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ABSTRAK 

Khoiriyah, Ulin. 2018. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Fatwa Yu>suf Al-Qarad}a>wi> 

tentang Waris Beda Agama. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag. 

Kata Kunci: Qarad}awi>, beda agama, mas}lah}ah. 

Ulama kontemporer yang bernama Yu>suf al-Qarad}a>wi> juga menjelaskan 

dalam bukunya Hadyu al-Isla>m Fata>wi> Mu’a>s}irah bahwa orang Islam dapat 

mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh 

mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak 

menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Akan tetapi 

di dalam kitab fiqh sudah dijelaskan bahwa perbedaan agama dilarang untuk 

saling waris-mewarisi. Dasar hukum ahli waris non-Muslim tidak mewarisi 

pewaris Muslim adalah hadith dari Uthman bin Zayd, bahwa Nabi SAW bersabda 

yang artinya: “seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, (demikian juga) 

seorang kafir juga tidak mewarisi dari seorang Muslim. 
Dalam skripsi ini penulis membahas dua pokok permasalahan, yaitu: 

Pertama, bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> 

tetntang waris beda agama? Kedua, bagaimana tingkatan mas}lah}ah fatwa Yu>suf 

al-Qarad}a>wi> tentang waris beda agama? 

Jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian yang mengkaji 

buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik 

data primer maupun data skunder.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada dasarnya, ahli us}u>l al-
fiqh menamakan mas}lah}ah sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (maqa>s}id 
al-shari>’ah). Maqa>s}id al-shari>’ah sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah 

SWT. Dalam saqa>s}i>d al-shari>’ah ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 

diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta. maka dapat dikatakan bahwa analisis mas}lah}ah dari fatwa Yu>suf al-

Qarad}a>wi> dalam menetapkan fatwanya ada 3 yaitu: dalam hal hifz{ al-di>n 
(memelihara agama), berarti seorang Muslim akan bertambah kuat keislamannya 

karena mewarisi harta dari orang kafir, hifz{ al-nafs (memelihara jiwa), yaitu demi 

mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan dan kehinaan 

umat Islam karena meminta-minta kepada orang lain. dan hifz{ al-ma>l 
(memelihara harta), yaitu untuk menghindari kerusakan atau kesalahan 

penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk 

menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga Muslim. 2) Meskipun seorang 

muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal tersebut tidak menghalangi 

dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi orang Muslim itu 

sendiri. Sehingga apabila dilihat dari segi tingkatan mas}lah}ah sesuai dengan 

prioritasnya, hal ini termasuk ke dalam kategori mas}lah}ah h}a>jiyah, yaitu 

kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam agama. 

Karena Menurut Yusu>f al-Qarad}awi> Islam tidak menghalangi dan tidak menolak 

jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum 

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya 

peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana 

pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang 

meninggal dunia tersebut. 

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat 

meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Satu hal yang tidak dapat 

dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan yang dipresentasikan dalam 

teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realitis. Kerincian pemaparan 

teks tentang kewarisan berimplikasi pada keyakinan ulama tradisionalis 

bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide 

pembaharuan.
1
 

Ulama kontemporer yang bernama Yu>suf al-Qarad}a>wi> juga 

menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Isla>m Fata>wi> Mu’a>s}irah bahwa orang 

Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu 

                                                 
1
 Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin (Yogyakarta: UII 

Press, 2005), 15.  



 

 

sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak 

menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi 

kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan 

yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, yaat kepada-Nya dan 

menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan 

sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-

Nya.
2
 

Ditinjau dari aspek hukum Islam, fatwa dari Yu>suf al-Qarad{a>wi> 

tersebut tidak sesuai dengan kitab fiqh. Di dalam kitab fiqh sudah dijelaskan 

bahwa perbedaan agama dilarang untuk saling waris-mewarisi. Dasar hukum 

ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah hadith dari 

Uthman bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “seorang muslim 

tidak mewarisi dari orang kafir, (demikian juga) seorang kafir juga tidak 

mewarisi dari seorang muslim.
3
 

Ulama ahli tafsir, hadith, dan fikih juga sepakat bahwa perbedaan 

agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta 

warisan. Hal ini didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:  

                                                 
2
 Yusu>f Qarad}awi>, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3, terjemah Hadyu> al-Isla>m Fata>wi> 

Mu’a>sirah, (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 851. 
3
 Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah (Beirut: Maktabah Syamilah), 261. 



 

 

ثَ َنا أَبُو َعاِصٍم َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسْْيٍ  َحدَّ

ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى الَلُه َعَلْيِه  َعْن َعْمرِوْبِن ُعْثَماَن َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ْسِلُم اْلَكافِ 
ُ

4َر َوالَ اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم.َوَسلََّم قَاَل الَ يَِرُث امل  

“Disampaikan dari Abu> ‘A>s}im, dari Ibn Ju>raij, dari Ibn Shihab, dari Ali> 

bin H}usain, dari ‘Amr bin Uthma>n, dari Usa>mah bi Zaid r.a. bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada 

orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang 

muslim.” 

 

Tentang non-muslim tidak mewarisi harta seorang Muslim para ahli 

hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan hadis 

dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Menurut Yu>suf al-Qarad{a>wi> hadis 

yang digunakan para ulama yang melarang waris beda agama di atas 

merupakan hadith yang masih bersifat umum. Karenanya, hadis tersebut 

tidak bisa secara serta merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda 

agama. Lafaz{ kafir dalam hadis larangan waris beda agama hanyalah 

diperuntukkan untuk kafir h}arbi>. Tinjauan hukum Islam terhadap 

penyesuaian kewarisan beda agama ini belum sesuai. 

Isu mas}lah}ah dan maqa>s}id al-shari >’ah dalam khazanah pemikiran us}ul 

fiqh dan fiqh memiliki peran yang sangat penting. Meski keduanya masih 

diperdebatkan oleh para ulama baik salaf maupun khala>f dan masuk dalam 

kategori sumber hukum yang bersifat mukhtala>f fi>h, namun perannya sangat 

kunci di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum Islam atau fiqh. 

                                                 
4
Bukhori>, S}ah{ih{ Bukhori> Bab Laya>ristu al-Musli>mu al-Kafi>ru wala al-Kafi>ru al-

Musli>mu, Hadist Nomor 6267. 



 

 

Karena itu tak heran jika mas}lah}ah dan maqa>s}id al-shari>’ah terus menerus 

menjadi isu sentral di seputar kajian-kajian pembaruan dan senantiasa 

menjadi isu menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga 

sekarang.
5
 

Semua kajian yang menyangkut isu-isu kontemporer juga tak luput 

memakai analisis mas}lah}ah bahkan metode ini dianggap mampu mendobrak 

kebekuan hukum islam dan sangat setrategis dalam mengeksplorasi dimensi-

dimensi internal teks-teks yang masih mengendap di balik teks-teks al-

Qur’an dan sunah yang begitu kaya makna dan arti. Mas{lah{ah juga dianggap 

mampu merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam 

sebagian sumber hukum itu dengan realitas-realitas kekinian.
6
 

Para ulama terutama ulama khala>f, percaya bahwa mas}lah}ah dan 

maqa>s}id al-shari>’ah bisa dipakai sebagai unit analisis dalam ijtiha>d secara 

efektif dan strategis. Kedua konsep tersebut memungkinkan para ulama 

membangun hukum Islam dalam kehidupan global vis a vis pertarungannya 

dengan kebuntuan fiqh menghadapi persoalan-persoalan baru dan isu-isu 

kontemporer. dengan mas}lah}ah dan maqa>s}id al-shari>’ah, fiqh atau hukum 

Islam memiliki basis-basis relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup 

yang kian kompleks, dan memerlukan landasan-landasan morl hukum. 

Sebaliknya, us}u>l fiqh sebagai suatu metodologi yang khas Islam memperoleh 

                                                 
5
 Mudhofar Abdullah, Masa>’il Fiqh {iyyah, Isu-isu Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Sukses 

Offset, 2011), 91. 
6
 Ibid., 92. 



 

 

pengayaan dengan hadirnya berbagai genre pemikiran baru dalam masalah-

masalah fiqh kontemporer.
7
 

Mas}lah}ah secara harfi>yah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan 

menghilangkan kerugian. Pembagian mas}lah}ah ada tiga macam yaitu, 

pertama, maslahah yang diterima (mu’tabar), yaitu mas}lah}ah yang 

dinyatakan atau didukung oleh suatu nas}s} khusus, kedua mas}lah}ah yang 

ditolak (mulgha>h) yaitu bertentangan dengan nas}s}, ketiga mas}lah}ah netral 

(mursalah).
8
 

Perwujudan mas}lah}ah secara umum adalah tujuan hukum Islam 

(maqa>s}id shari>’ah). Akan tetapi tidak semua kategori mas}lah}ah nerupakan 

tujuan hukum sehingga karenannya tidak semua kategori mas}lah}ah dapat 

dijadikan sebagai penetapan hukum. Mas}lah}ah yang sah sesuai dengan 

tujuan hukum dan karenannya dapat dijadikan landasan penemuan hukum 

adalah mas}lah}ah yang didukung oleh nas}s} atau mas}lah}ah yang selaras dengan 

tindakan shara’, artinya selaras dengan semangat shara’ secara umum. 

Sedangkan yang bertentangan dengan shara’ tidak dapat dijadikan sebagai 

dasar penemuan hukum.
9
 

Yu>suf al-Qarad}a>wi> berfatwa bahwa orang Islam dapat mewarisi dari 

orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi 

dari orang Islam. Tetapi di dalam Islam itu sendiri perbedaan agama dilarang 

untuk saling waris mewarisi. Berangkat dari penjelasan tersebut, skripsi ini 

                                                 
7
 Ibid., 93. 

8
 Muftahul Huda, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101. 

9
 Ibid., 102. 



 

 

akan mempelajari tentang fawa Yu>suf al-Qarad{a>wi> berdasarkan konsep 

mas}lah}ah untuk memastikan kategori mas}lah}ah-nya dan penelitian ini akan 

penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: ANALISIS 

MAS{LAH{AH TERHADAP FATWA YU><SUF QARAD{A<WI>< TENTANG 

WARIS BEDA AGAMA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut:  

1. bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> tetntang waris 

beda agama? 

2. Bagaimana tingkatan mas}lah}ah fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> tentang waris 

beda agama? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang analisis mas}lah}ah terhadap fatwa 

Yu>suf al-Qarad}a>wi> tetntang waris beda agama. 

2. Untuk memperoleh kejelasan tentang tingkatan mas}lah}ah fatwa Yu>suf 

al-Qarad}a>wi> tentang waris beda agama. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara  Teoritis 

a. Bagi penulis 



 

 

Manambah wawasan pengetahuan terkait fatwa Yu>suf al-Qarad{a>wi> 

tentang waris beda agama dan bidang mas}lah}ah yang digunakan 

dalam berfatwa. 

b. Bagi pembaca 

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca yang ingin 

mengetahui tentang waris beda agama.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai permasalahan 

mengenai waris dalam keluarga yang berbeda agama di masyarakat. 

b. Bagi akademisi 

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema 

yang sama. 

c. Bagi masyarakat 

Sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian sengketa waris 

beda agama. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap 

hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari 

terjadinya duplikasi penelitian.  

