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BAB II

AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia

merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab إرثا - یر ث - ورث yang artinya

mewarisi1.

Dalam istilah, kata waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan

berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia

kepada orang yang masih hidup2.

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

jamak dari kata(فرائض) .yang berarti ketentuan, bagian3(فرئضة) Faraid dalam arti

mawaris (hukum waris-mewarisi), dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan

yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan syara’4.

Idris Ja’far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam

sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan

harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan

bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat5.

1
Ahmad Warson al-Munawir, Kamus al-Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawir,

1984, h. 1655

2
Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang: Mujahidin, 1981, h. 82

3 Ahmad Warson al-Munawir, op. Cit., h. 1124.

4
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 2.

5 Idris Dja’far dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pustaka Jaya,
1995, h. 4
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Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang

waris sebagai perpindahan hak dari pewaris kepada orang-orang tertentu dan

dengan pembagian tertentu pula yang telah ditentukan oleh hukum syara’.

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam Islam

sebagai berikut6.

1. Al-Qur’an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-

ayat al-Qur’an yang selain kedudukannya qath’i al-wurud, juga qath’I al-dalalah

meskipun pada dataran tazfiz (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur’an tentang

bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya,

misalnya dalam kasus radd, aul dan sebagainya7.

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis.

Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-

Qur’an8. Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti9 Di antara ayat-ayat

al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu

a. Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi

ahli waris dari setiap harta peninggalan




6 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: al-Ma’arif, 1981, h. 33

7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, h. 374

8 Helmi Hakim, Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi, Jakarta: al- Fajar,
1994, h. 11

9 Ahmad Azhar Basyir, “Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan dalam Iqbal
Abdurrauf Sormima (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, h. 12.
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Artinya:bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan

ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisny]. dan

(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya

Allah menyaksikan segala sesuatu.

b. Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-
laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai
dengan bagian yang ditentukan










Artinya:. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit

atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

d. Ayat menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat waris, yaitu surat an-

Nisa’ ayat 13 dan 14.













Artinya :13 (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari
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Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang

besar.

14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang

menghinakan.

e. dalam ayat 6 surat al-Ahzab ditegaskan bahwa orang-orang yang

mempunyai hubungan darah lebih behak untu saling mewarisi.















Artinya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari

diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-

orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak

(waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan

orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-

saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam

kitab (Allah).

2. hadis

Hadits merupakan pelengkap al-Qur’an sebagai sumber hukum ajaran
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Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu

sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur’an10.

نِ مِ حْ الرَ دِ بْ عَ نِ بْ یدِ مِ حَ نْ ى عَ رِ ھْ هللا الزَّ بدِ ن عِ بْ اقِ حَ سْ اِ نْ عَ ثُ یْ ا اللَ نَ ثَ دَّ حَ ھَ بَ یْ تَ اقُ نَ ثَ دَّ حَ 
رواه . (ثُ رِ یَ َال لُ ا تِ لقَ اَ : الَ لم قَ سَ وَ یھِ لَ ى عَ لَّ بي صَ النَّ نِ ه عَ رَ یْ رَ ي ھُ بِ اَ نْ عَ 

11)ترالترمذى

Artinya: “Hadits dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah

dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi

saw. bersabda: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi”. (H.R. at-

Tirmidzi)

اسٍ بَّ عَ نِ بْ اِ نْ عِ ھِ یِ بِ أَ نْ س عَ اوُ طَ ْبنِ ا اثنَ دَّ ْیب حَ ھِ ا وَ نَ ثْ دَّ حَ لِ یْ ا عِ مَ سْ إِ ى ْبنِ سَ وْ ا مُ نَ ثْ دَّ حَ 
يَ قِ ا بِ مَ ا فَ ھَ لِ ھْ أَ بِ ئصِ اِ رَ واالفَ قُ حِ لْ اَ الَ م قَ لَّ سَ وَ ْیھِ لَ عَ لّى هللاِ النّبّي صَ نْ عَ ھَ نْ عَ هللاُ يَ صِ رَ 
12)متّفق علیھ(رٍ كَ ذَ لٍ جُ ى رَ لَ وُ ألِ فَ 

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari

Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi

SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang

yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat

kekerabatannya).” (HR.Bukhari dan Muslim).

