BAB II
PANDANGAN UMUM TENTANG SISTEM KEWARISAN
ISLAM
A. Pengertian Kewarisan
Kata kewarisan berasal dari waris, menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak
menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. 25
Al-mawaris ﴾ ﴿المواريثadalah disiplin ilmu Islam yang mengatur
pembagian

harta

warisan

kepada

sesiapa

yang

berhak

mendapatkannya.
Kewarisan menurut hukum Islam disebut Ilmu Faraidh
()علم الفرائض. Kadang juga disebut dengan “Mawaris”.26 Adapun
menurut istilah, pengertian warisan ialah berpindahnya harta
(hak dan kewajiban) mereka yang sudah wafat kepada golongan
yang disebut dengan ahli waris yang merupakan kerabat atau
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Poerwadirminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN
Balai Pustaka, 1985), p. 1148.
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Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum
Kewarisan Islam, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), p.13.
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kerana adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan
syari‟at Islam.27
Ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur‟an untuk
menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis,
yakni al-irs|, al-fara>id} dan al-tirkah.28
1. Al-Irs|

Al-Irs| dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar29 dari
kata waras|a, yaris|u, irs|an. Bentuk mashdar-nya bukan saja kata

irs|an, melainkan termasuk juga kata wirs|an, tura>s|an dan
wira>s|atan. Kata-kata itu berasal dari kata asli waris|a, yang
berakar kata dari huruf-huruf waw, ra dan s|a. Yang bermakna
dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.30
Sedangkan dalam Fikih Islam Al-Irs| menurut bahasa
adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana
orang yang masih itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh
27

https://brainly.co.id/tugas/22112115/diakses pada jam 15:13, tgl
13-11-2020.
28
Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur‟an: Suatu Kajian Hukum
dengan Pendekatan Tafsir Tematik..., p. 23
29
Mashdar adalah isim atau kata benda yang menunjukkan kepada
peristiwa yang tidak disertai penunjukkan waktu.
30
Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur‟an: Suatu Kajian Hukum
dengan Pendekatan Tafsir Tematik..., p. 23.
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orang yang mati. Menurut Fikih adalah apa yang ditinggalkan
oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena
kematiannya itu menjadi hak ahli waris secara syar‟i.31
2. Al-Fara>id}
Secara etimologi kata “Fara>id}” yang merupakan jama‟
(plural) dari ‚fari>d}ah‛ dengan makna maf‟ul (objek) “mafrud}”
berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebut
“hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara
pasti dalam Al-Qur’a>n dan sunnah Nabi”.32

Fara>id} menurut Imam Syafi‟i adalah bentuk jamak dari
fari>d}ah,

bermakna

mafru>d}ah,

yang

artinya

pembagian-

pembagian yang telah ditetapkan. Al-Fard}} menurut bahasa ialah
pembagian, sedangkan menurut syara‟ ialah bagian tertentu
untuk ahli waris menurut ketentuan syari‟at Islam. 33
Menurut Sayyid Sabiq Fara>id} adalah jamak dari fari>d}ah.

Fari>da}h diambil dari kata fard} yang artinya taqdir (ketentuan).
31

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid 10, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), cet. I, p. 340.
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Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada
Media, 2004), cet. I, p. 39.
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Syekh Muhammad Abid As-Sindi, Musnad Syafi‟i juz II, (Jakarta:
Sinar Baru Algesindo, tt), p. 1405.
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Fard} secara syar‟i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli
waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (‘ilmu

mi>ras|) dan ilmu fara>id}.34
Secara bahasa, fara>id} mempunyai beberapa pengertian,
antara lain:
1) Ketetapan (Qoth‟i), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. anNisa: 7

ت ِ ِّ َّّب ر ََس َن١
ٞ َص
ٞ َص
ّ ِ ٌِّ
ِ ٔ سب ٓ ِء
ِ ٔ ٍس َجب ِي
َ ِّٕ ٌٍِ َٚ َُْٛ ۡٱۡل َ ۡل َسثَٚ ْا
ِ َ ٌِدَٛ َٰ ٌت ِ ِّ َّّب ر ََس َن ۡٱ١
ظٗ بَْٚ َِّ ۡف ُسُٛ ۡٱۡل َ ۡل َسثَٚ ْا
ٞ َص
ِ ٔ سب ٓ ِء
َ ِّٕ ٌٍِ َٚ َُْٛ ۡٱۡل َ ۡل َسثَٚ ْا
ِ َ ٌِدَٛ َٰ ٌت ِ ِّ َّّب ر ََس َن ۡٱ١
ِ َ ٌِدَٛ َٰ ٌۡٱ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.” (Q.S. an-Nisa: 7)
2) Menurunkan (Inzal), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. AlQasas: 85

