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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan

dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian yang

berjudul “HAK WARIS ISTRI YANG DITALAK FIRAR  (Studi Perbandingan

Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwat}t}a’ dan Ibnu Hazm dalam Kitab al-

Muhalla>)” ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan penelitian ini tidaklah

mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusuna penelitian ini

terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan

kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini.

Proses penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai

dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun

dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekungan yang dilandasi

dengan rasa tanggung jawab dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material

maupun moril.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mereka yang berminat dan

sekaligus berguna untuk pembelajaran. Akhirula kalam, semoga Allah SWT, tetap

mencurahkan petunjuk, rahmat, dan ampunan kepada kita semua. Amiin.

Wassalam,

Peneliti
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ABSTRACT

This study departs from differences of opinion between Imam Malik in his book
al-Muwathta 'which stipulates the obligation to give inheritance to the wife who was
accused of firar in the opinion of Ibn Hazm in al-Muhalla who stipulates the absence of
inherited rights for wives who are accused of firar. This study aims to determine the
starting point and meeting point of the two opinions by comparing the respective legal
istinbat} methods in determining the inheritance rights of wives who are accused of firar.
This research is library research in the field of Sharia. To obtain conclusions the results of
the study used qualitative analysis techniques based on Islamic law which included a
review of the law of divorce, hadith and us}ul fiqh.

In this chapter the researcher discusses the definition and basis of inheritance law,
the terms, and pillars of inheritance, the causes and barriers of inheritance, the definition
of talisman, the position of talak firar law, the cause and effect of talak firar, the
relationship between divorce and inheritance rights of the wife. In addition, the
researchers also explained the opinions of the scholars about the inheritance rights of
wives who were accused of firar as a comparison. Because the emergence of this problem
is due to the absence of information from the Qur'an and the Sunnah. However, there are
some friends who tell us that Othman r.a. continued to give inheritance to the wife of
Abdurrahman bin Auf, Tamadhir, after the death of Abdurrahman who had dropped three
divorces to him in conditions of serious illness (marad{ al-mawt).

This study found the premise of Imam Malik in determining the inheritance rights
of wives accused of firar is in addition to making atsar the friends who are concerned with
inheritance rights of wives who are accused of firar as a proposition, as well as the
practice of sadd az-zari'ah which has implications for the wife's inheritance. As for Ibn
Hazm, zhahir saw that there was no difference between the divorce of the sick and the
talak of healthy people. Ibn Hazm considered the firar in this matter to be considered non-
existent because hidden intentions could not be used as a foundation, but finally, it was
divorce. Then the provisions that apply are the occurrence of divorce and disconnected
the relationship of marital relations between the two parties and there is no inheritance
right-inherit each other's property.

Through data analysis techniques that include content analysis and analytical
studies with a correlative and comparative approach, the researcher reinforces Ibn Hazm's
opinion by using the qiyas method also by adhering to the Hadith and fiqhiyyah rules.
Whereas the opinion of Imam Malik - who states that his wife continues to receive
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inheritance even though he is married to another man - is not acceptable because of
dissenting the agreement of the cleric. The opinion that considers talak by a sick husband
(marad}al-mawt) is to intend to escape from his obligations, and then this opinion is not
in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad. Concerning the prohibition of
punishing someone's actions because they are based on the person's intention.

The researcher concludes that Ibn Hazm's opinion - that is, there is no inheritance
for the wife who was accused by her husband of being seriously ill (marad} al-mawt) - is
closer to the truth because it is in line with zhahir al-Qur'an, hadith, qiyas and fiqhiyyah
rules.

Keywords: inheritance, waris, firar

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari perbedaan pendapat antara Imam Malik dalam
kitabnya al-Muwathta’ yang menetapkan wajibnya memberi warisan kepada istri yang
ditalak firar dengan pendapat Ibnu Hazm dalam al-Muhalla yang menetapkan tidak
adanya hak mewarisi bagi istri yang ditalak firar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui titik tolak dan titik temu dari kedua pendapat tersebut dengan
membandingkan metode istimbath hukum masing-masing dalam menetapkan hak waris
istri yang ditalak firar. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)
dalam bidang syari’ah. Untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian digunakan teknik
analisis kualitatif berdasarkan hukum Islam yang meliputi tinjauan hukum talak, hadits
dan ushul fiqh.

Pada bab ini peneliti membahas pengertian dan dasar hukum waris, syarat dan
rukun waris, sebab-sebab dan penghalang waris mewarisi, definisi talak firar, kedudukan
hukum talak firar, sebab dan akibat talak firar, hubungan talak firar dengan hak waris
istri. Selain itu, peneliti juga memaparkan pendapat para ulama tentang hak waris istri
yang ditalak firar sebagai bahan perbandingan. Sebab timbulnya permasalah ini ialah
karena tidak adanya keterangan dari al-Qur̀an maupun as-Sunnah. Akan tetapi terdapat
beberapa atsar sahabat yang menceritakan bahwa Utsman r.a. tetap memberikan warisan
kepada istri Abdurrahman bin Auf, Tamadhir, setelah meninggalnya Abdurrahman yang
telah menjatuhkan talak tiga kepadanya dalam kondisi sakit keras (maradh al-mawt).

Penelitian ini menemukan landasan pemikiran Imam Malik dalam menetapkan hak
waris istri yang ditalak firar adalah selain dengan menjadikan atsar para sahabat yang
berkenaan dengan hak waris istri yang ditalak firar sebagai hujjah, juga pengamalan sadd
az-zari’ah yang berimplikasi pada tetapnya warisan bagi istri. Adapun Ibnu Hazm secara
zhahir melihat tidak ada perbedaan antara talak orang sakit dengan talak orang sehat.
Ibnu Hazm menganggap firar dalam hal ini dianggap tidak ada karena niat yang
tersembunyi tidak bisa dijadikan landasan, akan tetapi secara zhahirnya adalah talak.
Maka ketentuan yang berlaku adalah terjadinya talak, dan terputuslah ikatan hubungan
pernikahan di antara kedua belah pihak dan tidak ada hak saling waris-mewarisi harta
masing-masing.

Melalui teknik analisis data yang mencakup content analysis dan studi analisis
dengan pendekatan korelatif dan komparatif, peneliti menguatkan pendapat Ibnu Hazm
dengan menggunakan metode qiyas juga dengan berpegang kepada Hadits dan kaidah
fiqhiyyah. Sedangkan pendapat Imam Malik –yang menyatakan istri tetap menerima
warisan sekalipun ia sudah menikah dengan laki-laki lain– tidak dapat diterima karena
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menyelisihi ijma’ ulama. Adapun pendapatnya yang menganggap talak oleh suami yang
sakit (maradh al-mawt) adalah berniat ingin melarikan diri dari kewajibannya, maka
pendapat ini tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. mengenai larangan menghukumi
tindakan seseorang karena berdasarkan persangkaan akan niat orang tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Hazm -yakni tidak adanya warisan
bagi istri yang ditalak oleh suami dalam keadaan sakit keras (maradh al-mawt) -lebih
mendekati kebenaran karena sejalan dengan zhahir al-Qur’an, hadits, qiyas dan kaidah
fiqhiyyah.

Kata kunci: talak, waris, firar

A. Pendahuluan

Nafsu yang ada dalam diri manusia merupakan sunnatullah, sebagaimana yang

dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam al-Qur’an. Allah SWT. menerangkan

bahwa nafsu itu sendiri cenderung kearah keburukan. Nafsu yang tidak dikontrol dan

dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini,

sebagaimana yang dirisaukan oleh para malaikat. Maka, tujuan berbagai aturan yang

ditetapkan oleh Allah SWT. adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hidup manusia.1

Segi kehidupan yang diatur oleh Allah SWT. tersebut dikelompokkan kepada dua

kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah

penciptanya. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya.2

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah

SWT. adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul

sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah

meninggal memerlukan pengaturan tentang; siapa yang berhak menerimanya, berapa

jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.3

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada

ketentuan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya pewarisan. Sebab-sebab timbulnya hak

saling mewarisi atau yang disebut dengan sababul irts adalah hal-hal yang menyebabkan

seseorang berhak menerima warisan dari harta peninggalan al-Muwarrits (orang yang

meninggalkan harta warisan). Hal-hal yang menjadi sebab pewarisan  tersebut telah

disepakati para ulama, yaitu; 1) Kekerabatan (nasab), 2) Pernikahan, dan 3) Walaa.̀4

1Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 3
2Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2
3Ibid., h. 2
4Muhammad al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita, (Jakarta: Akbar Media, 2010), Cet. 3, h. 487
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Hubungan pernikahan yang menjadi salah satu penyebab pewarisan ini didasarkan

pada dua ketentuan: pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah.5

Karena akad ini, suami bisa mendapatkan warisan dari istri atau sebaliknya hanya karena

berlangsungnya akad pernikahan meski belum terjadi hubungan badan atau berdua-

duaan,6 berdasarkan keumuman firman Allah SWT. ;

     
Ketentuan kedua, berkenaan dengan hubungan kewarisan yang disebabkan oleh

hubungan pernikahan ialah bahwa suami istri masih terikat dalam tali pernikahan saat

salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak

meninggal dunia sedangkan ikatan pernikahan telah putus dalam bentuk talak raj’i dan

perempuan masih berada dalam masa iddah.