Pertama, skripsi Nas’atur Rowiyah, mahasiswa STAIN Ponorogo 

(2015), dengan judul “Studi Pemikiran S{i’ah Ima>miyah Tentang Waris Beda 



 

 

Agama”.
10

 Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pendapat Shi’ah 

Imamiyah yang mengatakan bahwa perbedaan agama menghalangi seorang 

non muslim mewarisi harta muslim, namun tidak menghalangi muslim 

mewarisi harta non muslim untuk mendapatkan hak mewarisi. Shi’ah 

Imamiyah memperbolehkan seorang muslim mewarisi harta non muslim 

dengan alasan derajat orang Islam lebih unggul dari orang kafir, hal ini 

mengacu pada hadis riwayat Mu’az bin Jabal yang dinilai shahih. 

Kedua, skripsi Ahmad Musadat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2016), dengan judul “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum 

Islam:Studi Komparasi Pemikiran Wah{bah az-Zuhali> Dan Yu>suf al-

Qarad{a>wi>”.
11

 Pada penelitian ini peneliti terfokus pada latar belakang 

perbedaan pendapat antara Wah{bah az-Zuhali> dan Yu>suf al-Qarad{a>wi>, serta 

relevansi pemikiran antara kedua tokoh tersebut tentang waris beda agama 

khususnya dalam konteks keIndonesiaan. Dalam pemikirannya Wah{bah az-

Zuhaili> melarang adanya waris beda agama, namun Yu>suf al-Qarad{a>wi> 

dengan fiqh minoritasnya menolak kemutlaqan larangan waris tersebut, 

melainkan larangan yang hanya kepada kafir h{arbi> saja. 

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang waris beda agama, tetapi penelitian tersebut 

lebih menekankan pendapat ulama kontemporer yaitu Yu>suf al-Qarad{a>wi>. 

                                                 
10

 Nas’atur Rowiyah, “Studi Pemikiran Shi’ah Imamiyah Tentang Waris Beda Agama”, 
(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015)  

11
 Ahmad Musadat, “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam:Studi 

Komparasi Pemikiran Wah{bah Az-Zuhaili> dan Yusu>f Al-Qarad{awi>”, (Skripsi, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016) 



 

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian ini lebih menekankan pada waris beda agama pemikiran Yu>suf al-

Qarad{a>wi>. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas bisa dikatakan 

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (Library  Research). 

Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

gejala-gajala lainnya.
12

 

Dalam hal ini peneliti menganalisis terhadap fatwa Yusu>f al-

Qarad{awi> tentang waris beda agama serta relevansinya terhadap hukum 

kewarisan di Indonesia. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer, sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer, yaitu buku karya Yu>suf Qarad{a>wi>, yang 

berjudul Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3, terjemah dari kitab 

Hadyu> al-Isla>m Fata>wi> Mu’a>s}irah. 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 

1984), 10. 



 

 

b. Sumber data sekunder, yaitu Buku-buku yang menunjang dengan 

obyek penelitian dan berkaitan dengan yang akan diteliti yaitu dari 

kitan-kitab fiqh, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, jurnal dll. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode 

pengumpulan data jenis inidilakukan dengan mengumpulkan 

data/informasi dari berbagai kepustakaan yang mana dengan metode 

pengumpulan data dengan dokumen yang bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, catatan harian, 

foto dan lain sebagainya.
13

  

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang 

menjadi bahan primer  yakni  “Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3” 

karangan Yu>suf al-Qarad{a>wi> dan buku-buku lain yang membahas 

tentang waris beda agama, diikuti data-data dari buku-buku sekunder 

yang menjelaskan dan berkaitan dengan waris. 

4. Analisis Data 

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan 
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), 82. 



 

 

arti  yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, 

dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian
14

. 

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan 

analisis isi (content analysis)
15

, yaitu menggambarkan secara umum 

tentang obyek yang akan diteliti
16

. 

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah pemikiran 

Yu>suf al-Qarad{a>wi> tentang waris beda agama. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa 

uraianpada pembahasan sebelumnya yang mana dalam penelitian ini akan di 

bahas dalam 5 BAB. 

Pada BAB I penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan 

yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti yaitu dasar atau 

titik tolak untuk memberikan pemahaaman kepada pembaca atau pndengar 

mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Rumusan masalah terhadap apa 

yang akan diteliti yaitu tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya 

terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam laporan atau tulisan 

tersebut. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan suatu rumusan hasil dari 

suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan serta 

menguji suatu pengetahuan. Kegunaan penelitian yaitu untuk menyelidiki 

keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus, 
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telaah pustaka yaitu kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah 

ditulis oleh para pneliti atau ilmuwan yang terakreditasi. Metode penelitian 

yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk 

mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data 

yang telah didapatkan tersebut. Sistematika pembahasan yaitu suatu 

penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara 

garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

Pada BAB II berisi tinjauan umum teori tentang mas}lah}ah  yang 

meliputi pengertian, dasar hukum mas}lah}ah, syarat-syarat mas}lah}ah, macam-

macam mas}lah}ah dan mas}lah}ah dalam penetapan hukum Islam. 

Pada BAB III berisi tentang data umum yaitu biografi beserta karya-

karyanya dan data khusus yaitu berisi tentang fatwa Yu>suf al-Qarad{a>wi> 

tentang waris beda agama. 

Pada BAB IV berisi analisis terhadap fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> 

tentang waris beda agama, yaitu analisis mas}lah}ah terhadap fatwa Yu>suf al-

Qarad}a>wi> tetatang waris beda agama dan analisis tingkatan mas}lah}ah fatwa 

Yu>suf al-Qarad}a>wi> tentang waris beda agama. 

Pada BAB V berisi tentang penutup, yang mana dalam penelitian ini 

berisi tentang kesimpulan setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KONSEP MAS}LAH}AH 

A. Pengertian Mas}lah}ah 

1. Secara Bahasa 

Kata mas}lah}ah merupakan lawan dari mafsadah, yang artinya 

kerusakan. Apabila kerusakan adalah lawan katanya, maka mas}lah}ah 

dapat diartikan menjadi manfaat.
17

 Di samping itu, kata manfaat dapat 

diidentikkan dengan keadaan yang baik, karena sesuatu dalam keadaan 

yang baik itu dapat pula membawa suatu manfaat. Jadi mas}lah}ah dapat 

diartikan menjadi keadaan yang baik, guna atau manfaat. 

Sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok dan Miftahul Huda 

mas}lah}ah berasal dari kata s}alah}a yang bermakna “keadaan yang baik 

dan manfaat”.
18

 Sedangkan dalam Kamus Ilmu Ushul Fiqh, mas}lah}ah 

berasal dari kata s}alah}a (صلح) dengan penambahan alif-lam (menjadi al-

s}ala>h}) di awalnya yang secara arti “baik” lawan dari kata “buruk atau 

rusak”. Mas}lah}ah adalah mas}dar dengan arti kata s}ala>h} (صالح) yaitu 

manfaat atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan mas}lah}ah dalam bahasa 

Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

manusia dalam artinya yang umum, yaitu setiap segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan (kemudahan) 
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atau dalam arti menolak atau menghindarkan kerusakan.
19

 Muhammad 

Khalid Mas’ud mengatakan bahwa dalam al-Qur’a>n kata s}alah} sering 

kali dilawankan dengan kata fasa>d, tetapi kata mas}lah}ah tidak pernah 

disebutkan disana.
20

 

Abdul Mun’im dalam bukunya Otoritas  Mas}lah}ah dalam masdhab 

sha>fi’i mengatakan mas}lah}ah adalah sebagai berikut: 

Kata mas}lah}ah secara etimologis merupakan kata benda infinitif 

dari akar s}-I-h}, kata kerja s}aluh}a digunakan untuk menunjukkan jika 

sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak 

menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif menunjukkan 

keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan. Ketika dipergunakan 

bersama kata li, s}aluh}a akan memberi pengertian keserasian. Dalam 

pengertian rasionalnya, mas}lah}ah berarti sebab, cara atau tujuan yang 

baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang 

menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya 

adalah mas}a>lih}.21
 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata 

mas}lah}ah berarti baik, manfaat, faedah, mudah dan lain-lain. Artinya 

jika terdapat sesuatu yang membawa hal-hal positif atau manfaat kepada 

manusia maka hal itu disebut mas}lah}ah dan jika terdapat hal-hal negatif 

maka dinamakan mafsadah. 

2. Secara Istilah 

Setelah dijelaskan bahwa mas}lah}ah secara bahasa adalah 

merupakan sesuatu yang membawa manfaat, maka selanjutnya akan 

diperjelas secara lebih terperinci ke dalam pengertian mas}lah}ah secara 
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istilah. Di samping itu, akan dipaparkan pendapat para ulama’ tentang 

mas}lah}ah. 

Adapun pengertian mas}lah}ah secara istilah adalah mengambil 

manfaat dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan 

sha>ri’ah. Para ‘ulama us}u>l fiqh berbeda-beda redaksi dalam 

mendefinisikannya, di antaranya adalah: 

 اّما املصلحُة فِهى ِعبارٌة ِف االْصِل عن جلِب منفعِة اوادفع مضرةِ 
Pada dasarnya mas}lah}ah adalah meraih kemanfaatan atau menolak 

kemadaratan.
22

 

 

َفَعِة َقَصَدَها الَشارُِع احَلِكيم لِِعَباِدِه ِف ِحْفِظ  َن ْ
صَلَحُة ِعَباَرٌة َعِن امل

َ
انَّ امل

ُفوِسِهم و ُعُقوِلِِم ونسلهم َواَْمَواِلِِمْ ِديِنِهم َون ُ   
Mas}lah}ah adalah bentuk perbuatan yang manfaat yang telah 

diperintahkan oleh sha>ri’ (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.
23

 

 

َحاَفظَ 
ُ

ْصَلَحُة ِهَي امل
َ

َفاِسِد َعِن اخلَلقِ امل
َ

ُة َعَلي َمْقُصوِد الَشارِِع ِبدْفٍع امل  

Mas}lah}ah adalah memelihara tujuan shara’ dengan cara menolak 

sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.
24

 

 

Menurut ‘ulama us}u>l fiqh tujuan shari>’ah berkaitan dengan 

memelihara kelima pokok dasar yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta. Sedangkan Mas}lah}ah menurut shara’ adalah faktor penyebab yang 
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mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah ibadah, 

maupun adat kebiasaan.
25

 

Ima>m al-Ghaza>li> mengemukakan bahwa pada prinsipnya mas}lah}ah 

adalah mengambil manfaat menolak mad}arrat dalam rangka memlihara 

tujuan-tujuan shara’. Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan 

harus sejalan dengan tujuan shara’ sekalipun bertentangan dengan 

tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya 

didasarkan pada kehendak shara’, tetapi sering disandarkan pada 

kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itun yang dijadikan patokan dalam 

menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan yujuan shara’, bukan 

kehendak dan tujuan manusia.
26

 

Al-Sha>t}ibi> mengmukakan bahwa yang dimaksud dengan mas}lah}ah 

adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadah yang tidak hanya 

berdasar pada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak 

seorang hamba.
27

 Al-Sha>t}ibi> mengemukakan kriteria mas}lah}ah adalah 

tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (min 

h}aythu tuqa>m al-h}aya>h al-dunya> li al-ikhra>). Dengan demikian, segala 

hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan 

akhirat, hal itu bukanlah mas}lah}ah yang menjadi tujuan shari>’ah. Untuk 

itu, manusia dalam mewujudkan mas}lah}ah haruslah terbebas dari nafsu 
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duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu 

(la min h}aythu ahwa al-nufu>s).
28

 

Al-Sha>t}ibi> mengaskan bahwa mas}lah}ah harus dikembangkan 

kepada tujuan dan perintah Allah (maqas}i>d shari>’ah) yaitu memelihara 

kemaslahatan bagi manusia (ra’iyat mas}a>lih al-‘iba>d). Al-Sha>t}ibi 

mengklasifikasikan mas}lah}ah menjadi dua bagian yaitu pertama, dari 

aspek keberadaannya di dunia dan kedua dari aspek hubungannya 

dengan sistem shari’ahi (khitab al-shari’ah).
29

 

a. Dari segi keberadaannya di dunia, berarti: 

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan akilnya secara mutlak.
30

 

b. Dari aspek hubungannya dengan sistem shari>’ah yaitu kemaslahatan 

yang merupakan tujuan dari penetapan hukum shara’. Untuk 

menghasilkannya Allah menuntun manusia untuk berbuat. 

