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BAB II

HUBUNGAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Sumber Hukum

Dalam kamus bahasa Indonesia hubungan adalah ikatan atau

pertalian40. Jika dihubungkan dengan kewarisan berarti adanya hubungan

kewarisan merupakan sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal

dunia kepada yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang

telah meninggal tersebut.

Kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan pewaris dalam

memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Kebijaksanaan hukum syara’

bahwa penggantian itu dipercayakan kepada orang-orang yang banyak

memberi bantuan, pertolongan dan pelayanan dalam rumah tangga

memelihara harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami istri. Dan

juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi

martabat dan nama baiknya dan selalu berdoa sepeningalannya seperti anak

turunannya.

Yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan pewaris adalah

orang-orang yang mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya untuk menerima

harta waris tersebut.

Adanya hubungan kewarisan yang pertama dipengaruhi oleh hubungan

darah, seorang anak lahir dari rahim seorang ibu yang melahirkannya itu

Kemudian mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya

40 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta :
Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2, h.508
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melahirkan, maka hubungan darah berlaku pula antara dia dan laki-laki itu

yang disebut dengan ayah41.

Sebab hubungan kewarisan yang kedua adalah karena pernikahan yang

sah, dengan arti istri adalah ahli waris suami dan begitu sebaliknya.

Dasar hukum adanya hubungan kewarisan dari ayat-ayat al-Quran

antara lain:

Surat an-Nisa’ ayat 11 tentang adanya hubungan kewarisan yang

disebabkan oleh hubungan kekerabatan:

































Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya

41 Hajar M , Hukum Kewarisan Islam, loc.cit
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perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”42.

Kata walad menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang

dipengaruhi oleh hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudien

ketentuan untuk memberikan hak masing-masing ahli waris laki-laki atau pun

perempuan yang mendapatkan hak terentu dari warisan ibu bapak dan kerabat

yang di atur oleh Allah. Penggunaan kata zakkar pada ayat di atas bukan

rajulun berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang

bagi penerimaan harta warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih

besar dari perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan

seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah43.

Ayat di atas juga menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli

waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris

harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah

ditetapkan oleh Allah.

42 Departemen Agama Republik Indonesia, loc.cit

43 Ahmad Mustafa al Maraghi, Tafsir al Maraghi, ( Mesir : Mushthafa al Bab al Halaby,
1974), cet. ke-2, h. 345
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Ayat ini menerangkan secara umum bahwa orang yang mempunyai

hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama

Islam.

Surat an-Nisa ayat 12 tentang adanya hubungan kewarisan yang

dipengaruhi oleh hubungan  perkawinan :






























Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
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mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”44.

Dalam ayat di atas digunakan kata azwaj yang secara etimologis berarti

pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan

antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai

hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya,

maka hubungan kewarisan antara suami dan istri disebabkan adanya hubungan

hukum antara suami dan istri tersebut.

Ayat di atas juga menjelaskan bagian masing-masing sesuai keadaan

masing-masing suami istri.

Sumber adanya hubungan kewarisan dari hadist Rasulullah Saw antara

lain :

یِل بِن ُشرَحبِیٍل قَاَل: ُسئَِل أَبُو ُموَسى َعِن ابِن َو اِبنَِة اِبٍن َو اُخٍت فَقَاَل : لِِالبنَةِ ُھزَ َعنْ 

أِت ابِن َمسُعوٍد فََسیُتَا بُِغنِى فَُسئَِل ابِن َمسُعوٍد َواُْخبَِر بِقَوِل وألنِّصُف َو لِالُخِت النِّصُف 

َوَما أَنَا ِمَن الُمھتَِدیَن اَقِضى فِیَھا بَِما قََضي النَّبِيُّ ص م أَبِى ُموَسى فَقَاَل : لَقَد َضلَلُت  أًِذا

ُد ُس تَْكِملَةَ الِِألْبنَِة النِّْصفُ  (َرَوه االبَُخاِرْي)لثُّلُثَْیِن َوِالْبنَِة اِْبِن السُّ

Artinya : “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus
kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak
laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu musa berkata: “
untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan
setengah. Datanglah kepada ibnu mas’ud, tentu ia akan berkata
seperti itu pula. “ kemudien ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan
dia menjawab: “saya menetapkan berdasarkan apa yang telah
ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk perempuan setengah,

44Ibid, h.78
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untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga
sisanya untuk saudara perempuan”45( hadist riwayat Bukhari).