3. Ijma’ dan Ijtihad

Ijma’ dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan

mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-

pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih.

10 Anwar Hartono, Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I,
1968,h . 95

11 Al-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 370.

12
Abu Abdillah al-Bukhary, Sahih al-Bukhari, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990
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Misalnya status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di

dalam al-Qur’an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-

saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki

yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran

terhijab, kecuali dalam masalah kalalah, mereka mendapat bagian. Menurut

pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat

Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara muqasamah

dengan kakek13.

Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh para

mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat

atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian14. Maka dalam hal ini adalah

kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun al-

sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan sebagai

referensi hukum15.

Walaupun sebenarnya al-Qur’an dipandang telah mencukupi sebagai

sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan

kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan.

Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah

sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang

memungkinkan kaum muslimin untuk memproduk hukum-hukum baru yang

13 Fatchur Rahman, op. cit., h. 33

14 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib emarang:
Dina Utama, 1994, h. 40.

15 Ahmad Rofiq, op. cit, h.382
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relevan dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang

demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan

berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil al-Qur’an maupun sunnah dan hasil

ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad

inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam

menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun

sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan16. Di

antara contoh ijtihad dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan waris

dengan cara ‘aul yang muncul pertama kali pada masa khalifah Umar bin al-

Khatab, yang menggunakan cara ’aul dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin

Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit17.

A. Faktor-faktor Terjadinya Kewarisan

Ahli waris disebut juga warist dalam istilah fikih ialah orang yang berhak

atas harta warisan yang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.18.Harta

orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang

memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam

literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang

menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati,

yaitu : hubungan kerabat , hubungan perkawinan, hubungan wala’ dan hubungan

16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas
Yogyakarta: Ekonosia, 2002, h. 13

17 Ahmad Rofiq, op. cit, h.108-109

18 Amir Syarifuddin, hukum kewarisan islam, Jakarta Kencana, cet III 2008 h, 211.
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sesama Islam19.

1. Hubungan Kekerabatan

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang

masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahmi atau kekerabatan antara

keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah

yang ditentukan saat adanya kelahiran.

Dalam hubungan kekerabatan yang dapat di jadikan mazhinnah ( suatu hal

nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata) adalah akad nikah

yang sah, yang telah berlaku seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak

tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian

dapat dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak

dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau

akibat perkawinan yang berlaku antara silaki-laki dengan ibu yang

melahirkannya20.

Cara menetapkan hubungan darah atau kekerabatan seperti tersebut di atas

berlaku pula untuk untuk menetapkan hubungan kekerabatan garis ke atas ( kakek

dan nenek seterusnya ke atas), ke bawah ( cucu dan cicit) dan ke samping ( anak

19 Amir syarifuddin, op.cit.h.174

20 Ibid. h. 180.
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dari ayah, anak dari ibu dan anak dari kakek). Dengan demikian dapat di susun

tangga tengga kekerabatan yang saling bertaut

2. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak

kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami

ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang

meninggal21.

Dalam surah an-Nisa ayat 4
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Artinya. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam ayat yang di atas digunakan kata azwaj penggunaan kata azwaj

yang secara leksikal berarti pasangan (suami istri), menunjukkan dengan

gambling hubungan kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan

berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan

21 Ibid.h.188

22 Depertemen Agama RI, Op.cit. h,
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alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri

disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan

pada dua ketentuan:

Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah

Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU No.1 tahun 1974

tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 : perkawinan yang sah bila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya.

Ketentuan di atas berarti bahwa perkawinan  orang-orang yang beragama

Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah.

Pengertian sah menurut istilah istilah hukum Islam ialah suatu yang dilakukan

sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dan telah terhindar dari dari segala

penghalangnya. Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah

dilaksanakan telah memenuhi rukun syarat pernikahan dan telah terlepas dari

segala halangan pernikahan itu.