34

Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, Juz III, (Beirut: Daarul Fikr, 2006),

p. 103.
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 أ َ ۡعٍَ ُُ َِٓ َجب ٓ َءٟٓ ّ َِعَ ٖۚبد لًُ َّز ِثَٰٝ ٌَ َه ۡٱٌمُ ۡس َءاَْ ٌَ َسآد َُّن ِئ١ۡ ٍَع
َ ض
َ  فَ َسِِٞئ َّْ ٱٌَّر
ٓ١ظ ًٍََٰ ُِّ ِج
َ ِٟ فَٛ ُ٘ ٓۡ َِ َٚ َٰٜ َدُٙ ٌِث ۡٱ
“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan
hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan
kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui
orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan
yang nyata." (Q.S. Al- Qasas: 85)
3) Penjelasan (Tabyi>n), sebagaimana firman Allah dalam Q. S. AtTahrim: 2

َّ َٚ ُٖۚۡ  َٰ َِّٕ ُى٠ۡ َ ٱَّللُ ٌَ ُى ُۡ ر َِحٍَّخَ أ
َّ ض
ُُ ١ ُُ ۡٱٌ َح ِى١ٍِ َ ۡٱٌعَٛ ُ٘ َٚ ُۡۖۡ ٌَ َٰى ُىٛۡ َِ ُٱَّلل
َ لَ ۡد فَ َس
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian
membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah
Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(Q. S. At-Tahrim: 2)
4) Menghalalkan (Ihlal), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. AlAhzab: 38

َّ ض
ِِٓ ْاٛۡ ٍََٓ َخ٠ِ ٱٌَّرِٟٱَّلل ف
ُ ُٗٱَّللُ ٌَ ۖۡۥ
ِ َّ َسَّٕخ
َ َْ َِّب وَب
َ  َّب فَ َس١ِ ِ ِِ ۡٓ َح َسط فٟ
ّ ِ ٱٌَّٕجٍَٝع
زاُٚ
ً ٱَّلل لَدَ ٗزا َِّ ۡمد
ِ َّ  َوبَْ أَِۡ ُسَٚ ًُ ٖۚ لَ ۡج
“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang
telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang
demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah
berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan
yang pasti berlaku.” (Q.S. Al-Ahzab: 38)
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5) Pemberian (Atha‟), sebagaimana semboyan Bahasa Arab:
“Sesungguhnya aku telah memperoleh dari padanya suatu
pemberian bukan pinjaman”35
Dari uraian di atas maka dapat diambil sebuah
kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan faraidh adalah ilmu
yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi
ahli waris. Definisi ini juga berlaku bagi ilmu mawarits, sebab
ilmu mawarits tidak lain adalah nama lain bagi Ilmu Faraidh.36

3. Al-Tirka>h
Al-Tirka>h dalam bahasa Arab adalah mashdar dari kata
tunggal taraka, yang berakar kata dari huruf-huruf ta, ra, dan ka.
Yang tercatat 28 kali dalam Al-Qur‟an dalam berbagai konteks
kata.37

35

Asyhari Abta dan Junaidi Abd. Syukur, Ilmu Waris Al-Faraidl,
(Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), cet. I, p. 2.
36
Asymuni A. Rahman dkk. Ilmu Fiqih, (Jakarta: Departemen
Agama, 1986) cet. II, p. 2.
37
Konteks kata al-tirkah dalam Al-Qur‟an terdiri dari tiga bentuk.
Yakni, taraka 24 ayat. Tatrukhu satu ayat dan ta>riku tiga ayat.
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Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa
makna dasar, yakni membiarkan,38 menjadi,39 mengulurkan
lidah,40 meninggalkan agama41 dan harta peninggalan.42

ۡ ِٞ ُۡ وَ َّض َ ًِ ٱٌَّرُٙ ٍََُِض
َّ َت
1. ُٱَّلل
َ ٌََ٘ ۥُٗ ذٛۡ ظب ٓ َء ۡد َِب َح
َ َ لَدَ ٔ َٗبزا فٍََ َّّب ٓ أَٛۡ ٱسز
ُ ِٟ ُۡ فُٙ ر ََس َوَٚ ُِۡ ٘زٛ
َْٚص ُس
ِ  ُۡج٠ ظٍُ َٰ َّذ ََّّل
ِ ُِٕث
”Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan
api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah
hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan
mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat” (QS. AlBaqarah:17)

2. ُٕ ِف ُك٠ ِٞ وَٱٌَّرَٰٜ َ ۡٱۡلَذَٚ ِّٓ َّ ٌصدَ َٰلَزِ ُىُ ِث ۡٱ
َ ْاٍُٛاْ ََّل ر ُ ۡج ِطَُِٕٛ َٓ َءا٠ِب ٱٌَّرَٙ ُّ٠ََأ٠ٓ َٰ
ْا
ِ َّ  ُۡإ ِِ ُٓ ِث٠  ََّلَٚ بس
ِ ٌََِّٕبٌَ ۥُٗ ِزئَب ٓ َء ٱ
ٍ َٛ ص ۡف
َ ًِ َ  َِ ۡٱۡل ٓ ِخ ِۖۡس فَ َّضٍَُ ۥُٗ َو َّضٛۡ َ١ٌ ۡٱَٚ ٱَّلل
ء ِ ِّ َّّبَٟۡ  شَٰٝ ٍَع
ٞ  ِٗ ر ُ َس١ۡ ٍَع
َ ََْٚ ۡمد ُِز٠ ص ٍۡد ۖۡٗا ََّّل
َ
َ ًُٗ فَز ََس َو ۥٞ ا ِثَٚ ُٗصبثَ ۥ
َ َ اة فَأ
َّ َٚ ْ ْۗاُٛسج
َٓ٠ ََ ۡٱٌ َٰ َى ِف ِسٛۡ َ ۡٱٌمِٞۡ دَٙ٠ ٱَّللُ ََّل
َ َو

