa hal yang diharamkan, namun dia 

tidak memaksa isterinya untuk ikut melakukannya, 

dalam keadaan ini tidak wajib bagi isteri untuk 

meminta hulu', siapa saja diantara wanita yang 

meminta perceraian dari suaminya tanpa sebab, maka 

akan diharamkan baginya wangi surga. Allah Subhana 

wa Ta’ala berfirman: 

ُتَ ْعُضُلوُىنََُُّولََُُكْرىاُ ُالنَِّساءَُترِثُواَُُْأنَُلُكمَُُْيَِلُ ُلَُُآَمُنواُُْالَِّذينَُُأَي  َهاُيَُ

ُتُموُىنََُُّماُبِبَ ْعضُُِلَِتْذَىُبواُْ َُوَعاِشُروُىنَُُّم بَ يَِّنةُ ُِبَفاِحَشةُ ََُيِْتيََُُأنُِإلَُّآتَ ي ْ

ُِفيوُُِاللَُُُّوََيَْعلََُُشْيئاُ َُتْكَرُىواُُْنَأُُفَ َعَسىَُكرِْىُتُموُىنَُُّفَِإنُِِبْلَمْعُروفُِ

 َكِثْياُ َُخْْياُ 



 

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan 

mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (An-

Nisaa/4: 19) 

 Hulu' merupakan fash (perpisahan), baik itu dengan 

lafadz (hulu', fash ataupun fida), jika terlaksana dengan 

lafadz thalaq ataupun kinayahnya dan dibarengi oleh niat, 

maka dia menjadi thalaq, akan tetapi suami tidak 

memiliki hak rujuk setelahnya. Boleh bagi suami untuk 

menikahinya kembali dengan akad dan mahar baru 

setelah selesainya iddah, akan tetapi dengan syarat 

belum dilalui oleh thalaq lain yang menggenapkannya 

menjadi tiga thalaq. 

 Hulu' diperbolehkan pada setiap saat, baik itu dalam 

keadaan suci ataupun haidh, wanita yang melakukan 

hulu' beriddah satu kali haidh saja. Seorang suami boleh 

menikahi kembali yang di hulu'nya dengan syarat atas 

ridho wanita tersebut, dengan akad dan mahar baru 

setelah selesainya iddah. 



 

 Segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar, diapun boleh 

untuk dijadikan pengganti dalam hulu', jika seorang isteri 

berkata: hulu'lah aku dengan uang seribu, kemudian 

suaminya menyetujui, maka suami tersebut berhak untuk 

mendapat uang seribu tersebut, dan tidak boleh baginya 

untuk meminta yang lebih besar dari apa yang telah 

istrinya berikan. 

 

 


