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FIQIH PEMBAGIAN WARISAN 
 

 

Warisan adalah bagian tertentu yang diberikan 

kepada orang yang berhak mendapatkannya dari harta 

orang yang telah meninggal dunia. Pembagian warisan 

ini langsung diatur oleh Allah q dalam Al-Qur-anul 

Karim, dan barangsiapa yang membagi warisan sesuai 

dengan aturan Islam, maka ia  dijanjikan akan 

mendapatkan Surga. Allah q berfirman; 

 

ُٗ َجٕهاٍت  ٍْ ُٗ يُْدِخ ٌَ ْٛ َزُس َٚ  َ ْٓ يُِطِع اَّلله َِ َٚ  ِ ُد اَّلله ْٚ َه ُحُد ٍْ ِت
ُش  ْٛ َف ٌْ ٌَِه ا َذ َٚ ا  َٙ َٓ ِفْي ِدْي ٌِ اُز َخا َٙ ْٔ ا اْْلَ َٙ ْٓ َتْحِت ِِ َتْجِسْي 

 ُُ َ ِ ْي ٌْ  .ا

 

“(Hukum waris) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya 

Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir 

sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya 

dan itulah kemenangan yang besar.”
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 QS. An-Nisa‟ : 13. 
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Jika seorang meninggal dunia, maka ada beberapa 

kewajiban yang terkait dengan hartanya. Hartanya 

digunakan untuk : 

 

1. Pengurusan jenazahnya 

Meliputi; biaya untuk prosesi memandikan jenazah, 

membeli kain kafan, dan pemakaman.  

 

2. Pembayaran hutangnya 

Jika jenazah memiliki hutang berupa harta, maka 

dibayarkan dari harta peninggalannya. Termasuk pula; 

zakat, gadai, nadzar, dan yang semisalnya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ْٕ ِٗ  َحتهٝ يُْمَ ٝ َ  ِٕ ٍهَم ٌة ِ َدْي  َ ُِ  ِٓ ِِ ْإ ُّ ٌْ  َْٔفُ  ا

 

”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) tergantung 

dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi.”
2
  

 

3. Pelaksanaan wasiatnya 

Jika jenazah memiliki wasiat harta, maka 

pelaksanaan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari 

sisa harta yang ditinggalkan jenazah. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Sa‟ad bin Abi Waqqash y, ia berkata; 

 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6779. 
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اٍي  َِ  ْٚ َٔا ُذ أَ َٚ َجِع  َٛ ٌْ َٓ ا ِِ ا َتَسٜ  َِ ْي  ِٕ َغ ٍَ  َ ِ َي اَّلله ْٛ َيا َزُس
ٌِْي  ا َِ ٍَُثْي  ُق ِ ثُ اِحَدةٌة أََفأََتَصده َٚ ٌِْي  َٕ ٌة  ْي ِئَله اْ  ِٕ ََل َيِسثُ َٚ
ٍُُث  ِٖ َلاَي ََل اٌَثُ ُق ِ َشْطِس ُت أََفأََتَصده ٍْ َلاَي ََل َلاَي ُل

ٍُُث َوِثْيسٌة  اٌثُ ُٚ 

 

“Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku apa yang 

engkau lihat dari sakitku. Aku mempunyai harta dan 

tidak ada yang mewarisiku, kecuali seorang anak 

perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua 

pertiga (dari) hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Aku 

bertanya, “Apakah (boleh) aku menyedekahkan 

setengahnya?” Beliau menjawab, “Tidak. (Tetapi yang 

boleh) sepertiga(nya), dan sepertiga itu banyak.”
3
 

 

Dan tidak diperbolehkan pula berwasiat kepada ahli 

waris. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ِصيهَ   َٚ ُٗ  َفََل  ًه ِذْي َحّكٍ َحمه َ َلْد أَْ َطٝ ُو ْه اَّلله ِئ
اِزٍ   َٛ ٌِ 

 

                                                 
3
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 

1628, lafazh ini miliknya. 
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“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-

tiap yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli 

waris.”
4
 

 

4. Dibagikan kepada ahli warisnya 

Setelah dilakukan pengurusan jenazah, pembayaran 

hutang, dan pelaksanaan wasiat, jika masih terdapat sisa 

harta, maka dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan 

bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syari‟at Islam. 