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj’i berstatus sebagai istri

dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama)

karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.7 Dengan

demikian, apabila ikatan pernikahan telah putus dalam bentuk talak baìn atau istrinya

sudah tidak dalam masa iddahnya, maka terputus pula hubungan kewarisan antara suami

dan istri tersebut. Demikianlah kesepakatan para ulama.

Adapun berkenaan dengan talak ba>in yang dijatuhkan oleh suami yang sedang

sakit menjelang kematiannya (biasa disebut talak firar), tidak ada dalil −baik dalam al-

Quràn maupun Hadits− yang menjelaskan hukum talak yang dijatuhkan oleh suami yang

sakit keras menjelang kematiannya (maradh al-mawt). Akan tetapi, hal ini pernah terjadi

kepada salah seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf r.a. ketika mendekati ajal, dia

menjatuhkan talak kepada istrinya yang bernama Tamadhir dengan talak tiga. Lalu,

Utsman bin Affan r.a. menetapkan bahwa istrinya sebagai ahli warisnya.8

Meski demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mereka

melakukan ijtihad (istinbath hukum) mengenai sah tidaknya talak yang dijatuhkan oleh

suami yang sakit keras tanpa adanya permintaan dan kerelaan dari si istri, kemudian ia

5Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan…….., h. 188
6Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris dalam Syari’at Islam, (Bandung: Penerbit Diponegoro,

2006), Cet. IV, h. 47
7Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan……….., h. 191-192
8Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), Cet. 2, h.

540. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 53.
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meninggal ketika si istri masih dalam masa iddahnya, apakah istri yang dicerai itu dapat

mewarisinya atau tidak?

Menurut Ibnu Hazm rahimahullah, dalam hal ini hukum talak dikembalikan

kepada hukum asalnya, yaitu sahnya talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang

berakal, baligh (dewasa) serta tidak dipaksa. Menurutnya, pernikahan orang yang sedang

menderita penyakit yang membawanya kepada kematian dianggap sah. Setelah laki-laki

itu meninggal dunia, istrinya pun berhak mendapat warisan. Apabila pernikahan dianggap

sah dalam kondisi sakit seperti itu, maka perceraian juga dianggap sah. Oleh karena itu

talak yang dijatuhkan oleh suami yang sakit hukumnya juga sah, sehingga akibat hukum

yang berlaku juga sama dengan talak sebagaimana biasanya.9

Bertolak belakang dengan pendapat tersebut, Imam Malik10 berpendapat, istri

berhak mendapat warisan dari suaminya yang mentalaknya dalam keadaan sakit keras

secara mutlak. Baik suaminya itu meninggal di masa iddah atau setelahnya, baik sang istri

itu perawan ataupun janda, sudah menikah lagi atau belum.11

Imam Malik juga menambahkan, seorang istri yang ditalak oleh suami yang tengah

sakit keras tetap mendapatkan warisan, baik sang istri itu menikah dengan laki-laki lain

atau tidak.12

Sebaliknya, Ibnu Hazm tidak melihat perbedaan antara talak yang dijatuhkan

dalam keadaan sehat dengan talak yang dijatuhkan dalam keadaan sakit. Apabila talak

ba’in telah jatuh maka terputuslah hubungan pernikahan yang berimplikasi pada

hubungan waris mewarisi. Maka istri yang telah ditalak baìn oleh suami yang sakit keras

tidak berhak atas warisan sama sekali. Ibnu Hazm tidak melihat adanya niat firar yang

dimiliki suami dalam kasus ini.

Kasus talak firar ini mungkin belum lazim terjadi di Indonesia. Akan tetapi, tidak

menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi di mana tidak adanya larangan bagi suami yang

sakit keras untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Jika kasus ini terjadi, maka ia akan

dihadapkan pada dua pilihan, yakni tetapnya warisan bagi istri atau tidak.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalami dan

meneliti secara khusus perbedaan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitabnya, al-

9Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (Mesir: Daar ath-Thirasi al-Qahirah, tt), h. 218
10Pendiri mazhab Malikiyah, dilahirkan di Hijaz pada tahun 93 H (712 M). Nama lengkapnya adalah

Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghaiman.
11Ibid,.h.337.
12Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,……….. h. 235
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Muwat}t}a’ jilid 2 dan Ibnu hazm yang dituangkannya dalam kitab al-Muhalla jilid 10,

dikarenakan pendapat mereka yang paling kontras perbedaannya di antara  pendapat

ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu, agar diketahui lebih lanjut dan secara jelas

mengenai pendapat mereka, latar belakang tercetusnya pendapat tersebut, dan metode

yang mereka gunakan dalam mengistimbathkan hukum, maka peneliti menuangkannya

dalam penelitian yang berjudul: “HAK WARIS ISTRI YANG DITALAK FIRAR (Studi

Perbandingan Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwat}t}a’ dan Ibnu Hazm dalam

Kitab al-Muhalla>)”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (library

research) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang tertulis, seperti: buku,

majalah, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk

memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.13

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dalam artian bahwa penelitian ini tidak

hanya menyusun dan mengumpulkan data, tetapi juga menganalisa serta menginterpretasi

terhadap data tersebut. Adapun pendekatan masalah yang peneliti rumuskan dalam skripsi

ini adalah pendekatan normatif-filosofis. Normatif adalah suatu pendekatan yang

memandang agama dari segi ajarannya yang asli dari tuhan yang di dalamnya belum

terdapat penalaran pikiran manusia.14 Sedangkan filosofis adalah dalam rangka

memahami agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat

dimengerti dan dipahami secara seksama.15

Subyek penelitian ini adalah hak waris istri yang ditalak firar. Adapun obyeknya

adalah pendapat Imam Malik dalam kitab al-Muwathta` jilid 2 dan Ibnu Hazm dalam

Kitab al-Muhalla jilid 10 tentang hak waris istri yang ditalak firar.

Data primer yang peneliti gunakan yakni kitab al-Muwathta`karya Imam Malik

dan al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Adapun data sekunder yakni data-data yang mendukung

sumber primer, baik dari buku, majalah, internet dan sumber informasi lainnya yang

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya adalah: Al-Mawaarits fis

Syari’atil Islamiyyah ala Dhauil Kitaabi was Sunnah karangan Muhammad Ali ash-

13Anton Baker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) h.
63

14Abudin Nata, Metodologi Studi Data, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1999) h.34
15Ibid., h. 43



7

Shabuni, Bidaayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd, Fiqhus

Sunnah karya Sayyid Sabiq, A l-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah karya Muhammad

Jawad Mughniyyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis karya Hasan bin Audah dan lain-lain.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik library research

(penelitian kepustakaan), yaitu membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur lain.

Dalam tahap ini berfungsi sebagai penyelidikan untuk mendapatkan data melalui literatur

atas pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi istri yang ditalak firar.

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan masalah yang telah

dirumuskan.

Teknik analisis data adalah pertama, content analysis (analisis isi), yakni

menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai dasar bagi peneliti

untuk mengaji teori dan mencari hubungan fungsional dengan tema penelitian. Kedua,

studi analisis, yaitu upaya menganalisis masalah hak waris bagi istri yang ditalak firar

menurut Imam Malik dan Ibnu Hazm dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni

data yang tidak bisa diukur secara langsung.16 Ketiga, studi komparatif, yaitu

membandingkan dua pendapat untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini

yaitu pendapat Imam Malik dalam kitab al-Muwathta`dan Ibnu Hazm dalam kitab al-

Muhalla.

C. Waris

Waris berasal dari bahasa Arab waratsa-yaritsu-irtsan wa miratsan, yang berarti

mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi

ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa

jumlah masing-masing harta yang diterima.17 Dalam hukum Islam waris juga diistilahkan

dengan fiqh mawaris, ilmu faraìdh dan hukum kewarisan.

