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BAB I
PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dan

salah satu tiang diantara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah

ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan

yang di presentasekan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan

realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan berimplikasi pada

keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat

berubah dan menolak segala pembaharuan.1

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia

merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab - ورثإرثا - یر ث yang artinya

mewarisi2. Dalam istilah, kata waris dapat diartikan sebagai suatu

perpindahanberbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah

meninggal dunia kepada orang yang masih hidup3.

Dalam kitab-kitab fiqih, kewarisan lebih sering disebut dengan faraid

jamak dari kata(فرائض) (فرئضة) yang berarti ketentuan bagian4. Faraid dalam

1 Abdul Ghofur Anshori,Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta : UII
Pres, 2005),h,15

2Ahmad Warson al-Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-
Munawir, 1984), h. 1655

3Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris,( Semarang: Mujahidin, 1981), h. 82

4Ahmad Warson al-Munawir, op. cit., h. 1124
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artimawaris (hukum waris-mewarisi), dimaksudkan sebagai bagian atau

ketentuan yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan syara’5.

Waris merupakan suatu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus

dalam lingkup fiqh mawaris6. Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam

secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu

bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam, bahkan dalam Al-Qur’an,

permasalan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut

tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga

yang telah meniggal.7

Kewarisan adalah soal apa dan bagaimana pembagaian hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal

dunia akan beralih kepada orang yang masih hiup.8

Berdasarkan Hukum Islam, sumber utama kewarisan adalah Al-Qur’an

dan As-Sunnah. Allah Swt berfirman Qs. An-Nisa ayat 11:























5Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 3, h. 2

6Suhrawardi K. Lubis danKomis S, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), h. 52

7Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

8 A.Rofiq,Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1998),h,356.
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Artinya :“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warian untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki
sama bagian denga dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia memproleh setengah (harta
yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian mereka
masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia
(yang meninggal) mmpunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja),
maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)
mempunyai bebrapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui iapa diantara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan
Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Ayat ini menerangkan secara rinci tentang bagian setiap ahli waris

yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak,

saudara) serta menjelaskan juga syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak

mendapatkan warisan  serta kapan dia menjadi asabah.

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris ada pembahasan tentang

penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak

menerima warisan adalah adanya hubungan darah atau kekerabatan dan

adanya hubungan perkawinan serta adanya hubungan mawali. 9

Selain adanya penyebab saling mewarisi, dalam hukum Islam juga

dijelaskan adanya yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapat

warisan. Sedangkan ulama sepakat bahwa yang menghalangi untuk menerima

kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris,

9 Hajar M,Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris),(Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI
PRESS,2007),h.17
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perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan

sebaliknya orang kafir tidak menjadi ahli waris orang Islam dan penghambaan

karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.10

Perbedaan Agama merupakan salah satu penghalang dari menerima

kewarisan dikarenakan berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara

orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, yaitu antara Muslim dan

non Muslim. Sehingga gugurlah hak-hak nya untuk mewarisi harta tersebut.

Jumhur Ulama sepakat menetapkan bahwa oarang non Muslim (kafir)

tidak dapat mewarisi orang Muslim lantaran lebih rendah statusnya dari pada

orang Islam. 11Sebagaimana diisyaratkan tuhan dalam surat An-Nisa :141:




Artinya : “ ... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi
orang-orang kafir (untuk menguasai orang-orang mukmin).”

Dalil yang menjadi landasan bahwa berlainan agama merupakan salah

satu penghalang nya mendapatkan kewarisan adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Usamah bin Zaid menurut riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi :

نْ عَ ْنيِ سَ حُ نُ بْ اِ اِىل عَ نْ عَ ا بْ هَ شِ نُ بْ اِ نْ عَ جُ يْ رَ حُ نُ بْ اِ نْ عَ مُ ا صِ عَ وْ بُـ ا اَ نَ ثَـ دَّ حَ 
هِ يْ لَ عَ اهللاُ اىلَّ صَ ِيبُ النَّ نَّ ا اَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ دِ يْ زَ نْ بِ ةْ امَ سَ اُ نْ عَ انْ مَ ثْ عُ نُ بْ و رُ مْ عَ 
12.مُ لِ سْ مُ الْ رُ افِ لكَ اْ َال وَ رُ فِ الكَ اْ مُ لِ سْ مُ الْ ثَ رِ يَ : الَ الَ قَ مْ لَّ سَ وَ 

