LAMA WAKTU MAKSIMAL KEHAMILAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa hal ini dibahas oleh agama Islam?
Bukankah ini urusannya ilmu kedokteran? Maka jawabannya adalah, Jika ulama Islam menaruh
perhatian terhadap suatu hal, maka pasti ada kepentingan syariat mengenai hukum suatu hal
dalam perkara tersebut. Oleh karena itu –misalnya- para ulama tidak perlu pusing-pusing
merajihkan pendapat apakah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir 2 atau 8 atau 9 atau
10 atau 12 atau 17 Rabi’ul Awwal. Karena memang belum pasti. Karena tidak ada dalil untuk
merayakan kelahiran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai hari raya Islam. Dan tidak
pernah dilakukan oleh sahabat ataupun imam mazhab yang empat. Bahkan hal ini bisa meniru/
tasyabbuh dengan orang Nashrani yang merayakan kelahiran Yesus dan penyembah matahari
yang merayakan hari lahirnya dewa matahari.

Yang perlu diketahui bahwa pendapat tanggal kematian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ada
yang mengklaim bahwa disepakati yaitu 12 Rabi’ul Awwal. Karena ada kepentingan syariat di
sana, yaitu sejak tanggal tersebut terputuslah wahyu. Jadi perayaan maulid Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam apakah ingin merayakan kelahiran atau kematian?
Kepentingan syariat membahas lama waktu maksimal kelahiran
Yaitu kepentingan dalam urusan warisan, yang warisan ini diatur dalam agama Islam, bahkan
salah satu hukum yang paling banyak dibahas ayat di Al-Quran, karena masalah ini masalah
yang cukup besar yang bisa membuat saudara saling bermusuhan, bahkan paman dan anak
saling membunuh.
Lama waktu kelahiran untuk menentukan apakah anak yang dikandung oleh seorang wanita
adalah anak dari bapaknya yang meninggal. Sehingga sang anak berhak mendapat wanisan.
Sebagai contoh jika maksimal lama waktu kelahiran adalah satu tahun, maka jika seorang anak
yang lahir lebih dari satu tahun setelah meninggalnya suami wanita yang hami tersebut
(misalnya 1,5 tahun) maka anak tersebut bisa dipastikan bukan anak suaminya yang
meninggal.
Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidzahullah berkata,

 ﻟأﻦ وﻠادﺘﻪ, أﻦ ﺗﻠدﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ زﻤﻦ أﻜﺜﺮ ﻣدﺔ اﻠﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻣوﺖ اﻠﻤورﺚ ; ﻓﻔﻲ ﻫذﻪ اﻠﺤاﻠﺔ ﻟﺎ ﻳرﺚ
ﺑﻌﺪ ﻫذﻪ اﻠﻤدﺔ ﺗدﻞ ﻋﻠﻰ ﺣدوﺜﻪ ﺑﻌﺪ ﻣوﺖ اﻠﻤورﺚ
.
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“Jika seorang wanita melahirkan lebih dari lama waktu maksimal kehamilan semenjak kematian
pemberi warisan (misalnya bapaknya), maka dalam keadaan ini (janin) tersebut tidak mendapat
warisan, karena kelahiran yang melebihi waktu maksimal menunjukkan kejadian (hamilnya)
setelah meninggalnya pemberi warisan.”[1]
Ikhtilaf ulama dalam hal ini
Syaikh Muhammad Asy-Syinqity rahimahullah berkata,

، واﻠﻌﻠﻤاء ﻣﺨﺘﻠﻔوﻦ ﻓﻴﻪ،أﻤﺎ أﻜﺜﺮ أﻤﺪ اﻠﺤﻤﻞ ﻓﻠﻢ ﻳرﺪ ﻓﻲ ﺗﺤدﻴدﻪ ﺷﻴء ﻣﻦ ﻛﺘاﺐ وﻠﺎ ﺳﻨﺔ
 واﻠﺸاﻔﻌﻲ إﻠﻰ أﻦ أﻘﺼﻰ أﻤﺪ،ﻓذﻬﺐ اﻠإﻤاﻢ أﺤﻤﺪ.وﻜﻠﻬﻢ ﻳﻘوﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺤواﻞ اﻠﻨﺴاء
 واﻠرواﻴﺔ اﻠﻤﺸﻬورﺔ اﻠأﺨرﻰ، وﻬﻮ إﺤدﻰ اﻠرواﻴﺘﻴﻦ اﻠﻤﺸﻬورﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻣاﻠﻚ، أرﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ:اﻠﺤﻤﻞ
 وﻬﻮ، وﻬﻮ رواﻴﺔ ﻋﻦ أﺤﻤﺪ، ﺳﻨﺘاﻦ: وذﻬﺐ اﻠإﻤاﻢ أﺒﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ إﻠﻰ أﻦ أﻘﺼاﻪ، ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ:ﻋﻦ ﻣاﻠﻚ
، ﺳﺖ: وﻌﻦ اﻠزﻬرﻲ، ﺛﻠاﺚ ﺳﻨﻴﻦ: وﻌﻦ اﻠﻠﻴﺚ، وﺒﻪ ﻗاﻠﺖ ﻋاﺌﺸﺔ رﻀﻲ اﻠﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ،ﻣذﻬﺐ اﻠﺜورﻲ
 ﺗﺴﻌﺔ أﺸﻬﺮ: وﻌﻦ داوﺪ، ﺳﻨﺔ ﻟﺎ أﻜﺜﺮ: وﻌﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻠﺤﻜﻢ،وﺴﺒﻊ