Allah q berfirman; 

 

 ٍٓ ْٚ َدْي ا أَ َٙ ِصيهٍ  يُِٛصْي ِ  َٚ ْٓ َ ْ ِد 
ِِ 

 

“(Pembagian warisan) setelah dilaksanakan wasiat 

(yang telah dibuat) dan sesudah (dibayarkan) 

hutangnya.”
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu 

Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 1720. 
5
 QS. An-Nisa‟ : 11. 
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SEBAB-SEBAB 

MENDAPATKAN WARISAN 
 

 

Ada beberapa sebab seorang mendapatkan warisan, 

antara lain karena : 

  

1. Nasab (kekerabatan) 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ٌَٝ ِ َ ْ ٍ  ِفْي ِوَتاِا اَّللهِ  ْٚ ُْ أَ ُٙ  ُ ْ َ َِ أٌُُٚٛ اْْلَْزَحا َٚ 

 

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan nasab 

satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam 

Kitab Allah.”
6
 

 

2. Pernikahan 

Allah q berfirman; 

 

 ُْ اُجُى َٚ ا َتَسَن أَْش َِ ِْٔصُ    ُْ ٌَُى َٚ 

 
“Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian.”
7
 

 

 

 

 

                                                 
6
 QS. Al-Ahzab : 6. 

7
 QS. An-Nisa‟ : 12. 
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3. Wala‟ 

Wala‟ didapatkan karena memerdekakan hamba 

sahaya. Diriwayatkan dari „Aisyah i, Nabi a bersabda; 

 

ْٓ أَْ َتَك  َّ ٌِ ََلُ   َٛ ٌْ ا ا َّ  ِئٔه

 

“Sesungguhnya wala‟ itu bagi yang memerdekakan 

(hamba sahaya).”
8
 

 

Seorang yang memerdekakan hamba sahaya, lalu 

hamba sahaya tersebut meninggal dunia dan ia tidak 

memiliki ahli waris yang lain, maka harta warisannya 

menjadi milik orang yang telah memerdekakannya. 

Diriwayatkan dai Ibnu „Umar p, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ِ  إٌهْ ِ   َّ ٍُْح َّ ٌة َو ََلُ  ٌُْح َٛ ٌْ  اَ

 

“Wala‟ adalah hubungan seperi hubungan nasab.”
9
 

 

Namun pewarisan karena wala‟ hanya satu arah 

saja; artinya wali (orang yang memerdekakan) mewarisi 
dari hamba sahaya yang dimerdekakan, tetapi hamba 

sahaya yang dimerdekakan tidak mewarisi harta walinya, 

meskipun walinya tersebut tidak memiliki ahli waris. 

                                                 
8
 HR. Bukhari Juz 2 : 1422 dan Muslim Juz 2 : 1504, lafazh ini milik 

keduanya. 
9
 HR. Baihaqi Juz 6 : 12161 dan Hakim Juz 4 : 7990, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1668. 
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PENGHALANG UNTUK 

MENDAPATKAN WARISAN 
 

 

Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang 

untuk mendapatkan warisan, antara lain: 

 

1. Pembunuhan 

Pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang 

yang telah dibunuhnya. Diriwayatkan dari „Amru bin 

Syu‟aib, dari bapaknya, dari kakeknya y ia berkata, 

Rasulullah  a bersabda; 

 

ْيَساِ  َ ْي ٌة  ِّ ٌْ َٓ ا ِِ  ًِ َماِت ٍْ ٌِ  ٌَْيَ  

 

”Pembunuh tidak berhak sedikit pun terhadap harta 

warisan (orang yang telah dibunuhnya).”
10

 
 

2. Berlainan agama 

Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, 

demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Usamah bin 

Zaid y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ََل  َٚ َىاِفَس  ٌْ ُُ ا ٍِ  ْ ُّ ٌْ َُ  َيِسُ  ََل َيِسُ  ا ٍِ  ْ ُّ ٌْ َىاِفُس ا ٌْ  ا

                                                 
10

 HR. Baihaqi Juz 6 : 12021. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1671. 
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”Seorang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan 

orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.”
11

 

 

3. Perbudakan 

Seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya, 

maka ia tidak mewarisi dan tidak mewariskan meskipun 

dari saudaranya sendiri, karena ia adalah milik tuannya. 