10 Muhammad Jawad Mugniyah,Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan
Sunnah,(Surabaya : Al-Ikhlas,1988),h.18

11 Fachtur Rahman,Ilmu Waris,(Bandung : PT.Alma’arif,cet ke3,1994),h.98

12 Abu Abdullah Muhammmad Bin Ismail Al-Bukhari,Shahih Al-Bukhari,(Darul Ibnu
Hasim : 2003),Cet.1,h.787.
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Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Abu ‘asimdari Ibnu khuraij dari
Ibnu Sihab dari Ali dari Ibnu Husain dari ‘Amru bin Usman dari
Asomah bin Zaid ra, berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw
bersabda :”Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir,dan orang
kafir tidak mewarisi orang Muslim.”

Dalam Shahih Sunan Tirmidzi juga dijelaskan tentang kewarisan beda

agama yaitu sebagai berikut :

نْ عَ ْريِ بَـ الزُّ ِيبْ اَ نْ ى,عَ لَ يْـ لَ ِيبْ اَ نُ بْ اِ نْ , عَ رُ يْـ منَُ نْ بِ ْنيِ صَ ا حُ نَ ثَـ دَّ , حَ ةٌ دَ عَ سْ مَ نْ بِ دِ يْ ا محَُ نَ ثَـ دَّ حَ 
13.ْنيِ تَـ لَّ مِ لَ هْ اَ ثُ ارَّ وَ تَـ يَـ : َال الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ اىلَّ صَ ِيبِّ النَّ نِ عَ رُ ابِ جَ 

Artinya :“Humaid bin Mas’adah menceritakan kepada kami, Hushain bin
Numair menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Abu
Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Saw, bersabda,”penganut dua agama
(berbeda) tidak saling mewarisi.”

Hadits diatas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang

menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antara ahli waris dan al-muwarris

salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada

batasan tentang persolan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya

agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris, artinya seorang muslim tidak

akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non

muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim.

Ulama-ulama termashur dari golongan sahabat, Tabi’in dan imam-

imam madzhab yang empat yaitu Syafi’i, Hanafi, Malik dan Hambali

berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan

sebab apa saja. Karena itu suami Muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya

13Muhammad Nashiruddin Al-Albani,Shahih Sunan Tirmidzi,penerjemah ,Fachrurazi,
(Jakarta : Pustaka Al-Azzam, 2006), jilid.2, h.634.
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yang kafir kitabiyyah, kerabat Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan

kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang Muslim tidak dapat

mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.

Beliau beralasan dengan Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Usamah

bin Zaid tersebut diatas dan satu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu

Thalib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Yakni : Ali, Ja’far,

‘Uqail dan Thalib.Ali dan Ja’far keduanya beragama Islam sedang ‘Uqail dan

Thalib keduanya orang kafir. Rasulullah Saw membagikan harta pusaka Abu

Thalib (yang masih dalam kekafiran) kepada ‘Uqail Thalib, bukan kepada Ali

dan Ja’far.14 dan serya bersabda :

,قال: حدثناحممٌد يعين ابن جعفر ُغْنَدارًا قال:حدثناشعبة,عن بـُْنَدارٌ ربنا حممدبن بثار خا
عبداهللا بن عيسى, عن الزُّهري, عن عليِّ بن حسني عن اسامَة بن زيد, انَّ رسول اهللا 

ى اهللا عليه وسلم قال: الَيَِرُث ُمْسِلٌم كاَِفرًا.صلَّ 
Artinya :Muhammad bin basyar bundar menceritakan kepada kami,

menceritakan Muhammad yu’na Ibnu Ja’far Ghundar berkata,
menceritakan Syi’bah dari Abdullah bin ‘Isa dari Zuhri dari ‘Ali bin
Husain dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:”
orang Islam itu tidak dapat mewarisi orang kafir”.