َعْن ِعْمَراِن ْبِن ُحَصْیٍن . أَنَّ َرُجًال أَتَى النَّبِيَّ ص م فَقَاَل  : اَنَّ ابَّن اِْبنِى َماَت فََما لِى ِمْن 

ُد سُ  ( َرَوه اَبُْو داَُود)ِمْیَرا ثِِھ فَقَاَل لََك السُّ
Artinya : “Dari Imran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi nabi

dan berkata: “bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia,
apa yang saya dapat dari harta warisannya. “Nabi berkata:” kamu
mendapat seperenam”46( hadis riwayat Abu Daud).

B. Faktor Adanya Hubungan Kewarisan

Faktor adanya hubungan kewarisan disebabkan oleh dua faktor47 :

1. Karena hubungan kekerabatan (nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal

kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau

kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh

kelahiran. Kekerabatan merupakan causalitas adanya seseorang yang tidak

dapat dihilangkan, berbeda dengan perkawinan yang merupakan hal baru

yang dapat dihilangkan48.

Pada tahab awal anak mempunyai  hubungan kekerabatan dengan ibu

yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar

dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal

45 Al Bukhari, Shahih al Bukhari, (Cairo : Dar wa Mathba’ al Sya’biy, tt), Juz 4, cet. ke-1,
h. 188

46Abu Daud, Sunanu Abi Dawud, (Cairo : Mustafa al Babiy, 1952), juz 2, cet. ke-1, h.53

47Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, op.cit, h.17

48 Fathur Rahman, op.cit, h.116
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adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak

dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari

ibu yang sama. Artinya bahwa diantara sesama saudara seibu mempunyai

hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan

kewarisan49. Selanjutnya hubungan kekerabatan juga berlaku antara seseorang

yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir yang disebut dengan

ayah. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi

ibunya itu yang menyebababkan ibunya hamil dan melahirkan.

Hubungan kekerabatan ditegaskan Allah SWT dalam surat an-

Nisa’ ayat 11, ayat 176 dan surat al-Anfal ayat 75 yang ahli warisnya telah

telah terinci dalam bunyi ayat yang telah disebutkan di atas.

Hubungan kekerabatan juga bisa terwujud disebabkan adanya

kelahiran yang secara subhat. Subhat terbagi 2 subhat perbuatan dan

subhat hukum, subhat perbuatan adalah hubungan kelamin yang terjadi

antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu yang

masing-masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah,

sedangkan subhat hukum adalah hubungan kelamin yang terjadi karena

aqad yang semula sah, tetapi kemudian itu tidak sah dinikahinya50. Seperti

keduanya adalah dua orang yang bersaudara.

Hubungan kerabat bisa juga terjadi atas dasar pembuktian melalui

pengakuan yaitu pengauan seorang laki-laki bahwa  seseorang anak adalah

49Hajar M, Hukum Kewarisan Islam,loc.cit

50 Amir Syarifuddin,op.cit, h.21
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anaknya secara sah51. Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan

beberapa persyaratan. pertama, ada orang yang hilang ada pula pihak keluarga

yang kehilangan. Kedua, dari segi umur keduanya pantas berhubungan

kerabat. Ketiga, sama-sama mengakui adanya hubungan kerabat52.

2. Karena hubungan pernikahan (al- Musaharah)

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar kekerabatan juga

berlaku atas dasar hubungan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT

dalam surat an-Nisa’ ayat 12 .

C. Faktor Penghalang Kewarisan

1. Pengertian penghalang kewarisan

Penghalang merupakan bahasa arab dari al-manii’ bentuk tunggal

dari al-mawanii’ menurut bahasa adalah penghalang, sedangkan menurut

istilah sesuatu yang menyebabkan status seseorang menjadi penghalang

karena adanya penyebab53. Amien Nasution dalam bukunya

mendefenisikan penghalang sebagai keadaan atau sifat yang menyebabkan

seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal sudah cukup syarat

dan sebab untuk menerima harta warisan54. Sedangkan Amir Syarifuddin

51Ibid

52 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, op.cit, h.22

53 Wahbah al Zuhaili, Fiqhl al Islam wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyi al-Katani,
(Jakarta : Gema Insani, 2011) Jilid 10, cet. ke-1,h.351

54 Amien Husain Nasution, Hukum Kewarisan analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid
dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), cet. ke-1, h.78
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mendefenisikan penghalang dengan sesuatu yang adanya hal itu

menyebabkan tidak adanya hukum55.

Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat

penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan

bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya seseorang

berhak untuk menerima harta warisan, tetapi karena ada suatu keadaan

menyebabkan dia tidak mendapatkan harta warisan.

Ulama banyak berbeda pendapat mengenai permasalahan

penghalang kewarisan. Seperti kalangan Hanafiyah membaginya kepada

empat pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan

berlainan Negara. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah membaginya dalam

tiga pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama.