 

 

RUKUN WARIS 
 

Rukun waris ada tiga, antara lain : 

1. Orang yang mewariskan (al-muwarrits) 

Orang yang mewariskan adalah orang yang 

meninggal dunia atau telah dianggap meningal dunia, 

seperti orang yang hilang. 

 

2. Ahli waris (al-waarits) 

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk 

mendapatkan harta warisan. Dan ahli waris tersebut 

masih hidup atau dihukumi sebagai orang yang hidup –

seperti janin dalam kandungan,- ketika orang yang 

mewariskan meninggal dunia. 

 

3. Harta warisan (al-mauruuts) 

Harta warisan adalah semua harta benda yang 

ditinggalkan oleh orang yang mewariskan, baik berupa; 

uang, tanah, rumah, dan sebagainya. Dan harta benda 

tersebut harus terbebas dari kepemilikan orang lain. 

                                                 
11

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 6: 6383 dan Muslim Juz 3 : 

1614, lafazh ini miliknya. 
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PEMBAGIAN AHLI WARIS 
 

 

Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu; ash-habul 

furudh dan „ashabah. Pembagian harta warisan terlebih 

dahulu diberikan kepada ash-habul furudh. Lalu jika ada 

sisa harta, maka diberikan kepada „ashabah yang derajat 

kekerabatannya paling dekat dengan jenazah. Berikut ini 

penjelasannya. 

 

a. Ash-habul furudh 

Ash-habul furudh adalah orang-orang yang 

mendapatkan bagian tertentu, yang telah ditetapkan 

dalam Syari‟at. Dan bagian yang ditentukan dalam 

Syari‟at ada enam; 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. 

Pembahasan lebih lanjut tentang syarat ash-habul furudh 

mendapatkan bagiannya akan dibahas pada pembahasan 

berikutnya
12

 –insya Allah.- 

 

 Ash-habul furudh dari kalangan laki-laki ada 

empat, yaitu : 

1. Bapak 

2. Kakek dari pihak bapak 

3. Suami 

4. Saudara laki-laki seibu 

 

 

 

 

                                                 
12

 Pada halaman 15. 
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Adapun ash-habul furudh dari kalangan wanita ada 

sembilan, yaitu : 

1. Anak perempuan 

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki 

3. Ibu 

4. Nenek dari pihak bapak 

5. Nenek dari pihak ibu 

6. Saudara perempuan kandung (sebapak dan seibu) 

7. Saudara perempuan sebapak 

8. Saudara perempuan seibu 

9. Isteri 

 

b. „Ashabah 

„Ashabah adalah adalah orang yang mendapatkan 

sisa warisan setelah ash-habul furudh mengambil bagian 

mereka. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

ا َ ِك  َّ ا َف َٙ ٍِ ْ٘ َفَساِاَ  ِ أَ ٌْ ِحُمٛا ا ٌْ ًٍ َي أَ ٌَٝ َزُج ْٚ َٛ ِْلَ ُٙ  َف
 .َذَوسٍ 

 

“Berikanlah harta warisan kepada (ash-habul furudh) 

orang-orang yang berhak menerimanya (berdasarkan 

ketentuan). Jika masih ada sisa, maka (berikanlah) 

kepada („ashabah) keluarga laki-laki yang terdekat.”
13

 

 

 

                                                 
13

 HR. Bukhari Juz 6 : 6351 dan Muslim Juz 3 : 1615, lafazh ini 

milik keduanya. 
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„Ashabah terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

A. „Ashabah nasabiyah (karena nasab) 

„Ashabah nasabiyah adalah adalah setiap kerabat 

(nasab) jenazah yang mendapatkan sisa warisan setelah 

ash-habul furudh mengambil bagian mereka. „Ashabah 

nasabiyah ini ada tiga macam, yaitu : 

 

a. „Ashabah bin nafsi („ashabah yang tidak tercampur 

dengan unsur wanita) 

„Ashabah bin nafsi adalah setiap laki-laki yang 

garis keturunannya sampai kepada jenazah dan tidak 

diselingi oleh wanita. Jika diselingi oleh wanita dalam 

garis keturunannya, maka ia tidak menjadi „ashabah, 

misalnya saudara laki-laki seibu. Sehingga yang 

termasuk „ashabah bin nafsi adalah : 

 

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 

3. Bapak 

4. Kakek dari pihak bapak 

5. Saudara laki-laki kandung 

6. Saudara laki-laki sebapak 

7. Anak dari saudara laki-laki kandung 

8. Anak dari saudara laki-laki sebapak 

9. Paman yang sekandung dengan bapak 

10. Paman yang sebapak dengan bapak 

11. Anak paman yang sekandung dengan bapak 

12. Anak paman yang sebapak dengan bapak 
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„Ashabah bin nafsi yang mendapatkan warisan 

adalah yang derajat kekerabatannya paling dekat dengan 

jenazah. 