Para fuqoha’ juga berpendapat bahwa orang Muslim Tidak mewarisi

dari orang kafir secara mutlak, baik kafir harbi maupun zimmi. Dan ini

pendapat para jumhur Fuqoha yang terdiri dari Hanifah,Maliki, Syafi’i dan

Hambali.15

14 Fachtur Rahman, op.cit,h.99

15Fahdi Bin Abdurrahman Yahya,Al-Ikhtiyaratul Syaikh Al-Islami Ibnu
TaimiyyahFiqhiyyah,(Riyadh : Darkunuz Ishbiliya,2009),Cet,1,h.279
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Dalam Fiqh Sunnah Karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa ada

perbedaan pendapat tentang kewarisan non Muslim. Pendapat pertama

menurut Sayyid Sabiq perbedaan agama terhalang mendapat kewarisan.

Namun ada satu pendapat yang diriwayat kan oleh Muaz bin Muawiyah dan

Masrub dan nakho’i yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muslim mewarisi

harta orang kafir dan tidak sebaliknya, hal ini karena dikaitkan dengan Muslim

boleh menikahi wanita kafir (kitabiyah) dan orang kafir tidak boleh menikahi

wanita Muslimah.16

Sedangkan dalam kitab Fiqh Islam Waadilatuhu karangan Wahba Az-

Zuhaili mengenai kewarisan non Muslim yaitu :

، مُ لِ سْ مُ الْ رُ افِ لكَ اْ ثُ رِ يَ الَ ، فَ ثُ رْ إلِ اْ عَ انِ وَ مَ نْ ـ مَ ةُ يَ اوِ عَ مُ وَ اذْ عَ مُ كَ ةِ ابَ حَ لصَ اْ ضِ عْ بَـ فاً لِ َال ر خِ وْ هُ مْ جلُ اْ دَ نْ عِ 

.رُ افِ لكَ اْ مُ لِ سْ مُ الْ َال وَ 

Artinya:“Pendapat Jumhur berbeda dengan sebagian sahabatnya seperti
Muawiyyah tentang orang yang terhalang mendapat kewarisan
maka tidak boleh kafir mewarisi Muslim dan Musim tidak mewarisi
kafir.17

Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, ia mengatakan

orang muslim dapat mewarisi non muslim dan tidak untuk sebaliknya, dan

yangdimakhsud kafir oleh Ibnu Taimiyyah yaitu adalah kafir zimmi18. Yang

menguatkan pendapatnya tentang muslim mewarisi dari kafir zimmi dan tidak

16 Sayyid Sabiq,Fiqh Sunnah,(Darl Al-Hadits:Al-Fath Lil ‘ilam Al-
‘arabi,t.th),Juz.3,h.608-609

17Wahbah Az-Zuhaili,Fiqh Islam Waadilatuhu,(Suriyyah–Damaskus:Dar Al-
Fikri),Juz.10,h.513

18 Yang dimakhsud kafir zimmi ialah orang kafir yang mendapatkan keamanan dari pihak
muslim  dan juga dapat dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan  janji dari ummat Islam
atas keamanan dirinya.
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sebaliknya, adalah karena warisan didasari sikap menolong. Sedangkan

penghalang mendapat kewarisan adalah permusuhan. Untuk itu, banyak ahli

fiqh berpendapat, bahwa kafir zimmi tidak menerima waris dari kafir harbi.19

Ibnu Taimiyyah berpendapat, yang terdapat dalam kitabAhkam Ahlul

Zimah sebagai berikut :