Ketentuan kedua berkenaan dengan hubungan kewarissan di sebabkan

oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terkait dalam tali

perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini

adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan 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
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ulama) kerenan halalnya hubungan kelamin telah berakghir dengan adanya

perceraian23.

3. Hubungan Karna Memerdekakan Budak  (Wala’)

Yang dimaksud dengan hubungan wala’ adalah seseorang menjadi ahli

waris karena ia telah memerdekakan budaknya. Jadi apabila seseorang telah

dimerdekakan oleh tuannya, maka ketika ia wafat, ahli warisnya adalah bekas

tuannya.24

Perbedaan yang menonjol antara hubungan nasab dan hubunga wala’

adalah terletak pada ahli waris. Pada hubungan nasab, ahli waris adalah daridalam

lingkungan keluarga dekat sedangkan hubungan wala’ ahli waris adalah dari luar,

yakni bekas tuannya.

Secara etimologi wala’ berarti persahabatan atau nikmat kemerdekaan.

Atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan. Untuk memperkuat

kekerabatan maka seseorang harus merdekakan dalam segala hal, termasuk dalam

hal kewarisan, karena itu secara terminilogi wala’ adalah suatu kekerabatan

disebabkan oleh adanya pemerdekaan budak yang dilakukan oleh tuannya.

23 Amir Syarifuddin, op.cit.h.190

24 Ali Parman, Kewarisan Dalam al-Qur’an, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995,
h.68.
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Maka unsur-unsur terjadinya wala’ adalah masih hidup bekas tuannya,

telah wafat budak setelah dimerdekaan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh

bekas budak. Jadi bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya dan dapat

kedudukan sebagai ashabah apabila ia tidak mempunyai keturunan25.

Adapun rincian ahli waris, sebagian besar telah dijelaskan Allah Swt

dalam al-Quran atau melalui penjelasan nabi dalam hadis yang dipahami melalui

perluasan pengertian ahli waris yang terdapat dalam al-Quran tersebut. Maka

keseluruhan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut.

1. Ahli Waris Dari Golongan Laki-Laki:

 Anak Laki-laki

 Cucu Laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya, buyut

laki-laki

 Bapak / ayah

 Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas

 Saudara laki-laki sekandung.

 Saudara laki-laki sebapak.

 Saudara laki-laki se-ibu.

 Keponakan laki-laki sekandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki

sekandung).

 Keponakan laki-laki sebapak (anak laki-laki dari saudara laki-laki

sebapak).

25 Ibid.h.69
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 Paman sekandung (saudara sekandung bapak).

 Paman sebapak (saudar sebapak-nya bapak).

 Sepupu laki-laki sekandung (anak laki-laki paman sekandung).

 Sepupu laki-laki sebapak ( anak laki-laki paman yang sebapak).

 Suami.

 Laki-laki yang memerdekakan budak (al-mu'tiq).

2. Ahli Waris Dari Golongan Perempuan:

 Anak perempuan.

 Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki).

 Ibu / bunda / mama / mami / emak /biyung dan sejenisnya.

 Nenek dari ibu (ibunya ibu), dan seterusnya ke atas.

 Nenenk dari bapak (ibunya bapak), dan seterusnya ke atas.

 Saudara perempuan sekandung.

 Saudara perempuan sebapak.

 Saudara perempuan se-ibu.

 Isteri.

 Perempuan yang memerdekakan (al-Mu'tiqah).26

3. Ulul/Dzawil Arham

Adalah Keluarga Yang Tidak Mendapat Bagian warisan (fard atau 'ashabah)

Jika Masih Ada Ahli Waris Diatas, Mereka terdiri dari:

 Kakek dari garis ibu (bapaknya ibu).

 Neneknya ibu (ibu punya bapak punya ibu).

26 Ibid. h.222
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 Cucu dari anak perempuan; baik jenisnya cucu laki-laki ataupun

perempuan.

 Keponakan perempuan (anak saudara laki-laki sekandung, sebapak

ataupun se-ibu).

 Keponakan perempuan (anak saudara perempuan sekandung atau se-ibu).

 Paman se-ibu (saudaranya bapak satu ibu lain bapak).