Fiqh mawarits adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqh dan mawarits.18

Fiqh menurut bahasa artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu

atau pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal.19 Yakni

16CF. Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.67
17Uitgeverij W. Van Hoeven B.V. (eds), Ensiklopedi Islam Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van

Hoeve, 2001), h. 191
18Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam,……. h. 5
19Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9
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mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran

yang sungguh-sungguh.20

Jumhur ulama ushul fiqih yang terdiri dari ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan

Hanabilah mendefinisikan fiqh sebagai berikut:

ِدلِّتها التَـْفِصيِليَّةأحكاِم من ألاسِتنباِط االقواعُد اّلِىت يوِصل الَبحُث فيها إىل 

Kaidah-kaidah kulli (umum) yang digunakan untuk mengistimbathkan hukum
syara’ melalui dalil-dalil yang terperinci.21

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwasanya fiqh adalah ilmu untuk

mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ dengan jalan ijtihad yang digali dengan

mempergunakan dalil yang terperinci.22

Sedangkan kata mawarits yang diambil dari bahasa Arab adalah bentuk jamak dari

mirats yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Sedangkan

pengertian mirats menurut istilah ialah: “Pindahnya hak milik orang yang meninggal

dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa

harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’”.23 Dengan

demikian, arti kata warits yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang

menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya seorang pewaris (ahli waris),

sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut muwarrits.24

Adapun penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada yang menjadi objek dari

hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata

mawarits merupakan bentuk plural dari kata mirats yang berarti mauruts atau harta yang

diwarisi.25

Fiqih mawarits disebut juga dengan istilah al-fara>idh. Kata al-faraìdh ( ئُضالَفَرا )

adalah bentuk jamak dari al-faridhah (الَفرِْيَضةُ ) yang bermakna al-mafrudhah atau (املَْفُروَضة)

20Syafi’i Karim, Ushulul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11
21Firdaus, Ushul Fiqih, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 7
22Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam,.……. h. 6
23Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syari’at Islam,……... h. 41.
24M. Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5
25Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam,…….…h. 9
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sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan.26 Apabila

dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraìdh, maksudnya ialah:

هامستحقّ ىسمة الرتكة علة قِ يَّ فِ يْ ف به كَ عرَ علم يُ 
Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah
meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.27

Faraìdh dalam istilah mawarits dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang

telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Sedangkan ilmu faraìdh oleh sebagian

faradhiyyun (ahli faraìdh) dita’rifkan dengan:

ىل معرفِة ذالك ومعرفة قدِر الواجِب من إساِب املوصل رِث ومعرِفُة احلإلالفقُه املتعلُق 
الرتكِة لكلِّ ِذى َحٍق  

Ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara
perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan
pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk
setiap pemilik hak pusaka.28

Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quràn lebih banyak

ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, hukum ini

dinamai dengan faraìdh.29 Rasulullah SAW. juga menyebutkan mauruts (harta warisan)

dengan sebutan faraìdh, lewat sabdanya:

َهِلهاالفرائضَ َأْحلُِقواقَالَ َوَسلَّمَ عليههللاَصلَّىالنَِّيبّ عنعنهماهللارضيعّباسٍ ابنعن
ذََكٍر(رواه البخاري)َرُجلٍ َألْوَىل فهوبَِقيَ فما

“Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW. ia berkata: Berikanlah harta warisan
(faraìdh) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (menurut ketentuan). Bila
masih ada sisa, maka diberikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”30

26Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Ahkamul Mawaarits fi Fiqhil Islami,
Diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,
2002), Cet. Ke-1, h. 11

27Ibnu Rusyd, Bidaayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid,……… h. 379
28Muhammad asy-Syarbini, Mughnil Mukhtaj juz III, (Kairo: Musthafa al-Babil Halaby, 1958), h.3
29Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,……. h. 5
30Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, Al-Jami’ as-

Shahih al-Bukhari, Bab Mirats al-Walad min Abihi wa Ummihi, Juz 6 (Beirut: Dar Ibni Katsir al-Yamamah,
1407), Cet. 3, h. 707
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Ilmu Fara>idh mencakup tiga unsur penting,31 yaitu; 1) Pengetahuan tentang

kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, 2) Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris,

3) Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian

harta warisan.

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang

keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu: waris, warisan, dan hukum kewarisan.

Bagi yang menggunakan nama hukum ‘waris’, memandang kepada orang yang berhak

menerima harta warisan, yaitu menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang

menggunakan nama ‘warisan’ memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari

hukum itu.32

D. Talak Firar

Talak firar adalah kata yang berasal dari bahasa Arab ath-thalaq dan al-firar.

Menurut bahasa, ath-thalaq berasal dari suku kata thalaqa-yathluqu-ithlaaqun, yang

berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya jika dikatakan “Saya melepaskan

tawanan”, maksudnya telah membebaskannya.33 Menurut istilah, talak adalah melepaskan

ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

Sedangkan kata firar sendiri adalah ism mashdar (bentuk infinitive) dari kata

farra-yafirru, yang berarti lari (melarikan diri).34 Dalam istilah fiqih talak firar berarti

talak baìn yang dijatuhkan oleh seseorang dalam keadaan sakit keras menjelang ajalnya

yang dimaksudkan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya memberikan warisan

kepada istrinya.35

Tidak ada dalil, baik di dalam al-Quràn maupun hadits yang menjelaskan hukum

talak yang dijatuhkan oleh suami yang mendekati ajal dengan tujuan agar sang istri tidak

menerima warisan darinya. Akan tetapi hal ini pernah terjadi kepada salah seorang

sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf r.a. Ketika mendekati ajal, ia menjatuhkan talak

kepada istrinya yang bernama Tamadhir dengan talak tiga. Lalu Utsman r.a. menetapkan

bahwa istrinya sebagai ahli warisnya, dan ia berkata, “Saya tidak menaruh curiga

31Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Ahkamul Mawarits fi Fiqhil Islam,….......h. 13
32Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan,……… h. 6
33Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 3
34Uitgeverij W. Van Hoeven B.V. (eds), Ensiklopedi Islam,……… h. 174
35Hasan bin Audah al-Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis,…….. h. 331
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kepadanya (tidak menuduh) Abdurrahman bin Auf r.a. menjauhkan istrinya agar tidak

menjadi ahli warisnya, tapi saya ingin menerapkan sunnah.”36

Di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa ketika Utsman bin Affan r.a.

terkepung di dalam rumahnya dalam keadaan sakit keras, dia menjatuhkan talak kepada

istrinya, Ummu al-Banin binti Uyainah bin Husain al-Farazi. Setelah Utsman r.a.

terbunuh, istrinya menghadap kepada Ali bin Abu Thalib r.a. untuk menceritakan apa

yang terjadi. Lalu Ali r.a menetapkannya sebagai ahli waris Utsman r.a. dan

berkata,”Utsman telah meninggalkannya. Ketika dia mendekati ajal, dia menjatuhkan

talak kepadanya.”37

Kemudian Ibnu Umar r.a. juga menuturkan, “Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi

menalak istri-istrinya saat ia sakit dan membagikan hartanya kepada anak-anaknya pada

masa kekhalifahan Umar r.a., ketika itu sampai kepada Umar, maka ia bertanya, ‘Apakah

engkau telah mentalak istri-istrimu dan membagikan hartamu kepada anak-anakmu?’

Ghailan menjawab, ‘Benar.’ Umar lalu berkata, ‘Demi Allah, sungguh aku melihat setan

yang mencuri-curi dengar telah mendengar kematianmu lalu membisikkannya ke dalam

hatimu. Barangkali hidupmu tidak lama lagi. Demi Allah, jika engkau tidak merujuk istri-

istrimu dan mengambil kembali hartamu, sungguh aku akan  memberikan warisan kepada

mereka dari hartamu bila engkau telah meninggal. Lalu aku pasti akan memerintahkan

untuk melempari kuburanmu seperti dilemparinya kuburan Abu Raghal.”38

Salah satu alasan mendesak (darurat) yang menyebabkan suami diperbolehkan

untuk menjatuhkan talak adalah apabila ia ragu akan kebaikan perilaku istrinya, atau

hatinya tidak lagi tertarik kepada istrinya, karena sesungguhnya Allah Maha

mengendalikan hati manusia. Tetapi, apabila talak dijatuhkan tanpa alasan yang

mendesak, ketika itu ia telah kufur nikmat dan hal itu menunjukkan etika yang kurang

baik di dalam dirinya. Karena itu, pada kondisi seperti ini talak dibenci dan dilarang

agama.39

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah Muhammad

SAW. bersabda:

36Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ,………..h. 52
37Ibid., h. 53
38Sanadnya shahih, dikeluarkan oleh Abdurrazaq dan Abi Syaibah
39Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,……….h. 3-4
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َِّ ِإَىل احلََْاللِ أَبـَْغضُ قَاَل:-وسلمعليههللاصلى-النَِّىبِّ َعنِ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ  تـََعاَىل ا
٤٠الطََّالقُ 

“Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. ia berkata: Perkara halal yang paling dibenci
Allah SWT. adalah talak.”

Meskipun Rasulullah SAW. memasukkan talak ke dalam kategori perbuatan yang

halal, tapi Allah SWT. membencinya apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada alasan yang

mendesak. Allah SWT. juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan

hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang

menjadi tujuan pernikahan.41

Sehubungan dengan keterangan di atas, adakalanya seorang suami menjatuhkan

talak baìn kepada istrinya tanpa adanya kecacatan budi pekerti dan fisik sang istri

tersebut. Hal ini lazim dilakukan oleh suami yang tengah sakit keras dan menjelang

ajalnya, dan hal tersebut dimaksudkan agar ia (suami) terbebas dari tanggung jawabnya

memberi warisan kepada istrinya, dan itu berarti ia telah berbuat zhalim terhadap istrinya.

Akibatnya, jika pada akhirnya sang suami kemudian meninggal dunia sedang ia telah

menjatuhkan talak tiga (baìn) kepada istrinya, maka akibat hukum yang timbul adalah

terputusnya hak waris mewarisi antara suami istri tersebut.

Oleh karenanya permasalahan tersebut di atas menjadi bahan ijtihad para fuqaha’

untuk menetapkan hukum yang dapat memberi kemaslahatan bagi semua pihak.

E. Pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Istri Yang Ditalak Firar

Imam Malik di dalam kitabnya al-Muwat}t}a’ berpendapat, istri berhak mendapat

warisan dari suaminya -yang berusaha melarikan diri dari hak untuk memberikan warisan

kepadanya- secara mutlak. Baik suaminya itu meninggal di masa iddah atau setelahnya.42

Pendapat ini beliau tegaskan dalam kitabnya al-Muwat}t}a’ :

40Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajastani, Bab Fi Karahiyyah at-Thalaq, (Beirut: Dar al-
Kitab al-Arabiy) ‘Berkata Nashiruddin al-Albani; Hadits ini tergolong hadits dhaif’

41Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,…….. h. 5
42Ibid,.h.337.
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َراُث، َأْن طَلََّقَها َوُهَو َمرِْيٌض قـَْبَل ِإوَ  اَ، فـََلهَا ِنْصُف الصََّداِق، َوَهلَا املِيـْ ْن َيْدُخَل ِ
َة َهلاَ، وَ  َراُث، الِبْكُر َوالثـَّيُِّب ِيف نْ ِإَوَال ِعدَّ َا ُمثَّ طَلََّقَها، فـََلهَا املَْهُر ُكلُُّه َواملِيـْ َدَخَل ِ
َ َسَواءٌ  ٤٣هَذا ِعْنَد

”Bila laki-laki yang sedang sakit itu mentalaknya sebelum menggaulinya, maka
bagi si wanita setengah maharnya, dan baginya warisan, serta tidak ada iddah
padanya. Bila telah digaulinya kemudian ditalak, maka baginya mahar secara
penuh beserta hak waris. Menurut kami, gadis perawan dan wanita janda dalam
kasus seperti ini statusnya sama.”

Imam Malik juga menambahkan, seorang istri yang ditalak oleh suami yang

tengah sakit keras tetap mendapatkan warisan, baik suaminya itu meninggal di masa

iddah atau setelahnya, baik sang istri itu menikah dengan laki-laki lain atau tidak.

Menurut Imam Malik, talak laki-laki yang menderita sakit yang membawanya

kepada kematian dikhawatirkan penyebabnya adalah karena ingin lari (firar) dari kitab

Allah, yang mana telah ditegaskan dalam al-Quràn surah an-Nisa ayat 12, yang berbunyi;

              
  

“……para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan….”

Ayat di atas menjelaskan tentang hak istri dalam menerima warisan dari suaminya

yang meninggal. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya disaat-

saat terakhir hidupnya dicurigai didasari niat yang buruk, yaitu agar istrinya tidak

mendapatkan harta warisan darinya. Dan perbuatan yang seperti itu, menurut Imam

Malik, adalah perbuatan firar min Kitabillah (menghindar dari ketentuan yang sudah

ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an).

Imam Malik berargumentasi atas pendapatnya tersebut bahwasanya kasus seperti

ini pernah terjadi pada masa sahabat. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mentalak istrinya

sedang ia dalam keadaan sakit keras, lalu setelah itu ia meninggal karena sakitnya, maka

43Malik bin Anas, Al-Muwathta’, (Kairo: Daarul Hadits Al-qahirah, 2001), h.312
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Utsman bin Affan lalu menetapkan warisan bagi istrinya. Peristiwa ini dijelaskan dalam

beberapa atsar sahabat, diantaranya;

قَاَل وََكاَن َعْبِدِهللا ْبِن َعْوفٍ عن طَْلَحَة بنِ َثِين َحيَْيي عن مالك عن ابِن ِشهابٍ حدَّ 
نَّ َعْبَدالرَّْمحَِن ْبِن َعْوفٍ :َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِدالرَّْمحَِن ْبِن َعْوفٍ ٲْعَلَمُهْم بٰذلك َوَعْن ٲ

اَ ِعدَّ اَن ِمْنُه بـَْعَد اْنِقَضاِء َثهاَ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ فـََورَّ تَُه البَـتََّة َوُهَو َمرِْيضٌ ٲَق اَمرطَلَّ  ِ

“Yahya menceritakan kepadaku, dari malik, dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin
Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang
hal ini, dan juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya
Abdurrahman bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit.
Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan darinya setelah
habis masa iddahnya.”44

اَن قَاَل:  َوَحدََّثِين َعْن َماِلك، َوَعْن َحيَْىي ْبِن َسِعْيٍد، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي ْبِن َحبَّ 
ِن َهاِمشِيٌَّة وَ أَكاَنْت ِعْنَد َجدِّي َحباََّن اْمرَ  ْنَصارِيََّة َوِهَي تـُْرِضُع، َألْنَصارِيٌَّة َفطَلََّق اأَ

َا سَ  َها َوملَْ َفَمرَّْت ِ ِحْض فَاْخَتَصَمتاَ َأرِثُُه ملَْ أَ أْت : حتَِْض، فـََقالَ َنٌة، ُمثَّ َهَلَك َعنـْ
َراِث، َفَالَمْت اهلَاِمشِيَُّة ُعْثَماَن فـََقاَل: هَذا ىل ُعْثَماَن بْ ِإ ِملِيـْ ِن َعفَّاَن، فـََقَضى هلََا 

َذا يـَْعِىن َعِليَّ ْبَن أَعَمُل ْبِن َعمَِّك، ُهَو  ِ ٤٥ِيب طَِلبٍ أَشاَر َعَلْيناَ 

“Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari Muhammad bin
Yahya bin Habban, Ia mengatakan: “Kakekku, yakni Habban, mempunyai dua
orang istri, Hasyimiyyah (dari Bani Hasyim) dan Anshariyyah (wanita Anshar),
lalu ia menalak Anshariyyah yang tengah menyusui. Setelah berlalu satu tahun,
kakekku maninggal, sementara ia (wanita Anshar) belum mengalami haid, maka ia
berkata, ‘aku mewarisinya, karena aku belum haid’. Maka kedua wanita itu
mengadu kepada Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan menetapkan
bahwa adanya warisan baginya (yakni wanita Anshar), maka wanita bani
Hasyimiyyah itu mencela Utsman. Lalu Utsman berkata:’Ini perbuatan putra
pamanmu, ia mengisyaratkan hal ini kepada kami.’ Maksudnya adalah Ali bin
Thalib”.

44Malik bin Anas, Al-Muwathta’……..., h. 800.
45Ibid., h. 312
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َعَة ْبَن أَوَحدَّثَنِ◌ي  َعْن َمِلك  َة أنَّ اْمرَ أبـََلَغِين ِيب َعْبِد الرَّْمحَِن يـَُقْوُل : أنَُّه مسََِع رَبِيـْ
ِذنِْيِين فـََلْم فآَذا ِحْضِت ُمثَّ َطُهْرِت إْن ُيطَلَِّقَها، فـََقاَل: ألَْتُه سأَعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف 

ْو أَذنـَْتُه، َفطَلََّقَها البَـتََّة، آحتَِْض َحىتَّ َمِرَض َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف، فـََلمَّا َطُهَرْت 
َها ِمَن الطََّالِق َغيـْرَُها، َوَعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف يـَوْ َتْطِليقَ  مئٍذ ًة مل َيُكْن بَِقَي َلُه َعَليـْ

اَ  ِ ٤٦َمرِْيٌض، فـََورَّثـََها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن ِمْنُه بـَْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ

“Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, bahwasanya ia mendengar Rabi’ah bin
Abu Abdurrahman mengatakan: telah sampai kepadaku, bahwa istri Abdurrahman
bin Auf memintanya agar menceraikannya, lalu Abdurrahman berkata,’bila engkau
telah haid lalu suci lagi, maka beritahulah aku’. Namun, sebelum wanita itu haid,
Abdurrahman sakit, dan ketika ia telah suci dari haidnya, ia memberitahunya.
Maka Abdurrahman mentalaknya tiga atau satu talak, tidak ada talak lainnya
selain itu, dan saat itu Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Lalu ‘Utsman bin
‘Affan menetapkan wanita itu mendapat bagian warisan darinya setelah habis
masa iddahnya.”

َثِين َعْن َماِلك، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن الَفْضِل، َعْن ا نَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن أْعرَِج: ألَو َحدَّ
َورََّث ِنَساَء اْبِن ُمْكِمٍل ِمْنُه، وََكاَن طَلََّقُهنَّ َوُهَو َمرِْيضٌ 

“Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abdullah bin al-Fadhl, dari al-A’raj,
bahwasanya Utsman bin Affan menetapkan warisan untuk para mantan istri ibnu
Mukmil dari hartanya, yang mana ia telah mentalaknya ketika ia sakit.”47

Senada dengan kesepakatan jumhur ulama, Imam Malik berpendapat bahwasanya

talak yang dijatuhkan oleh suami yang sakit keras menjelang kematiannya (talak firar)

dianggap sah. Akan tetapi, meskipun Imam Malik menganggap bahwasanya talak ba>in

yang dijatuhkan oleh suami yang sakit keras menjelang kematiannya adalah sah

sebagaimana hukum talak yang dijatuhkan ketika suami dalam keadaan sehat, namun

Imam Malik tidak memberlakukan akibat hukum yang timbul akibat sahnya talak

tersebut, yaitu terputusnya ikatan pernikahan yang berimplikasi pada hilangnya hak saling

mewarisi antara suami istri. Imam Malik menetapkan keharusan memberi warisan kepada

istri yang ditalak baìn pada saat suami tengah sakit keras menjelang kematiannya.

