
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghijab para saudara. Alasan Abu

Hanifah adalah ketika tidak ada ayah kakek berhak menempati ayah. Kakek

merupakan jihat kedua setelah anak dan cucu. Kata anak yang meliputi cucu

berhak menghijab semua saudara, dan begitu pula kata ayah yang

mencangkup kakek juga berhak menghijab saudara. Kakek lebih dekat

hubungan kerabat kepada pewaris dibanding saudara sehingga dapat

menghijab saudara. Karna kakek hanya dihijab oleh ayah. Berbeda dengan

saudara si mayat. Mereka dihijab oleh ayah, Anak laki-laki, cucu laki-laki.

Hak waris kakek seperti alternatif yang diterima ayah, sedangkan hak saudara

hanya sebagai asabah.

2. Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat kakek tidak dapat

menghijab saudara. Alasannya bahwa saudara-saudara itu hak kewarisannya

ditetapkan dengan nas yang jelas dan pasti dan tidak mungkin ia dihijab

kecuali bila dinyatakan oleh nas atau ijmak. Pemahaman lafaz abu untuk

kakek didalam al-Quran dan hadis hanya bersifat majazi, sebab secara khusus

lafaz yang dituju untuk kakek adalah jad. Kakek yang menempati posisi ayah

dalam hal alternatif menerima hak waris, tidak berarti secara leluasa menutup

saudara, dengan alasan bahwa saudara hanya berstatus sebagai asabah semata.



Buktinya adalah bahwa anak laki-laki yang juga berstatus sebagai asabah

semata, tetap lebih utama dari kakek. Penulis dapat menguatkan pendapat ini

karna hubungan kerabat dari kakek kepada pewaris sama dengan saudara

kepada pewaris. Kesamaannya, bahwa mereka dihubungkan oleh ayah kepada

pewaris.

B. Saran-saran

Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan kondisi dan

keadaan yang memungkinkan penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada cendekiawan, ulama, dan intelektual, untuk mengikuti

pendapat Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal.

2. Diharapkan kepada para mujtahid, intelektual, dan ahli hukum islam, untuk

terus menggali dan menetapkan hukum dalam bidang kewarisan sesuai dengan

tuntutan masa dan tempat.