“Adapun lama waktu maksimal kehamilan maka tidak ada batasannya dalam Al-Quran dan
Sunnah, ulama juga berselisih dalam hal ini, masing-masing berpendapat sesuai dengan apa
yang nampak bagi mereka pada keadaaan wanita (di zaman mereka).
Imam Ahmad dan Imam Syafi’i berpendapat waktu terlama adalah empat tahun dan salah satu
riwayat pendapat yang masyhur dari Imam Malik, sedangkan riwayat masyhur yang lain adalah
lima tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat dua tahun, ini riwayat dari Ahmad, madzhabnya
Ats-Tasuri dan perkataan ‘Aisyah radhiallahu ‘anha. Pendapat Laits tiga tahun, pendapat
Az-Zuhri enam tahun dan tujuh tahun dan pendapat Muhammad bin Al-Hakim satu tahun tidak
lebih dan pendapat Dawud yaitu sembilan bulan.”[2]
Ada juga yang berpendapat tidak mungkin lebih dari sembilan bulan berdasarkan ayat
Al-Quran yaitu Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berkata,

 }وﺤﻤﻠﻪ:وﻠﺎ ﻳﺠوﺰ أﻦ ﻳﻜوﻦ ﺣﻤﻞ أﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺸﻬﺮ وﻠﺎ أﻘﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺸﻬر؛ ﻟﻘوﻞ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ
 }واﻠواﻠداﺖ ﻳرﻀﻌﻦ أوﻠادﻬﻦ ﺣوﻠﻴﻦ ﻛاﻤﻠﻴﻦ: وﻘاﻞ ﺗﻌاﻠﻰ. [15 :وﻔﺼاﻠﻪ ﺛﻠاﺜوﻦ ﺷﻬرﺎ{ ]اﻠأﺤﻘاﻒ
[ ﻓﻤﻦ ادﻌﻰ أﻦ ﺣﻤﻠﺎ وﻔﺼاﻠﺎ ﻳﻜوﻦ ﻓﻲ أﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠاﺜﻴﻦ233 :ﻟﻤﻦ أراﺪ أﻦ ﻳﺘﻢ اﻠرﻀاﻌﺔ{ ]اﻠﺒﻘرﺔ
 ورﺪ ﻛﻠاﻢ اﻠﻠﻪ ﻋﺰ وﺠﻞ ﺟﻬارﺎ، ﻓﻘﺪ ﻗاﻞ اﻠﺒاﻄﻞ واﻠﻤﺤاﻞ:ﺷﻬرﺎ

“Tidak mungkin kehamilan itu lebih dari sembilan bulan dan tidak mungkin pula kurang dari
enam bulan karena Allah Ta’ala berfirman,

2/6

LAMA WAKTU MAKSIMAL KEHAMILAN DALAM PANDANGAN ISLAM

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. [Al-Ahqaf: 15]
Dan Firman Allah,
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan.” [Al-Baqarah: 233]
Maka barangsiapa yang mengklaim hamil dan menyusui lebih dari 30 bulan maka telah berkata
dengan perkataan yang batil dan mustahil dan menolak firman Allah ‘Azza wa Jalla dengan
terang-terangan.”[3]
Bahkan Ibnu Hazm mengomentari kisah-kisah orang yang dalam kehamilannya lebih dari
sembilan bulan, semisal kisah Imam Malik yang berada dalam kandungan ibunya selama dua
tahun. Beliau mendustakan kisah-kisah seperti ini, beliau berkata,

 وﻠﺎ ﻳﺠوﺰ اﻠﺤﻜﻢ، وﻜﻞُّ ﻫذﻪ أﺨﺒاﺮٌ ﻣﻜذوﺒﺔٌ راﺠﻌﺔٌ إﻠﻰ ﻡَﻥْ ﻟﺎ ﻱَﺹْدﻖ وﻠﺎ ﻱُﻋرﻒ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﻓﻲ دﻴﻦ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ ﺑﻤﺜﻞ ﻫذﺎ

“Semua berita ini dusta dan bersumber dari orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak dikenal
siapakan dia. Tidak boleh berhukum dalam agama Allah dengan semisal ini.”[4]
Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat, kehamilan bisa lebih dari sembilan bulan. Ibnu
Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata,

أﻞَّﺍ ﻳﻤﻜﺚ ﺣﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ اﻤرأﺔ أﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺸﻬر؟! أﻴﻌﺠزﻪ ﺳﺒﺤاﻨﻪ وﺘﻌاﻠﻰ أﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻠﺤﻤﻞ
ﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ أﻤﻪ ﻣﺪَّﺓ أﻄوﻞ ﻣﻦ اﻠﻤﻌﺘاد؟! ﻛﻞَّﺍ واﻠﻠﻪ