Sementara mas}lah}ah menurut al-T}u>fi adalah: 

 ِعَباَرٌة 
ُ

ارِِع ِعَباَدًة اَوَعاَدةً دى اىل مَ ؤ َعن الَسَباِب امل ْقُصْوِد الشَّ  
Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan shara’ dalam 

bentuk ibadah ataupun adat.
31
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Definisi al-T}u>fi ini bersesuaian dengan definisi al-Ghaza>li> yang 

memandang mas}lah}ah dalam artian shara’ sebagai sesuatu yang dapat 

membawa kepada tujuan shara’.32
 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ‘ulama us}ul 

fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa mas}lah}ah adalah sesuatu yang 

dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan 

menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia serta 

kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan shara’. 

B. Dasar Hukum Mas}lah}ah dan Peranannya dalam Hukum Islam 

1. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

Dasar penggunaan mas}lah}ah oleh kelompok yang menggunakan 

mas}lah}ah sebagai h}ujjah dasar hukumnya adalah: 

                      

Dan dalam qis}as} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 

hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 

179)
33

 

              

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya>: 107)
34
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Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan 

mas}lah}ah mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu 

mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah. Diantara kasus yang 

memperkuat bahwa Rasu>lullah mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah 

dalam menetapkan hukum yaitu:
35

 

a. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali 

Ka’bah diatas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-

mata karena pertimbangan mas}lah}ah mengingat umat Islam waktu 

itu masih pada fase dini dalam keIslamannya. 

b. Al-Khulafa> al-Rashi>di>n menetapkan ketentuan bagi para pengusaha 

disektor produksi barang untuk mengganti rugi atas barang orang 

lain yang rusak ditangannya, padahal menurut ketentuan dasarnya, 

mereka adalah orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan ini 

dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa seandainya 

mereka tidak dibebadi ganti rugi, niscaya mereka akan mengabaikan 

tanggung jawab terhadap barang orang lain yang ada ditangannya. 

‘Ali bin Abi> T}a>lib menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan 

pertimbangan mas}lah}ah. Dia berkata, “Orang tidak akan 
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mendapatkan kemaslahatan kecuali dengan kebijakan semacam 

ini.”
36

 

c. Abu> Bakar dalam mengalihkan kekuasaannya kepada ‘Umar bin 

Khat}t}a>b menggunakan cara penunjukan secara langsung, yang 

kemudian dimintakan pembaiatannya kepada umat Islam. Akan 

tetapi cara semacam ini tidak dilakukan oleh ‘Umar bin Khat}t}a>b 

ketika ia mengalihkan kekuasaannya kepada ‘Uthma>n bi ‘Affa>n. Ia 

menempuh cara lain dengan membentuk tim formatur yang 

beranggotakan enam orang dan sekaligus memilih salah seorang di 

antara mereka. Cara-cara suksesi kepemimpinan ini sepenuhnya 

didasarkan kepada pertimbangan mas}lah}ah.
37

 

d. ‘Umar bin Khat}t}a>b memisahkan kekayaan milik pribadi pejabat dari 

kekayaan yang diperoleh dari jabatannya. Ia melihat bahwa dalam 

kebijakan ini terdapat kemaslahatan bagi para pejabat, yaitu dapat 

mencegah mereka dari tindakan korupsi, menumpuk kekayaan dan 

mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Di samping itu, dengan 

kebijakan di atas ia berharap akan mengetahui neraca perbandingan 

kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah mereka memegang 

jabatan. 

e. Pada periode Nabi Muhammad SAW, hukuman bagi peminum 

minuman keras tidak ditentukan secara pasti, karena dengan hanya 

diberi pelajaran saja. Pada periode Abu> Bakar, hukuman itu 
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ditetapkan empat puluh kali dera, sedangkan pada periode ‘Uthma>n 

bin ‘Affa>n dan periode-periode berikutnya ditambah menjadi 

delapan puluh kali dera. Penetapan hukum seperti di atas, berikut 

penambahannya adalah didasarka pada pertimbangan mas}lah}ah 

semata. Khalifah ‘Ali> bin abi> T}a>lib membuat ketetapan hukuman 

meminum minuman keras dengan menganalogikannyan kepada 

hukuman menuduh zina (qaz}f). Menurutnya, apabila orang minum 

minuman keras dan mabuk, ia akan mengigau dan apabila mengigau 

ia akan berbuat bohong (menuduh zina) dan hukuman berbohong 

(mnuduh zina) adalah delapan puluh kali dera.
38

 

Dari penjelasan di atas sudah cukup sebagai bukti bahwa mas}lah}ah 

dalam hukum Islam sangat diperhatikan, sehingga mas}lah}ah merupakan 

salah satu sumber dalam penetapan hukum shara’. 

2. Peranan Mas}lah}ah dalam Hukum Islam 

Sebagaiman yang diuraukan di atas, shari>’ah sangat 

memperhatikan prinsip mas}lah}ah dalam penetapan suatu hukum, 

walaupun tidak dijelaskan secara jelas dan rinci, atau tidak terdapat 

legalitasnya dalam nas}s}, baik terhadap keberlakuannya maupun tidak 

keberlakuannya, yang sehingga para pakar hukum Islam telah konsensus 

bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk 

merealisasikan kemaslahatan manusia. 
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H}absy as} s}iddiqy dalam bukunya filsafah hukum Islam 

mengatakan bahwa menolah mas}lah}ah berarti membekukan shari>’ah, 

karena aneka mas}lah}ah yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan 

kepada sesuatu dalil yang tertentu.
39

 Walupun begitu, dengan 

berpegangan kepada mas}lah}ah belum tentu berlawanan dengan 

kesempurnaan shari>’ah karena sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas 

bahwa tujuan ditetapkannya shari>’ah adalah demi kemaslahatan itu 

sendiri. 

Atas dasar mas}lah}ah, hukum Islam kategori shari>’ah yang 

memang dijamin pasti mengandung dan membawa mas{lah}ah spanjang 

zaman, penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar, artinya 

dalam kondisi apapun diterapkan seperti itu, tanpa ditambah atau 

dikurangi, dalam kondisi dan situasi harus tunduk kepadanya.
40

 

Peranan mas}lah}ah dalam membawa perubahan bagi penetapan dan 

pelaksanaan hukum Islam memang sangat besar. Di samping itu, dalam 

menetapkan hukum Islam harus menyesuaikan apabila terdapat 

perubahan, baik dalam situasi maupun konodisi artinya hukum dapat 

berubah lantaran perubahan zaman dan tempat.
41
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C. Syarat-syarat Mas}lah}ah 

Penerapan mas}lah}ah sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. 

Menurut madhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

antara lain: 

1. Mas}lah}ah itu harus sejalan dengan tujuan pokok shari>’ah Islam dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. 

2. Mas}lah}ah itu secara subtantif haruslah logis, dalam arti bahwa mas}lah}ah 

tersebut dapat diterima oleh akal sehat. 

3. Penerapan mas}lah}ah sebagai sumber hukum harus dapat menjamin 

kepentingan manusia yang bersifat primer (d}aru>ri>) atau mencegah 

timbulnya kerugian dan kesulitan.
42 

Para ulama us}u>l al-fiqh secara umum membuat kriteria-kriteria yang 

harus dipenuhi dalam mengaplikasikan mas}lah}ah, antara lain sebagai berikut: 

1. Mas}lah}ah harus termasuk dalam bidang mu’a>malah sehingga kepntingan 

yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama 

sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah. 

2. Mas}lah}ah harus sejalan dengan jiwa shari>’ah  dan tidak bertentangan 

dengan salah satu dari sumber-sumber shara’. 

3. Mas}lah}ah harus termasuk dalam kepentingan d}aru>ri>yah dan h}a>ji>yah, 

bukan tah}si>ni>yah. Kepentingan d}aru>ri>yah mencakup pemeliharaan 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan 
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h}a>ji>yah berkenaan dengan kemudahan hidup dan tah}si>ni>yah berkenaan 

dengan dekorasi dan penyempurnaannya.
43

 

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang dipenuhi, 

yaitu: 

1. Mas}lah}ah itu harus bersifar h}aqi>qi>, bukan wahmi> (imajinatif), dalam arti 

bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa 

menetapkan hukum berdasarkan mas}lah}ah tersebut akan dapat menarik 

keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. 

Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya 

kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami 

dan kemuadian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim 

semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan h}aqi>qi>, melainkan 

kemaslahatan wahmi>  yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan 

keluarga masyarakat. 

2. Mas}lah}ah itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa 

yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu 

pertempuran melawan orang akfir mereka membentengi diri dan mebuat 

pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang 

seorang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan 

bahkan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka 

penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan 

mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus 
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dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan 

kemaslahatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan 

umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan 

stabilitas.
44

 

3. Mas}lah}ah itu bukanlah mas}lah}hah yang tidak diperhitungkan (mulgha>h) 

yang jelas ditolak oleh nas}s}. Contoh mas}lah}ah macam ini adalah fatwa 

Imam Yahya bin Yahya Al-Laytsi, salah seorang Imam Malik dan ulama 

fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa 

apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan maka 

kafaratnya tidak lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa 

pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang 

kepala negara akan dapat tercapai dengan ketentuan yang memberatkan 

semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah suatu 

yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak 

akan menimbulkan efek jera. Sungguhpun demikian, pendapat al-Laytsi 

ini menurut mayoritas ulama’ dinilainya sebagai fatwa yang berdasarkan 

kepada pertimbangan mas}lah}ah yang mulgha>h, karena nas}s} al-Qur’an 

tidak mengadakan deskriminasi antara seorang kepala negara dan 

lainnya dalam pemberlakuan kafarat.
45
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D. Macam-Macam Mas}lah}ah 

Para ahli us}u>l al-fiqh sepakat untuk mengatakan bahwa mas}lah}ah 

dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-

masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan subtansinya, yaitu:  

1. Dari segi eksistensinya/wujudnya mas}lah}ah terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Mas}lah}ah Mu’tabarah 

Mas}lah}ah mu’tabarah adalah mas}lah}ah yang diperhitungkan 

oleh shar’i dimana baik secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan petunjuk adanya mas}lah}ah yang menjadi alasan dalam 

menetapkan hukum. Untuk diprhitungkan oleh shar’i, maka tidak 

boleh bertentangan dengan sendi-sendi shar’i. Seperti, maqa>s}id al-

shari>’ah, al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas. 