38

Q. S. al-Baqarah (2): 17.
Q. S. al-Baqarah (2): 264.
40
Q. S. Al-A‟raf (7): 176.
41
Q. S. Yusuf (12): 37.
42
Q. S. An-Nisa (4): 7, 9, 11, 12, 33 dan 176.
39
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“Hai

orang-orang

menghilangkan

yang

(pahala)

beriman,

sedekahmu

janganlah
dengan

kamu

menyebut-

nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang
yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan
dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah
dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun
dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS. Al-Baqarah:
264)

3. ُٗ َٰى ُٖۚٗ فَ َّضٍَُ ۥََٛ ٘ ٱرَّجَ َعَٚ ض
ِ  ۡٱۡل َ ۡزٌَٝ ٌََٰ ِىَّٕ ٓۥُٗ أ َ ۡخٍَدَ ِئَٚ بَٙ  ِش ۡئَٕب ٌَ َسفَعۡ ََُٰٕٗ ِثٛۡ ٌََٚ
َِ ٛۡ َ ٖۚش َٰذَّ ٌِ َه َِض َ ًُ ۡٱٌمَٙ ٍۡ َ٠ ُٗ ر َۡز ُس ۡوٚۡ َ  ۡش أَٙ ٍۡ َ٠ ِٗ ١ۡ ٍَع
ِ ٍَۡ َو َّض َ ًِ ۡٱٌى
َ ًۡ ِّ ت ِئْ ر َۡح
ََْٚزَفَ َّى ُس٠ ُۡ ُٙ ٍََّص ٌَع
ُ َزِٕ َٖۚب فَ ۡٱل٠َٰ اْ ِثبَُٛٓ َورَّث٠ِٱٌَّر
ِ ص
َ ص
َ َص ۡٱٌم
“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami
tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia
cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya
yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika
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kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika
kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).
Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang
mendustakan
(kepada

ayat-ayat

mereka)

Kami.

kisah-kisah

Maka
itu

ceritakanlah
agar

mereka

berfikir.”(QS. Al-A‟raf: 176)

َ  ُى َّب١َ ۡأ ِر٠ لَب َي ََّل
4. َ ُى َّ ٖۚب١َ ۡأ ِر٠ َْ ٍِ ِٗۦ لَ ۡج ًَ أ٠ِٚ بَ ر ُ ۡسشَ لَب ِٔ ِٓۦٗ ِئ ََّّل َٔج َّۡأر ُ ُى َّب ِثز َۡأٞ َغع
ُُ٘ َٚ ٱَّلل
ِ َّ َْ ِثُِِٕٛ  ُۡإ٠ َ ََّّلٛۡ َ ر ََس ۡوذُ ٍَِِّخَ لِّٟٔ  ِئٟٓ ٖۚ ّ َز ِثِٟٕ َّ ٍَّع
َ َٰذَ ٌِ ُى َّب ِِ َّّب
َْٚثِ ۡٱۡل ٓ ِخ َسحِ ُ٘ ُۡ َٰ َو ِف ُس
“Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu
berdua makanan yang akan diberikan kepadamu
melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan
itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang
demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan
kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah
meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari
kemudian”. (QS. Yusuf: 37)
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Kemudian, kata tirka>h seringkali diartikan sebagai harta
peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli
warisnya. Karena itu, kata taraka yang berbentuk madhi
mengandung pula arti bahwa Allah telah mempersiapkan harta
untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelola harta
untuk persiapan bagi ahli warisnya.43
Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa
tirka>h pada hakikatnya berdimensi dua. Pertama, tirka>h
merupakan milik pribadi pewaris yang harus berpindah kepada
ahli warisnya secara individual dan secara pasti setelah ia wafat.
Kedua, ahli waris harus memanfaatkan tirkah tersebut dengan
baik.44
Dapat disimpulkan bahwa tirka>h adalah sesuatu yang
ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak
kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap
sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, menurut
43

Tuhan memberikan dua alternatif terhadap persoalan harta
peninggalan (tirkah) bagi pewaris. Pertama, Allah akan memberikan balasan
surga bagi siapa yang mengikuti hukum-hukumNya. Kedua, Allah akan
memasukan ke neraka bagi siapa yang melanggar ketentuan-Nya. Lihat Q. S.
An-Nisa (4): 13-14.
44
Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur‟an: Suatu Kajian Hukum
dengan Pendekatan Tafsir Tematik..., p. 31.
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jumhur fuqaha dikatakan sebagai tirka>h, baik yang meninggal itu
mempunyai utang piutang „ayniyah atau syah{s{iyah. Utangpiutang Aeniyah adalah utang-piutang yang ada hubungannya
dengan harta benda, seperti: gadai dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang
dimaksud dengan utang-piutang syah{s{iyah adalah utang-piutang
yang berkaitan dengan kreditur, seperti: qiradh, mahar dan lainlain.45
Dengan uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan
bahwa konsep kewarisan yang terdiri atas al-irs|, al-fara>id{, dan
al-tirka>h mempunyai unsur yang berbeda. Meskipun konsep
kewarisan mengacu kepada unsur yang berbeda, namun apabila
unsur-unsur itu dibawa kepada makna kewarisan secara umum,
maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada tiga hal.
Yakni, siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan
menjadi ahli waris dan bagaimana kedudukan tirka>h pewaris.46

