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ABSTRACT

This research was motivated by reconciliation among scholars in the

problem of the radars of Mawaris. Imam Shafi'i's opinion rejects this, while the

majority of scholars determine it. What is the method of the Imam Shafi'i's legal

rules in rejecting the rules of mawaris and their review according to Islamic law

This study is library research and the primary data of the book Al-Umm vol. 4, by

Imam Syafi'i, is then analyzed by content analysis.

This discussion describes the inheritance and radd in Islamic law. It

includes understanding, terms and harmony, causes and barriers, legal basis,

inheritance provisions, asabah and al-hajb, and the features of Islamic

inheritance. In the case of the radars of Mawaris, the majority of the scholars

determined it to be part of Islamic inheritance law. This is because the bond of the

womb or nasab relationship is more important to receive an inheritance than

other people who are not relatives.

The basic view of Imam Shafi'i on his rejection of the radars of Mawaris is

the arguments of the Qur'an about inheritance, especially in QS. an-Nisa 'verses

12 and 176. In accordance with one of the foundations of fiqh law, he tends to

explain the meaning of zahir ayat al-Qur'an if no other meaning is found, so he

sets out the legal rules regarding the permissibility of the mawaris radd to

ashabul furudh , because it exceeds the boundary that has been prescribed and

exceeds the specified part. Supposedly, the rest of the inheritance was given to the

maula (the person who liberated it first) or to the congregation of the Muslims

through baitul maal.
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After analyzing with analysis content and comparative approaches, the

arguments used by Imam Shafi'i implicitly do not conflict with the radars of

Mawaris. Given jumhur, the stipulation of the radir mawaris is by the arguments

of the Qur'an and as-Sunnah. Likewise from the side of maqashidu syari'ah, there

are mashlahat and mafsadat factors, this is what is more important.

The author concludes, the legal method of the Imam Shafi'i is to take the

text and meaning of the zhahir of the Qur'an in the verses of inheritance. In a

review of Islamic law, the rejection of the mawaris radulul can not be taken and

used as a handle, because it intersects the more pious proposition of the Qur'an

and as-Sunnah and can cause mafsadat in kinship relations. Then the author

hopes that the next researcher will review this theme, but from a different

perspective.

Keywords: Raddul Mawaris, Ashhabul Furudh, Ashabah, Imam Shafi'i.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ikhtilaf di kalangan para ulama dalam

masalah raddul mawaris. Pendapat Imam Syafi’i menolak hal tersebut,

sedangkan mayoritas ulama menetapkannya. Bagaimana metode istinbat hukum

Imam Syafi’i dalam menolak raddul mawaris serta tinjauannya menurut hukum

Islam. Penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dan data primernya

kitab al-Umm jilid 4, karya Imam Syafi’i, selanjutnya dianalisis dengan content

analisis.

Pembahasan ini menguraikan tentang kewarisan dan radd dalam hukum

Islam. Tercakup di dalamnya pengertian, syarat dan rukun, sebab dan

penghalang, dasar hukum, ketentuan warisan, ashabah dan al-hajb, dan

keistimewaan kewarisan Islam. Dalam hal raddul mawaris ini, mayoritas ulama

menetapkannya sebagai bagian dari hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan

ikatan hubungan rahim atau nasab lebih utama menerima warisan daripada

orang lain yang bukan kerabat.
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Dasar pandangan Imam Syafi’i atas penolakannya terhadap raddul

mawaris adalah dalil-dalil al-Qur’an tentang kewarisan, terutama di dalam QS.

an-Nisa’ ayat 12 dan 176. Sesuai dengan salah satu dasar hukum fiqh yang

dianut, ia cenderung menjelaskan makna zhahir ayat al-Qur’an jika tidak

didapati makna yang lain, sehingga ia menetapkan istinbat hukum tentang tidak

bolehnya raddul mawaris kepada ashabul furudh, karena hal tersebut melampaui

batas yang telah disyariatkan dan melampaui bagian yang telah ditetapkan.

Seharusnya, sisa harta warisan tersebut diberikan kepada maula (orang yang

memerdekakannya dahulu) atau kepada jama’ah kaum muslimin melalui baitul

maal.

Setelah dianalisis dengan content analisis serta pendekatan secara

comparatif, dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i secara implisit tidak

bertentangan dengan raddul mawaris. Dalam pandangan jumhur, penetapan

raddul mawaris sesuai dengan dalil-dalil  al-Qur’an dan as-Sunnah. Begitu pula

dari sisi maqashidu syari’ah, adanya faktor mashlahat dan mafsadat, inilah yang

lebih rajih.

Penulis berkesimpulan, metode istinbat hukum Imam Syafi’i adalah

mengambil teks dan makna zhahir dalil al-Qur’an di dalam ayat-ayat kewarisan.

Dalam tinjauan hukum Islam, penolakan terhadap raddul mawaris ini tidak dapat

diambil dan dijadikan pegangan, sebab menyelisihi dalil yang lebih rajih dari al-

Qur’an dan as-Sunnah serta dapat menimbulkan mafsadat dalam hubungan

kekerabatan. Kemudian penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar

mengkaji lagi tema ini, tapi dalam sudut pandang yang berbeda.

Kata Kunci: Raddul Mawaris, Ashhabul Furudh, Ashabah, Imam Syafi’i.
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A. Pendahuluan

Masalah waris adalah masalah yang cukup pelik dan kompleks. Allah

Ta’ala mensyariatkannya kepada kaum muslimin melalui kitab-Nya dan

menjelaskan melalui sunnah-sunnah utusan-Nya yang mulia, Muhammad SAW.