46Ibid., h.313
47Ibid., h.314
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Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan antara talak yang

dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit dengan maksud agar sang istri tidak menjadi ahli

warisnya dengan talak yang dijatuhkan oleh suami atas perintah sang istri. Menurutnya,

pada dua keadaan tadi, istri tetap menjadi ahli waris suaminya. Bahkan, Imam Malik

berkata: “Jika istrinya meninggal, suami tidak mendapatkan harta waris istrinya.

Sementara itu, jika yang meninggal adalah suaminya, maka sang istri tetap mendapat

warisan suaminya.”48

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah

satu dasar pengambilan hukum Imam Malik adalah menjadikan kesepaktaan ulama ahlul

Madinah (para ulama Madinah) sebagai dasar rujukan ketiga –setelah al-Quràn dan as-

Sunnah– dalam mengistimbathkan hukum. Apabila hal itu di amalkan oleh ulama ahlul

Madinah dan dalil yang dipakai tidak bertentangan dengan nash, maka dalam hal ini

Imam Malik pun menerimanya.

Kaitannya dengan hak waris istri yang ditalak firar, di mana ia berpendapat istri

menerima warisan dari suaminya secara mutlak, Imam Malik menjadikan kesepakatan

ahlul Madinah sebagai hujjah dalam menetapkan warisan bagi istri yang ditalak firar.

Dalilnya adalah yakni ketika Abdurrahman bin Auf mentalak baìn istrinya sedang ia

dalam keadaan sakit keras, lalu kemudian ia meninggal disebabkan sakitnya tersebut,

maka Utsman bin Affan menetapkan warisan bagi istrinya.

Selain menggunakan kesepakatan ulama ahlul Madinah, Imam Malik juga

menjadikan sadd adz-dzari’ah sebagai alat dalam mengistimbathkan hukum talak firar.

Dan dengan diterapkannya sadd adz-zari’ah maka sang istri tetap mendapatkan warisan

meskipun telah jatuh talak ba’in, habis masa ‘iddah, dan istri telah menikah dengan laki-

laki lain.49

Adapun pengertian sadd az-zari’ah adalah ‘menutup jalan yang dapat

menyampaikan seseorang pada kerusakan’. Dalam hal ini Imam Malik beranggapan, talak

yang dijatuhkan suami dalam keadaan sakit keras lalu ia meninggal akibat sakitnya

tersebut, adalah bertujuan untuk melarikan diri dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Allah dalam al-Quràn surah an-Nisa>’ ayat 12, yang menjelaskan hak suami-istri untuk

saling mewarisi. Maka untuk menghindari kemudharatan yang timbul terhadap istri yang

ditinggal mati oleh suaminya, Imam Malik lalu menetapkan warisan bagi istri secara

48Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,………. h. 238
49Ibid., h. 231
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mutlak, baik dalam masa iddah ataupun setelahnya, perawan ataupun janda, dan sudah

menikah ataupun belum.

Dalam hal ini, Imam Malik menerapkan konsep sadd az-zari’ah dengan beberapa

alasan;50

Pertama, talak yang dijatuhkan suami yang sedang sakit menjelang kematiannya

diprasangkai bertujuan agar istri tidak menjadi ahli warisnya, maka hukum yang

ditetapkan adalah kebalikan dari maksud yang diinginkan oleh suami, yakni istri tetap

mewarisi harta suami.

Kedua, Jika tidak memberikan warisan kepada istri maka dapat timbul berbagai

macam kerusakan dan mudharat bagi pihak istri. Bisa jadi istri akan terlantar dan hidup

dalam kesusahan setelah kematian suaminya sekalipun suaminya mempunyai banyak

harta peninggalan.

Ketiga, jika suami menceraikan istri tanpa sebab yang pasti sebelum ia meninggal

sedang selama ia sakit istrinya selalu setia menjaga dan merawat suaminya, maka ini

termasuk salah satu perbuatan yang zhalim terhadap istri.

Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla berpendapat, apabila seorang istri ditalak

oleh suami yang sakit keras menjelang kematiannya, lalu suaminya meninggal, maka

untuk kasus yang demikian istri tidak dapat menerima harta peninggalan dari suami yang

menalaknya.

Ibnu Hazm menuangkan pendapatnya tersebut dalam kitabnya al-Muhalla Jilid 10

pada bab talak, yakni:

ِمْنهُ َميُتْ ملَْ َأوْ املََرضِ ٰذِلكَ ِمنْ َماتَ فـَْرقَ َوالَ الصَِّحْيِح،َكَطَالقِ املَرِْيضِ َطَالقُ 
ً املَرِْيضُ َكانَ نْ فإ َمتَامِ قـَْبلَ َماَتتْ َأوْ َفَماتَ َيطََأَهاَأنْ قـَْبلَ أَوْ َثَالثٍ آِخرُ أَوْ َثَال

َمتَامِ بـَْعدَ َماَتتْ أَوْ َماتَ َحىتَّ يـَْرجتَِْعَهافـََلمْ َرْجِعياَطالَقاً َكانَ أَوْ بـَْعَدَهاأَوْ الِعدَّةِ 
٥١َأْصالً يَرِثـَُهاَوالَ ُكلِّهِ ٰذِلكَ ِمنْ َشئٍ ِيف َترِثُهُ َفالَ الِعدَّةِ 

“Talak orang yang sakit sama dengan talak orang sehat. Tidak ada bedanya, baik
ia meninggal dunia karena sakitnya itu ataupun tidak. Jika seorang suami yang
sedang sakit menjatuhkan talak tiga (secara bersamaan) ataupun talak yang ketiga
kalinya, termasuk di dalamnya talak (baìn) yang dijatuhkan sebelum suami sempat
berhubungan intim dengan istrinya (sejak awal menikah), lalu orang itu meninggal
dunia, atau juga istri telah ditalak tiga meninggal setelah masa iddahnya selesai

50Ibid., h. 232
51Ibn Hazm, Al-Muhalla,…… . h. 218
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maupun sebelumnya, atau juga pada talak raj’i sementara suami belum merujuk
istrinya sampai dia meninggal, atau istrinya itu yang meninggal setelah selesai
masa iddahnya, maka dalam hal ini istri yang ditinggalkan itu tidak menerima
warisan dari suami; begitu pula suami, ia tidak mendapat warisan dari istri yang
meninggalkannya.”52

Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya talak yang dijatuhkan oleh suami yang

sedang dalam keadaan sakit keras (maradh al-mawt) adalah sah hukumnya. Oleh karena

itu jika seorang suami yang sakit menjatuhkan talak baìn kepada istrinya lalu setelah itu

ia meninggal dunia, maka istri tidak mendapatkan warisan dari harta suaminya karena

talak ba>in telah memutus hubungan pernikahan di antara kedua belah pihak sejak mulai

detik terjadinya talak baìn tersebut.53

Ibnu Hazm mengeluarkan pendapat tidak adanya hak mewarisi bagi istri yang

ditalak oleh suami yang sakit menjelang kematiannya ini yakni dengan berpegang pada al-

Quràn surat al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi;

                   
               

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi
keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan, jika talak tiga telah jatuh maka terputuslah ikatan

pernikahan dan semua hal-hal yang berkaitan dengannya, salah satunya adalah hubungan

waris mewarisi. Hal itu hanya dapat kembali jika wanita yang dicerai telah menikah

dengan laki-laki lain. Menurut Ibnu Hazm, talak talak itu tetap sah hukumnya meski

dijatuhkan oleh laki-laki yang menderita sakit keras atau penyakit kronis yang membawa

kematian sekalipun, selama akalnya masih sehat dan tidak dipaksa.

Oleh karena itu seorang istri yang ditalak baìn tidak berhak lagi terhadap warisan

si mayyit, walaupun ketika suami tersebut wafat sang istri masih dalam masa iddah

ataupun sudah lewat masa iddah, karena istri tadi sudah bukan istrinya lagi dikarenakan

52Ibid., h. 218
53Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,….... h. 386
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talak tadi. Alasan yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah bahwa firar disini tidak dianggap

ada karena niat yang  tidak diketahui (tersembunyi) tidak bisa dijadikan landasan akan

tetapi secara zhahirnya adalah talak. Maka yang menjadi landasan yaitu terjadinya talak,

dan terputuslah ikatan hubungan pernikahan di antara kedua belah pihak dan tidak ada

hak saling waris-mewarisi harta masing-masing.

Ibnu Hazm berpendapat demikian karena ia mengacu pada nash secara tekstual

(zhahir) yang menyatakan batalnya hubungan pernikahan sebab jatuhnya talak tiga. Jika

hubungan pernikahan telah putus, maka demikian juga dengan hubungan kewarisan.

Menurut Ibnu Hazm –dengan mengacu kepada zhahir ayat tersebut– maka talak tiga

menyebabkan putusnya hubungan pernikahan baik itu dilakukan dalam keadaan sehat

maupun sakit.