نْ بِ اذْ عَ مُ لُ وْ ا قَـ ذَ هَ . وَ سِ كْ عَ الْ نُ وْ , دُ رَ افِ كَ الْ مُ لِ سْ مُ الْ ثُ رِ يَ لْ : بَ مْ هُ نْـ مِ ةُ فَ ائِ طَ تْ ا لَ قَ وَ 
, ْنيِ سَ حلُ اْ نِ ى بْ لِ عَ نْ بِ دْ مَّ حمَُ , وَ ةُ يَّ فِ نَ احلَْ نُ بْ اِ دْ مَّ حمَُ , وَ انْ يَ فْ سُ ىبِ اَ نْ بِ ةْ يَ اوِ عَ مُ , وَ لْ بَ جَ 
, رْ مَّ عَ يُـ نْ بِ ىيَ حيَْ , وَ لْ فَّ غَ مُ نْ بِ اهللاِ دُ بْ عَ , وَ عِ دَ جْ اَال نْ بِ قُ وْ رُ سْ مَ , وَ بْ يِّ سَ مُ لْ اَ نْ بِ دُ يْ عِ سَ وَ 
الَ وَ مْ هُ ثَـ رِ ا : نَ وْ لُ . قاَ ةْ يَّ مِ يْ تَـ نُ بْ اِ مُ َال سْ ِال اْ خُ يْ شِ ارَ يَ تِ خْ اِ وَ هُ . وَ هِ يَّ وِ اهَ رَ نْ بِ اقْ حَ سْ اِ وَ 
20.انَ اءِ سَ نِ نَ وْ حُ كِ نْ يَـ َال وَ مْ هُ اءَ سَ نِ حُ كِّ نَ ا نُـ مَ ا, كَ نَ نَـ وْ ثُـ رِ يَ 

Artinya: “Dan Toifah berkata : Bahkan Muslim itu mewarisi dari orang
kafir,bukan sebaliknya. Dan ini pendapat Mu’az bin Jabal, dan
Mua’wiyah bin Abi Sufyan, dan Muhammad ibnu Hanafiyyah, dan
Muhammad bin Ali bin Husain, dan Sai’d bin Musayyib, dan Masruq
bin Ajda’, dan Abdullah bin Mughofal, dan Yahya bin Yua’mar, dan
Ishak bin Rohawiyah. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh
Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah.Mereka berpendapat kita mewarisi
akan mereka, dan mereka tidak mewarisi dari kita, sebagaimana kita
dibolehkan menikahi perempuan-perempuan mereka dan mereka
tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kita.

Dan Ibnu Taimiyyah juga berpendapat yang sama yang terdapat dalam

kitab Al-Ikhtiyarat Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah Al-Fiqhiyah :

21.ِيبْ رْ احلَْ رُ يْـ غَ رَ افِ كَ الْ هُ بُ يْـ رِ قَ ثُ رِ يَ مَ لِ سْ مُ الْ نَّ اَ ىلَ اِ اهللاُ هُ ِمحَ رَ ةٌ يَّ مِ يْ تَـ نُ بْ اِ امُ مَ اْالِ بَ هَ ذَ 

19Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kotemporel jilid 3,penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani
dkk,(Jakarta : Gema Insani Press,2002),h.855.

20 Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah,Ahkam Ahlul  Zimmah,(Beirut-Libanon : Dar Al-Katbi Al-
Ilmiyah,157 H),Juz Awal,h.328.

21 Fahdi Bin Abdurrahman Yahya, op.cit,h.278.



9

Artinya:”Berpendapat Ibnu Taimiyyah yang dirahmati Allah bahwasanya
seorang Muslim Mewarisi kerabatnya yang kafir selain kafir harbi.

Dan dalam kitab Alikhtiyaratul fiqhiyyah min fatawa syaikhIslam Ibnu

Taimiyyahkarangan Al-Ba’li, dijelaskan bahwa :

22.سِ كْ عَ الْ فِ َال ,ِحبِ يْ مِّ الذِّ رِ افِ كَ الْ هِ بِ يْ رِ قَ نْ مِ ثُ رِ يَ مُ لِ سْ مُ الْ وَ 

Artinya : “Dan orang Muslim boleh mewarisi dari kerabatnya yang kafir
zimmi. Tapi tidak untuk sebaliknya.”

Dan hal ini juga di dukung oleh beberapa pendapat yaitu dari kitab Al-

masail Al-Fiqhiyyah min Ikhtiyaraati Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyyah

karangan Ahmad Muwafi’ menjelaskan bahwa orang Muslim boleh mewarisi

dari kerabatnya yang kafir zimmi dan tidak untuk sebaliknya, bahwa orang

kafir tidak boleh mewarisi dari orang Muslim.23Dan juga disebutkan sebuah

riwayat yang berbunyi :