Agar tidak terjadi penyimpangan maupun kezhaliman pada manusia dalam

pembagian harta pusaka.

Para ulama juga telah menyepakati hal ini. Mereka telah ber-ijma’ tentang

pensyariatan waris dan tak ada satupun yang menyelisihi hal tersebut. Termasuk

yang telah ditentukan bagian-bagiannya dari harta warisan.

Telah disebutkan dengan jelas ahli waris yang mendapatkan ashabul

furudh dan yang mendapatkan ashabah. Akan tetapi, dalam kenyataannya ashabul

furudh terkadang mendapatkan juga sisa harta atau ashabah. Atau lebih khusus

lagi, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sendirian dan tidak

ada bersamanya ashabah, maka sisa harta dikembalikan kepadanya selaku

ashabul furudh.

Kembalinya sisa harta warisan kepada ashabul furudh disebabkan tidak

adanya ashabah, itulah yang disebut dengan raddul mawaris. Sehingga di

samping ia mendapatkan bagian yang telah ditentukan, juga mendapatkan sisa

harta warisan yang ditinggalkan.1

Adalah Imam Syafi’i, seorang ulama klasik ahli fikih, imam mazhab yang

ketiga, mazhabnya masyhur dengan sebutan syafi’iyah menolak hal tersebut.

Yaitu kembalinya sisa harta warisan kepada ahli waris yang telah ditentukan

bagiannya. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa harta yang menjadi raddul mawaris

itu tidak semestinya dikembalikan lagi kepada ashabul furudh. Akan tetapi harta

tersebut diberikan kepada maula yang telah ia memerdekakannya dahulu dan jika

tidak ada, maka diberikan kepada jama’ah kaum muslimin dan penduduk negeri

atau kepada baitul maal.2

Masalah ini tentu menjadi khilaf di kalangan ulama. Mengingat mayoritas

atau jumhur sahabat dan tabiin manyepakati adanya raddul mawaris. Kalangan

1 Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, h. 565.

2 Ibid.
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sahabat misalnya Umar bin Khattab r.a. dan Ali bin Abi Thalib r.a., dari tabiin

atau tabiut tabiin misalnya Abu Hanifah  dan Ahmad. Mereka berpendapat bahwa

masalah raddul mawaris memiliki dasar dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta

pertimbangan yang benar.3

Adapun dasar pertimbangan yang benar adalah kelebihan harta, tentunya

kerabat si mayit lebih berhak mendapatkannya daripada baitul maal yang

merupakan milik orang banyak.4

Berdasar penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah ini menarik

untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam. Melakukan pembahasan yang intens

terhadap pandangannya seorang ulama mazhab. Menelaah metode istimbat

hukumnya, yaitu Imam Syafi’i Rahimahullah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka judul yang penulis angkat adalah

“RADDUL MAWARIS MENURUT IMAM SYAFI’I (STUDI KITAB AL-UMM

JILID 4)”

B. Bahan dan Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka (library

research) yaitu mempelajari atau menelaah bahan-bahan tertulis, seperti buku,

majalah , jurnal, skripsi, koran, dan sumber data yang terkait.5

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, dalam arti bahwa penulis tidak

hanya menyusun dan mengumpulkan data saja, tapi juga menganalisa serta

intrepretasi terhadap data tersebut.

Subyek Penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi’i yang terdapat dalam

kitab al-Umm jilid  adapun Obyek penelitien ini adalah raddul mawaris. Data

Primer yang penulis gunakan adalah kitab al-Umm jilid 4 karangan Imam Syafi’i.

3 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Tashiilul Faraidh, Terj: Abu Ihsan al-Atsari,
Panduan Praktis Hukum Waris, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. 2008),  Cet. Ke-2, h. 160.

4 Ibid., h. 161.
5 Anton Barker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jogjakarta:

Kanisius. 1990), Cet. Ke-1, h. 63.
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Adapun data sekundernya adalah berupa karya-karya yang terkait dengan obyek

bahasan seperti buku, makalah, jurnal, artikel, majalah, skripsi, internet dll.

Adapun data tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

Penulis akan menjelaskan beberapa pengertian daripada radd sebagai

berikut:

a. Pengertian secara bahasa dan istilah

Secara bahasa, lafaz radd bermakna “as-sharfu” atau “al-irja’” yang

artinya memalingkan atau mengembalikan.6 Sebagaimana kalimat “ رد علیھ

yang berarti “dia mengembalikan hak kepadanya.”7 ”حقھ Dalam sebuah doa

disebutkan “اللھم رد كیدھم عني”, “Ya Allah, palingkanlah tipu daya mereka

terhadapku.”8 Makna di atas juga terdapat di dalam al-Qur’an, firman Allah

Ta’ala:

             
“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya
kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (QS. al-Kahfi: 64)9

Juga firman Allah Ta’ala dalam QS. al-Ahzab ayat 25:

        
“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan
mereka penuh kejengkelan ...” (al-Ahzab: 25)10

6Adib Bisri, Munawwir A. Fattah, Kamus al-Bisri, h.303.

7Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj:Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara. 2007), Cet. Ke-2, Jilid 4, h.503

8Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, h.105.

9Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.
10Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.
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Sedangkan menurut istilah, bahwa radd adalah mengembalikan sisa

harta warisan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing

sehingga harta warisan menjadi habis tidak tersisa.11

b. Pengertian menurut ulama dan pakar

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama dan

pakar dalam mendefenisikan arti radd ini, di antaranya:

1) Menurut Sayyid Sabiq, radd adalah pengembalian yang  tersisa dari

bagian ashabul furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar-

kecilnya bagian apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk

menerimanya.12

2) Menurut DR. Shalih bin Fauzan, radd adalah mengembalikan sisa

harta peninggalan jika tidak ada ashabah yang berhak menerimanya

kepada ashabul furudh sesuai dengan bagian mereka.13

3) Menurut Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, radd adalah

berkurangnya saham dibandingkan dengan seluruh harta peninggalan,

dan tidak ada orang yang berhak mengambil sisa harta peninggalan,

baik karena faktor kekerabatan atau wala’.14

4) Menurut A. Hassan, radd adalah membagi sisa pusaka kepada ahli

waris, menurut pembagian masing-masing.15

5) Terakhir menurut Budi Ali Hidayat, radd adalah penambahan pada

bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.16

11Asyhari Abta, Djunaidi Abdus Syakur, Ilmu Waris, Al-Faraidh, h.101

12Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, h. 503.

13Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Al-Mulakhkhashul Fiqhi, h. 303.

14Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Panduan Waris Empat Mazhab, h. 239

15A. Hassan, Al-Faraid, (Surabaya: Pustaka Progressif. 2003), Cet. Ke-15, h.106.

16Budi Ali Hidayat, Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid, (Bandung: Titian Ilmu. 2009),
Cet. Ke-1, h. 91.
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Dalam kitab-kitab fiqih mawaris yang menjelaskan tentang syarat dan

rukun radd, ternyata kedua hal tersebut adalah sesuatu yang sama saja. Apa yang

menjadi syarat-syarat daripada radd, itu pula yang menjadi rukun-rukunnya.17

Adapun syarat atau rukun-rukun daripada radd tersebut ada tiga, perkara

tersebut harus terpenuhi dalam masalah ini, yaitu:

a. Terwujudnya ashabul furudh

b. Terwujudnya kelebihan saham/ sisa bagian peninggalan

c. Tidak adanya ahli waris ashabah

Jika tidak ada ketiga syarat tersebut, maka tidak terjadi radd.18

Dalam masalah radd, tidak ada nash khusus yang terdapat di dalam al-

Qur’an atau sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskannya secara langsung.

Karena itulah, para sahabat, tabi’in, dan para imam mazhab fiqih berbeda

pendapat tentangnya. Perbedaan mereka dapat dikelompokkan menjadi dua.

Pertama, mereka yang menolak dan yang kedua mereka yang menerima.

Pendapat pertama, sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak ada radd

dalam waris-mewarisi dan harta yang tersisa setelah bagian ashabul furudh

dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada mereka, tetapi harus diserahkan ke

baitul maal. Pendapat tersebut merupakan pendapat Zaid bin Tsabit, Urwah, az-

Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ibnu Hazm azh-Zhahiri. Ada juga yang

meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mempunyai pendapat yang sama.19

Mereka yang melarang radd mengemukakan alasan bahwa Allah Ta’ala

telah menjelaskan setiap bagian ashabul furudh dalam masalah warisan. Oleh

karena itu, tidak boleh ditambahkan dengan bagian apapun, sebab perbuatan itu

termasuk melampaui batas yang telah Allah Ta’ala tetapkan. Setelah

menerangkan bagian ashabul furudh, Allah Ta’ala berfirman dalam QS. an-Nisa’

ayat 13-14:

17Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, h. 503.

18Asyhari Abta, Djunaedi Abdus Syakur, Ilmu Mawaris, Al-Faraidl, h. 101

19Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris Terlengkap, h.
322.
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تلك         
               
                
 

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 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. 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.”20

Ayat di atas menunjukkan bahwa barang siapa yang melampaui batas yang

telah disyariatkan dan melampaui bagian yang telah ditetapkan, akan

mendapatkan sanksi yang keras ini. Setiap perbuatan yang mendapatkan sanksi

adalah haram. Oleh karena itu, radd adalah haram dan tidak boleh dilakukan.21

Pendapat Kedua, Jumhur sahabat dan tabii’n berpendapat bahwa sisa

setelah pembagian ashabul furudh, jika tidak ada ashabah, dialihkan kepada

ashabul furudh sesuai dengan nisbat bagian tetap mereka. Mereka yang

berpendapat demikian adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khaththab, Utsman

bin Affan, dan Abdullah bin Mas’ud. Demikian juga mazhab Hanafiyah dan

Hanabilah serta sebagian ulama fiqih lainnya. Meskipun demikian, berbeda

pendapat mengenai orang yang berhak menerimanya.22

Mereka yang berpendapat demikian berpegang pada firman Allah Ta’ala

dalam QS. al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

20Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ, 2009.

21Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris Terlengkap, h.
323.

22Ibid., h. 324.
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و          
“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam
kitab Allah.”23

Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat

hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan daripada yang lain. Dengan

demikian mereka berhak mengambil sisa dari harta waris.24

Ayat ini juga tidak bertentangan dengan ayat waris-mewarisi, sebab bagian

yang telah ditetapkan sudah diberikan kepada ashabul furudh. Karena itu

mengambil sisa bukanlah menambah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah

Ta’ala, namun ada sebab yang lain.25

Menurut bahasa, ashabah adalah kalangan kerabat laki-laki, yaitu   anak

laki-laki, ayah dan kalangan kerabat laki-laki dari pihak laki-laki. Menurut istilah,

ashabah adalah orang yang mendapatkan harta warisan yang belum ditetapkan

atau ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Ashabah dibagi menjadi dua:

nasabiyyah dan sababiyyah.26

Pertama adalah ashabah nasabiyyah, yaitu ashabah yang disebabkan

nasab atau hubungan darah. Jenis ashabah ini terbagi tiga, yaitu: ashabah bin

nafsi; ashabah bil ghair; ashabah ma’al ghair. Sedangkan yang kedua adalah

ashabah sababiyyah yaitu ashabah yang disebabkan memerdekakan budak. 27

Oleh karena itu penulis akan memaparkan pembagian dari ashabah tersebut

sebagai berikut:

23 Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.