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap 

mas}lah}ah tersebut, mas}lah}ah terbagi menjadi dua: 

1) Muna>sib Mu’aththir 

Muna>saib mu’aththir yaitu ada petunjuk langsung dari 

pembuat hukum (shari>’) yang memperhatikan mas}lah}ah 

tersebut. Maksudnya, ada petunjuk shara’ dalam bentuk nas}s} 

dan ijma>’  yang menetapkan bahwa mas}lah}ah itu dijadikan 

alasan dalam menetapkan hukum. 

Contohnya dalil nas}s} yang menunjuk langsung kepada 

mas}lah}ah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan 

yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal 



 

 

ini disebut mas}lah}ah karena manjauhkan diri dari kerusakan 

atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan 

dengan larangan mendekati perempuan, disebut muna>sib.
46

 

Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2) : 222 

                   

     

“Mereka bertanya kepadaku tentang haidh. Katakanlah: “Haidh 
itu adalah penyakit”. Oleh sebab itu hendaklah kamu 
menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh”47 
 

2) Muna>sib Mula>im 

Muna>sib Mula>im yaitu tidak ada petunjuk langsung dari 

shara’ baik dalam bentuk nas}s} atau ijma>’ tentang perhatian 

shara’ terhadap mas}lah}ah tersebut, namun secara tidak 

langsung ada. Maksudnya, meskipun shara’ secara langsung 

tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk 

menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk 

shara’ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan shara’ sebagai 

alasan untuk hukum yang sejenis. 

Contohnya, bolehnya jama’ sholat bagi orang yang muqi>m 

(penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang 

tidak pernah daijadikan alasan untuk hukum jama’ shalat, 
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namun shara’ melalui ijma>’ menetapkan keadaan yang sejenis 

dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” (safar) menjadi alasan 

untuk bolehnya jama’ shalat.
48

 

b. Mas}lah}ah Mulgha>h 

Mas}lah}ah mulgha>h adalah mas}lah}ah yang dianggap baik oleh 

akal tetapi tidak diperhatikan oleh shara’ dan ada petunjuk shara’ 

yang menolaknya atau berarti mas}lah}ah yang lemah dan 

bertentangan dengan mas}lah}ah yang lebih utama. Hal ini berarti 

akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan shara’, 

namun ternyata shara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa 

yang dianut oleh mas}lah}ah itu. 

Contohnya di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi 

wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena 

itu akal menganggap baik atau mas}lah}ah untuk menyamakan hak 

perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh hak warisan. Hal 

inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris 

oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan 

sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. 

Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan 

apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki 

adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan 

dalam surat al-Nisa’ (4) : 11, dan penegasan Allah tentang hak waris 
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saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan 

sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa’ (4) : 176.
49

 

c. Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah Mursalah adalah mas}lah}ah yang dipandang baik oleh 

akal, sejalan dengan tujuan shara’ dalam mnetapkan hukum, namun 

tidak ada petunjuk shara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada 

pula petunjuk shara’ yang menolaknya atau mas}lah}ah yang 

keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh shara’.50
 

2. Dari segi substansinya/kekuatannya mas}lah}ah dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Mas}lah}ah al-D}aru>ri>yah 

Adalah sebuah kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.  Yang 

termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan 

memelihara harta. Menurut para ahli us}u>l fiqh, kelima mas}lah}ah ini 

disebut al-mas}a>lih al-khamsah.
51

 Mas}lah}ah d}aru>ri> ialah tingkatan di 

mana berbagai mas}lah}ah tidak dapat terealisasi tanpa terpenuhinya 

mas}lah}ah ini. Maka, d}aru>ri> dalam kaitannya dalam al-nafs (jiwa) 

adalah memelihara kehidupan dan sesuatu yang menopang tegaknya 

kehidupan manusia. Sedangkan d}aru>ri> dalam kaitannya dengan 

harta adalah segala tindakan yang harus dilakukan demi 
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terpeliharanya harta, demikian halnya dalam kaitannya dengan 

keturunan, Ima>m al-Ghaza>li> menerangkan:
52

 

Memelihara kelima mas}lah}ah  termasuk ke dalam tingkatan 

d}aru>ri>yah. Ia merupakan tingkatan mas}lah}ah yang paling kuat. Di 

antara contohnya, shara’ menetapkan hukuman mati atas orang 

kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum 

penganut bid’ah yang mengajak orang lain kepada bid’ah-nya, 

karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam 

mengikuti kebenaran agamanya. 

Secara global, menghindarkan setiap perbuatan yang 

mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari tujuan shara’ 

tergolong sebagai d}aru>ri>. Shari>’ah Islam sangat menekankan 

pentingnya memelihara hal-hal tersebut, sehingga demi 

mempertahankan nyawa (kehidupan) diperbolehkan makan barang 

haram, bahkan diwajibkan sepanjang tidak  merugikan orang lain. 

Karena itu, bagi orang yang dalam keadaan darurat yang akan mati 

kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum 

arak.
53

 

b. Mas}lah}ah al-H}a>ji>yah 

Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia 

untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. 
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Artinya, ketiadaan aspek h}a>ji>yah ini tidak akan sampai mengancam 

eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya 

sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.
54

 

Prinsip utama dalam aspek h}a>ji>yah ini adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban takli>f dan 

memudahkan urusan mereka. Untyk maksud ini, Islam menetapkan 

sejumlah ketentuan dalam bidang mu’amalah dan ‘uqu>bah (pidana). 

Dalam bidang ibadah, Islam memberikan rukhs}ah (dispensasi) 

dan keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam 

menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, seseorang 

diperbolehkan tidak berpuasa dalam bulan Ramad}a>n karena ia dalam 

keadaan sakit atau sedang bepergian. 

Dalam bidang mu.a>malah Islam memperbolehkan sejumlah 

bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia, seperti akad 

muza>ra’ah, mus>qa>h, sala>m, mura>bah}ah san lainnya. Selain itu, Islam 

melarang menjual arak, membanting harga dan menimbun barang. 

Transaksi tersebut diatur oleh shari>’ah karena pertimbangan 

kemaslahatannya.
55

 

Dalam bidang ‘uqu>bah, Islam menetapkan kewajiban membayar 

denda bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak 
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sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban 

pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya.
56

 

c. Mas}lah}ah Tah}si>ni>yah 

Yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kelima 

mas}lah}ah, tidak pula dalam rangka ih}tiya>t, namun dimaksudkan 

untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima mas}lah}ah 

tersebut. 

Dalam bidang menjaga jiwa, seperti melindungi diri dari 

dakwaan (tuduhan) batil dan makian orang, serta perbuatan serupa 

yang tidak menyangkut sumber kehidupan (as}l al-haya>h), tidak pula 

menyangkut hajat hidup (kebutuhan sekunder). Namun berkenaan 

dengan masalah yang dapat mendatangkan kesempurnaan hidup. 

Di antara contoh mas}lah}ah tah}si>ni>yah yang berkaitan dengan 

harta ialah diharamkannya menipu atau memalsu barang. Perbuatan 

ini tidak menyentuh harta secara langsung (eksistensinya), tetapi 

menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal itu berlawanan 

kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang 

dan jelas, serta keinginan untuk memperoleh kejelasan antara 

untung dan rugi.
57

 

Pembagian mas}lah}ah dari d}aru>ri>yah, tah}si>ni>yah dan h}a>ji>yah 

adalah penting, karena terdapat dua hal yaitu: 
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1) Untuk mengetahui mas}lah}ah yang dapat dijadikan h}ujjah dalam 

penetapan hukum. 

2) Agar dapat dilakukan tarjih apabila ada dua atau lebih 

kemaslahatan yang bertentangan. 

Sesuai dengan graduasinya, maka yang paling utama adalah 

tingkatan mas}lah}ah d}aru>ri>yah, kemudian mas}lah}ah h}a>ji>yah dan yang 

terakhir mas}lah}ah tah}si>ni>yah. Apabila dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah 

belum dapat tercapai maka harus dicapai dengan mas}lah}ah h}a>jiyah> 

atau d}aru>ri>yah. Tetapi, apabila dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah dan 

h}a>ji>yah juga tidak bisa dicapai maka harus dicapai dengan mas}lah}ah 

d}aru>ri>yah.
58

 

3. Dari segi kemanfaatannya, mas}lah}ah dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Mas}lah}ah ‘A<mmah 

Mas}lah}ah ‘A<mmah adalah kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak 

berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 

mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam al-Qur’an 

mengandung mas}lah}ah ‘a>mmah, termasuk mayoritas fard}u kifa>yah 

misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat 

mujtahid dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

keberlangsungan hidup manusia. 
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b. Mas}lah}ah Kha>s}s}ah 

Mas}lahah Kha>s}s}ah adalah kemaslahatan yang menyangkut 

kepentingan pribadi atau komunitas kecil. Mas}lah}ah kha>s}s}ah 

terkandung dalam sebagian hukum-hukum al-Qur’an dan mayoritas 

isi hadith. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (fasakh). 

Pentingnya pembagian kedua mas}lah}ah ini berkaitan dengan 

prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya 

terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan 

kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.
59

 

4. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut Mus}tafa> al-

Sha’labi>, guru besar us}ul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, mas}lah}ah 

dibagi menjadi dalam dua bentuk, yaitu:
60

 

a. Mas}lah}ah Tha>bitah 

Adalah Imas}lah}ah yang bersifat tetapi, tidak berubah sampai 

akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti s}alat, 

puasa, dan haji. 

b. Mas}lah}ah Mutaghayyira 

Merupakan kemaslahatan yang berubah sesuai dengan 

perubahan waktu, tempat dan subyek hukum. Kemaslahatan ini 

berkaitan dengan permasalahan mu’a>malah dan adat kebiasaan. 
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Perlunya pembagian ini menurut Mus}tafa al-sha’labi dimaksudkan 

untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang dapat berubah 

dan yang tidak.  

E. Mas}lah}ah dalam Penetapan Hukum Islam 

Pada dasarnya, ahli us}u>l al-fiqh menamakan mas}lah}ah sebagai tujuan 

Allah selaku Pencipta syariat (maqa>s}id al-ahari>’ah).
61

 Maqa>s}id al-Shari>’ah 

sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Tujuan yang 

dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia 

dan di akhirat.
62

 Tujuan tersebut hendak dicapai melalui takli>f, yang 

pelaksanaan tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-

Qur’an dan Hadith. 

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, 

berdasarkan penelitian us}uliyyin, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara 

dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat 

memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan 

adanya madsadah, ketika ia tidak dapat memelihara ke lima unsur dengan 

baik.
63

 Gambaran tentang teori maqa>s}id al-shari>’ah, berikut ini akan 

dijelaskan kelima pokok kemaslahatan tersebut adalah: 
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1. Kemaslahatan Memelihara Agama (حفظ الدين) 

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar 

kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk 

lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi 

dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala 

sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri 

maupun dari ekternnya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad (perang) 

pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. 

Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau 

melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah.
64

 

2. Kemaslahatan Mmelihara Jiwa (حفظ النفس) 

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, 

penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam 

eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan 

sanksi yang tidak ringan, seperti qis}as} dalam pembunuhan dan 

penganiayaan, serta nacaman serius bagi mereka yang mencoba 

membunuh dirinya. 

3. Kemaslahatan Memelihara Akal (حفظ العقل) 

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya 

dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan 

akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan 
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berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan 

minum khamr dan menghukum pelakunya dengan hukuman had.
65

 

4. Kemaslahatan Memelihara Keturunan (حفظ النسل) 

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di 

samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka 

memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. 

Dalam rangka ini Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah 

dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis 

keturuna yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi 

untuk kehidupan akhirat. 

5. Kemaslahatan Memelihara Harta (حفظ املال) 

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di 

atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah 

sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan 

diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu 

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan 

melarang mengambil harta orang lain (mencuri).
66

 

Penggunaan mas}lah}ah sebagai metode penggalian hukum tak dapat 

diremehkan. Kapasitas hukum Islam justru akan kian besar dalam 

mengakomodasi persoalan-persoalan baru. Kemaslahatan yang ingin 

diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan 
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sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, mererial-spiritual, maslahat 

individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Semua 

terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis golongan , 

status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa 

atau rakyat. 

Penerimaan mas}lah}ah baik sebagai tujuan tashri’ Islami atau sebagai 

sumber (dasar) penetapan hukum dalam tataran filosofis dapat dikatakan 

telah mencapai tingkat kebenaran yang pasti (qat’i). Lebih-lebih dalam 

tataran tekstual Qur’ani, sehingga kebenarannya tidak perlu diperdebatkan 

lagi, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, agalitarianisme, toleransi, 

musyawarah dan prinsip-prinsip universal lainnya. Bahkan al-Thufi 

mengatakan mas}lah}ah merupakan sumber hukum yang paling valid 

dibandingkan nas}s} sekalipun, bahkan apabila terdapat pertentangan antara 

keduanya maka mas}lah}ah lah yang harus mendapat prioritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

FATWA YU<SUF QARAD{A<WI< TENTANG WARIS BEDA AGAMA 

A. Biografi Yu>suf Qarad{a>wi> dan Karya-karyanya 

1. Latar Belakang Yu>suf Qarad{a>wi> 

Syaikh al-Qarad{a>wi> adalah seorang dai yang alim, seorang pakar 

fikih sekaligus guru, ahli ushul fikih sekaligus ahli tafsir, aktivis dakwah 

sekaligus pendidik, penyair yang sastrawan, dai sekaligus pembina, 

intelektual sekaligus akademisi, penulis yang andal, serta ulama Islam. 

Nama lengkapnya adalah Yusu>f bin Abdulla>h bin Yusu>f bin Ali> Al-

Qarad{awi>. Nasabnya merujuk kepada perkampungan yang bernama “Al-

Qard{ah” di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir. 

Syaikh al-Qarad{a>wi> dilahirkan pada tanggal 1 Rabiul Awal 1345 

Hijriyah bertepatan dengan 9 Desember 1926 Masehi di daerah Shift 

Thurab, salah satu daerah di Markaz Al-Mahalliyah Al-Kubra Provinsi 

Al-Gharbiyah, Mesir. Syaikh Yu>suf al-Qarad{a>wi> ditinggal ayahnya saat 

berusia dua tahun. Dia memiliki orangtua yang pengasih dan penyayang. 

Setelah ditinggal wafat ayahnya, Yu>suf Qarad{a>wi> diasuh oleh 

pamannya, yang bernama Ahmad. Pamannya adalah orang yang sangat 

istiqamah menjalankan ajaran Islam.
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Pamannya juga yang mengantarkan Qarad{a>wi> kecil ke surau tempat 

mengaji. Di tempat itu Qarad{a>wi> terkenal sebagai seorang anak yang 
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sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur’an 

dan menguasai hukum-hukum tajwidnya denga sangat baik. Itu terjadi 

pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang 

di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang 

relatif muda, khususnya pada shalat subuh. Sedikit orang yang tidak 

menangis saat shalat di belakang Qarad{a>wi>. Setelah itu dia bergabung 

dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan 

menengahnya di lembaga pemdidikan itu dan selalu menempati ranking 

pertama. Kecerdasannya telah nampak sejak dia kecil, sehingga salah 

seorang gurunya memberi gelar dengan “allamah” (sebuah gelar yang 

biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat 

luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat 

kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. 

Yūsuf al-Qarad{āwī melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi 

Universitas al-Azhar, Kairo dengan mengambil bidang studi agama pada 

Fakultas Ushuluddin dan mendapatkan shahādah ‘āliyah (1952-1953). 

Yūsuf al-Qarad{āwī sangat menonjol prestasinya, dan berhasil 

menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik. Kemudian dia 

melanjutkan pendidikan ke Jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di 

jurusan ini pun dia lulus dengan prestasi terbaik di antara 500 

mahasiswa serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat 

pengajar. Yūsuf al-Qarad{āwī juga melanjutkan studinya di Program 

Pascasarjana (Dirāsah al-‘Ulyā), Universitas al-Azhar Kairo dengan 



 

 

mengambil jurusan Tafsir Hadis, karena mengiktui saran dari seniornya 

Muhammad Yūsuf Mūsā.  

Selanjutnya Qarad{āwī berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 

program Doktor dengan disertasi Fiqh al-Zakāh pada tahun 1972 dan 

berhasil memperoleh predikat cumlaude. Walaupun latar belakang 

pendidikan Yūsuf al-Qarad{āwī berasal dari Fakultas Ushûluddin—

yang  mengkaji masalah aqidah, falsafah, tafsir dan hadis, tidak berarti 

ia tidak memahami masalah-masalah hukum Islam, seperti fikih dan 

ushûl fikih. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang ditekuni oleh al-

Qarad{āwī yaitu tafsir, hadis dan bahasa Arab, maka dapat dikatakan 

bahwa tafsir hadis itulah sumber utama hukum Islam, dan bahasa Arab 

merupakan alat utama untuk memahami keduanya. Selain itu, ilmu 

ushûl fikih itu sendiri sebenarnya merupakan ilmu yang diramu dari 

berbagai ilmu lain, salah satu yang terpenting adalah ilmu bahasa Arab. 

Seluruh kaidah bahasa Arab ditransfer oleh ulama ushûl untuk 

memahami nash Alquran dan hadis dari aspek kebahasaan (linguistic). 

Sejak Yu>suf al-Qarad{a>wi> menginjakkan kakinya di pintu gerbang 

Al-Azhar, harapan dan cita-citanya tak pernah hilang dari benaknya. Dia 

pernah menyatakan secara terus-terang tentang salah satu dari cita-

citanya ketika masih duduk dibangku kelas satu aliyah. Pada waktu itu, 

guru ekstrakurikuler masuk ke dalam kelas dan menanyakan kepada 

setiap murid tentang cita-cita dan impiannya. Diantara cita-cita mereka 

adalah ingin menjadi perwira militer, guru, dan ulama. Ketika 



 

 

pertanyaan itu sampai kepada Yu>suf al-Qarad{a>wi>, dia berkata, “Aku 

ingin menjadi Grand Syaikh of Al-Azhar.”
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Yu>suf Al-Qarad{a>wi> memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga 

putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan 

anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan 

bakat serta kecenderungan masing-masing, dan hebatnya lagi, dia tidak 

membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan 

anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor 

fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar 

doktor dalam bidang kimia juga di Inggris, sedangkan yang ketiga masih 

menempus S3nya. Adapun yang keempat telah menyelesaikan 

pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang 

pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang 

kedua belajar di Universitas Dar al-Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu 

telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. 

2. Karya-karya Yu>suf al-Qarad{a>wi> 

Dalam dunia pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yu>suf al-

Qarad{a>wi> menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. 

Selain memberi kuliah dan seminar, ia telah menulis sekitar 125 buku 

dalam berbagai demendi keIslaman, seperti: fiqh dan ushul fiqh, 

ekonomi Islam, Ulum Alquran dan Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh 

prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, 
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penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-

tokoh Islam dan lainnya.
69

 

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa 

termasuk bahasa Indonesia, tercata sedikitnya 55 judul buku Qarad{a>wi> 

yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi karena 

mengingat ruang dan lembaran tersedia, berikut ini hanya akan 

disebutkan sejumlah karya al-Qarad{a>wi>, antara lain: 

a. Al-H}ala>l wa al-H}ara>m fi al-Isla>m (halal dan Haram dalam Islam); 

b. Fiqh al-Zaka>t, yang berasal dari Disertasinya yang berjudul “Al-

Zakat fi al-Isla>m wa Ataruba fi H}all al-Mashakil al-Ijtima>’iyah” 

(Zakat dalam Islam dan Pengaruh bagi Solusi Problematika Sosial); 

c. Al-Ijtiha>d fi al-Syari>’at al-Isla >miah ma’a Nazarat Tahli>liyah fi al-

Ijti>hadi al-Mu’a>shir (Ijtihad dalam Syari’at Islam dan beberapa 

Ijtihad Kontemporer); 

d. Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifa>h wa al-Had{arah (Sunnah 

sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban); 

e. Mushkilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Isla>m (Problema 

Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam); 

f. Hady al-Isla>m Fata>wa> Mu’a>s}irah (Petunjuk Islam, Fatwa-fatwa 

Kontemporer); 

g. Madkhal li Di>rasat al-Syari>’ah al-isla>miyah (Pengantar studi 

Syari’at islam); 
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h. Dirasah fi fiqh maqa>shid al-Syari>’ah baina al-Maqa>shid al-kulliyah 

wa al-Nus}us} al-Juz’i >yah (Fiqih Maqashid Syari’ah: Moderasi Islam 

antara Aliran Tekstual dan aliran Liberal); 

i. Fawa>’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-H{ara>m (Manfaat Diharamkannya 

Bunga Bank); 

j. Dawr al-Qiya>m al al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Isla>m (Peranan Nilai 

dan Akhlak dalam Ekonomi Islam); 

k. Dur al-Zaka>t fi alaj al-Mus}kilat al-Iqtisa>diyyah (Peranan Zakat 

dalam Mengatasi Masalah Ekonomi); 

l. Kayfa Nata>’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana 

Berinteraksi dengan Sunnah); 

m. Al-Tarbiyah al-Isla>miyah wa Madrasah H}asan al-Ba>na (Pendidikan 

Islam dan Pembinaan Hasan al-Bana). 

