10035 - Menikah Dengan Dua Istri Namun Tidak Bekerja, Apakah Boleh
Menceraikan Salah Satu Istrinya ?
Pertanyaan
Suami saya mempunyai dua istri, namun dia tidak bekerja, apakah dia boleh menceraikan istri
pertama atau istri keduanya ?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Rizeki manusia telah ditetapkan sebelumnya, rizeki keluarganya juga telah ditetapkan dan
ditakdirkan. Alloh –Ta’ala- berﬁrman:
( ﺒِﻴﻦﺘَﺎبٍ ﻣ ﻛ ﻓﻞﺎ ﻛﻬﻋدﺘَﻮﺴﻣﺎ وﻫﺘَﻘَﺮﺴ ﻣﻠَﻢﻌﻳﺎ و رِزْﻗُﻬﻪ اﻟَﻠﻻ ﻋضِ ار اﻻ ﻓﺔاﺑ دﻦﺎ ﻣﻣ) و
“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya,
dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya
tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (QS. Huud: 06)
Menceraikan istri pertamanya tidak akan menambah rizekinya, juga tidak akan melapangkannya,
justru pernikahan dan ketahanan keluarga akan menghadirkan keberkahan dan rezeki, oleh
karena itu Alloh –Ta’ala- berﬁrman:
( ﻴﻢﻠ ﻋﻊاﺳ وﻪاﻟ وﻪﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻪ اﻟﻬِﻢﻐْﻨ ﻳاءﻮﻧُﻮا ﻓُﻘَﺮنْ ﻳ اﻢﺎﺋﻣا وﻢﺎدِﻛﺒ ﻋﻦ ﻣﻴﻦﺤﺎﻟاﻟﺼ وﻢْﻨ ﻣﺎﻣﻳﻮا اﻻﺤﻧا) و
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah
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Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur: 32)
Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan akan menjadi penyebab datangnya rizeki.
Demikian juga Alloh –subhanahu wa ta’ala- telah memerintahkan kepada laki-laki untuk memberi
nafkah kepada keluarganya, dan menyuruh orang yang disempitkan rizekinya untuk memberi
nafkah sesuai dengan kemampuan yang Alloh berikan kepadanya, tidak diperintahkan untuk
menceraikannya, bahkan Alloh mengabarkan akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan,
dan setelah kesempitan ada kelapangan, Alloh –Ta’ala- berﬁrman:
)اﺮﺴﺮٍ ﻳﺴﺪَ ﻋﻌ ﺑﻪ اﻟﻞﻌﺠﻴﺎ ﺳﺎ آﺗَﺎﻫﻻ ﻣﺎ ا ﻧَﻔْﺴﻪ اﻟﻒّﻠ ﻻ ﻳﻪ اﻟﺎ آﺗَﺎهﻤ ﻣﻖﻨﻔ ﻓَﻠْﻴ رِزْﻗُﻪﻪﻠَﻴ ﻋ ﻗُﺪِرﻦﻣ وﻪﺘﻌ ﺳﻦ ﻣﺔﻌ ذُو ﺳﻖﻨﻔﻴ( ﻟ
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath Thalaq: 7)
Nasehat kami suami anda tidak perlu menceraikan salah satu dari kedua istrinya, hendaknya ia
bertawakkal kepada Alloh, bersabar, dan berusaha mencari rizeki, tidak boleh malas, hendaknya
bertawakkal kepada Alloh dengan sungguh-sungguh, Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
"  ﺑِﻄَﺎﻧًﺎ ‐ ﺗﺮﺟﻊ ﺷﺒﻌﺎﻧﺔ ‐ " رواهوحﺗَﺮﺎ ‐ ﺟﺎﺋﻌﺔ ‐ وﺎﺻﻤ ﺗَﻐْﺪُو ﺧﺮ اﻟﻄﱠﻴزُقﺮﺎ ﻳﻤ ﻛﻢَزَﻗ ﻟَﺮﻪﻠﻛ ﺗَﻮﻖ ﺣﻪ اﻟَﻠ ﻋﻠْﺘُﻢﻛ ﺗَﻮﻢﻧﱠ اﻟَﻮ
 أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺘﺮﻣﺬي.
“Jika kalian bertawakkal kepada Alloh dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia akan
memberi kalian rizeki seperti halnya Alloh memberi rizeki kepada seekor burung yang keluar pada
pagi hari dengan rasa lapar dan pulang pada sore hari dengan kenyang”. (HR. Ahmad dan Ibnu
Majah dan Tirmidzi)
Al Haﬁdz Ibnu Hajar –rahimahullah- berkata di dalam Fathul Baari:
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“Maksud dari tawakkal adalah keyakinan dengan apa yang terdapat di dalam ayat:
( ﺎﻪ رِزْﻗُﻬ اﻟَﻠﻻ ﻋض ار اﻻﺔ ﻓاﺑ دﻦﺎ ﻣﻣ) و
“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya…”.