 

b. „Ashabah bil ghairi (menjadi ashabah karena yang 

lainnya) 

„Ashabah bil ghairi adalah empat ahli waris wanita 

yang menjadi „ashabah karena keberadaan ahli waris 

laki-laki, antara lain : 

1. Anak perempuan satu atau lebih, menjadi „ashabah 

karena keberadaan anak laki-laki (saudara laki-laki 

dari anak perempuan tersebut). 

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau 

lebih, menjadi „ashabah karena keberadaan cucu 

laki-laki dari anak laki-laki. 

3. Saudara perempuan kandung satu orang atau lebih, 

menjadi „ashabah karena keberadaan saudara laki-

laki kandung (saudara laki-laki kandung dari 

saudara perempuan kanduang tersebut). 

4. Saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih, 

menjadi „ashabah karena keberadaan saudara laki-

laki sebapak (saudara laki-laki sebapak dari saudara 

perempuan sebapak tersebut). 

 

Ahli waris wanita yang termasuk dalam „ashabah 

bil ghairi, maka bagiannya adalah setengah dari bagian 

yang laki-laki. Hal ini sebagaiman firman Allah q; 

 

 ِٓ َثَيْي ْٔ ًُ َحّ ِ اْْلُ ْث ِِ َوِس  ٌٍِره  ُْ ََلِدُو ْٚ ُ ِفْي أَ ُُ اَّلله ِصْيُى ْٛ  يُ
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“Allah mensyari‟atkan bagi kalian tentang (pembagian 

warisan) untuk anak-anak kalian, bagian seorang anak 

laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan.”
14

 

 

c. „Ashabah ma‟al ghairi (menjadi „ashabah bersama 

yang lainnya) 

„Ashabah ma‟al ghairi adalah perempuan yang 

menjadi „ashabah bersama perempuan yang lainnya, baik 

itu satu orang atau lebih, „ashabah ma‟al ghairi yaitu 

saudara perempuan kandung atau saudara perempuan 

sebapak menjadi „ashabah karena bersama dengan anak 

perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. 

Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki 

mendapat bagian secara fardh, lalu saudara perempuan 

kandung atau saudara perempuan sebapak mendapatkan 

sisanya. 

 

Perbedaan antara „ashabah bil ghairi dengan 

ashabah ma‟al ghairi adalah; bahwa „ashabah bil ghairi 

adalah „ashabah dengan sendirinya, maka status 

„ashabah pihak laki-laki itulah yang menjadikan 

perempuan menjadi „ashabah bil ghairi. Maksudnya ahli 

waris wanita yang asalnya termasuk ash-habul furudh 

akan menjadi „ashabah karena adanya saudara laki-

lakinya. Adapun „ashabah ma‟al ghairi, pada asalnya 

tidak ada yang menjadi „ashabah dengan sendirinya, 

namun kebersamaan mereka dengan sesamanya 

menyebabkan mereka menjadi „ashabah. 

 

 

                                                 
14

 QS. An-Nisa‟ : 11. 
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B. „Ashabah sababiyah (karena ada sebab) 

„Ashabah sababiyah adalah orang (baik itu laki-laki 

maupun wanita) yang mendapatkan sisa warisan setelah 

ash-habul furudh mengambil bagian mereka, karena 

dahulu orang tersebut pernah memerdekakan jenazah dari 

perbudakan. Ketika seorang hamba sahaya yang telah 

dimerdekakan tersebut meninggal dunia dan ia tidak 

memiliki ahli waris „ashabah nasabiyah, maka harta 

warisannya menjadi milik orang yang telah 

memerdekakannya („ashabah sababiyah).  
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ASH-HABUL FURUDH 

DAN BAGIANNYA 
 

 

Ash-habul furudh dari kalangan laki-laki ada 

empat, antara lain : 

 

1. Bapak 

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jenazah 

mempunyai keturunan (baik itu anak laki-laki/perempuan 

atau cucu dari anak laki-laki baik laki-laki/perempuan).  