Selain karya diatas, al-Qarad{a>wi> juga banyak menulis buku tentang 

tokoh-tokoh Islam seperti al-Ghazali>, para Wanita Beriman dan Abu> 

H}asan al-Nadwi>. Al-Qarad{a>wi> juga menulis buku Akhlak berdasarkan 

al-Qur’an dan al-Sunnah, kebangkitan Islam, Sastra dan Sya’ir serta 

banyak lagi yang lainnya.
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B. Fatwa Yu>suf Qaradha>wi> Tentang Waris Beda Agama 

Jumhur Fuqaha (mayoritas ulama) yang berpendapat bahwa orang 

muslim tidak mewarisi dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak 

mewarisi dari orang muslim. Perbedaan agama menjadi penghalang 

mendapat warisan. Pendapat ini merupakan pendapat Khulafaur 

Rasyidin, para imam empat Madzhab (Syafi’i, Hambali, Maliki, dan 
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Hanafi), pendapat kebanyakan ulama, serta yang banyak diikuti umat 

Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Namun, dalam 

riwayat dari Umar, Mu’adz, dan Mu’awiyah yang terdapat dalam kitab 

al-mughni disebutkan bahwa mereka memperbolehkan orang muslim 

mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari 

orang muslim. Riwayat ini berasal dari Muhammad ibnul-Hanafiyah, 

Ali bin Husain, Sa’id ibnul Musayab, Masruq, Abdullah bin Mu’aqil, 

asy-sya’bi, Yahya bin Ya’mar dan Ishaq.
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Diriwayatkan pula bahwa Yahya bin Ya’mar mendatangi dua orang; 

Yahudi dan Muslim yang sedang bertengkar tentang warisan saudara 

mereka berdua yang kafir. Kemudian dia (Yahya bin Ya’mar) 

memberikan warisan kepada orang muslim. Dengan dalil bahwa orang 

muslim mendapat warisan dari orang kafir. Ia mengatakan bahwa Abu 

Aswad berkata kepadanya bahwa seseorang memeberitahukannya 

bahwa Mu’adz memberitahukannya,”Sesungguhnya Rasulullah 

bersabda,  

الا ياْنقُُص  ُم ياِزْيُد وا  اإِلْسَلا
“Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang.” (HR. Ahma>d 

Abu> Dawu>d, dan al-H{aki>m). 

 

Artinya, para imam empat madzhab telah berpendapat bahwa 

perbedaan agama telah menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Namun 

ada pula beberapa para ulama yang membolehkan orang muslim mewarisi 

dari orang kafir. Walaupun orang muslim bisa mendapatkan warisan dari 

orang kafir, itu semua tidak akan menjadikan sebab kefakiran dan 

kekurangan bagi pemeluknya, karena Islam menjadi sebab bertambahnya 

kebaikan. 

Karena kita (umat Islam) diperkenankan menikahi wanita-wanita 

mereka (orang-orang kafir), sedang mereka tidak boleh menikahi wanita 

muslimah. Karena itu pula, kita dapat mewarisi dari mereka, sedang mereka 

tidak dapat mewarisi dari kita. Saya membenarkan dan saya setuju dengan 
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pendapat ini. Meskipun jumhur ulama tidak menyetujuinya. Saya kira Islam 

tidak menghalangi, menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi 

kepentingan umatnya. Apalagi, dengan harta peninggalan atau warisan itu 

dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada-Nya, dan 

menolong menegakkan agama-Nya yang benar ini. Bahkan, sebenarnya harta 

ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat 

kepada-Nya.
72

  

Yu>suf al-Qarad{awi> juga menjelaskan “Tentu orang yang paling utama 

memilikinya adalah orang-orang yang beriman pada-Nya. Maka, ketika 

undang-undang negara membolehkannya untuk mendapatkan warisan atau 

peninggalan, seharusnyalah kita tidak boleh menghalanginya dan 

membiarkan orang-orang kafir memanfaatkannya. Pasalnya, dalam berbagai 

segi bisa menjadi haram. Bahkan, menjadi bahaya dan ancaman bagi kita 

sendiri (umat Islam).” 

 

Yu>suf al-Qaradha>wi> menyetujui pendapat diatas yang mengatakan 

bahwa orang muslim mendapat warisan dari orang kafir. Meskipun jumhur 

ulama tidak menyetujuinya. S\ebagaimana kita boleh menikahi wanita-

wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita. Karena 

harta yang kita miliki itu adalah berasal dari Allah SWT. Maka dengan 

adanya pembagian warisan tersebut bertujuan untuk membuat kita (umat 

Islam) lebih taat kepada-Nya. 

Adapun bunyi hadits,”Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir 
dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”, kita menafsirkannya 

sebagaimana ketika madzhab Hanafi mentakwilkan bunyi hadits, 

افِر  الا يُْقتاُل ُمْسلٌِم بِكا
“Seorang muslim tidak membunuh orang kafir.” (al-Hadits) 
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Maksud kafir dalam hadits diatas adalah bukan kafir harbi yaitu kafir 

yang memerangi umat Islam. Artinya orang muslim hanya tidak mewarisi 

dari kafir harbi dikarenakan terputusnya hubungan antara keduanya. Tetapi 

orang muslim hanya boleh mewarisi dari yang bukan kafir harbi saja. 

Imam Ibnul Qayyim menuturkan masalah orang muslim yang 

mewarisi dari orang kafir dalam kitabnya, Ahkam Ahlidz-Dzimah, ia 

menyebutkan beberapa pendapat dan kemudian membenarkan pendapat 

bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir. Pendapat tersebut Ia 

mengambil dari gurunya, Ibn Taimi>yah. Dalam kitabnya itu, ia mengatakan 

sebagai berikut: 

“mengenai kewarisan untuk orang muslim dari orang kafir, para 

ulama salaf (klasik) berbeda pendapat. Namun, kebanyakan mereka 

berpendapat bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, 

sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Pendapat ini 

juga yang diambil para imam empat mazhab dan para pengikutnya. Namun, 

ada juga yang berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang 

kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Pendapat 

terakhir ini adalah pendapat Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah bin Abu Shufyan, 

Muhammad ibnul Hanifiyah, Muhammad Ali bin Husain (Abu Ja’far al-

Baqir), Sa’id ibnu Musayab, Masyruq bin Ajda’, Abdullah bin Mughafal, 

Yahya bin Ya’mar, dan Ishak bin Rawahah.
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Pendapat ini pula yang dipilih Imam Ibn Taimi>yah. Diantaranya 

mereka menyatakan, kita mewarisi dari mereka (orang-orang kafir) dan 
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mereka tidak, sebagaimana kita (boleh) menikahi wanita-wanita mereka dan 

mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita kita. Adapun mereka yang 

melarang orang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir, bersandar 

dengan hadits muttafaq ‘alaih, “Orang muslim tidak mewarisi dari orang 
kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.” Menurut mereka 

inilah dalil yang melarang seorang muslim mewarisi dari orang munafik, 

orang zindik (ateis) dan orang murtad. 

Dalam hal ini Ibn Taimi>yah, mengatakan, ‘telah ditetapkan menurut 

sunnah Nabi saw. Bahwa beliau memberlakukan ketentuan hukum kepada 

orang-orang kafir dan munafik. Mereka mewarisi dan kita mendapat warisan 

dari mereka. Ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay dan orang-orang 

munafik lainnya, Rasulullah melarang menziarahi dan memohon ampunan 

untuk mereka. Tetapi, mereka tetap mendapat warisan dari orang muslim 

dan mewarisi kepada orang-orang muslim. Sebagaimana Abdullah bin Ubay 

mewariskan hartanya kepada putranya. Nabi tidak pernah mengambil sedikit 

pun harta peninggalan orang-orang munafik dan tidak pernah 

menyatakannya sebagai harta fai’ ‘harta rampasan dari orang-orang kafir 

tanpa peperangan’. Tetapi, dengan memberikannya kepada para ahli 

warisnya.’
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Selain Yu>suf al-Qarad{a>wi>, Ima>m Ibn Taimi>yah juga sepakat bahwa 

orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak 

mewarisi dari orang muslim. Karena kita (orang muslim) dapat menikahi 

wanita-wanita mereka (orang kafir). Akan tetapi, Imam Ibn Taimi>yah juga 

berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir dan orang 

munafik. Hal ini juga terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu orang 

munafik yang meninggal dunia telah mewariskan hartanya kepada putranya 

yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga mengatakan ketika ada orang 

munafik meninggal dunia kita dilarang untuk menziarahi ataupun 

memintakan ampunan untuk mereka, tetapi kita tetap mendapatkan warisan 

dari mereka. 
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Di sini, tinjauan dalam warisan dilihat dari bentuk pertolongan yang 

tampak dari mereka (orang-orang munafik) kepada orang-orang muslim 

bukan pada nilai keimanan atau loyalitas hati mereka. Orang-orang munafik 

sering tampak melakukan pertolongan kepada orang-orang muslim dari 

musuh-musuhnya. Walaupun dari sisi lain mereka acap kali melakukan 

sebaliknya. Karena itu, dasar warisan adalah pada keumuman perbuatan yang 

tampak bukan pada ketetapan isi hati. Sedangkan, orang-orang murtad, 

sebagaimana diketahui dari para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 

Mas’ud, bahwa harta warisannya adalah untuk ahli waris dari orang-orang 

muslim juga. Dan tentu, orang murtad tidak termasuk dalam sabda Nabi saw, 

‘Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.’ 

Adapun Ahluz{ Dhi>mmah ‘orang-orang kafir yang menyerahkan diri 

dan berlindung kepada orang-orang muslim’, ketentuannya telah dijelaskan 

Mu’adz bin Jabal dan Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Menurut mereka, sabda 

Nabi bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, yang dimaksud 

“kafir” dalam hadits itu adalah kafir harbi. Jadi, bukan orang munafik, orang 

murtad, atau orang kafir adh-dhimmi. Karena lafaz “kafir” walaupun 

berkonotasi makna umum seluruh orang kafir, tetapi terkadang mengandung 

makna bagian dari orang ”kafir”. Seperti firman Allah, 

                   )140):  النساء 



 

 

Artinya: “Sesungguhnya Alla>h akan mengumpulkan semua orang munafik 

dan orang kafir di dalam Jahannam.” (QS. An-Nisa>’: 140)
75

 

Dalam ayat ini, orang-orang munafik tidak dimasukkan dalam kata 

orang-orang kafir, tetapi dibedakan. Maksudnya, orang-orang munafik 

berbeda dengan orang-orang kafir. Demikian pula dengan orang murtad, para 

fuqaha tidak pernah memasukkannya dalam makna lafaz “kafir”. Maka 

ketika orang kafir masuk Islam, ia tidak melaksanakan ibadah shalat yang 

ditinggalkannya. Lain halnya dengan orang murtad, ia harus mengganti 

ibadah yang ditinggalkannya selama ia murtad. 

Mengenai masalah tersebut ada dua pendapat, sebagian ulama 

berpendapat bahwa maksud “kafir”  di sana adalah kafir dhimni  bukan kafir 

h{arbi>. Maka, tidak diragukan lagi bahwa hadits, ‘Orang muslim tidak 

mewarisi dari orang kafir’, adalah lebih tepat berkonotasi makna kafir harbi. 

Dengan diperkenankannya orang-orang muslim menerima warisan dari orang 

kafir, dapat menarik orang-orang kafir dhimni untuk masuk Islam. Karena 

biasanya orang-orang kafir dhimni enggan masuk Islam, itu semua 

disebabkan karena mereka takut ketika keluarganya meninggal dan 

meninggalkan harta yang banyak, ia terhalangi mendapatkannya. Sehingga, 

ia tidak mewarisinya karena terhalang oleh keislamannya. 