 Saudaranya kakek se-ibu.

 Sepupu perempuan (anak dari paman: sekandung, sebapak/se-ibu).

 Bibi / tante (saudara perempuannya bapak, bibinya bapak, bibinya kakek,

seterusnya ke atas.)

 Mamak dan mami (saudara laki-laki dan perempuan dari ibu; baik

sekandung, sebapak, atau se-ibu).

 Mamak dan mami-nya bapak, mamak dan mami-nya kakek.

 Anaknya paman se-ibu, sampai ke bawah.

 Anaknya bibi walaupun jauh.

 Anaknya mamak dan mami walaupun jauh.

Para ulama berbeda pendapat tentang posisi dzawil arham sebagai ahli

waris:

1. Mereka tidak mendapatkan warisan (Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i).

2. Mereka mendapatkan warisan dengan syarat selama tidak ada ahli waris

yang mendapat bagian 'ashabah dan fardh. (Pendapat Abu Hanifah, Ahmad,

pendapat ini juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Abu Ubaidah, 'Umar bin
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Abdul 'Azis, 'Atha' dll. Inilah pendapat yang benar berdasarkan firman

Allah Ta'ala:

َوأُْولُواْ 27 ٱۡألَۡرَحامِ  بَۡعُضہُمۡ  أَۡولَىٰ  بِبَۡعٍض۟  فِى بِ  ـٰ ِكتَ ۗ إِنَّ  بُِكلِّ  َشۡىءٍ  َعلِیمُۢ  ...

Artinya Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya [daripada yang kerabat] di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-
Anfal: 75).

Nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah mencantumkan bahwa dzawul arhaam

mendapat bagian warisan, baik dijelaskan secara global seperti ayat di atas

maupun dengan menyebutkan individu mereka sebagaiamana yang tercantum

dalam hadits, maka dari sini, pendapat yang mengatakan mereka mendapatkan

bagian waris, terbagi kepada 3 pendapat lagi:

1. Berdasarkan kedekatan derajat perorangan. Barangsiapa diantara

mereka yang lebih dekat posisinya dengan ahli waris, maka merekalah

yang lebih berhak mendapatkan warisan dari si mayit dari jalur

manapun.

2. Berdasarkan jihat (jalur) yang paling dekat. Ini pendapat Abu Hanifah,

ia menetapkan 4 jalur: 1.Jalur bunuwwah (anak-anak dan seterusnya), 2.

Jalur ubuwwah (ayah dan seterusnya ke atas), 3. Jalur ukhuwwah

(saudara-saudara), dan 4. 'umummah (paman). Jika jalur yang lebih

27 Depertemen Agama RI, Op.cit. h,
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dekat mendapat waris, maka yang lebih jauh tidak mendapatkan apa-

apa.

3. Berdasarkan tanziil (mempposisikan) yakni masing-masing dzawil

arhaam turun menempati posisi ahli waris yang menghubungkan

mereka dengan mayit, lantas harta warisan dibagi diantara ahli waris

yang menghubungkan mereka dengan mayit. Setelah itu barulah

hasilnya diberikan kepada dzawil arhaam yang turun menempati posisi

mereka. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

B. Faktor Penghalang Kewarisan

Al-maani’ bentuk tunggal dari al-mawaani’ menurut bahasa adalah

penghalang. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang menyebabkan  status

seseorang  akan suatu makna ( alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah

adanya penyebab ketiadaan itu. Yang dimaksud dengan al-maani’ adalah

penghalang mewarisi bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang

seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni

warisan dan pewarisan28.

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak,

membunuh, perbedaan agama, mereka berbeda tentang penghalang-penghalang

yang lain.