24 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris Terlengkap, h.
324.

25Ibid., h.324.

26 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, h. 694.

27 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, h. 62.
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a. Ashabah bin Nafsi

Ashabah bin nafsi, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak

tercampuri kaum wanita. Mempunyai empat arah, yaitu:28

1) Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai

cucu, cicit, dan seterusnya.

2) Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya, yang pasti hanya

dari pihak laki-laki.

3) Arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara

laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki seayah, dan

seterusnya.

4) Arah paman, mencakup paman (saudara laki-laki seayah) kandung

maupun seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya.

b. Ashabah bil Ghair

Maksud dari pembahasan Ashabah bil ghair adalah setiap

perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang ada bersama laki-laki

yang sederajat dengannya. Mereka yang termasuk ashabah bil ghair ada

empat kelompok, yaitu:29

1) Satu anak perempuan atau lebih, yang ada bersama anak laki-laki

yang sederajat dengannya. Apabila ia bersama cucu laki-laki dari

anak laki-laki, ia menjadi orang yang mendapat bagian tetap.

2) Satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, yang ada

bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang sederajat

dengannya, baik cucu laki-laki itu saudaranya atau anak pamannya

dari pihak ayah.

28 Ibid., h.63.
29 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris Terlengkap, h.

262.
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3) Satu saudara perempuan kandung atau lebih, yang ada bersama

saudara kandung. Jika ia bersama saudara seayah, ia tidak bisa

menjadi ashabah.

4) Satu orang saudara perempuan sebapak atau lebih yang ada

bersama saudara laki-laki sebapak. Apabila mereka bersama

saudara kandung simayit, mereka tidak mendapatkan apa-apa,

karena terhalang oleh saudara kandung itu.

c. Ashabaah ma’al Ghair

Setiap perempuan yang berhak mendapatkan bagian tetap bisa

menjadi ahabah jika bersama perempuan yang lain dan ini khusus untuk

saudara kandung atau seayah, yang ada bersama furu’ perempuan yang

mewarisi. Ashabah ma’al ghair hanya ada dua yang berasal dari ashabul

furudh, yaitu:30

1) Seorang saudara perempuan kandung atau lebih, yang ada bersama

anak perempuan atau cucu perempuan dari cucu laki-laki, atau ada

bersama mereka berdua.

2) Seorang saudara sebapak atau lebih, yang ada bersama anak

perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ada

bersama mereka berdua.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Imam Syafi’i adalah salah

seorang ulama yang menolak adanya radd dalam kewarisan, dengan

berdasar pada dalil-dalil yang ia kemukakan di dalam al-Qur’an.

Imam Syafi’i berkata, “Allah Ta’ala berfirman:

             
                   

30 Ibid., h. 266.
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“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,
supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu. (QS. an-Nisa’: 176)31

Allah SWT. berfirman:

              
        

          
          
         

              
         
         

“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

31 Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.
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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 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.” (QS. an-Nisa’: 12)32

Ayat-ayat tentang warisan ini, menurut Imam Syafi’i semuanya

menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla menyudahkan dengan siapa, yang

disebutkan baginya bagian ashabul furudh kepada sesuatu. Maka tidak

seyogyanya bagi seseorang untuk menambahkan kepada orang yang sudah

ditentukan bagiannya oleh Allah Azza wa Jalla kepada sesuatu yang tidak

berkesudahan, dan tidak dikurangkannya, maka dengan demikian, tidak boleh

adanya raddul mawaris.33

Kemudian Imam Syafi’i melanjutkan pernyataannya, “Apabila seseorang

meninggalkan seorang saudara perempuan, maka saya berikan kepada saudara

perempuan itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Sisanya kemudian untuk

ashabah, kalau tidak ada ahli waris yang menerima ashabah, maka sisa harta

warisan tersebut diberikan kepada maula yang telah memerdekakannya dahulu.

Kalau tidak ada maula yang memerdekakannya, maka seperduanya itu

dikembalikan kepada jama’ah kaum muslimin dari penduduk negerinya.”34

Seperti demikian juga kepada ahli waris dari keluarga, suami dan istri

yang mempunyai bagian tertentu. Tidak dilampaui yang mempunyai faridhah dari

32 Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.

33 Imam Syafi’i, Al-Umm, h. 485

34 Ibid.
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faridhahnya. Al-Qur’an- insya Allah- menunjukkan kepada ini, dan itu adalah

perkataan sahabat Zaid bin Tsabit dan perkataan yang terbanyak dari orang-orang

yang dijumpai oleh Imam Syafi’i dari sahabat-sahabatnya.35

Menurut Zaid bin Tsabit, bahwa radd tidak bisa diberikan kepada ashabul

furudh setelah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Harta sisa si mayit

setelah diambil oleh ashabul furudh jika tidak ada pihak ashabah maka disimpan

di baitul mal kaum muslimin.36

Argumen mazhab ini adalah bahwa Allah Ta’ala telah menetapkan bagian

ahli waris. Allah Ta’ala sendiri telah menerangkan mengenai bagian ahli waris

bahwa bagian itulah batas-batas haknya. Allah Ta’ala memberikan ancaman

kepada orang yang melampaui batas. Jika kita mengembalikan harta itu kepada

mereka dengan cara radd, tentu kita sudah memberikan hak yang bukan menjadi

hak mereka. Kita telah melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Allah Ta’ala.