45

Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris..., p. 15.
Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur‟an: Suatu Kajian Hukum
dengan Pendekatan Tafsir Tematik..., p. 32-33.
46
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B. Orang-orang

yang

Mendapatkan

Warisan

dan

Bagian-bagiannya
1. Orang-orang yang Medapatkan Harta Warisan
Para ahli waris mempunyai hak dari seseorang yang
meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan
turunan (zunnasbi>) hubungan periparan (ass}ar), maupun golongan
perwalian (mawali>).
Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya
terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka
adalah:
a. Kelompok Ahli Waris Laki-laki
1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
3) Bapak
4) Kakek (  )اة اَّلةdan seterusnya ke atas
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Saudara laki-laki sebapak
7) Saudara laki-laki seibu
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8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9) Anak laki-laki saudara sebapak
10) Paman sekandung
11) Paman sebapak
12) Anak laki-laki paman sekandung
13) Anak laki-laki paman sebapak
14) Suami
15) Orang laki-laki memerdekakan budak
b. Kelompok Ahli Waris Perempuan
1) Anak perempuan
2) Cucu perempuan pancar laki-laki
3) Ibu
4) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
5) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
6) Saudara perempuan sekandung
7) Saudara perempuan ke atas
8) Saudara perempuan seibu
9) Isteri
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10) Orang perempuan yang memerdekakan budak
Dua puluh lima ahli waris tersebut secara garis besar
terdiri atas sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan.47
Ketetapan Allah dalam pembagian jelas sekali bahwa
pembagian waris ini tidak terlepas dari mengangkat derajat kaum
wanita yang dianggap tidak berguna, sehingga ia dianggap tidak
berhak memperoleh harta warisan. Pada zaman jahiliyah mereka
sama sekali tidak memperoleh harta warisan. Islam telah
mengatur hak dan pembagian atas wanita yaitu memperoleh
seperdua (1/2) bagian dari bagian pria, hal ini kaum pria itu
mempunyai tugas dan kewajiban yang berat untuk mencari dan
memberi nafkah kepada kaum isteri dan anak-anaknya.48
Secara garis besar ahli waris menurut hukum waris islam
terbagi pada tiga golongan yaitu:
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Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum
Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2008) cet. III, p.63.
48
Syamsudin Nur dan Mutia Muthmainah, Perkawinan yang
Didambakan, (Depok: An-Nur Press, 2007), p. 244.

36

1) Kelompok Dzawi Al-Furudh, yaitu kelompok ahli waris yang
mendapat bagian tertentu, maksudnya sudah ditentukan
dalam Al-Qur‟an dan Hadis.
2) Kelompok „Ashabah, yaitu kelompok ahli waris yang tidak
mempunyai bagian tertentu secara jelas dalam Al-Qur‟an dan
Hadits, dan ada dua kemungkinan kadang mendapat seluruh
sisa harta, tidak dapat apa-apa.
3) Kelompok Dzawi Al-Arham, yaitu kelompok ahli waris yang
bukan kelompok Dzawi Al-Furudh juga bukan kelompok
„Ashabah, melainkan kelompok ahli waris yang didasar atas
kesamaan rahim.

2. Bagian-bagian Harta Warisan
Pembagian secara warisan pasti yang telah disebutkan
dalam kitab suci Al-Qur‟an, yaitu 6 (enam) bagian, tiada
tambahan maupun pengurangan, kecuali terjadi masalah baru
yang menghalang. Adapun 6 (enam) bagian yang disebut dalam
Al-Qur‟an tersebut adalah:

37

a. Seperdua/setengah (Nishfu);
b. Seperempat (Rubu‟);
c. Dua Pertiga (Tsulutsaan);
d. Sepertiga (Tsulutsan);
e. Seperenam (Sudus).
f. Seperdelapan (Tsumun)49
Uraian pembagian warisan yang disebut dalam al-Qur‟an
ada enam bagian, yaitu:
a. Ahli waris yang dapat bagian separuh (1/2)
1) Suami
Seorang suami akan mendapat separuh dari harta
peninggalan dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far‟ul
waris

( ازسٌٛ)فسع ا, yaitu keturunan pewaris yang berhak

mendapat bagian, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu
laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.50
2) Anak perempuan