Menurut Qarad{a>wi>, ia telah mendengar tak sedikit orang kafir yang 

menyatakan bahwa jika keislaman tidak menghalanginya mendapatkan 

warisan dari orang kafir, keengganan masuk Islam jadi berkurang dan 
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dorongan keinginan masuk Islam semakin kuat. Maka, dengan ketentuan ini 

terlihatlah kemaslahatan yang besar bagi Islam dan umat lain yang tertarik 

masuk Islam. Bahkan kemaslahatannya lebih besar dibanding dengan 

diperbolehkannya umat Islam menikahi wanita-wanita kafir. Ketentuan ini 

pun tidak menyelisihi dasar-dasar Islam. Karena sebenarnya kita (umat 

Islam) membantu ahludz dzimah dari rongrongan orang-orang kafir harbi dan 

kita melepaskan para tawanan mereka.
76

 

Warisan berhak bagi siapa yang membantu. Maka, orang-orang 

muslim dapat mewarisi dari mereka. Namun sebaliknya, jika mereka tidak 

membantu kaum muslimin, maka mereka tidak dapat mewarisi dari orang-

orang muslim. Sebab, warisan bukan karena loyalitas hati. Kalau ukurannya 

hati, tentu orang-orang munafik tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tetapi, 

ajaran As-Sunnah menyatakan mereka mendapat warisan dan mewariskan. 

Adapun orang-orang murtad, warisannya dapat mewarisi orang-orang 

muslim. Jika ketika ia murtad ada keluarganya muslim yang meninggal, ia 

tidak mendapatkan warisan. Karena ketika itu ia berarti tidak membantu si 

muslim. Sedangkan, kalau ia masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, 

hal ini akan mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang muslim 

sendiri. Maka, mazhab Imam Ahmad menyatakan ia benar-benar masih kafir 

dan tidak berhak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, jika orang murtad 

masuk Islam kembali sebelum pembagian warisan, ia mendapat warisan, 

sebagaimana dikatakan para sahabat dan tabi’in. Ini dapat menarik mereka 

masuk islam kembali. 

Maksudnya, mengenai warisan orang murtad ada dua pendapat, yakni 

ketika orang tersebut murtad sebelum pewaris muslim meninggal dunia, 

maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi jika orang yang 

murtad tersebut masuk Islam kembali sebelum pembagian warisan, menurut 
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Mazhab Imam Ahmad ia berhak mendapatkan warisan. Kecuali jika orang 

tersebut masih kafir atau dalam artian ia masuk Islam hanya karna ingin 

mendapatkan warisan saja.  

Karena warisan didasari dari sifat tolong-menolong, maka orang 

muslim hanya mewarisi dari orang kafir dzimni dan tidak mewarisi dari 

orang kafir harbi. Ibnu Taimiyah juga telah menguatkan pendapat tersebut. 

Sedangkan, penghalang mendapat warisan adalah perbuatan menyerang 

(memerangi orang muslim). Karena itu juga, kebanyakan ulama berpendapat 

bahwa orang kafir dzimni tidak mewarisi kafir harbi. Sebagiamana firman-

Nya dalam masalah diyat. 

                  

Artinya: “jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia 

mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba 

sahaya yang mukmin.” (QS. An-Nisaa’: 92)
77

 

Orang yang dibunuh kalau ia seorang muslim, maka diyatnya kepada 

keluarganya. Kalau dari ahli mistaq (sedang dalam perjanjian damai) maka 

diyatnya adalah kepada keluarganya. Dan kalau dari kaum yang memusuhi 

orang-orang Islam, maka tidak ada diyat baginya. Karena keluarganya pun 

musuh orang-orang muslim. Juga mereka tidak dapat memegang perjanjian 

(damai). Maka, diyatnya tidak dapat diberikan. Seandainya mereka 

dipercaya dapat mengadakan perjanjian damai, tentu mereka akan diberikan 

diyatnya. Karena itu, mereka tidak mewarisi dari orang-orang muslim. 
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Karena tidak ada diantara mereka saling merasa percaya dan tidak saling 

menjamin keamanan.
78

 

Orang-orang yang berpendapat bahwa kekafiran menghalangi 

mewaris dan diwaris (al-maani’uun) menyatakan bahwa kekafiran 

menghalangi hubungan saling mewarisi (baik diwarisi atau mewarisi). 

Karena itu, orang kafir tidak dapat diwarisi orang yang merdeka, seperti 

halnya pembunuh. Sedangkan, orang-orang yang berpendapat mendapatkan 

warisan (al-mauruutsuun) mengatakan bahwa pembunuh terhalang dari 

warisan karena berkaitan dengan tuduhan dan sebagai hukuman baginya, 

berlainan dengan tujuannya (membunuh agar mendapat warisan). Dari sini 

kita dapat melihat bahwa sebab warisan adalah merupakan pemberian. 

Perbedaan agama tidak termasuk dari sebab mendapatkan warisan. 

Berikut ini beberapa ketentuan warisan yang termasuk keadilan 

syariat Islam. Pertama, orang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan 

termasuk berhak mendapatkan warisan. Kedua, orang yang memerdekakan 

budaknya yang kafir mendapatkan warisan karena perwalian. Ketiga, orang 

muslim mendapat warisan dari saudara dekatnya yang kafir dzimni. 

Ketentuan pertama termasuk masalah yang diperselisihkan para sahabat dan 

para tabi’in. Adapun kedua dan terakhir, tidak diperselisihkan para sahabat. 

Bahkan, mereka menetapkan mendapatkan warisan. 

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pewarisan seperti ini adalah sesuai 

dengan ketentuan syariat. Kaum muslimin mendapatkan pemberian (jizyah) 
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dan berhak mendapatkan warisan dari ahludz dzimah. Hal ini dikarenakan 

menjaga darah mereka, tidak membunuh, menjaga harta, serta menebus 

tawanan-tawanan mereka. Dalam arti, orang-orang muslim memberi 

manfaat, menolong, dan membela mereka. Karena itu, mereka (orang-orang 

muslim) lebih utama dan lebih berhak mewarisi hartanya daripada orang 

kafir. 

Kelompok yang menyatakan orang-orang muslim terhalang 

mendapatkan warisan dari orang kafir, mengatakan bahwa mereka bersandar 

kepada hakikat perwalian (loyalitas) terputus karena perbedaan antara 

muslim dan kafir. Kelompok yang lain menjawabnya bahwa ketentuan ini 

tidak berdasar pada loyalitas batin (hati), yang menyebabkan mendapatkan 

pahala di akhirat.
79

 Seperti yang telah ditetapkan permusuhan antara kaum 

muslimin dengan orang-orang munafik, sebagaimana difirmankan Allah, 

 

 

ْرهُم ُدوُّ فاا ْحذا  هُُم ْالعا

Artinya:”Mereka adalah musuh-musuh kalian, maka berhati-hatilah.” (al-

Munaafiqun: 4)
80

 

Namun, dalam sejarah mereka tetap mewarisi dan diwarisi. Karena 

memang loyalita hati tidak menjadi syarat dalam warisan. Tetapi, dengan 

rangkaian kerja sama atau tolong-menolong. Orang-orang muslim menolong 

ahludz dzimmah, maka mereka mendapatkan warisan dari mereka. Dan 
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orang-orang ahludz dzimmah tidak menolong orang-orang muslim, maka 

mereka tidak mewarisi dari orang muslim. 

Mungkin juga pewarisan dalam hal ini bisa termasuk dalam bentuk 

wasiat ayah yang meninggal kepada anaknya. Wasiat dibolehkan dari orang 

kafir kepada orang muslim, dan dari orang muslim kepada orang kafir, bukan 

kafir harbi. Karena itu, siapapun boleh berwasiat tentang hartanya 

seluruhnya kepada siapapun, walaupun untuk anjingnya. Tentu berwasiat 

untuk anaknya adalah lebih utama. 

Seandainya saya harus mengambil pendapat yang mengatakan tidak 

ada warisan bagi orang muslim dari orang kafir, sepertinya kita wajib 

mengatakan kepada orang muslim yang ayahnya meninggal ini,”Ambillah 

harta dari peninggalan ayahmu, yang telah dinyatakan undang-undang adalah 

milikmu. Jangan kamu ambil harta itu untuk dirimu sendiri kecuali sesuai 

dengan kebutuhan kehidupanmu dan nafkan untuk keluargamu saja. 

Biarkanlah sisanya akan saya bagikan kepada kaum muslimin yang 

membutuhkannya. Atau, kepada lembaga-lembaga yang mengusahakan 

memenuhi kebutuhan kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di 

suratmu. Juga jangan kau berikan hartamu pada pemerintahan (di negaramu 

yang non-Islam), karena malah harta itu sering digunakan untuk kepentingan 

lembaga-lembaga misionaris, dll.” 

Ketentuan ini sebagaimana fatwa saya mengenai harta yang 

didapatkan dari jalan haram seperti bunga bank. Kami dan lembaga-lembaga 

fiqih telah berfatwa, melarang meninggalkan bunga (yang menjadi haknya) 

di bank dengan sistem riba, apalagi di negara-negara Barat. “Ambillah harta 

itu untuk dimanfaatkan, atau untuk disalurkan demi kebaikan dan 

kemaslahatan bagi Islam dan umatnya.”
81

 

Maksudnya, jika tidak ada warisan bagi orang muslim dari orang 

kafir, maka kita wajib mengatakan kepada ahli waris muslim untuk 

mengambil harta peninggalan pewaris yang telah ditetapkan untuk menjadi 

miliknya sesuai undang-undang. Dan katakan juga bahwa harta tersebut 

jangan sampai digunakan untuk kepentingan keluargamu kecuali  sesuai 
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dengan kebutuhan kehidupanmu dan nafkan untuk keluargamu saja. 

Kalaupun harta tersebut ada sisanya, berikan harta tersebut kepada orang 

muslim yang membutuhkan. 

Berdasarkan uraian Yusuf Qaradhawi di atas, maka inti pendapatnya 

sebagai berikut: orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan 

orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. 

Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang 

bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta 

peninggalan atau warisan yang dapat membantu mantauhidkan Allah, taat 

kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya 

harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk 

bermaksiat kepada-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH TERHADAP FATWA YU<>SUF AL-QARAD}A<WI<> 

TENTANG WARIS BEDA AGAMA 

A. Analisis mas}lah}ah terhadap fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> tetntang waris beda 

agama 

Pada dasarnya, ahli us}u>l al-fiqh menamakan mas}lah}ah sebagai tujuan 

Allah selaku Pencipta syariat (maqa>s}id al-ahari>’ah). Maqa>s}id al-Shari>’ah 

sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Tujuan yang 

dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia 

dan di akhirat.
82

 Tujuan tersebut hendak dicapai melalui takli>f, yang 

pelaksanaan tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-

Qur’an dan Hadith. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan 

akhirat, berdasarkan penelitian us}uliyyin, ada lima unsur pokok yang harus 

dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. 

Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa bidang 

mas}lah}ah yang diambil oleh Yu>suf al-Qarad}awi> dalam menetapkan fatwanya 

ada 3 yaitu: dalam hal hifz{ al-di>n (memelihara agama), hifz{ al-nafs 

(memelihara jiwa), dan hifz{ al-ma>l (memelihara harta).
83
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Dalam hal hifz{ al-di>n (memelihara agama), hal ini dikarenakan bahwa 

ketika seorang anak yang Muslim dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, 

maka dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta. Seorang 

Muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang kafir, 

tetapi bisa saja goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut. 