Sementara Allah Ta’ala melarang kita melampaui batas. Jika demikian maka kita

berhak menerima aancaman Allah Ta’ala yang dijadikan sebagai hukuman bagi

mereka yang melampaui batas.37

Imam Syafi’i berkata, “Sebagian orang berkata kepadaku, jika si mayit

mempunyai saudara perempuan , dan tidak ada ahli waris selain dia, juga tidak

ada maula, apakah semua harta aku berikan kepada saudara perempuan? Aku

menjawab, kepada sebagian orang yang berpendapat demikian, apa argumentasi

pendapat kalian? Dia berkata, “Kami berpendapat demikian karena ini juga

pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas’ud yang memberikan radd kepada ahli

waris.” Aku menjawab, “Mengenai pendapat mereka itu, yang aku tahu tidak ada

yang benar. Jika saja pendapat ini benar, tentu anda telah meninggalkan banyak

pendapat tentang pewarisan seperti pendapat Zaid bin Tsabit. Bagaiman jika Zaid

ternyata tidak berpendapat seperti pendapat mereka berdua dan tidak

mengembalikah pewarisan dengan cara radd? Mengapa keduanya tidak punya

pengikut? Sebagaimana banyak orang yang mengikuti pendapat mereka selain

tentang pewarisan. Dia berkata, “Kalau begitu tinggalkan saja pendapat ini.

35 Ibid.

36 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Panduan WarisEmpat Mazhab, h. 241.
37 Ibid., h. 242.
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Namun bukankah ketika ada dua pendapat mengenai radd pewarisan, bukankah

kita semestinya mengambil yang paling dekat dengan kitab Allah?” Kami

menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Menurutmu mana pendapat yang lebih dekat

dengan kitab Allah? Kami menjawab, “Tidak ada kata ragu, insya Allah pendapat

Zaid bin Tsabit.” Dia berkata, “Lantas apa dalil atas pendapat anda dari kitab

Allah?” Imam Syafi’i pun mengemukakan ayat-ayat mawaris sebagai dalil dalam

pandangannya, bahkan secara khusus ia menyebutkan di dalam al-Qur’an surah

an-Nisa’ ayat 176.38

Saudara perempuan kandung disebutkan secara tersendiri dan bagiannya

adalah seperdua. Disebutkan juga ketika saudara laki-laki sendiri, maka bagiannya

adalah seluruh dari harta warisan. Disebutkan juga jika ada saudara laki-laki dan

perempuan, maka saudara perempuan mendapat bagian seperdua dari bagian laki-

laki, seperti halnya jika saudara perempuan sendirian. Anda lihat, jika aku berikan

saudara perempuan seluruh harta, ketika dia sendiri, bukankah anda telah

bertentangan dengan teks al-Qur’an? Karena Allah memberi batasan terakhir bagi

saudara perempuan dengan seperdua. Anda akan menentang kitab Allah jika anda

memberikan bagian yang sama antara keduanya. Sementara Allah sendiri

memberi bagian seperdua. Kemudian Imam Syafi’i menegaskan bahwa semua

ayat pewarisan menunjukkan mengenai larangan radd.39

Sebagaimana telah disebutkan di awal dan telah kita ketahui, bahwa salah

satu dasar pengambilan hukum mazhab fiqhnya Imam Syafi’i adalah menjadikan

al-Qur’an sebagai dasar rujukan utama dalam melakukan istinbat hukum. Di mana

ia mengambil makna atau arti zhahir dari sebuah ayat, kecuali jika didapati alasan

yang menunjukkan bukan arti zhahirnya yang harus dipakai (dituruti).40

Kaitannya dengan pembahasan raddul mawaris dalam pandangan Imam

Syafi’i, di mana ia menolak hal tersebut, yaitu dikembalikannya sisa harta warisan

kepada ashabul furudh. Dengan berdalil ayat-ayat tentang kewarisan di dalam al-

Qur’an surah an-Nisa’, terutama ayat 12 dan 176, ia menyatakan bahwa ayat-ayat

tersebut adalah dalil yang menunjukkan akan penetapan bagian warisan yang telah

38 Imam Syafi’i, Al-Umm, h. 486.

39 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Panduan Waris Empat Mazhab, h. 244.

40 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, h. 244.
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ditentukan oleh Allah Ta’ala kepada ashabul furudh, sehingga tak ada lagi

pengembalian atau tambahan sisa harta warisan kepada mereka. Inilah makna

zhahir dari ayat-ayat yang dikemukakannya.

Dari pembahasan ini semua, Imam Syafi’i mengacu dan cenderung pada

makna zhahir dari ayat-ayat tentang kewarisan di dalam surah an-Nisa’ dalam

menggunakan pengambilan hukum tentang penolakannya terhadap raddul

mawaris. Sehingga metode istinbat hukum yang dipakai dalam hal ini lebih

mengarah kepada makna zhahir dari ayat-ayat tersebut. Metode istinbat ini, juga

sesuai dengan apa yang menjadi dasar hukum mazhab fiqhnya.

C. Hasil Penilitian

Analisis Terhadap Metode Istimbat Hukum Imam Syafi’i Tentang Raddul

Mawaris dan Tinjauan Menurut Hukum Islam.

