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BOLEHKAH MEWARISI HARTA YANG BERCAMPUR DENGAN HASIL RIBA?
Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad al-Junaid haﬁzhahullah
? Pertanyaan:
ً ﻣﺎت أﺑﻲ وﺗﺮك ﻟﻨﺎ
 ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل؟،ﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ
Ayah saya wafat dan meninggalkan untuk kami harta di bank yang beliau campur dengan
keuntungan dari riba, maka apakah harta semacam ini boleh bagi kami?
? Jawaban:
 ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﺈن ﻟﻮرﺛﺘﻪ أﺧﺬ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ،ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ِﻣﻦ ﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﻌﻪ ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ
 وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮع واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻴﺐ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹرث اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
Apa yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut setelah kematiannya berupa harta di bank
yang bercampur dengan keuntungan dari riba, maka para ahli warisnya hanya boleh
mengambil harta pokoknya saja, kemudian harta tersebut dibagi-bagi diantara mereka
dengan ketentuan warisan yang ditetapkan oleh syari’at, bukan dengan undang-undang yang
menyelisihi syari’at yang menyamakan bagian antara pria dan wanita.
 وإﺻﻼح، ﺑﻞ ﻳﺼﺮﻓﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺒِﺮ؛ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ أﻛﻠﻬﺎ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،وأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ
 وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﺮﻣﺎء اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﻗﻀﺎء دﻳﻮﻧﻬﻢ،ﻃﺮق اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
Adapun keuntungan dari riba maka tidak halal untuk mereka makan dan dibagi-bagi diantara
mereka, tetapi mereka alihkan ke hal-hal yang baik, seperti shadaqah kepada orang-orang
faqir, memperbaiki jalan-jalan kaum muslimin, membantu orang-orang yang menanggung
hutang yang tidak mampu melunasinya, dan yang semisalnya.
ﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ِﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﺎﻹرث
 وﻗﺪ ﻧ
Para ulama ahli ﬁqih dari madzhab yang empat telah menyatakan dengan tegas bahwa harta
yang haram tidak halal untuk diwarisi.
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ أﺧﺬه وﻗﺴﻤﺘﻪ، أ ِﻣﻦ ﺣﻼل أم ِﻣﻦ ﺣﺮام،رث ﻟﻮرﺛﺘﻪ وﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ِﻣﻦ أﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻪ َﻤﻮ
ُ وأﻣﺎ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ اﻟ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
Adapun harta yang ditinggalkan untuk ahli waris dan mereka tidak mengetahui dari mana si
mayit mendapatkannya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, maka itu halal
untuk mereka ambil dan dibagi-bagi diantara mereka, berdasarkan ijma’ para ulama.
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***
”ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ “اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب.
Hal itu disebutkan oleh Abu Zakariya an-Nawawy asy-Syaﬁ’iy rahimahullah dalam kitab beliau
“Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab.”
? Sumber : http://www.alakhdr.com/?p=1418
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