Ibnu Hazm mengemukakan, pernikahan seseorang yang sedang menderita

penyakit yang membawanya kepada kematian dianggap sah –sebagaimana kesepakatan

jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in– setelah laki-laki itu meninggal dunia,

istrinya pun berhak mendapat warisan. Dalam hal ini, istri hanya berhak menerima mahar

mitsl (yang umum berlaku di masyarakat), tidak lebih dari itu; sebagaimana kesepakatan

para ulama.

Apabila pernikahan dianggap sah dalam kondisi sakit seperti itu, maka perceraian

juga dianggap sah. Hal ini berlaku dengan catatan, kedua perbuatan itu dilakukan sesuai

dengan syarat-syarat yang berlaku pada keduanya.54

Pendapat yang dicetuskan oleh Ibnu Hazm –yang mana istri tidak mendapatkan

warisan dari mantan suaminya, baik ia meninggal dalam masa iddahnya maupun setelah

habisnya masa iddahnya– juga berdasarkan alasan berikut ini:

Pertama, Suami menjatuhkan talak sedang ia seorang baligh dan akalnya normal,

maka talaknya sah seperti halnya orang yang sehat.

Kedua, Karena jika ia mentalaknya dengan talak baìn, maka teputuslah ikatan

pernikahan, dan tidak boleh menjadikannya sebagai ahli waris dengan tanpa sebab atau

nasab.55

Metode zhahiri yang digunakan Ibnu Hazm dalam bidang akidah dan furu'

berdasarkan pada dua prinsip, pendapat berdasarkan zhahir al-Quràn, sunnah dan ijma'

serta menolak metode qiyas, ra'yu, sadd az-zari’ah, istihsan, taqlid dan lain-lain. Ibnu

54Husain bin Audah al-Awaisyah, Ensiklopedi Fikih Praktis,…….. h. 333.
55Said al-Afghani, Nazharat fi al-Lughah Inda Ibni Hazm,……… h. 231
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Hazm menganut mazhab ini dikarenakan sebuah kota dimana Ibnu Hazm hidup ada

beberapa hal yang mendorong Ibnu Hazm memilih mazhab ini:

Pertama, perbedaan dan perselisihan para ulama terhadap beberapa permasalahan

tanpa ada gambaran yang jelas yang dapat diterima akal pikiran. Dalam hal ini, Ibnu

Hazm mampu mengkaji kitab-kitab furu' yang ada pada masanya dan memahami atau

menyaksikan perpecahan manusia dalam beberapa golongan dan perbedaan ide-ide

mereka, sehingga sebagian mereka tertutup pada mazhab lainya, dan memandang

pendapat mereka sebagai yang sesuai dengan syara'.

Kedua, Ibnu Hazm berpendapat bahwa terjadinya perbedaan pendapat di antara

mereka disebabkan oleh tempat kembalinya sumber-sumber hukum yang beragam

terhadap sumber dasar yang mulia, al-Quràn dan  as-Sunnah dan mengagungkan qiyas,

ihtisan, maslahah mursalah, dan istilah fiqih lainnya yang di tolak Ibnu Hazm. Ibnu Hazm

tidak bermaksud meremehkan keberadaan sumber-sumber rujukan mazhab ini, namun ia

melihat tidak ada keterangan nash satu pun yang mewajibkan mengikuti satu atau dua

aliran mazhab.56

Ketiga, adanya permusuhan dan perpecahan terhadap pengikut mazhab berusaha

memenangkan sekaligus mempertahankan pendapatnya. Ketundukan seorang mukallid

pada para Imam mazhab melebihi ketundukannya pada seorang Rasulullah SAW.57 Inilah

alasan Ibnu Hazm memilih mazhab Zhahiri dan menetapkan tidak ada warisan bagi istri

yang ditalak firar dengan melihat kepada zhahir nash.

Ibnu Hazm sebagai seorang pengusung mazhab Zhahiriyyah menolak adanya

kesamaran, tersembunyi, dan yang berbentuk isyarat. Ia menggunakan jalur tekstual

dalam memahami syari’at Islam. Metodologi Pendapat tekstual Ibnu Hazm itu mengambil

kandungan kata dan bukan intisari makna sebuah dalil atau ayat.58

F. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris

Istri yang Ditalak Firar

Talak di dalam syari’at Islam ada dua, ada yang berstatus raj’i (sewaktu-waktu

bisa kembali), ba>in (tidak dapat kembali lagi), dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan

56Mahmud Ali Himayah, Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Dayan. Diterjemahkan oleh Halid
Alkaf, Ibnu Hazm Imam Fiqih dan Sastrawan Abad ke-4. (Jakarta: Penerbit Lentera Basritama, 2001), h. 176

57Ibid . 178
58Mahmud Ali Himayah, Ibnu Hazm,.……. h. 76
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sakit keras. Bila talak dilakukan ketika suami atau istri dalam keadaan sakit keras, waris-

mewarisi dapat dilakukan dan dalam kondisi yang lain tidak dapat dilakukan.59

Talak raj’i tidak menjadi penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang pernah

memiliki akad pernikahan untuk saling mewarisi, baik seorang suami menalak istrinya

dalam keadaan sehat maupun sakit. Dengan demikian hak suami-istri untuk saling

mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istrinya

yang sedang iddah raj’i, maka istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.

Demikian pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang

meninggal dunia sebelum masa iddahnya berakhir.60

Apabila talaknya adalah ba>in (talak tiga) dan jatuh di saat penalaknya dalam

keadaan sehat, talak semacam ini dapat menghalangi waris-mewarisi. Dengan demikian,

istri yang ditalak oleh suaminya, pada kondisi seperti ini, tidak dapat mewarisi harta

peninggalan suaminya, menurut kesepakatan para ulama; karena putusnya ikatan

pernikahan sejak talak dijatuhkan. Demikian pula suami, tidak dapat mewarisi harta

peninggalan istri, bila istri meninggal dunia dalam kondisi seperti ini, karena sebab yang

sama, yakni putusnya tali pernikahan, sehingga hak waris-mewarisi menjadi hilang.

Adapun jika talaknya ba>in dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sakit keras,

di mana dia tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya, juga tidak dapat

saling mewarisi, misalnya jika istri meminta khulu’, kemudian suaminya mengabulkan,

atau bila istri meminta talak tiga, kemudian suaminya mengabulkan permintaan tersebut.

Para ulama sepakat, dalam kondisi yang demikian, tidak dapat saling mewarisi karena

suami tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya.61

Imam Malik dan Ibnu Hazm sepakat bahwasanya talak yang dijatuhkan oleh

seseorang dalam keadaan sakit keras menjelang kematiannya adalah sah, sebagaimana

talak yang dijatuhkan oleh suami yang sehat. Jika talak orang yang sakit dianggap sah

sebagaimana jika dilakukan oleh orang yang sehat, maka hukum yang timbul adalah

terputusnya ikatan pernikahan sejak talak baìn tersebut dijatuhkan. Mereka hanya dapat

kembali hanya jika istri yang ditalak baìn telah menikah lagi dengan laki-laki lain,

kemudian cerai lalu akhirnya menikah kembali dengan suaminya yang pertama.

59Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris,……….. h. 37
60Ibid., h. 7
61Ibid., h. 8



22

Titik perbedaan antara pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm adalah pada

penetapan hak waris istri apabila kemudian suami yang menjatuhkan talak tersebut

meninggal dunia. Imam Malik menetapkan adanya warisan bagi istri yang ditalak,

sedangkan Ibnu Hazm menetapkan telah terputusnya hak saling mewarisi antara

keduanya.

Imam Malik menganggap, talak yang dijatuhkan oleh suami yang sakit

dkhawatirkan karena ingin lari dari ketentuan Allah SWT. yang mana telah dijelaskan

dalam al-Quràn  bahwasanya seorang istri jika ditinggal mati oleh suaminya mendapat

bagian warisan yang telah ditentukan. Oleh karena itu yang ditetapkan adalah kebalikan

dari maksud yang diinginkan oleh suami. Yaitu istri tetap diberi warisan meskipun telah

disepakati bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan sakit adalah sah. Imam Malik juga

menegaskan, istri tetap mendapatkan warisan selama masa iddah maupun telah berakhir

masa iddahnya, dan meskipun telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain.

Adapun Ibnu Hazm secara zhahir melihat, tidak ada bedanya antara talak yang

dijatuhkan dalam kondisi sehat maupun sakit. karena firar disini tidak dianggap ada

disebabkan niat yang  tidak diketahui (tersembunyi) tidak bisa dijadikan landasan akan

tetapi secara zhahirnya adalah talak. Maka yang menjadi landasan yaitu terjadinya talak,

dan terputuslah ikatan hubungan pernikahan di antara kedua belah pihak dan tidak ada

hak saling waris-mewarisi harta masing-masing.

G. Pembahasan

Menurut para ulama, hukum Islam dikelompokkan menjadi dua bagian:

Pertama, hukum yang tidak berubah (tetap) dalam kondisi apapun dan tidak akan

berubah oleh zaman dan tempat. Hal tersebut mencakup masalah-masalah yang wajib,

masalah-masalah yang diharamkan, hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah terhadap

suatu tindakan pidana. Masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang tidak bisa

menerima perubahan dengan ijtihad ulama manapun. Para ulama menyebutnya sebagai

hukum ittifaqi (hukum yang telah disepakati dan tidak ada wajib ijtihad di dalamnya).