Telah disebutkan di awal pembahasan bahwa, jika seseorang meninggal

dunia dan meninggalkan ahli waris ashabul furudh, dan tidak meninggalkan ahli

waris ashabah, serta mereka tidak menghabiskan seluruh harta warisan setelah

mengambil fardh (bagian) mereka, yang menyebabkan adanya sisa harta warisan,

maka sisa harta warisan tersebut dikembalikan secara radd kepada ashabul furudh

selain kepada suami-istri secara mutlak, baik kaum muslimin mempunyai baitul

maal atau tidak, baik jika ada yang mengelola ataupun tidak.

Sedangkan Imam Syafi’i, salah satu imam mazhab menolak hal tersebut.

Ia menolak adanya raddul mawaris, yaitu kembalinya sisa harta warisan kepada

ashabul furudh disebabkan tidak adanya ahli waris ashabah. Ia berpendapat

bahwa, sisa harta warisan tersebut diberikan kepada maula, jika tidak ada maka

menjadi warisan bagi jama’ah kaum muslimin melalui baitul maal. Bahkan, ia

menyatakan bahwa pengembalian sisa harta warisan secara radd tersebut

bertentangan dengan kitab Allah Ta’ala. Hal tersebut merupakan perbuatan yang

melampaui batas dan berlebih-lebihan. Melampaui batas hak-hak warisan yang

telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala. Memberikan harta warisan yang bukan

menjadi hak mereka, sementara Allah Ta’ala melarang kita melampaui batas, dan

memberikan ancaman bagi mereka yang melakukan hal tersebut.
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Dalam masalah ini, pendapat yang rajih (mendekati kebenaran) dan

didukung oleh dalil-dalil serta layak untuk diambil adalah pendapat yang

menetapkan adanya raddul mawaris. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas

ulama atau jumhurul ulama’, dari kalangan sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in.

Dalil pendapat ini berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan qiyas.

Dalil al-Qur’an adalah:

               
“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam
kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.
al-Anfal: 75)41

          
“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih
berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada.”(QS. al- Ahzab:
6)42

Berdasar ayat di atas, maksud dari Firman-Nya, “dan orang-orang yang

mempunyai hubungan kerabat” adalah bersifat umum untuk seluruh karib kerabat

seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Hasan al-Bashri,

Qatadah, dan ulama lainnya, bahwa ayat tersebut me-nasakh ayat waris melalui

sumpah dan persaudaraan yang karena keduanya mereka dahulu saling mewarisi.

Berdasarkan hal itu pula, maka ayat ini mencakup pembahasan dzawil arham

secara khusus.43

Kemudian maksud “ulul arham” disini adalah para ashabah yaitu: bapak ,

anak, saudara, paman; dan ashbul furudh seperti: kakek, bapak, ibu, anak

perempuan, saudara perempuan, dan istri.44 Maksudnya bahwa kerabat-kerabat

41 Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.

42 Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.
43 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Lubabu at-Tafsir min Ibni Katsir, Terj: Abdul

Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i. 2009), Cet. Ke- 2, Jilid 2, h. 87-88.

44 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Aisar at-Tafasir lil Kalami al-Aliyyil Kabir, Terj: Nafi’
Zainuddin dan Suratman, Tafsir al-Qur’an al-Aisar, (Jakarta: Darus Sunnah. 2007), Cet. Ke- 1,
Jilid 3, h. 319.
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tersebut lebih berhak memperoleh harta warisan daripada jama’ah kaum

muslimin, yang pada masa itu adalah kaum muhajirin dan anshar.45 ‘Aidh al-

Qarni dalam kitabnya, at-Tafsirul Muyassar, menyatakan bahwa, “... Orang-orang

yang mempunyai hubungan kekerabatan darah di antara kaum muslim lebih

pantas memperoleh harta warisan daripada hubungan kekerabatan yang lain,

seperti iman dan hijrah. Sebab, hal yang disebutkan terakhir ini sudah dihapuskan.

Saling mewarisi menurut silsilah keturunan itulah yang diatur, bukan menurut

kekerabatan seagama ...”46

Wajhul istidhlal dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Ta’ala telah

menetapkan hubungan kekerabatan lebih berhak untuk saling mewarisi

dibandingkan dengan selain mereka. Ayat tersebut bersifat umum, tidak

mengkhususkan sesuatu dengan lainnya. Termasuk dari sisi prioritas terhadap

pewarisan adalah harta yang tersisa setelah ashabul furudh mengambil bagiannya,

maka harus dikembalikan oleh mereka yang prioritas. Karena hubungan

kekerabatan yang menjadi sebab mereka mendapatkan hak waris masih terus

berlaku.

Sementara dalil dari sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh jama’ah

(Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasa’i) dari sahabat Sa’ad bin Abi

Waqqash, dia berkata, “Rasulullah SAW mendatangiku dan menengokku ketika

aku sedang sakit keras. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, Engkau tahu aku sudah

sakit keras begini, apa pendapatmu? Sementara aku punya banyak harta. Tidak

ada ahli waris selain satu anak perempuanku. Apakah aku harus bershadaqah

dengan dua pertiga dari hartaku?” Beliau bersabda, “Tidak usah.” Aku berkata,

apakah separohnya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, “Tidak perlu.”

Aku berkata, “Sepertiga?” Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Ya sepertiga

dan sepertiga pun sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu kaya raya,

lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang

meminta-minta kepada orang lain.”