(QS. Huud: 6)
Namun bukan berarti meninggalkan untuk mengambil sebab dan bertumpu kepada pemberian
makhluk; karena hal itu bisa jadi akan menyeretnya kepada kebalikan dari tawakkal. Imam Ahmad
pernah ditanya oleh seseorang yang duduk di rumahnya atau di masjid dan berkata: “saya tidak
akan bekerja apapun, sampai rizeki saya datang kepada saya”, beliau berkata: “Orang ini adalah
orang bodoh, karena Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
" وحﺗَﺮﺎ وﺎﺻﻤﺮ ﺗَﻐْﺪُو ﺧزُق اﻟﻄﱠﻴﺮﺎ ﻳﻤ ﻛﻢَزَﻗﻠﻪ ﻟَﺮﻛ ﺗَﻮﻖﻪ ﺣ اﻟَﻠ ﻋﻠْﺘُﻢﻛ ﺗَﻮ " ﻟَﻮﻗَﺎل " وﺤﻣ رﻞﺖ ﻇ ﺗَﺤ رِزْﻗﻞﻌﻪ ﺟنﱠ اﻟا
ة ﺑِﻬِﻢاﻟْﻘُﺪْو و، ﻴﻠﻬﻢ ﻧَﺨﻠُﻮنَ ﻓﻤﻌﻳونَ وﺘﱠﺠِﺮﺔ ﻳﺎﺑﺤﺎنَ اﻟﺼﻛ و: ِزْق ﻗَﺎل ﻃَﻠَﺐ اﻟﺮوح ﻓﺗَﺮﺎ ﺗَﻐْﺪُو وﻧﱠﻬ اﺮ " ﺑِﻄَﺎﻧًﺎ " ﻓَﺬَﻛ.
“Sesungguhnya Alloh telah menjadikan rizekiku berada di bawah tombakku”. Beliau juga
bersabda: “Jikalau kalian semua bertawakkal kepada Alloh dengan tawakkal yang sesungguhnya,
maka Dia pasti akan memberi kalian rizeki sebagaimana Dia memberi rizeki kepada burung yang
berangkat dalam keadaan lapar di pagi hari dan kembali dengan kenyang pada sore hari”. Beliau
menyebutkan bahwa burung tersebut pergi dan pulang untuk mencari rizeki. Beliau juga
bersabda: “Para sahabat juga berdagang dan bekerja di kebun kurma mereka. Mereka semua
menjadi teladan yang baik”.
Para istri hendaknya membantu suaminya, mereka juga hendaknya memperhatikan keadaan
suami dan kemampuannya, tidak membebaninya di atas kemampuannya, dan jika memungkinkan
bagi anda berdua untuk bekerja dengan pekerjaan yang sesuai (dengan sifat kewanitaan anda)
untuk membantu suami anda dalam hal nafkah tanpa merusak rambu-rambu syari’at,
membereskan rumah dan mengurus anak-anak, maka anda akan mendapatkan pahala karenanya.
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Disebutkan di dalam hadits bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi –shallallahu
‘alaihi wa sallam- dan berkata:
" ﺎ ﻓَﻤﺪَﻗَﺔ اﻟﺼﻦ ﻋﻗَﺪْ ﺷَﻐَﻠُﻮﻧﺎ وﻫﺮ ﻧَﻔَﻘَﺔٌ ﻏَﻴِﺟوﺰﻻ ﻟﻟَﺪِي وﻮﻻ ﻟ و ﻟﺲﻟَﻴﺎ وﻨْﻬ ﻣﺑِﻴﻊ اﺔﻨْﻌ ﺻةٌ ذَاتاﺮ اﻣّﻧ اﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻳ
نﱠ ﻟَﻚِ ﻓ ﻓَﺎﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻘﻧْﻔ ا: ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻟَﻬ ؟ ﻓَﻘَﺎلﻧْﻔَﻘْﺖﺎ اﻴﻤﺮٍ ﻓﺟ اﻦ ﻣ ﻟﻞ ﻓَﻬءَ ﺑِﺸﺪﱠقﺗَﺼنْ ا اﻴﻊﺘَﻄﺳا
ﺔاﺑ اﻟْﻘَﺮﺮﺟ ا: ِانﺮﺟﺎ ا " ﻟَﻬ: ﻪ ﻗﺎل اﻟ ﺻﻠ رواﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري أن اﻟﻨﺒ وﻓ، 15504  " رواه أﺣﻤﺪ ﺑﺮﻗﻢﻬِﻢﻠَﻴﻧْﻔَﻘْﺖِ ﻋﺎ ا ﻣﺮﺟﻚَ اذَﻟ
ﺪَﻗَﺔ اﻟﺼﺮﺟا " و.
“Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang mempunyai sebuah produk yang saya jual, dan saya
tidak mempunyai pendapatan dari anak dan suami saya kecuali dari produk tersebut, ada banyak
orang menjadikan saya iri kepada mereka; karena saya tidak bisa bersedekah, maka apakah saya
mendapatkan pahala dengan apa yang saya nafkahkan ?, maka Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa
sallam- bersabda: “Berilah nafkah kepada mereka, maka anda akan mendapatkan pahala
menafkahi mereka”. (HR. Ahmad: 15504, dan dalam riwayat Bukhori bahwa Nabi –shallallahu
‘alaihi wa sallam- bersabda: “Baginya dua pahala: pahala kekerabatan dan pahala shadaqah”. )
Semoga Alloh memberikan kepada kita kekayaan dan kemampuan untuk menjaga diri, wallahu
ta’ala a’lam dan semoga shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad, keluarga
dan semua sahabat beliau.
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