Kedua, hukum yang dapat berubah karena tuntutan zaman, tempat dan kondisi

sebagaimana penentuan hukum ta’jir dan bentuknya karena syari’at tidak menentukan hal

tertentu, tapi disesuaikan menurut kemaslahatan yang berlaku. Para ulama menyebutnya
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sebagai hukum ikhtilafi (hukum yang masih menimbulkan perbedaan-perbedaan, dan

wilayah ijtihad disini terbuka lebar).

Salah satu contoh hukum ikhtilafi adalah pada kasus talak yang dijatuhkan oleh

suami yang sakit keras menjelang kematiannya (talak firar). Para ulama berbeda pendapat

tentang apakah istri berhak menerima warisan atau tidak.

Imam Malik dalam kitabnya al-Muwathta`berpendapat, jika seorang suami yang

menderita sakit keras menjelang kematiannya (maradh al-mawt) menjatuhkan talak tiga

kepada istrinya, lalu setelah menjatuhkan talak ia meninggal dunia, maka istri tetap

mendapatkan warisan dari harta suaminya. Menurutnya, istri yang dicerai tersebut tetap

mendapatkan warisan secara mutlak baik pada saat masa iddah ataupun setelahnya, baik

perawan ataupun janda, baik sudah menikah lagi ataupun belum, dalam kasus seperti ini

statusnya sama.

Bertolak belakang dengan pendapat Imam Malik di atas, Ibnu Hazm

mengemukakan pendapatnya dalam kitabnya al-Muhalla jilid 10 pada bab talak, istri tidak

berhak sama sekali atas harta yang ditinggalkan oleh suami yang mentalaknya dalam

keadaan sakit yang kemudian meninggal dunia. Baik dalam keadaan talak raj’i sedang

bekas suami tidak merujuknya sampai ia mati, atau pada talak ketiga kalinya dalam masa

iddah maupun sudah selesai masa iddahnya.

Faktor yang menyebabkan lahirnya perbedaan kesimpulan hukum yang mereka

cetuskan adalah karena perbedaan tentang wajib tidaknya mengamalkan sadd az-zari’ah

yakni mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menutup jalan yang dapat

menyampaikan seseorang pada kerusakan.

Selama akad nikah tetap berlaku, maka hak suami-istri untuk menerima warisan

juga tetap berlaku. Hal ini dengan syarat tidak terdapat sesuatu yang menghalanginya

untuk menerima warisan (mawaani’ul irtsi). Jika terjadi talak penuh yang biasa disebut

dengan talak ba>in, maka hal ini menghalangi keduanya untuk menerima warisan. Seperti

jika yang terjadi adalah talak yang tidak penuh, maka hak saling mewarisi di antara suami

istri tidak hilang selama sang istri dalam masa iddah-nya. Inilah yang biasa disebut

dengan talak raj’i.

Adapun istri yang dicerai dengan talak baìn ketika sang suami dalam keadaan

sehat tidak berhak menerima warisan. Ini berdasarkan firman Allah;
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“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi
keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah
[2]: 230)62

Dalam masalah warisan, kekerabatan dan hubungan darah merupakan salah satu

sabab (penyebab) paling kuat adanya hak waris mewarisi. Berdasarkan ayat di atas, maka

sudah jelas bahwa hubungan kewarisan juga ikut terputus sebagaimana terputusnya

hubungan pernikahan. Hal ini karena hubungan mereka sebagai suami istri telah terputus.

Ketentuan ini berlaku pada talak yang tidak ada tuduhan yang diarahkan kepada sang

suami.  Begitu juga jika talak ini dijatuhkan kepada istri ketika sang suami dalam keadaan

sakit yang tidak dikhawatirkan ia akan mati karena sakitnya ini (maradh ghairu

mukhawwif).63

Adapun istri yang dicerai dengan talak baìn ketika suami dalam keadaan  sakit

yang menghawatirkan (maradhal mukhawwif), sedang suami dituduh ingin mencegah

istrinya untuk mendapatkan warisan, para ulama berbeda pendapat mengenai berhak atau

tidaknya istri menerima warisan.64 Tidak ada dalil −baik dalam al-Quràn maupun Hadits−

yang menjelaskan hukum talak yang dijatuhkan oleh suami yang mendekati kematian

(sakit keras). Akan tetapi, hal ini pernah terjadi kepada salah seorang sahabat, yaitu

Abdurrahman bin Auf r.a. ketika mendekati ajal, dia menjatuhkan talak kepada istrinya

yang bernama Tamadhir dengan talak tiga. Lalu, Utsman bin Affan r.a. menetapkan

bahwa istrinya sebagai ahli warisnya, dan ia berkata, “Saya tidak menaruh curiga

kepadanya (tidak menuduh) Abdurrahman bin Auf r.a. menjauhkan istrinya agar tidak

menjadi ahli warisnya, tetapi saya ingin menerapkan sunnah.”65

62Ibid., h. 36
63Saleh al-fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhy. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan

Ahmad Ikhwani, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. 2, h. 628
64Ibid., h. 628
65Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), Cet. 2,

h. 540



25

Di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa Utsman bin Affan r.a. juga

menetapkan warisan untuk para mantan istri Ibnu Mukmil dari hartanya, yang mana ia

telah mentalaknya ketika ia sakit.66

Dengan ber-hujjah pada atsar di atas, Imam Malik berpendapat, istri yang ditalak

oleh suami yang sakit keras tidak menghalanginya untuk menerima warisan. Telah

dijelaskan  pada pembahasan sebelumnya, yakni isteri yang telah ditalak ba’in (talak yang

ketiga kalinya) tidak berhak lagi atas harta peninggalan suaminya, karena jatuhnya talak

tiga menyebabkan terputusnya ikatan pernikahan yang berimplikasi pada putusnya

hubungan waris-mewarisi. Bahkan untuk mempertegas pendapatnya tersebut, Imam

Malik juga mengemukakan, istri yang dicerai tersebut tetap mendapatkan warisan

sekalipun sudah menikah dengan laki-laki lain.

Pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa istri yang ditalak firar tetap

menerima warisan baik ia sudah menikah dengan laki-laki lain bertentangan dengan ijma’

ulama yang berpendapat bahwa seorang istri tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari

dua suami sekaligus dalam satu waktu. Karena jika perempuan tersebut menikah lagi, lalu

suami yang kedua juga meninggal, maka perempuan tersebut akan memperoleh warisan

dari dua jalur.

Adapun ijtihad Utsman bin Affan r.a. yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik,

peneliti menemukan penjelasan terkait permasalahan ini –yang mana Utsman bin Affan

menetapkan warisan bagi para istri yang ditalak oleh suami dalam keadaan maradh al-

mawt– yakni penetapan akan warisan bagi istri tersebut tidak dilatarbelakangi oleh

kecurigaan Utsman bin Affan r.a. terhadap suami akan niat ingin melarikan diri dari

kewajibannya, akan tetapi Utsman bin Affan r.a. hanya ingin menerapkan sunnah.

Namun demikian, peneliti melihat bahwa tidaklah tepat jika pemberian warisan di

sini dengan alasan karena ingin menerapkan sunnah, karena Rasulullah SAW. tidak

pernah melakukan hal tersebut (memberikan warisan kepada istri yang ditalak firar).

Selain itu, Allah juga telah menetapkan kedudukan istri yang ditalak baìn dengan sangat

jelas dalam al-Quràn. Ketetapan tersebut adalah terputusnya hubungan pernikahan (yang

berimplikasi pada hubungan pewarisan) akibat talak yang ketiga (baìn). Maka sudah jelas

bahwa penerapan sunnah tidak bisa membatalkan sesuatu yang qath’i hukumnya dalam

al-Quràn.

66Imam Malik, Al-Muwathta`,…….. h. 314



26

Dalam masalah ini, pendapat yang rajih (mendekati kebenaran) serta layak untuk

diambil adalah pendapat Ibnu Hazm yang menetapkan tidak adanya warisan bagi istri

yang ditalak oleh suami yang sakit keras yang mana ia kemudian meninggal akibat

penyakitnya tersebut. Dalam hal ini Ibnu Hazm tidak menganggap niat suami yang

menceraikan adalah ingin lari (firar) dari kewajibannya, karena niat seseorang itu tidak

bisa diketahui secara pasti, melainkan hanyalah dengan menduga-duganya.

Peneliti memilih pendapat Ibnu Hazm karena beberapa alasan. Pertama, pendapat

Ibnu Hazm lebih sesuai dengan zhahir al-Quràn surah al-Baqarah ayat 230;

                   
               

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan
itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian
jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya
(bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.67

Ayat di atas memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kondisi suami

yang menjatuhkan talak. Apakah talak yang suami yang sakit juga dihukumi demikian

ataukah ada pengecualian. Maka dalam permasalahan ini metode qiyas bisa digunakan

untuk mendapatkan kesimpulan hukum.

Dengan memakai metode qiyas, maka talak baìn yang dijatuhkan oleh orang yang

sakit pun disamakan dengan talak orang yang dalam keadaan sehat. Illatnya adalah sahnya

talak yang dijatuhkan dalam dua kondisi tersebut. Maka kesimpulan hukum yang dapat

diambil dari metode qiyas ini yakni terputusnya hubungan pernikahan dan pewarisan

akibat sahnya talak yang dijatuhkan baik dalam keadaan sehat maupun sakit.