Hanafiyah menyebutkan empat penghalang warisan yang popular yakni

budak, membunuh perbedaan agama dan, perbedaan Negara. Menurut Malikiyyah

28 Wahbah Zuhaili . Fikih Islam Wa Adillatuhu ,(Gema Insani, Jakarta, Cet Ke 10).h. 451
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menyebutkan sepuluh penhalang warisan yaitu: perbedaan agama, budak,

pembunuh sengaja, al-Lian, zina, ragu-ragu mengenai kematian muwarrist, janin

dalam kandungan, ragu-ragu mengenai hidup anak yang baru lahir, ragu-ragu

mengenai kematinya muwarrits dan ahli waris dan ragu-ragu mengenai kelakian

dan kewanitaan. Yaiti banci. Sedangkan menurut Syafiiyah dan Hanabilah

menyebutkan tiga penghalang warisan yaiti budak, membunuh dan, beda agama29.

1. Tenghalang Karena Budak

Ar-Riq menurut bahasa artinya pengabdian sedangkan menurut istilah

adalah ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia.

Penyebabnya pada asalnya adalah kafir, kafir adalah penghalang warisan secara

mutlak, baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyyan dan

Malikiyyah . oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling

mewarisi.

Artinya budak tidak bisa mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi.

Sebab, status budak menghilangkan hak kepemilikan. Kerana, status budak

menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak

memiliki harta. Dengan pertimbangan bahwa “status dimiliki” itu muncul karena

kelemahan dan ketidak mampuan dan kemuliaan. Oleh karena itu, kedua

bertentangan. Semua harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Kalau

kita memberinya warisan maka pemilikan itu menjadi milik tuannya. Dengan

29 Ibid.h.451
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demikian hal itu berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab, dan

itu batal menurut ijma ulama.

2. Terhalang Kerena Membunuh

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang

yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh karena sabda Nabi Saw.

رواه ابن (عن ابي ھریرة رضي هللا عنھ رسو هللا ص م قال القاتل ال یرث

30)ھجھ

Artinya; dari abu daud hurairah ra, dari Rasulullah Saw berkata: Pembunuh

tidakberhak sebagai waris (HR Ibnu Majah)

:خبر نا أ بو نعیم حٌد ثنا سفیا م عن لیث عن مجاھد عن ا بن عبّا س قا لأ 
31)زواة الدارمي(ال یر ث ا لقا تل من المقتول شیأ 

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim telah
menyamapaikan hadis kepada kami Sufyan dari laits dari Mujahid dari Inu
Abbas berkarta; Tidak berhak atas warisan seseorang seseorang yang
membunuh dari segala macam pembunuhan ( HR al-Darimi )

Sebab dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan

yang dilarang. Oleh karena itu dia dihukum karena melanggar apa yang

dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan

dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan.

30 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Kairo; muasthafa al-Babi al-Halbi, Jilid II, tt) h.110

31 Ahmad Baihaqi, Sunan al-Darimi, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 264.
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Namun demikian, para Mazhab berbeda pendapat mengenai macam

pembunuh yang dapat menghalangi warisan:

Pendapat Hanafiyyah: itu adalah pembunuhan yang haram. Yakni.

Pembunuhan yang terkait dengan kewajiban qishas atau kafarat. Ini mencakup

pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah jugasemacam

dengan pembunuhan salah. Pembunuhan yang menyebabkan qishas adalah

pembunuhan sengaja. Pembunuhan macam ini menurut Abu hanifah adalah

pemukulan sengaja dengan benda tajam berupa senjata dan sejenisnya diberbagai

anggota tubuh, seperti benda tajam dari kayu dan batu. Menurut 2 orang murid

Abu Hanifah dan 3 orang mazhab yang lain adalah pemukulan sengaja dengan

barang yang biasa digunakan membunuh, meskipun bukan benda tajam, seperti

batu besar32.

Adapun pembunuhan yang menyebabkan kafarat adalah adakalanya semi

sengaja, seperti orang yang sengaja memukul dengan barang yang tidak bisa

digunakan untuk membunuh. Adakalanya salah, seperti orang yang membidik

buruan kemudian mengenai manusia, atau dia waktu tidur menindih orang

sehingga mati atau menjatuhi orang, atau tangan yang ada ditangannya jatuh

menimpa orang lain kemudian mati atau, hewan tunggagannya menginjak orang

lain.