49

Marjuqi Yahya, Panduan Fiqh Imam Syafi‟i Ringkasan Kitab
Fathul Qarib Al-Mujib, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2011), p. 111.
50
Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum
Kewarisan Islam..., p. 67.
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Anak perempuan ini akan mendapat separuh dari harta
peninggalan, asalkan dengan dua syarat, yaitu :
a. Tidak ada anak laki-laki mendapat bagian „ashabah
b. Tidak lebih dari satu orang (tunggal)
3) Cucu perempuan dari anak laki-laki
Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh
separuh dari harta separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan
syarat:
a. Tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki
dari anak laki-laki) yang menjadikannya sebagai „ashabah.
b. Harus sendirian (tidak lebih dari satu orang)
c. Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki
4) Saudara perempuan sekandung (sebapak seibu)
Saudara perempuan sekandung akan memperoleh separuh
dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
a. Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya
menjadi ashabah.
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b. Tidak lebih dari satu orang (tunggal)
c. Orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai orang tua
(bapak atau kakek) dan tidak mempunyai anak (baik anak
laki-laki maupun perempuan)
5) Saudara perempuan sebapak
Saudara perempuan sebapak akan memperoleh separuh
dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat :
a. Tidak ada saudara laki-laki sebapak yang membuatnya
menjadi ashabah
b. Tidak lebih dari satu orang.
c. Orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua atau
anak.
d. Tidak ada saudara perempuan sekandung.

b. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperempat
(1/4)
1). Suami
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Suami memperoleh bagian seperempat, dengan ketentuan
bahwa ia mewaris bersama far‟ul waris, seperti : anak laki-laki,
anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu
perempuan pancar laki-laki.
2). Isteri atau para isteri
Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan
ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewaris bersama far‟ul
waris, sperti : anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki
pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.51

c. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan
(1/8)
1) Isteri
Seorang isteri atau beberapa isteri akan mendapat
seperdelapan dari harta peninggalan suami, asalkan dengan
syarat:

51

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum
Kewarisan Islam..., p. 69
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a. Mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki (cucu). Hal
ini dijelaskan dalam surat An-Nisa: 12:

ُُ ُد فٍََىٞ ٌََٚ َّٓ ُٙ ٌَ َْٖۚد فَاِْ َوبٞ ٌََٚ َّٓ ُٙ ٌَّ َٓ ُى٠ ُۡ ٌَّ ِْ ُج ُى ُۡ ئَٚ َٰ ف َِب ر ََس َن أ َ ۡش
ُ ٌَۡ ُى ُۡ ِٔصَٚ
ٱٌسثُ ُع ِِ َّّب
ُّ َّٓ ُٙ ٌََٚ ٖٓۚ ٠ۡ َ  دٚۡ َ ب ٓ أَٙ َِٓ ث١صُٛ
ُّ
ِ ٠ َّخ١ص
ِ َٚ ٱٌسثُ ُع ِِ َّّب ر ََس ۡو َٖۚٓ ِِ ۢٓ ثَ ۡع ِد
ٓۢ ِّ ِ ُٖۚ ُ  َّٓ ٱٌض ُّ ُّ ُٓ ِِ َّّب ر ََس ۡوزُٙ ٍََ فٌَٞدَٚ ُۡ ُٖۚ فَاِْ َوبَْ ٌَىٌَٞدَٚ ُۡ َُ ُىٓ ٌَّى٠ ُۡ ٌَّ ْر ََس ۡوز ُ ُۡ ِئ
ُ زُٛ
حٞ َ  ۡٱِ َسأِٚ َ س َو ٍٍَََٰخً أ
ُ َُّٛخ ر١ص
ِ َٚ ثَعۡ ِد
َ ٠ ًٞ  ِئْ َوبَْ َز ُجَٚ ْٓۗ ٠ۡ َ دٚۡ َ ب ٓ أَٙ َْ ِثٛص
ُۡ ُٙ َاْ أ َ ۡوض َ َس ِِٓ َٰذَ ٌِ َه فٛٓ ُُٔس فَاِْ وَب
ُّ ٌ َّب ٱُٙ ٕۡ ِّ ِ  ِحدَٚ َٰ ًِّ ذ فَ ٍِ ُىٞ  أ ُ ۡخٚۡ ٌََ ٓۥُٗ أ َ ٌخ أَٚ
ُ ٖۚ سد
ُ
 َّٗخ١ص
ِ ٖۚ ٍُُّ ٱٌضِٟش َس َوب ٓ ُء ف
ِ َٚ عب ٓ ٖۚ ّز
ِ َٚ ش ِِ ۢٓ ثَعۡ ِد
َ ُِ  َس١َۡ  ٍٓ غ٠ۡ َ  دٚۡ َ ب ٓ أَٙ  ِثَٰٝ ص
َ ُٛ٠ َّخ١ص
َّ َٚ ٱَّلل
ُ١ٞ ٍِ  ٌُ َح١ٍِ ع
ِ ْۗ َّ َِّٓ ِ
َ ُٱَّلل
”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah
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dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun.”52 (QS. An-Nisaa (4) :
12)

d. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Duapertiga
(2/3)
1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih
Dua orang anak kandung perempuan atau lebih akan
mendapat duapertiga dari harta peninggalan,

asalkan dengan

syarat:
a) Tidak mempunyai anak laki-laki yang menjadikannya
sebagai ashabah
2) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki
Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki akan
mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan
syarat:
a) Tidak ada anak kandung (baik laki-laki atau perempuan).
52

Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta:
Departemen Agama, 1971), p. 116.
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b) Tidak ada dua orang anak perempuan kandung .
c) Tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya
sebagai ashabah.
3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih
Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih akan
mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan
syarat:
a) Tidak ada anak (laki-laki maupun anak perempuan) dan
bapak atau kakek.
b) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi ashabah.
c) Tidak ada beberapa anak perempuan atau beberapa anak
perempuan dari anak laki-laki, baik satu atau lebih.
4) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih
Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih akan
mendapat dua pertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan
syarat:
a) Tidak ada anak atau orang tua.
b) Tidak ada saudara yang menjadikannya ashabah.
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c) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuan dari
anak laki-laki saudara sekandung (baik laki-laki maupun
perempuan).

e. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Sepertiga (1/3)
1) Ibu
Ibu akan mendapakan spertiga dari harta peninggalan,
asalkan dengan syarat:
a. Tidak mempunyai anak atau anaknyaanak laki-laki.
b. Tidak mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan
perempuan (dua orang atau lebih), baik sekandung, sebapak
maupun seibu. Mereka ini menjadi ahli waris atau tidak
tergantung pada situasi.
2) Dua orang saudara seibu (laki-laki dan perempuan)
atau lebih.
Dua orang saudara seibu akan mendapatkan sepertiga dari
harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
a. Tidak ada orang tua atau anak.
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b. Jumlahnya harus dua atau lebih, baik terdiri dari laki-laki
maupun perempuan, atau gabungan antara laki-laki dan
perempuan.

f. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperenam
(1/6)
1) Ibu
Ibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan,
asalkan dengan syarat:
a. Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.
2) Bapak
Bapak

akan

mendapat

seperenam

dari

harta

peninggalan, asalkan dengan syarat:
a. Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.
3) Ibu dari ibu atau ibu dari bapak (nenek)
Nenek

akan

mendapat

seperenam

peniggalan, asalkan dengan syarat:
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dari

harta

a. Tidak mempunyai ibu.
4) Anak

perempuan

dari

anak

laki-laki

(cucu

perempuan)
Anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapat
seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:
a. Mempunyai anak perempuan sekandung
5) Bapak dari bapak (kakek)
Kakek

akan

mendapat

seperenam

dari

harta

peninggalan, asalkan dengan syarat:
a. Mempunyai anak atau anaknya laki-laki
6) Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan)
Saudara seibu akan mendapat seperenam dari harta
peninggalan.
7) Saudara perempuan sebapak
Saudara

perempuan

sebapak

akan

seperenam dari harta peninggalan dengan syarat:
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mendapat