“Apakah tidak mungkin kehamilan lebih dari sembilan bulan? Apakah Allah tidak mampu
menjadikan (janin) berada dalam perut ibunya lebih dari waktu biasanya? Sekali-kali tidak (bisa
lebih dari sembalian bulan, pent).”[5]
Pendapat terkuat
Pendapat terkuat adalah masalah ini kembali kepada adat dan kebiasaan wanita saat ini dan di
tempat itu. Karena jika sesuatu tidak ditetapkan dalam syariat (Al-Quran dan sunnah) maka
kembali kepada adat dan kebiasaan sebagaimana kaidah,
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اﻠﻌادﺔ ﻣﺠﻜﻤﺔ

“Adat/kebiasaan dapat dijadikan (patokan dasar ) hukum”
Dan salah satu cabang kaidah ini,

اﺴﺘﻌﻤاﻞ اﻠﻨاﺲ ﺣﺨﺔ ﻳﺠﺐ اﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ

“Yang sering digunakan oleh manusia adalah hujjah wajib beramal dengannya”
Syaikh Doktor Muhammad Al-Burnu Hafizahullah menjelaskan makna kaidah ini, “Bahwasanya
adat/kebiasaan manusia jika tidak menyelisihi syari’at adalah hujjah dan dalil, wajib beramal
dengan konsekuensinya karena adat dapat dijadikan hukum”.[6]
Ibnu Rusyd rahimahullah berkata,

 وﻴﻘوﻞ اﺒﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻜﻢ واﻠﻈاﻬرﻴﺔ ﻫﻮ أﻘرﺐ.وﻬذﻪ اﻠﻤﺴأﻠﺔ ﻣرﺠوﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﻌادﺔ واﻠﺘﺠرﺒﺔ
 وﻠﻌﻠﻪ أﻦ ﻳﻜوﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺎ، واﻠﺤﻜﻢ إﻨﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻦ ﻳﻜوﻦ ﺑاﻠﻤﻌﺘاﺪ ﻟﺎ ﺑاﻠﻨادﺮ،اﻠﻤﻌﺘاﺪ
. إﻠﻰ

“Masalah ini kembali kepada adat/kebiasaan dan pengalaman, ini pendapat Ibnu Abdil Hakam
dan Adz-Dzahitiyah, dan lebih dekat kepada apa yang menjadi kebiasaan. Dan hukumnya wajib
berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan bukan yang jarang-jarang terjadi, karena hal itu bisa
menjadi mustahil.”[7]
Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata,

وﻬذﻪ ﻣﺴأﻠﺔ ﻟﺎ أﺼﻞ ﻟﻬﺎ إﻠﺎ اﻠاﺠﺘﻬاﺪ واﻠرﺪ إﻠﻰ ﻣﺎ ﻋرﻒ ﻣﻦ أﻤﺮ اﻠﻨﺴاء وﺒاﻠﻠﻪ اﻠﺘوﻔﻴﻖ

“Masalah ini tidak ada dasarnya kecuali Ijtihad dan dikembalikan kepada apa yang sudah
menjadi kebiasan para wanita.”[8]
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Pendapat Ilmu kedokteran modern
Janin disebut cukup bulan (aterm) jika usia kehamilannya mencapai 37 minggu lengkap (atau
genap 38 minggu). Dan disebut “postmatur/ postterm” jika lebih dari 42 minggu. Maka
terkadang kehamilan bisa lebih dari sembilan bulan namun hanya lebih beberapa minggu saja,
tidak sampai angka bulanan. Jika lebih, maka umumnya akan membahayakan janin dan
ibunya.
Dokter Makmun berkata,

أﻤﺎ اﻠأﻄﺒاء ﻓﻴروﻦ أﻦ اﻠﺤﻤﻞ ﻟﺎ ﻳﺘأﺨﺮ ﻋﻦ اﻠﻤوﻌﺪ اﻠﻤﻌﺘاﺪ إﻠﺎ ﻓﺘرﺔ وﺠﻴزﺔ ﻟﺎ ﺗزﻴﺪ ﻋﻦ
 ﻧﻘﺼﺖ وأﺼﺒﺢ اﻠﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ42 أﺴﺒوﻌﻴﻦ أﻮ ﺛﻠاﺜﺔ ﻏاﻠﺒﺎً … ﻓإذﺎ ﺗأﺦَّرﺖ ﻋﻦ اﻠأﺴﺒوﻊ
)

“Para dokter berpendapat bahwa kehamilan tidak akan lebih dari waktu kelahiran yang biasa
(sembilan bulan) kecuali waktu yang sebentar saja, 2 atau 3 minggu pada umumnya…jika lebih
dari 42 minggu maka akan berkurang (tidka sempurna) dan janin berada dalam keadaan
bahaya.”[9]
Demikian semoga bermanfaat
@perpus FK UGM, 22 Rabi’us Tsani 1434 H
Penyusun: dr. Raehanul Bahraen
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