 

2. Kakek dari pihak bapak 

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jenazah tidak 

mempunyai bapak dan tidak mempunyai keturunan. 

Berkata Ibnul Mundzir 5; 

“Mereka (para ulama‟) telah bersepakat bahwa hukum 

kakek sama dengan hukum bapak.”
15

 

 

3. Suami  

 Mendapatkan 1/2, dengan syarat; jenazah tidak 

mempunyai keturunan. 

 Mendapatkan 1/4, dengan syarat; jika jenazah 

mempunyai keturunan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Al-Ijma‟, 84. 
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4. Saudara laki-laki seibu 

 Mendapatkan 1/3, dengan syarat;  

 Saudara laki-laki seibu tersebut berjumlah 

dua orang atau lebih.  

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki 

(bapak atau kakek). 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 

 Mendapatkan 1/6, dengan syarat;  

 Saudara laki-laki seibu tersebut hanya satu 

orang.  

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 

 

Adapun ash-habul furudh dari kalangan wanita ada 

sembilan, antara lain : 

 

1. Anak perempuan 

 Mendapatkan 2/3, dengan syarat; 

 Anak perempuan tersebut berjumlah dua 

orang atau lebih (bukan anak perempuan 

tunggal). 

 Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. 

 

 Mendapatkan 1/2, dengan syarat; 

 Anak perempuan tersebut hanya satu orang. 

 Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. 
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2. Cucu perempuan dari anak laki-laki 

 Mendapatkan 2/3, dengan syarat; 

 Cucu perempuan tersebut berjumlah dua 

orang atau lebih. 

 Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai 

saudara laki-laki yang sederajat dengannya. 

 Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. 

 

 Mendapatkan 1/2, dengan syarat; 

 Cucu perempuan tersebut hanya satu orang. 

 Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai 

saudara laki-laki yang sederajat dengannya. 

 Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. 

Berkata Ibnul Mundzir 5; 

“Mereka (para ulama‟) telah bersepakat 

bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan 

cucu perempuan dari anak laki-laki 

menempati kedudukan anak laki-laki dan 

anak perempuan, yang laki-laki seperti 

(hukum) anak laki-laki dan yang perempuan 

seperti (hukum) anak perempuan, jika 

jenazah tidak memiliki anak.”
16

 

 

 Mendapatkan 1/6, dengan syarat; 

 Cucu perempuan tersebut berjumlah satu 

orang atau lebih. 

 Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai 

saudara laki-laki yang sederajat dengannya. 

 Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. 

                                                 
16

 Al‟Ijma‟, 79. 
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 Ada anak perempuan tunggal yang 

mendapatkan 1/2, hal ini untuk 

menggenapkan 2/3. 

 

Sebagaimana hadits „Abdullah bin Mas‟ud 

y, ketika ia ditanya tentang masalah; anak 

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-

laki, dan saudara perempuan, maka ia 

menjawab; 

 

ٍهٝ  ِ َص ُي اَّلله ْٛ ا َلَ ٝ َزُس َّ ا َو َّ ِٙ أَْلِ ْي ِفْي
  َِٕ  ْ َِلِ َٚ َِٕ  إٌهْصُ   َْلِْ  ٌِ  َُ ٍه َس َٚ  ِٗ ْي ٍَ  َ 

ِ اَّلله
ا  َِ ٌِْْلُْخِت  َٚ  ِٓ َثْي ٍُ ُ  اٌثُ ٍَ ِّ ِٓ اٌُ ُدُس َتْى  ْ اَْلِ

 َ ِمَي 

 

 

“Aku akan putuskan pada permasalahan 

tersebut seperti apa yang telah diputuskan 

oleh Rasulullah a. Anak perempuan 

mendapatkan 1/2, cucu perempuan dari anak 

laki-laki mendapatkan 1/6 menggenapkan 

2/3, dan untuk saudara perempuan adalah 

sisanya.”
17

 

 

                                                 
17

 HR. Bukhari Juz 6 : 6355, Tirmidzi Juz 4 : 2093, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1683. 
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3. Ibu 

 Mendapatkan 1/3, dengan syarat; 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 Jenazah tidak mempunyai saudara dua orang 

atau lebih (baik itu saudara kandung, saudara 

sebapak, atau saudara seibu, baik laki-laki 

maupun perempuan). 