a. Mempunyai saudara perempuan yang seibu sebapak.53

C. Dasar Hukum Kewarisan
Dasar hukum kewarisan menurut jumhur ulama ada
tiga54, yaitu:
1. Al-Qur’an surat an-Nisa: 11-12

ٱَّللُ ِف ٓ ٟأ َ ِۡ ٌََٰ ٚد ُو ُۡۖۡ ٌٍِرَّو َِس ِِ ۡض ًُ َح ِ ّ
ُٛصُ ١ى ُُ َّ
سب ٓ ٗء فَ ۡٛقَ ۡٱصَٕز َِۡٓ ١
ِ ٠
ع ۡٱۡلُٔضَ ِٓ ٖۚ ١ۡ َ١فَاِْ ُو َّٓ ِٔ َ
ف َِۡ ٚلَثَ َُ ٌِ ِٗ ٠ۡ ٛى ًِّ َٰ َِ ٚحد ِ ِّ ٕۡ َُّ ٙب
فٍََ ُ َّٓ ٙصٍُُضَب َِب ر ََس ۖۡ َن َِ ٚئْ وَبٔ َۡذ َٰ َِ ٚحدَ ٗح فٍََ َٙب ٱٌ ِّٕصۡ ٖۚ ُ
ُس ِِ َّّب ر ََس َن ئِْ َوبَْ ٌَٗۥُ َٖۚٞ ٌَٚد فَاِْ ٌَّ ُۡ ُ َ٠ىٓ ٌَّٗۥُ ٌََٚدِ َٚ َٚ ٞزص َ ٓٗۥُ أَثَ َٛاُٖ فَ ِِل ُ ِ ِّ ِٗ
ٱٌ ُّ
سد ُ
ٱٌضٍُُّ ٖۚ ُ
ُٛص ٟثِ َٙب ٓ أ َ ۡ ٚدَ ٍۡٓ ْۗ ٠
ش فَاِْ وَب َْ ٌَ ٓۥُٗ ئِ ۡخ َٞ ٛح فَ ِِل ُ ِ ِّ ِٗ ٱٌ ُّ
صَّ١خ ِ ٠
ُس ِِ ۢٓ ثَعۡ ِد َِ ٚ
سد ٖۚ ُ
ٱَّلل ئِ َّْ َّ
ٱَّللَ وَب َْ
َءاثَب ٓ ُؤ ُو ُۡ َٚأ َ ۡثَٕبٓؤُ ُو ُۡ ََّل ر َ ۡد ُز َْٚأَ ُۡ ُٙ ُّ٠أ َ ۡل َس ُ
ع ٗخ ِ ِّ َٓ َّ ْۗ ِ
ة ٌَ ُى ُۡ ٔ َۡف ٗع ٖۚب فَ ِسَ ٠
ف َِب ر ََس َن أ َ ۡش َٰ َُ ٚج ُى ُۡ ئِْ ٌَّ ُۡ ُ َ٠ىٓ ٌَّ ُٖۚٞ ٌََٚ َّٓ ٙد فَاِْ وَب َْ
ع ًٍِّ ١ب َح ِى ّٗ١ب ۞ َُ ٌَٚى ُۡ ِٔصۡ ُ
َ
ُٛص َٓ١ثِ َٙب ٓ أ َ ۡ ٚدَ َّۡٓ ُٙ ٌََٚ ٖٓۚ ٠
ٌَ ُٞ ٌََٚ َّٓ ٙد فٍََ ُى ُُ ُّ
صَّ١خ ِ ٠
ٱٌسثُ ُع ِِ َّّب ر ََس ۡو َٖۚٓ ِِ ۢٓ ثَعۡ ِد َِ ٚ
ٱٌسثُ ُع ِِ َّّب ر ََس ۡوز ُ ُۡ ئِْ ٌَّ ُۡ ُ َ٠ىٓ ٌَّ ُى ُۡ َٖۚٞ ٌَٚد فَاِْ َوبَْ ٌَ ُى ُۡ َٞ ٌَٚد فٍََ ُ َّٓ ٙٱٌض ُّ ُّ ُٓ ِِ َّّب ر ََس ۡوز ُ ُٖۚ
ُّ
ُٛز ُ
س َو ٍٍَََٰخً أ َ ِ ٚٱِۡ َسأ َ ٞح
صَّ١خ رُُ ٛ
ِ ِّ ۢٓ ثَعۡ ِد َِ ٚ
ص َْٛثِ َٙب ٓ أ َ ۡ ٚدَ َۡٚ ْٓۗ ٠ئِْ َوبَْ َز ُج َ ٠ ًٞ
ُس فَاِْ وَبُٔ ٓٛاْ أ َ ۡوض َ َس ِِٓ َٰذَ ٌِ َه فَ ُُۡ ٙ
َٓ ٌَٚۥُٗ أ َ ٌخ أَ ۡ ٚأ ُ ۡخ ٞذ فَ ٍِ ُى ًِّ َٰ َِ ٚحد ِ ِّ ٕۡ َُّ ٙب ٱٌ ُّ
سد ٖۚ ُ
53

Aqil Bil Qisthi, Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk Dilengkapi
dengan Masalah Fara‟idh, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), p.123.
54
Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, Al-Qur‟an dan Terjemahannya..., p. 116.
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ُ
َٓ ِّ ِ  َّٗخ١ص
ِ ٖۚ ٍُُّ ٱٌضِٟش َس َوب ٓ ُء ف
ِ َٚ عب ٓ ٖۚ ّز
ِ َٚ ش ِِ ۢٓ ثَعۡ ِد
َ ُِ  َس١َۡ  ٍٓ غ٠ۡ َ  دٚۡ َ ب ٓ أَٙ  ِثَٰٝ ص
َ ُٛ٠ َّخ١ص
َّ َٚ ٱَّلل
ُ١ٞ ٍِ  ٌُ َح١ٍِ ع
ِ ْۗ َّ
َ ُٱَّلل
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana(11)
Dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteriisterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara
laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu
saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih
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dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada
ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa:11-12).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah
Saw. bersama oleh Abu Bakar suatu hari menengok Jabir bin
Abdillah yang sedang sakit di kampung Bani Salamah. Ketika
itu, Jabir bin Abdillah diketahui oleh beliau dalam keadaan
sedang pingsan, lalu beliau meminta air untuk berwudhu dan
memercikkan air kepada wajahnya, sehingga Jabir pun sadar.
Lalu, Jabir berkata, “Apa yang Tuan perintahkan kepadaku
tentang harta bendaku?”. Pertanyaan tersebut dijawab oleh
turunnya Al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 11-12, yang kemudian
dijadikan pedoman bagi pembagian waris dalam syari‟at Islam.
Sebab, nuzul ini diriwayatkan oleh imam-imam yang enam yang
bersumber dari Jabir bin Abdillah.55
Dalam riwayat lain, dikemukakan bahwa istri Sa‟ad bin
Ar-Rabi‟ menghadap Rasulullah Saw. dan berkata, “Ya
55
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Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa‟ad bin Ar-Rabi‟ yang
menyertai Tuan dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai
syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya, dan
tidak meninggalkan sedikit pun, sedangkan kedua anak ini sukar
mendapatkan jodoh kalau tidak berharta”. Lalu, Rasulullah Saw.
bersabda, “Allah akan memutuskan hukum-Nya” maka turunlah
ayat hukum pembagian waris, yakni An-Nisa ayat 11-12.
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan AlHakim yang bersumber dari Jabir.56
2. Hadis
Salah satu hadis sebagai sumber hukum pembagian harta
pusaka atau waris adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas RA.