ا وْ ثُـ رِ وْ يُـ ملَْ وَ رِ فِ اكَ الْ نَ م مِ لِ سْ مُ ا الْ وْ ثُـ رِ وَ مْ هُ نـَّ اَ - مْ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ هْ يَّ اوِ عَ مُ وَ اذْ عَ مُ وَ رْ مَ عُ نْ عَ يَ وِ رُ وَ 
مُ الَ سْ ْالِ : (اَ لُ وْ قُ يَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ اىلَّ صَ اهللاُ لُ وْ سُ رَ عَ مسَِ هُ نَّ اَ بِ جُّ تَ احْ . وَ مِ لِ سْ مُ الْ نَ مِ رُ افِ كَ الْ 
24.دَ اوُ دَ وْ بُـ اَ هُ جَ رُ خْ اَ ثُ يْ دِ حَ وَ هُ ), وَ صُ قُ نْـ يَـ الَ وَ دُ يْ زِ يَ 

Artinya: ”Dan diriwayatkan dari Umar dan Muaaz dan Mu’awayah
Radiyallahu anhum, bahwasanya mereka orang Muslim dapat
mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang
Muslim.Hal ini dikarenakan muaaz pernah mendengar Rasulullah
Saw bersabda ,“Islam itu bertambah dan Islam itu tidak
berkurang”dan Hadits ini diriwayatkan nya oleh  Abu Daud.”

22Al Ba’li, AlIkhtiyaratul Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah,
th.3085,h.196.

23 Ahmad Muwafi’, Al-Masail Fiqhiyyah Min Ikhtiyarati Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah,(Riyadh : Dar Ibnu Al-Qayyim,2007),Cet.1,h.52

24Ibid,h.53
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Makhsudnya dari Hadits diatas yaitu bahwa Islam harus menjadi sebab

kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab kekurangan. Dan juga

mereka beralasan dengan dibolehkan nya kita (orang Islam) menikahi wanita-

wanita (ahli kitab) mereka dan mereka tidak bisa menikahi wanita Muslim,

demikian juga dengan warisan dibolehkannya kita mewarisi dari mereka dan

mereka tidak bisa mewarisinya dari kita (orang Muslim).25

Yang dijadikan bukti dari mereka yang mengatakan Muslim mewarisi

dari orang kafir yaitu sebagai berikut :26

الَ وَ وْ لُ عْ يَـ مُ لَ سْ ْالِ :  اَ لَ قاَ هُ نَّ اَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ اىلَّ صَ ِيبِّ النَّ نِ عَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ وْ رُ مْ عَ نْ بِ ذْ ا ئِ عَ نْ عَ 
27.هِ يْ لَ ى عَ لَ عْ يُـ 

Artiny : “ Dari ‘Aaiz bin Umar ra,Nabi Saw bersabda: “Islam itu tinggi dan
tidak merendahkan yang lainnya.”

دُ يْ زِ يَ مُ الَ سْ ْالِ : اَ لُ وْ قُ يَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ اىلَّ صَ اهللاُ لَ وْ سُ رَ عُ مسَِ هُ نَّ اَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ لْ بَ جَ نْ بِ ا ذْ عَ مُ نْ عَ 

28.صُ قَ نْـ يَـ الَ وَ 

Artinya: “ Dari Mu’aaz bin Jabal ra, sesungguhny dia mendengar Rasulullah
Saw bersabda : “Islam itu bertambah dan tidak berkurang.”

29.مِ لِ سْ مُ الْ نَ مِ رَ ا فِ كَ الْ ثُ رَ وْ يُـ الَ وَ رِ افِ كَ الْ نَ مِ مُ لِ سْ مُ الْ ثُ رَ وْ يُـ انَ كَ هُ نَّ اَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ةْ يَّ اوِ عَ مُ نْ عَ 

Artinya: “ Dari Mu’awiyyah ra ia berkata, sesungguhnya orang Muslim itu
boleh mewarisi dari orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir
terhadap Muslim.

25Ibid,h.54

26 Fahdi Bin Abdurrahman Yahya, op cit,h.282

27Baihaqi,Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra,(Makkah AL-Mukaramah:Dar Al-Baz,1994),
Juz.6.h.205

28 Abu Daud,Sunan Abu Daud,(Beirut: Dar Al-Arabiyah,t.th),Juz.3,h.85.

29Said Bin Mansur,Sunan Said bin Mansur,(Beirut Libanon:Dar Al-
Ilmiyah,t.th),Juz.1,h.67.
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Itulah pendapat Ibnu Taimiyyah yang berbeda dengan mayoritas

Fuqoha yang mana ia membolehkannya orang Islam mewarisi orang kafir, dari

perbedaan pendapat tersebut dan dari masalah yang telah dipaparkan

diatas penulis bermakhsud mengangkat dan membahas dalam sebuah skripsi

yang berjudul ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG

WARISAN DARI NON MUSLIM.

