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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang

berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi ini, maka dapatlah ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa oramg muslim dapat mewarisi harta

kerabatnya yang kafir zimmi yaitu selain kafir Harbi. Namun tidak untuk

sebaliknya bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi harta kerabatnya yang

muslim dan Ia beralasan dengan dibolehkannya seorang laki-laki Muslim

menikahi wanita kitabiyah (ahli kitab), maka secara otomatis ia juga boleh

mewarisi hartanya apabila isrtinya telah meninggal dunia dan

meninggalkan harta.Ia juga bersandarkan hadits- hadits pendukung lainnya

yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

2. Landasan hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah ada Qur’an  surat

Al-Midah ayat 5, yang menceritakan tentang kebolehan menikahi wanita

kitabiyah bagi seorang muslim dan mereka tidak boleh menikahi wanita-

wanita muslim, hal ini dihubungkan atau dianalogikan kepada kewarisan

juga, bahwa dengan dibolehkan muslim menikahi wanita kitabiyah maka

mereka boleh mewarisi hartanya jika istrinya tersbut meninggal dunia,

hadits dari riwayat Ibn Abi Syaibah yang berisi tentang seorang yahudi

yang meninggal dunia dan memiliki kerabat yang muslim dan muslim

mewarisi harta dari saudaranya yang yahudi tersebut hal ini karena mereka
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pernah mendengar Rasulullah saw berkata Islam itu bertambah dan tidak

berkurang. Karena hadits Rasulullah ini menunjukkan bahwa muslim itu

bertambah pada hak orang yang telah Islam, dan tidak berkurang

sedikitpun haknya tersebut, oleh karena itu muslim itu berhak menerima

warisan dari kerabat kafir.

3. Penulis lebih setuju dengan pendapat jumhur yang melarang muslim

mewarisi kafir dan begitu juga sebaliknya, kafir tidak boleh mewarisi

muslim. karena muslim dan kafir ada dinding pemisah yang harus

diperhatikan, apalagi soal kewarisan ini diperaktikan sendiri oleh

Rasulullah saw, ketika paman beliau Abi Thalib meninggal dunia dengan

meninggalkan anak yang muslim dan kafir. dan harta peninggalannya

tersebut hanya dibagikan kepada yang kafir sedangkan yang muslim tidak

menerima warisan tersebut karena mereka berbeda agama dengan

ayahnya. Dan hadits shahih yang digunakan lebih kuat dibandingkan qiyas

yang digunakan Ibnu Taimiyyah.

B. Saran

Sebagai saran yang dianggap urgen dapat penulis kemukakan sebagai

berikut:

1. Dalam skripsi ini ulama berbeda pendapat mengenai kewarisan beda

agama, ulama mahzab seperti imam Abu Hanifah, Syafi’i, Maliki, Hanbali

berpendapat bahwa orang Muslim tidak boleh mewarisi kerabatnya yang

kafir begitu juga sebaliknya orang non Muslim juga tidak bisa mewarisi

harta kerabatnya yang Muslim. Mereka bersandarkan hadits Rasulullah
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Saw yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid menurut riwayat Bukhari

Muslim yang artinya “orang kafir tidak mewarisi orang Muslim dan orang

Muslim tidak mewarisi orang kafir”. Sedangkan Ibnu Taimiyah memilih

pendapat bahwa orang Muslim boleh menerima warisan dari kerabatnya

yang kafir, Ia sependapat dengan Mu’az bin jabal. setiap perbedaan itu ada

dasarnya dan ada rujukannya. Oleh karena itu janganlah dijadikan sebagai

sarana yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita sesama umat

Islam. Amalkanlah menurut kepercayaan masing-masing.

2. Untuk para pembaca, harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala

tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas

nuansa berpikir para pembaca budiman. Penulis sadar bahwa tulisan ini

masih banyak kekurangan. Untuk itu, maka penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.