45 Muhammad Nashib ar-Rifa’i, Taisirul Aliyyil Qadir li Ikhtishar Tafsir Ibni Katsir, Terj:
Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani Press. 2008), Cet. Ke- 11, Jilid
3, h. 831.

46 ‘Aidh al-Qarni, at-Tafsirul Muyassar, Terj: Tim Qisthi Press, Tafsir Muyassar,
(Jakarta: Qisthi Press. 2008), Cet. Ke- 1, Jilid 3, h. 400.
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Wajhul istidhlal dari hadits ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW

melarang Sa’ad bin Abi Waqqash ra. untuk mewariskan hartanya lebih dari

sepertiga, padahal ia tidak memiliki ahli waris selain satu anak perempuan saja.

Rasulullah SAW memberikan illat (sebab) hal itu dengan sabdanya, “Engkau

meninggalkan ahli warismu kaya raya, lebih baik bagimu daripada meninggalkan

mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain.” Padahal

sudah diketahui bersama bahwa bagian satu anak perempuan adalah setengah dari

harta peninggalan atau warisan.

Hal ini menunjukkan bahwa di antara makna hadits tersebut adalah adanya

larangan memberikan wasiat lebih dari sepertiga kepada orang yang diberi wasiat

oleh si mayit dari at-tirkah (harta peninggalan) dan memberikan ta’lilnya (sebab)

itu karena keinginan agar ahli waris menjadi kaya. Dalam hal ini, yaitu anak

perempuan, secara tersirat mempunyai hak lain dari harta yang tersisa setelah

dikeluarkan wasiatnya si mayit. Harta tersebut adalah sebesar dua pertiga setelah

ia mengambil fardhnya (bagian). Hak yang diterima anak perempuan ini tidak ada

jalan lain selain dengan cara raddul mawaris kepadanya, di mana ia termasuk

salah-satu dari ashabul furudh.

Makna yang lain juga, bahwa ashabul furudh yang sudah mendapat bagian

tertentu, juga merupakan bagian dari jama’ah kaum muslimin secara umum dalam

sifatnya sebagai komunitas agama Islam. Mereka (jumhurul ulama’)

menambahkan dengan mengatakan bahwa ashabul furudh lebih dekat kepada si

mayit dengan kekerabatannya. Mereka juga menambahkan kepada kerabat secara

umum dengan mengedepankan kerabat yang lebih dekat yang disebut dalam

syariat sebagai orang yang mempunyai sebab pewarisan dengan bagian tertentu.

Untuk itu mereka (ashabul furudh) lebih diprioritaskan dibandingkan dengan

jama’ah kaum muslimin. Mereka juga lebih utama dari kerabat lainnya seperti

paman dari ayah atau bibi dari ibu dan lain sebagainya, karena kekerabatannya

lebih dekat dibandingkan mereka (paman dan bibi). Sehingga raddul mawaris,

yang menurut Imam Syafi’i diberikan kepada jamaah kaum muslimin, justru lebih

tepat dan utama diberikan kepada ashabul furudh, karena di samping ia

merupakan bagian dari jama’ah kaum muslimin, juga memiliki hubungan

kekerabatan yang lebih dekat terhadap pemilik harta warisan.
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Sehingga berdasarkan hal ini, logis kiranya ahli waris ashabul furudh

diberi bagian sesuai dengan saham mereka masing-masing sebagaimana

ditegaskan dalam QS. an-Nisa’ tentang ayat-ayat kewarisan, kemudian jika masih

ada sisa harta warisan, maka sisa harta tersebut lebih pantas diberikan lagi kepada

mereka (ashabul furudh). Karena hubungan nasab lebih utama dibandingkan

hubungan agama. Sehingga ashabul furudh mengumpulkan dua sebab, yaitu

hubungan agama sekaligus hubungan nasab, sementara jama’ah kaum muslimin

(baitul maal) hanya mempunyai satu sebab saja yakni hubungan agama.47

Kaitannya dengan pendapat Imam Syafi’i yang menolak adanya raddul

mawaris karena ia berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan teks

(zhahir) dan makna al-Qur’an, dapat ditanggapi dengan beberapa penjelasan

jawaban. Pertama, pendapat tersebut (Imam Syafi’i) sama sekali tidak bisa

diterima. Karena kita tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris melebihi

apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta’ala dan Rasulullah SAW. Sehingga apa

yang diberikan kepada ahli waris ashabul furudh tersebut, dibagikan dengan jalan

yang lain yaitu radd. Sehingga harta tersebut tidaklah menjadi harta waris yang

diberikan sesuai dengan makna zhahir al-Qur’an di dalam ayat-ayat mawaris.

Sebab jika demikian, maka pendapat mayoritas ulama bertentangan dengan teks

dan makna al-Qur’an, karena ayat-ayat tersebut memberikan warisan dengan

bagian yang telah ditentukan kepada ashabul furudh. Tapi, harta waris tersebut

diberikan dengan jalan lain - sebagaimana yang telah disebutkan, sehingga

pembagian harta warisan tersebut tidak bisa dianggap bertentangan dengan teks

dan makna al-Qur’an. Karena ia juga termasuk pembagian warisan setelah

pembagian warisan yang ditentukan fardhnya.

Kedua, jika apa yang diberikan kepada ahli waris, kami sebut dengan

warisan, kami juga tidak bisa dianggap bertentangan dengan nash dan makna al-

Qur’an. Karena ayat pewarisan yang sudah memberikan bagian tertentu kepada

ashabul furudh tidak berlaku dalam semua kondisi. Namun ia hanya dikhususkan

ketika harta warisan habis dengan saham yang ada atau ia mempunyai ashabah

yang akan mengambil harta sisa setelah ashabul furudh mengambil bagiannya.