Pembunuhan yang tidak terkait dengan kewajiban qishas atau kafarat tidak

menghalangi warisan. Pembunuh itu adalah pembunuhan karena hak ( benar-

32 Wahbah Zuhaili Fikih Islam Wa Adillatuhu Gema Insani, (Jakarta, Cet Ke 10),h.457
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benar hukum), alasan tertentu, sebab tertentu, atau terjadi orang yang belum

mukallaf. Pembunuhah karena hak adalah seperti membunuh muwarrits untuk

melaksanakan qishas atau had karena murtad, zina sementara dia dalam keadaan

muhsan, membunuh karena membela diri, orang yang adil membunuh

muwaritsnya yang berbuat tercela sebagaimana kesepakatan Hafiyyah begitu juga

sebaliknya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu orang yang tercela

membunuh muwaritsnya yang adil dengan iman. Ini sama sekali tidak

menghalangi warisan33.

Pendapat Malikiyyah: pembunuhan yang menghalagi warisan adalah

pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun menurut alas an

tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan,

orang yang member fasilitas, orang yang bersama-sama membunuh, orang yang

menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai ( orang yang mengintai

tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu jika hukum mendasar pada

kesaksianya34.

Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta

namun menghalangi warisan diyat.

Pendapat Syafiiyah: orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang

dibunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu

kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu

33 Ibid.

34 Ibid. h.357
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kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang

mukallaf atau bukan mukallaf. Ini adalah pendapat yang paling luas.

Pendapat hanabilah bahwa pembunuhan yang mengalangi warisan adalah

pembunhan karena tidak hak. Yaitu, pembunhan yang dijamin dengan qishas (

qawad), diyat, atau kafarrat. Oleh karena itu, hal itu pembunuhan sengaja, semi

sengaja dan pembunuhan karena salah dan jenisnya seperti membunuh karena

sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila dan orang tidur35.

Kesimpulannya adalah, para fuqaha bersepakat bahwa pembunuhan

menghalangi warisan. Mereka berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan.

Abu Hanifan mengganggap pembunuhan yang langsung, dengan amarah baik

sengaja atau salah. Malik mengggap pembunuhan yang denagn amarah bukan

sengaja. Syafii menganggap setiap pembunuhan menghalangi warisan meskipun

oleh orang yang tidak mukhallaf. Ahmad menganggap pembunuhan yang

mengandung qishas, diyat atau kafarat meskipun oleh orang yang tidak mukallaf.

3. Terhalang Karena Perbadaan Agama

Perbadaan agama antara mawarrits dan orang yang mewarisi karena Islam

dan lainnya menghalangi warisan sebagai mana kesepakatan ulama mazhab

empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, oarng kafit tidak bisa

mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan hubungan suami istri,

karena sabda Nabi Muhammad Saw

35 Ibid. h.357.
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الََیِر ُث : عن ا سا مة بن زید رصي هللا عنھما ان النبي ص م قال
◌َ 36اْلُمْسلُِم اْلَكاِفَرَوالَ اْلَكاَفُراْلُمْسلِم

Artimya.Dari Usmanbin Zaid ra. Bahwasanya Nabi Saw brersabda Orang muslim

tidak mewarisi orang kafir, orang tidak mewarisi orang muslim

Ini adalah pendapat yang unggul, sebab wilayah ( dilindungi yang lain)

menjadi terputus antara orang muslim dan orang kafir.

Mu’azd Muawiyah, Ibnu Hafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain dan

Mas’ud berpandapat bahwa orang muslim mewarisi orang kafir, orang kafir tidak

mearisi orang muslim, karena hadis Nabi Muhammad Saw

الََیَتَواَرُث أَْھُل ِملََّتْیِن َشتَّ 
Artinya. Dua orang saling berlainan agama tidak bisa saling mewarisi

(HR Ahmad)

Pendapat mereka ini ditolak bahwa yang dimaksud dengan tinggi adalah

dari segi argumentasi atau dari segi kekuasaan dan kemenagan. Artinya,

kemenangan pada akhirnya untuk umat islam37.

36 Bukhari, Sahibu al-Bukhari (Kairo: Daru wa mathaba’ula Sya’bi, juz VII,tt),h.94

37 Ibid. h.358.