B. Batasan Masalah

Penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan

masalah tersebut adalah mengenai Telaah terhadap pendapat Ibnu Taimiyyah

tentang warisan dari non Muslim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyyahtentang warisan dari non Muslim?

2. Bagaimanalandasan hukum yang dipakai Ibnu Taimiyyah tentang

kewarisan dari non Muslim?

3. Bagaimana analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang warisan dari non

Muslim?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui lebih rinci pendapat dan alasan Ibnu

Taimiyyahtentang warisan dari non Muslim

b. Untuk mengetahui tentang landasan hukum yang digunakan Ibnu

Taimiyyah tentang kewarisan dari non Muslim
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c. Untuk mengetahui analisis pendapat Ibnu Taimiyyahtentang warisan

dari non Muslim

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana

pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Pekanbaru

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih

sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.

c. Untuk menyumbangkan konstribusi ilmu pengetahuan yang berharga

kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah secara khusus dan mahasiswa

UIN SUSKA secara umum.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis

menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library

Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan

dengan cara mempelajaribuku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya

yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.30

2. Sumber Data

30Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), h. 184
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Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri

dari:

1. Bahan hukum primer yang diambil dari kitab Ahkam Ahlul Zimah

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang

bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber-

sumber sekunder yang digunakan adalah, Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah,

Al-Ikhtiyaratul Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyyah Fiqhiyyah,Masail

FiqhiyyahMin Ikhtiyarati Al- Islami Ibnu Taimiyyah.dan buku-buku

lainnya yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum,

Ensiklopedia dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Setelah berbagai literatur yang diperlukan sudah berhasil penulis

kumpulkan, diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan

rumusan dari jenis data tersebut yang mengacu kepada permasalahan dan

setelah itu di analisa.

4. Metode Pembahasan

a. Metode Deskriptif

Yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan

pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis kemudian
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dipaparkan apa adanya. Metode ini di gunakan terutama pada

pandangan Ibnu Taimiyyah tentang warisan dari non Muslim.

b. Metode Content Analisis

Yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi,

mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang di

selidiki31 . metode ini penulis gunakan pada bab IV mengenai warisan

non muslim dengan cara menelaah kosa kata, pola kalimat, latar

belakang budaya dari teks atau menggunakan teori lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Metode Penulisan

Selanjutrnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini

digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan bahan-bahan yang

berhubungan dengan masalah hukum Islam kemudian diambil suatu

kesimpulan secara khusus.

b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Kompratif, yaitu membandingkan pendapat para pakar tentang

persoalan kesaksian wanita dalam perdata Islam.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan membahas mengenai latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,tujuan dan

31Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogjakarta : Rake Sarasin, 1991) Cet. 1
h. 49
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kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II : Biografi  Ibnu Taimiyyah yang terdiri dari kelahiran Ibnu

Taimiyyah, Karier dan perjuangan Ibnu Taimiyyah, Pendidikan

dan guru Ibnu Taimiyyah, Murid-murud Ibnu Taimiyyah,karya-

karya Ibnu Taimiyyah dan dasar metode istinbat Ibnu Taimiyah.

Bab III : Tinjauan umum tentang kewarisan dalam Islam yang meliputi

pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas

kewarisan dalam Islam, rukun dan syarat kewarisan, penyebab

dan penghalang menerima warisan, kewarisan beda agama

dalam pandangan Islam.

Bab IV : Bab ini merupakan pembahasan inti dan berisi tentang pendapat

Ibnu Taimiyyah tentang warisan dari non Muslim, metode

istinbath hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah tentang

warisan dari non Muslim, analisis pendapat Ibnu Taimiyyah

tentang warisan dari non Muslim.

Bab V : Kesimpulan. Bab ini merupakan penutup, dimana dalam bab ini

akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari

hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan

beberapa saran.