Jika masih ada sisa dan tak ada lagi yang berhak mengambilnya, maka

47 Lilik Andaryuni, Radd Dalam Hukum Kewarisan di Tunisia, Mazahib: Jurnal
Pemikiran Hukum Islam, Vol. 04, No. 01, Juni 2007, Samarinda, h. 40.
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pembagiannya tetap dikembalikan kepada ashabul furudh yang memiliki

hubungan kekerebatan lebih dekat dengan si mayit, yang ditempuh dengan

metode lain yaitu radd. Hal ini telah diterangkan di dalam ayat lain yang

berbunyi, “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain

lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada.”(QS al-Ahzab: 6)48

Ketiga, dari sisi dilalahnya (petunjuk), bahwa harta yang tersisa

hendaknya dikembalikan kepada ashabul furudh. Ini artinya, pendapat yang

menetapkan adanya raddul mawaris tetap mengamalkan dan mengompromikan

dalil-dalil al-Qur’an. Berbeda dengan pendapat yang hanya mengamalkan

sebagian ayat dan mengesampingkan sebagian ayat lainnya. Tentu saja

menggunakan seluruh dalil sedapat mungkin lebih baik dibandingkan hanya

menggunakan sebagian dalil saja.

Keempat, dalam penafsiran para ulama yang menjelaskan tentang “orang-

orang yang mempunyai hubungan kekerabatan”, bahwa ayat tersebut mencakup

di dalamnya pembahasan tentang dzawil arham dalam kewarisan secara khusus.

Di mana mayoritas ulama menetapkan adanya pembagian warisan kepada dzawil

arham. Maka, kalau dzawil arham yang bukan dari kalangan ahli waris ashabul

furudh dan ashabah saja mendapatkan pembagian warisan, yang hanya

disebabkan oleh faktor kekerabatan saja, maka ahli waris ashabul furudh jauh

lebih layak untuk diberikan bagian warisan dalam masalah raddul mawaris ini,

karena faktor kekerabatannya lebih dekat terhadap si mayit.

Kelima, dalam hukum Islam pendapat yang layak untuk dipegang dan

diambil adalah pendapat yang rajih (mendekati kebenaran). Menetapkan adanya

raddul mawaris adalah sesuai dengan dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah, karena

mengompromikan berbagai dalil-dalil yang ada, serta tidak mengabaikan dalil

yang lain, yang sebenarnya secara eksplisit juga tidak bertentangan dengan raddul

mawaris. Telah diketahui juga bahwa ulama syafi’iyah mutaakhirin menetapkan

adanya raddul mawaris. Bahkan mereka menyatakan bahwa, jika keadaan kas

perbendaharaan negara (baitul maal) tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai

tempat dana sosial umat Islam, maka kelebihan harta tersebut tetap harus

dikembalikan kepada ashabul furudh.

48 Al-Qur’an dan Terjemahnya DEPAG RI, Penerbit SABIQ. 2009.
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Keenam, dari sisi mashlahat dan mafsadatnya, menolak adanya raddul

mawaris justru dapat mengabaikan hak-hak kekeluargaan dalam ikatan nasabiyah

yang sebenarnya lebih utama mendapatkan harta warisan. Juga dapat

menyebabkan dampak mafsadat berupa kemiskinan terhadap keluarga yang

ditinggalkannya. Hal ini tentu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang

melarang meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta

kepada orang lain, juga bertentangan dari maksud dan tujuan syariat (maqashidus

syari’ah) yakni jalbul mashalih wa dar’ul mafasid (menarik kemaslahatan dan

menolak kerusakan).

Ketujuh, konsep pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah

mewariskannya kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan

si mayit, bukan kepada orang lain. Dasar inilah yang menunjukkan adanya

penetapan raddul mawaris. Sehingga memberikan kepada kerabat mendatangkan

kemaslahatan lebih besar berupa kesejahteraan hidup dari sisi finansial, terhindar

dari kesenjangan sosial berupa kemiskinan, dan terpenuhinya hak-hak kekerabatan

dalam ikatan nasabiyah,  ketimbang memberikan kepada orang lain yang bukan

kerabat.

D. Kesimpulan

1. Metode istinbat hukum yang ditempuh Imam Syafi’i dalam menolak adanya

raddul mawaris adalah mengambil teks dan makna zhahir dalil al-Qur’an

tentang ayat-ayat kewarisan, terutama QS. an-Nisa’ ayat 12 dan 176. Ia

menyatakan bahwa hal tersebut melampaui batas yang telah disyariatkan

dan melampaui bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala, sesuai

dengan teks dan makna zhahir ayat-ayat tersebut.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, pandangan Imam Syafi’i tentang

penolakannya terhadap raddul mawaris tidak dapat diterima dalam hukum

kewarisan Islam, sebab ia menyelisihi dalil-dalil yang lebih rajih dari al-

Qur’an dan as-Sunnah yang dikemukakan oleh jumhurul ulama. Hal ini juga

berdampak pada terabaikannya hak-hak keluarga dalam ikatan nasabiyah

untuk memperoleh harta warisan, di mana ia lebih lebih utama dibanding

yang lain. Penolakan ini juga bertentangan dari maksud dan tujuan syariat
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(maqashidus syari’ah), sebab dapat menimbulkan mafsadat dalam

hubungan kekerabatan tersebut.
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