Jadi kebolehan Muslim mewarisi kafir tidak berarti seorang Muslim akan 

bertambah kuat keislamannya karena mewarisi harta dari orang kafir, tetapi 

semata-mata adalah untuk menjaga keimanan seorang Muslim dari godaan 

harta benda dunia yang seringkali meruntuhkan keimanan seorang Muslim. 

Selain itu, kebolehan Muslim mewarisi kafir akan mendatangkan 

kemaslahatan yang sangat besar, karena berapa banyak orang-orang yang 

ingin masuk Islam namun menunda keinginannya tersebut hanya jarena 

khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya yang kafir dan kaya raya.
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Dalam hal hifz{ al-nafs (memelihara jiwa), kebolehan Muslim 

mewarisi kafir memiliki beberapa kemaslahatan pada level ha>jjiyat 

(komplementer), diantaranya adalah demi mencegah umat Islam dari 

lemahnya hidup karena kemiskinan dan kehinaan umat Islam karena 

meminta-minta kepada orang lain. Jelas kebolehan tersebut akan lebih dapat 

menjamin keberlangsungan hidup umat Islam walaupun itu hanya sebuah 

keluarga Muslim yang kecil. Sehingga dengan terjaminnya keberlangsungan 

hidup suatu keluarga Muslim, maka sama artinya dengan menjamin 
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eksistensi Islam dalam suatu daerah dimana keluarga Muslim tersebut 

bertempat tinggal. 

Seorang Muslim yang diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya 

yang kafir, maka tentu saja ia tidak akan menjadi peminta-minta. Harta yang 

berada ditangan seorang Muslim tidak hanya akan dapat membantu kuatny 

umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memelihara 

Islam dari umat yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh musuh-musuh 

Islam yang ingin menguasai kaum Muslimin. Selain itu juga kekayaan 

tersebut akan menjaga harga diri umat Islam dari kehinaan karena 

kemiskinan.
85

 

Dalam hal hifz{ al-ma>l (memelihara harta), selain untuk menghindari 

kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman 

kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga 

Muslim, dan tentu saja kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda 

dan kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh 

orang kafir dan tidak digunakan untuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh 

anaknya yang Muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan 

kepada Allah. 

Harta yang dimiliki seorang Muslim dari mewarisi kafir, tentu saja 

dapat dipergunakan untuk perjuangan Islam dalam berbagai bidang, mislanya 

pendidikan, dakwah Islam dan lain-lainnya. Islam akan semakin kuat dengan 

kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan harta yang dimiliki tersebut 
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dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam, membiayai perjuangan Islam, 

pendidikan, menolong kaum fakir miskin yang beragama Islam, yang mana 

hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islam ketika harta waris dari 

kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak Muslim. 

Maka jelas harta trsebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam 

daripada ketika harta tersebut berada ditangan kaum kafir yang tidak pernah 

terbesit didalam hatinya untuk memikirkan perjuangan agama Islam. Selain 

itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat 

digunakan untuk memelihara eksistensi Islam di muka bumi ini. 

B. Analisis Tingkat Kepentingan Fatwa Yu>suf al-Qarad}awi> Tentang Waris 

Beda Menurut Konsep Mas}lah}ah 

Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain 

adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak 

mas}lah}ah sama halnya dengan membekukan shari>’ah. Jika dikategorikan dari 

segi prioritasnya, ‘ulama us}u>l fiqh mengaktegorikan kepentingan manusia 

menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: D}aru>ri>yah, h}a>ji>yah dan tahsi>ni>yah.
86

 

Mas}lah}ah d}aru>ri>yah adalah mas}lah}ah yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, ia akan merasakan adanya 

mafsadah ketika ia tidak memelihara lima pokok aspek kemaslahatan.
87

 

Sedangkan mas}lah}ah h}a>ji>yah Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan 

oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. 
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Artinya, ketiadaan aspek h}a>ji>yah ini tidak akan sampai mengancam 

eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar 

menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.
88

 Dan yang terakhir adalah  

mas}lah}ah tahsi>ni>yah Yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan 

kelima mas}lah}ah, tidak pula dalam rangka ih}tiya>t, namun dimaksudkan 

untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima mas}lah}ah tersebut.  

Sesuai dengan graduasinya, maka yang paling utama adalah tingkatan 

mas}lah}ah d}aru>ri>yah, kemudian mas}lah}ah h}a>ji>yah dan yang terakhir mas}lah}ah 

tah}si>ni>yah. Apabila dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah belum dapat tercapai maka 

harus dicapai dengan mas}lah}ah h}a>jiyah> atau d}aru>ri>yah. Tetapi, apabila 

dengan mas}lah}ah tah}si>ni>yah dan h}a>ji>yah juga tidak bisa dicapai maka harus 

dicapai dengan mas}lah}ah d}aru>ri>yah. 

Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu 

berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara 

syar’i. Definisi lainnya dikemukakan oleh Ali Al-Shabuni bahwa kewarisan 

adalah sebuah aturan perpindahan properti dari pemilinya yang sudah mati 

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik peninggalannya itu berupa 

sesuatu yang bersifat konkret seperti harta benda maupun yang lebih abstrak 

berupa hak.
89

 

                                                 
88

 Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

123.  
89

 Muhammad Ali Al-Shabuni, Al-Mawa>rits Fi Al-Syari>’ah Al-Isla>miyah (Beirut: Da>r al-

Qa;am, 1989), 32.  



 

 

Apabila dikaitkan dengan kalimat “beda agam”, maka maksudnya 

adalah masalah pembagian harta waris yang melibatkan antara seseorang 

yang beragama Islam dengan orang yang non muslim. 

Berbicara mengenai waris beda agama, Yu>suf al-Qarad{a>wi> 

menjelaskan dalam bukunya Hadyu> al-Isla>m Fata>wi> Mu’a>s}irah bahwa orang 

Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu 

sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak 

menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi 

kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan 

yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, yaat kepada-Nya dan 

menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan 

sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya. 

Dibolehkannya Muslim mewarisi non-muslim akan mendatangkan 

kemaslahatan yang lebih besar bagi muslim dan agama Islam daripada 

dibolehkannya pernikahan dengan wanita ahlul kitab, dan hal ini tidak 

bertentangan dengan kaidah dalam ilmu ushul. Karena sesungguhnya kaum 

Muslimin menolong ahli dzimmi, berperang untuk mereka, melindungi untuk 

keluarga mereka. Dan kewarisan berlaku karena adanya semangat tolong 

menolong, maka kaum Muslimin mewarisi mereka. Sementara mereka tidak 

menolong kaum Muslimin sehingga tidak mewarisinya. Karena dasar 

kewarisan bukanlah kesetiaan hati, seandainya demikian maka orang 



 

 

munafiq tidak menerima waris dari orang Islam, namun di dalam Sunnah 

mereka mewarisi dan mewariskan.
90

 

Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh Yu>suf al-

Qarad}awi>. Menurutnya, illat dari masalah waris adalah semangat tolong-

menolong, bukan perbedaan agama. Menurut al-Qarad}awi>, ‘illat dalam 

masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya 

perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi ‘illat dalam masalah 

ini. Ajaran Islam dan umat Islam menolong ahlu dhi>mmah, maka umat Islam 

menerima warisan dari mereka, sedangkan ahlu dhi>mmah dengan 

kekafirannya itu tidak menolong umat Islam, maka mereka tidak menerima 

warisan dari umat Islam. Karenannya ia berkeyakinan bahwa dasar waris 

bukanlah ikatan hati.
91

 

Tampaknya, fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> yang menyatakan bahwa 

adanya semangat tolong-menolong yang membolehkan seorang Muslim 

menerima warisan dari keluarga non-Muslimnya adalah semangat tolong-

menolong dalam lingkup hubungan darah dan pernikahan, bukan di luar itu. 

Karena jika adanya semangat tolong-menolong dimaknai secara bebas 

sebagai dasar dibolehkannya Muslim dan non-Muslim salaing mewarisi, 

maka justru tidak hanya Muslim yang dibolehkan menerima warisan dari 

non-Muslim, tetapi non-Muslim juga dibolehkan menerima warisan dari 

muslim.  
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Meskipun seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal 

tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang 

bermanfaat bagi orang muslim itu sendiri. Sehingga apabila dilihat dari segi 

tingkatan mas}lah}ah sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk ke dalam 

kategori mas}lah}ah h}a>jiyah, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk 

menghindari kesulitan dalam agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Analisis 

Mas}lah}ah Terhadap Fatwa Yusu>f al-Qarad}a>wi> Tentang Waris Beda Agama”, 

yaitu: 

1. Pada dasarnya, ahli us}u>l al-fiqh menamakan mas}lah}ah sebagai tujuan 

Allah selaku Pencipta syariat (maqa>s}id al-ahari>’ah). Maqa>s}id al-Shari>’ah 

sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Dalam 

Maqa>s}i>d al-shari>’ah ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 

diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Maka dapat dikatakan bahwa analisis mas}lah}ah dari fatwa 

Yu>suf al-Qarad}awi> dalam menetapkan fatwanya ada 3 yaitu: dalam hal 

hifz{ al-di>n (memelihara agama). Ini berarti seorang Muslim akan 

bertambah kuat keislamannya karena mewarisi harta dari orang kafir, 

hifz{ al-nafs (memelihara jiwa), yaitu demi mencegah umat Islam dari 

lemahnya hidup karena kemiskinan dan kehinaan umat Islam karena 

meminta-minta kepada orang lain. dan hifz{ al-ma>l (memelihara harta), 

yaitu untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta 



 

 

oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga 

kepemilikan harta oleh suatu keluarga Muslim.  

2. Meskipun seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal 

tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang 

bermanfaat bagi orang Muslim itu sendiri. Sehingga apabila dilihat dari 

segi tingkatan mas}lah}ah sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk ke 

dalam kategori mas}lah}ah h}a>jiyah, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan 

untuk menghindari kesulitan dalam agama. Karena Menurut Yusu>f al-

Qarad}awi> Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan 

yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian 

ini, diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan yu>suf al-Qarad{a>wi>. 

Bahwa kewarisan beda agama menurut pemikiran yu>suf al-Qarad{a>wi> 

tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebagai penyelesaian dalam 

masalah kewarisan di masyarakat khususnya pada keluarga yang dalam 

pernikahannya antara orang muslin dan non-muslim, sehingga terdapat 

wacana baru dalam penentuan hukum kewarisan. Dan diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya untuk membahas lebih kompleks terkait waris 

beda agama. Dikarenakan kajian masalah waris ini sangat berperan 

dalam kehidupan, khususnya di Indonesia dan negara-negara yang 

mempunyai masyarakat muslim minoritas. 



 

 

2. Dalam membentuk hukum waris nasional di masa datang, hendaknya 

pembentukan undang-undang mempertimbangkan pendapat Yu>suf al-

Qarad{a>wi> yang bersangkutan dengan kewarisan beda agama. Walaupun 

di dalam KHI sudah menyiratkan masalah tersebut namun perlu bunyi 

pasal yang tegas dan konkret sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. 
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