 زجً ذوسٌَّٟٚلٛٙ فٟبفّبثمٍٙ٘اٌفسا ئط ثبٛاٌحم
“Berilah harta kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu
sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. BukhariMuslim)57
3. Ijma dan Ijtihad
56
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Ijma‟ dan ijtihad para sahabat, imam madzhab dan
mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit
sumbangsihnya

terhadap

pemecahan-pemecahan

masalah

fara‟idh atau waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas AlQur‟an maupun Hadits. Banayak masalah-masalah yang
berhubungan dengan fara‟idh atau waris diputuskan melalui
kesepakatan ijma‟ dan ijtihad mereka, seperti:
a. Masalah saudara-saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam
Al-Qur‟an maupun Hadits tidak dijelaskan.
b. Status cucu yang yang terlebih dahulu meninggal dunia dari
pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudarasaudara ayah (paman-si cucu).58

D. Rukun dan Syarat Warisan
1. Rukun Kewarisan
Dalam warisan mempunyai tiga rukun, yaitu:
a. Orang yang mewariskan atau pewaris (muwarrits), yaitu orang
mati yang meninggalkan harta atau hak. 59 Kematian al58
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muwarrits itu bisa kematiaan secara riil atau secara hukum.
Kematian secara hukum ini adalah keputusan hakim yang
memutuskan seserang sudah meninggal, seperti orang yang
hilang dan tidak diketahui beritanya dalam waktu yang lama,
lalu qadhi memutuskan status hukumnya telah meninggal setelah
dilakukan berbagai upaya untuk mencari kejelasan keberadaan
dan orang itu, dan ternyata tidak ada hasilnya. 60
b. Orang yang mewarisi atau ahli (warits), yaitu orang yang berhak
mendapatkan warisan karena memiliki hubungan penyebab
waris dengan al-muwarrits. Hubungan itu bisa hubungan darah
(nasab), pernikahan yang sah, pembebasan budak, dan wasiat.
Syaratnyaal-warits harus sama-sama beragama Islam seperti almuwarrits dan tidak ada penghalang (maani‟ al-irts) waris.61
c. Harta warisan (al-mauruts atau Tirkah). Yaitu harta peninggalan
seseorang setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi
utang-utang, dan melaksanakan wasiat.62
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Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan
lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan
kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu
diantara ketiga unsur di atas tidak ada.63
2. Syarat Kewarisan
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata
atau pun kematian secara hukum. Kematian muwarits itu,
menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:
1) Mati Haqiqi, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula
nyawa sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan
oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2) Mati Hukmy, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis
hakim, baik pada hakikatnya, seseorang masih benar-benar
hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3) Mati Taqdiry, ialah suatu kematian bukan haqiqi dan bukan
hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.
Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat
63
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terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar
ibunya meminum racun.64
b. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, walau secara
hukum seperti anak dalam kandungan.65
c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan
Tidak ada penghalang pusaka-mempusakai (mawan‟inul
irtsi). Biarpun syarat pusaka mempusakai itu telah ada pada
muwarrits dan waris, namun salah seorang dari salah mereka
tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang
lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain, selama
masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang
mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan
agama, dan perbedaan negara.66
Mengenai syarat-syarat pewarisan ini, Yusuf Musa
membaginya ke dalam syarat „ammah, bil-Zaujiyah, dan bilwala. Ia mengemukakan sebagai berikut:
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Syarat umum:
Syarat ini hanya ada dua: Kepastian matinya pewaris
atau dianggap mati, seperti orang hilang dinyatakan mati oleh
keputusan hakim dan kepastian hidupnya ahli waris atau
diperhitungkan hidup seperti anak dalam kandungan yang
dilahirkan dalam keadaan hidup dan dinyatakn sudah ada,
sekalipun masih berupa nutfah pada saat matinya pewaris.67
Syarat Pewarisan dengan sebab Perkawinan
Pertama, hendaklah perkawinan itu sah; maka bagi
perkawinan yang bathil dan fasid (rusak) tidak ada ketentuan
untuk mendapat warisan. Salah satu pasangan perkawinan itu
mendapat hartawarisan, selama belum terjadi perceraian antara
keduanya sampai ada salah seorang yang mati.
Kedua, masih ada ikatan perkawinan pada saat matinya
salah satu pasangan perkawinan tersebut ataupun sudah bercerai,
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perceraiannya itu merupakan thalak ruju‟dan pada saat wanita
masih dalam keadaan iddah.68
Syarat Pewarisan dengan Wala’
Syarat mendapatkan warisan dengan jalan ini ialah jika
tidak ada ahli waris lain, kecuali orang yang memerdekakan
budak tersebut (sebagai ahli waris tunggal) , tidak ada ahli waris
karena sebab perkawinan, kekerabatan atau ahli waris dari
kelompok dzawil arham sekalipun sebagaimana ditetapkan Kitab
Undang-undang Hukum Waris Mesir. 69
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepastian
matinya pewaris dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat
matinya pewaris, baik secara hakiki maupun hukmi atau taqdiri
merupakan syarat pewarisan yang menjadi kesepakatan para
ulama Faraidh.70
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