Jika talak orang yang sakit tak ada bedanya dengan talak orang yang sehat, maka

secara mutlak istri tidak dapat menerima warisan dari harta peninggalan mantan

suaminya, yang mana telah ditegaskan dalam al-Quràn surah al-Baqarah ayat 230;

             

67Departemen Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya,……. h. 36
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“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan
itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..”.68

Alasan kedua, karena pendapat Ibnu Hazm –yakni tidak menganggap suami yang

menceraikan dalam keadaan maradh al-mawt adalah dengan niat ingin melarikan diri dari

kewajibannya (ketentuan Allah)– sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.;

َِّ َرُسولُ قَالَ :قَالَ ُهَريـَْرةَ َأِىب َعنْ  ََّ ِإنَّ -وسلمعليههللاصلى-ا َماألُمَِّىت َجتَاَوزَ ا
٦٩(رواه البخاري و املسلم)بِهِ يـَْعَمُلواأَوْ يـََتَكلَُّمواملَْ َماأَنـُْفَسَهابِهِ َحدََّثتْ 

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: ‘Rasulullah SAW. berkata: Sesungguhnya Allah
tidak menghukumi apa-apa yang terbersit dalam hati seseorang sampai ia
mengucapkannya atau mengerjakannya”

Kembali kepada permasalahan talak suami yang sakit, para ulama (termasuk Imam

Malik) yang berpendapat istri berhak menerima warisan menganggap niat suami yang

mentalak adalah karena ingin lari (firar) dari ketentuan Allah (yakni tidak ingin memberi

warisan kepada istrinya). Maka mengenai hal ini dijawab, bagaimana mungkin suami

yang menceraikan dalam kondisi sakit tersebut dianggap berniat ingin lari (firar) dari

kewajibannya padahal ia tidak melafazkannya?

Selain itu, –sebagai penguat penjelasan di atas– terdapat pula hadits Rasulullah

SAW.,:

ْيَت ِإْن َأرَ َأنَُّه قَاَل لَِرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َو َسلََّم: َأْسَوِد، َألاعن املِْقَداِد ْبِن 
لسَّْيِف فـََقطََعَها، ُمثَّ َالَذ  ِ َلِقْيُت َرُجًال ِمَن الُكفَّاِر، فَاقْـتَـتَـْلَنا، َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ 

ِ، َأِمينِّ ِبَشَجَرٍة، فـََقاَل  َ َرُسوَل ِهللا بـَْعَد قتُـلُ َأأْسَلْمُت  ْن قَاَهلَا فـََقاَل َرُسوَل ِهللا أُه 
َ َرُسوَل ِهللا إنَُّه َقَطَع ِإْحَدى يََديَّ ُمثَّ قَاَل  َصلَّى هللا َعَلْيِه َو َسلََّم: َال تـَْقتُـْلُه، فـََقاَل 

ْن قـَتَـْلَتُه فإلََّم: َال تـَْقتُـْلُه، ذِلَك بـَْعَد َما َقَطَعَها، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َو سَ 
ْن يـَُقوَل َكِلَمتُه الَِّيت قَاَل.َأْن تـَْقتُـَلُه، َوِإنََّك ِمبَْنزِلَِتِه قـَْبَل َأنَُّه ِمبَْنزِلَِتِك قـَْبَل فإ

“Dari Miqdad bin Aswad, bahwa sesunggunya dia berkata kepada Rasulullah
SAW.: ‘Bagaimanakah pendapatmu jika aku menjumpai seorang laki-laki dari

68Ibid., h. 36
69Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab Tajawaza

Allahu an Hadits an-Nafs Juz I, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabiy)
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kaum kafir, lalu kami pun bertempur, maka dia memukul salah satu tanganku
dengan pedang, lalu ia memutuskannya. Kemudian dia mendesakku ke sebuah
pohon, lalu ia berkata: ‘Sungguh aku telah berIslam karena Allah’.’ Apakah aku
harus membunuhnya setelah dia mengucapkan hal tersebut wahai Rasulullah? Lalu
Rasulullah  SAW. menjawab: ‘Janganlah kamu membunuhnya’’ Miqdad pun
berkata, ‘Wahai Rasulullah SAW., sesungguhnya dia telah memotong salah satu
tanganku kemudian dia berkata seperti itu setelah memotongnya, maka Rasul
tetap berkata: ‘Jangan membunuhnya, jika engkau membunuhnya maka
sesungguhnya dia sama kedudukannya denganmu sebelum engkau membunuhnya
(Muslim) dan sesungguhnya engkau berkedudukan sama dengannya sebelum dia
mengucapkan kalimat yang telah diucapkannya (bahwa ia masuk Islam).”

Berdasarkan hadits di atas, maka telah jelaslah bahwa Rasulullah SAW. melarang

menghukumi sesuatu dengan berprasangka akan niat yang terdapat dalam hati seseorang.

Karena dalam perkara niat ini, hanya Allah-lah yang dapat menghukuminya, apakah itu

mengganjarnya dengan dosa ataukah menetapkan pahala baginya.

Adapun jika permasalahan ini ditinjau dari kacamata ushul fiqih, maka kaidah

yang sesuai adalah;

ْوقَاتِهِ َأقْـَرِب َأْصُل ِإَضاَفُة احلَاِدِث ِإَيل َألا
“Menyandarkan suatu kejadian kepada waktu yang terdekat (dengan kejadian
tersebut)”70

Sebagai contoh dari kaidah ini, apabila seorang wanita yang sedang mengandung

terlibat perkelahian secara fisik dengan tetangganya, lalu tak lama setelah perkelahian itu

ia melahirkan anaknya dalam keadaan hidup. Namun beberapa hari setelahnya bayi

tersebut meninggal, apakah si tetangga dikenai hukuman? Dengan bersandar pada kaidah

di atas maka dilihat keadaan terdekat dari kematian bayi tersebut, yakni ia lahir dalam

keadaan hidup, dan sifat aridhahnya (yang terjadi belakangan) yaitu ia meninggal. Maka

tetangga tadi tidak dituduh sebagai penyebab kematian bayi tersebut.

Pemisalan di atas sama dengan keadaan talak yang dijatuhkan oleh suami yang

sakit. Kita bisa lihat bahwa keadaan yang terdekat dengan peristiwa meninggalnya suami

adalah putusnya hubungan suami istri akibat jatuhnya talak baìn, maka hukum yang

ditetapkan adalah istri tidak berhak lagi atas warisan, karena orang yang meninggal

tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai suaminya. Kaidah ini berlaku baik suami

tersebut mentalaknya dalam keadaan sehat maupun sakit, karena keadaan yang terdekat

70Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Cet. 2, h. 24
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dari sesuatu yang aridhah (datang belakangan) dalam permasalahan ini adalah putusnya

hubungan suami istri akibat talak baìn.

H. Simpulan

Dari apa yang peneliti paparkan, maka akhirnya bisa disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, Imam Malik berpendapat tetapnya warisan bagi istri yang ditalak firar,

baik dalam masa iddah ataupun telah selesai, baik perawan ataupun janda, baik sudah

menikah ataupun belum. Bertolak belakang dengan pendapat tersebut, Ibnu Hazm melihat

tidak ada perbedaan antara talak orang sehat dengan talak orang sakit. Maka implikasinya

adalah istri tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya.

Kedua, landasan pendapat Imam Malik dalam menetapkan hak waris istri yang

ditalak firar adalah selain dengan menjadikan atsar para sahabat yang berkenaan dengan

hak waris istri yang ditalak firar sebagai hujjah, juga pengamalan sadd az-zari’ah yang

berimplikasi pada tetapnya warisan bagi istri. Adapun Ibnu Hazm secara zhahir melihat

persamaan antara talak orang sakit dengan talak orang sehat. Ibnu Hazm menganggap

firar dalam hal ini dianggap tidak ada karena niat yang tersembunyi tidak bisa dijadikan

landasan, akan tetapi secara zhahirnya adalah talak. Maka yang menjadi landasan yaitu

terjadinya talak, dan terputuslah ikatan hubungan pernikahan di antara kedua belah pihak

dan tidak ada hak saling waris-mewarisi harta masing-masing.

Ketiga, pendapat Imam Malik –yang menyatakan istri tetap menerima warisan

sekalipun ia sudah menikah dengan laki-laki lain– tidak dapat diterima karena menyelisihi

ijma’ ulama. Adapun pendapatnya yang menganggap talak oleh suami yang sakit (maradh

al-mawt) adalah dengan niat ingin melarikan diri dari kewajibannya, maka pendapat ini

tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. mengenai larangan menghukumi seseorang

karena prasangka akan niatnya. Oleh karena itu, pendapat yang rajih (mendekati

kebenaran) adalah pendapat Ibnu Hazm yang menetapkan tidak adanya hak waris bagi

istri yang ditalak baìn oleh suami yang sakit (maradh al-mawt), karena sejalan dengan

zhahir al-Quràn, hadits, dan qiyas.
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