Sedangkan kalangan Malikiyah membaginya kepada sepuluh pembagian,

yakni : berbeda agama, budak, pembunuhan sengaja, li’an, zina, ragu

matinya pewaris, hamil, ragu hidupnya anak yang akan dilahirkan56.

Penghalang mewarisi yang disepakati ulama fiqh ada tiga57:

a. Perbudakan

Menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan istilah adalah

ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia58.

Al-Qur’an telah menggambarkan bahwa seorang budak tidak cakap

55 Amir Syarifuddin, op.cit, h.39
56 Wahbah al Zuhaili, loc.cit

57Ibid, h. 3540

58 Ibid
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mengurusi hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja, berdasarkan

firman Allah SWT dalam surat an-Nahl : 75.











Artinya: ”Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yangdimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari
kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu
sama? segala puji Hanya bagiAllah, tetapi kebanyakan
mereka tiada mengetahui”59.

Status hamba sahaya merupakan penghalang untuk menerima

harta warisan, karena Allah mencantumkan orang yang berhak

menerima warisan dengan huruf lam lit tamlik yang menunjukkan hak

kepemilikan, yang berarti harta tersebut menjadi hak tuannya.

Sementara hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan.

Terhalangnya seorang budak waris-mewarisi ditinjau dari 2

segi:

1. Mewarisi harta dari ahli warisnya, disebabkan karena ia dipandang

tidak cakap mengurusi harta milik, apabila harta diberikan

kepadanya, maka secara yuridis harta tersebut secara otomatis akan

59 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.275
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menjadi milik tuannya.Status kekeluargaannya dengan kaum

kerabatnya sudah putus karena ia sudah menjadi keluarga asing60.

2. Mewariskan harta kepada pewarisnya, Seorang budak tidak dapat

mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan

tidak cakap bertindak terhadap sesuatupun.

Namun Pada masa sekarang permasalahan perbudakan ini

tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, karena masalah

perbudakan sudah tidak ada dan dilarang di seluruh dunia praktiknya.

Hal ini dicantumkan hanya sebagaisebuah pelengkap dalam

mengetahui hukum mengenai masalah penghalang kewarisan.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan

yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada

keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi

pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum

Islam pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini

sesuai dengan firman  Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 33:











60 Fathur Rahman , op.cit, h.84
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan)
yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka
Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaankepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan”61.

Dan  juga terbukti dengan hukuman yang diterapkan kepada

para pembunuh sangat berat seperti diyat dan qishash. Ulama ahli

waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris

hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

د بِْن ُرمٍح. أَنبأَنَا اللَّْیُث َعْن اِْسَحاَق ْبِن أَبِي فَْرَوةَ, َعِن ْبِن ِشَھاٍب,  حد ثنا ُمَحمَّ

ْحَمِن بْ  ِن َعْوٍف, َعْن أَبِْي ھَُر ْیَر ةَ , َعْن َرُسْو ِل هللاِ  َصلَّى َعْن ُحَمْیِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْیِھ َو َسلَم أنَھُ قَا َل : ا ْلقَا تُِل َال یَِرثُ  ھ)ا  (َرَوهُ اِْبَن َما جَّ
Artinya: ”Muhammad Bin Rumhin bercerita kepada kami. Anak laki-

laki al-Laist Bin Said dari Ishak Bin Abi Parwah, dari Ibni
Sihab, dari Humaid Bin Abdirrahman Bin Auf, diterima dari
Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw barkata” orang
yang membunuh tidak dapat mewarisi”62. (HR. Ibnu Majjah).

Hadis di atas cukup kuat sehingga dapat diterima dan

ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah. Namun mereka

tidak sependapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa

menghalangi waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup

banyak sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini.

61 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.285

62 Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, (Bairut Libanon: Dar al
Fikr, tt), Juz 2, cet. ke-2, h.113
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Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak

mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan

membunuh orang yang mewariskan63.

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatau kejahatan yang

dilarang oleh agama, tapi dalam beberapa keadan pembunuhan bukan

suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Yang

dikelompokkan kepada 2 macam :

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu

pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan

atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam perang,

pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati dan pembunuhan

dalam membela jiwa dan harta.

2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum. Yaitu

pembunuhan yang dilarang agama dan pelakunya dikenakan sanksi

dunia atau akhirat. Seperti pembunuhan yang dilakukan secara

sengaja dan terencana, pembunuhan tersalah, seperti sengaja dan

pembunuhan seperti tersalah.

Bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang hak kewarisan

terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama : Fukaha’ aliran

Syafiiyah dengan berpegang kepada keumuman hadist di atas

berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang

63 Amin Husein Nasution, op.cit, h.78
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dilakukan ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi salah satu

faktor terhalangnya mewarisi.

Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang menghalangi

menerima warisan terbagi dua :

1. Pembunuhan yang bersanksi qishas

2. Pembunuhan yang bersanksi kifarah64

Pembunuhan yang bersanksi qishas adalah pembunuhan yang

dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan alat-alat yang dapat

mematikan65. Berdasarkan dalil al-Quran dalam surat al-Baqarah

ayat178 dan an-Nisa’ ayat 93:




















Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang

64Fathur Rahman,op.cit, h.86.

65Ibid
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memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih”66.










Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan

sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di

dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya

serta menyediakan azab yang besar baginya”67.

Pembunuhan yang bersanksi kafarah adalah pembunuhan yang

dituntut sebagai sanksi kelalaiannya dengan membebaskan budak

Islam atau puasa dua bulan berturut-turut. Adapun pembunuhan ini

dibagi pada tiga macam:

1. Serupa atau mirib sengaja (syibhul amdi) misalnya sengaja

melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat

membunuhnya, tetapi ternyata ia meninggal dunia

2. Pembunuhan karena khilaf (qathul khata’i) misalnya seorang yang

sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset

mengenai orang lain yang berda didekatnya

66Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.27

67Ibid., h. 93
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3. Yang dianggap khilaf, misalnya orang yang sedang membawa

benda berat tanpa sengaja mengenai saudaranya hingga mati68.

Sifat pembunuhan ini dan sanksi kafarahnya ditentukan oleh

Allah dalam al-Quran  dalam surat an-Nisa’: 92































Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin
Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali
jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah]. jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)
antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah sipembunuh)
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya
(siterbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang

68 Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum
Positif di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), cet. ke-1, h.78
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beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya.Maka
hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”69.

Menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang menjadi

penghalang untuk mewarisi adalah: segala pembunuhan yang

dilakukan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan yang dilakukan

secara hak tidak menghalangi untuk menerima harta warisan.

Terhalangnya seorang pembunuh untuk menerima harta warisan

dipengaruhi oleh beberapa alasan:

1. Pembunuhan itu memetuskan hubungan silaturahmi yang

merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan.

Dengan terputusnya sebab maka terputuslah musabbab atau hukum

yang menetapkan hak kewarisan

2. Untuk mencegah seseorang yang telah ditentukan akan menerima

warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu.

3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak

kewarisan adalah suatu nikmat, dan maksiat tidak boleh digunakan

untuk mendapatkan nikmat70.

4. Berbeda agama

Berbeda agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi

kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang

69 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit , h.93
70Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Minangkabau, (Jakarta :Gunung Agung.1984), cet. ke-1, h. 196
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mewariskan71. Al-Quran memang tidak menyebutkan keseragaman

agama ahli waris dengan pewaris dalam hak ahli waris tersebut

memperoleh bagian yang ditentukan, dasar hukumnya adalah hadist

Nabi Saw:

َي ْبٌن یَْحَي َوأَبُْو بَْكِر ْبُن أَبِْي َشْیبَةَ َواِْسَحُق إِْبَراِھَم , َوالَّلْفظُ لِیَْحَي قَا َل حد ثنا یَحْ 

ْھِرىِّ َعْن َعلِى ْبِن ُحَسْیٍن َعْن  ثَنَا اْبُن ُعیَْینَةَ َعِن الزُّ یَْحَي أْخبََرنَا َو قَاَل اآل َخَراِن َحدَّ

َمةَ ْبِن َزْیٍد أَنَّ النَّبِىَّ َصلَّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َالَ یَِرُث َعْمِرو ْبِن ُعْثَما َن َعْن اَُسا  

)ْالُمْسلُِم ْالَكا فَِر َو َال اْلَكا فُِر اْلُمْسلَِم ( متَفٌق علیھ

Artinya: ”Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan

orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.(hadis

riwayat Bukhari dan Muslim”72).

Jumhur ulama sepakat bahwa nonmuslim tidak dapat mewarisi

harta orang Islam, hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa’

ayat 141:






Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang

beriman”73

71 Muhibbin,Abdul Wahid, op.cit, h.78

72 Imam al  Bukhari, Sahih al Bukhari, (Tt: Dar al Fikr, 1981 M \ 1401 H ), Juz 7, cet.
ke- 1, h.11 Lihat juga Imam Muslim, Sahih Muslim, (Bairut Libanon : Dar al Kutub al  Ilmiyah,
1971 ), cet. ke-1, h.627

73 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit , h.101



36

Semua mujtahid sepakat bahwa non muslim tidak dapat jadi

ahli waris dari pewaris muslim. Dalam hal orang muslim mewarisi dari

yang bukan muslim terdapat perbedaan pendapat74. Pendapat ini di

anut oleh Umar, Muaz dan Muawwiyah juga di ikuti oleh aliran Syiah.

74 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam,op.cit, h.25