 Ibu tersebut bukan „umariyatani,
18

 artinya 

ahli waris yang hanya terdiri dari :  

Ibu - Bapak - Suami 

Ibu - Bapak - Isteri 

Jika ibu termasuk „umariyatani, maka ibu 

mendapatkan 1/3 sisa dari suami atau isteri. 

 

 Mendapatkan 1/6, dengan syarat; 

 Jenazah mempunyai keturunan. 

 Jenazah mempunyai saudara dua orang atau 

lebih. 

 

4. Nenek dari pihak bapak 

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jika jenazah tidak 

mempunyai ibu. 

 

5. Nenek dari pihak ibu 

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jika jenazah tidak 

mempunyai ibu. Berkata Ibnul Mundzir 5; 

“Mereka (para ulama‟) telah bersepakat bahwa nenek 

mendapatkan bagian 1/6, jika jenazah tidak mempunyai 

ibu.”
19

 

                                                 
18

 Masalah ini dinamakan masalah „umariyatani, karena masalah ini 

diputuskan oleh „Umar y. Masalah ini juga dinamakan gharaiyyah 

karena terkenalnya bagaikan bintang pagi. 
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6. Saudara perempuan kandung 

 Mendapatkan 2/3, dengan syarat; 

 Saudara perempuan kandung tersebut 

berjumlah dua orang atau lebih.  

 Saudara perempuan kandung tersebut tidak 

mempunyai saudara laki-laki kandung. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan.  

 

 Mendapatkan 1/2, dengan syarat; 

 Saudara perempuan kandung tersebut hanya 

satu orang. 

 Saudara perempuan kandung tersebut tidak 

mempunyai saudara laki-laki kandung. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan.  

 

7. Saudara perempuan sebapak 

 Mendapatkan 2/3, dengan syarat; 

 Saudara perempuan sebapak tersebut 

berjumlah dua orang atau lebih. 

 Saudara perempuan sebapak tersebut tidak 

mempunyai saudara laki-laki yang sebapak 

dengannya. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 Jenazah tidak mempunyai saudara kandung 

(baik laki-laki maupun perempuan). 

 

 

 

                                                                                              
19

 Al-Ijma‟, 84. 
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 Mendapatkan 1/2, dengan syarat; 

 Saudara perempuan sebapak tersebut hanya 

satu orang. 

 Saudara perempuan sebapak tersebut tidak 

mempunyai saudara laki-laki yang kandung 

dengannya. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 Jenazah tidak mempunyai saudara kandung  

 

 Mendapatkan 1/6, dengan syarat; 

 Saudara perempuan sebapak tersebut tidak 

mempunyai saudara laki-laki yang sebapak 

dengannya. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 Jenazah tidak mempunyai saudara kandung  

 Ada saudara perempuan kandung tunggal 

yang mendapatkan 1/2, hal ini untuk 

menggenapkan 2/3. 

 

8. Saudara perempuan seibu 

 Mendapatkan 1/3, dengan syarat; 

 Saudara perempuan seibu tersebut berjumlah 

dua orang atau lebih. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 

 Mendapatkan 1/6, dengan syarat; 

 Saudara perempuan seibu tersebut hanya satu 

orang. 

 Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki. 

 Jenazah tidak mempunyai keturunan. 
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9. Isteri 

 Mendapatkan 1/4, dengan syarat; jenazah tidak 

mempunyai keturunan. 

 Mendapatkan 1/8, dengan syarat; jenazah 

mempunyai keturunan. 

 

 

Pembagian di atas berdasarkan firman Allah q; 

 

 ِٓ َثَيْي ْٔ ًُ َحّ ِ اْْلُ ْث ِِ َوِس  ٌٍِره  ُْ ََلِدُو ْٚ ُ ِفْي أَ ُُ اَّلله يُِٛصْيُى
 ْْ ِئ َٚ ا َتَسَن  َِ ٍَُثا  ٓه ثُ ُٙ ٍَ ِٓ َف ََٕتْي َق اْث ْٛ َِٔ اً  َف ٓه  ْْ ُو َفِا

ا  َّ ُٙ ْٕ ِِ اِحٍد  َٚ  ِ ًّ ُى ٌِ  ِٗ ْي َٛ ِْلََ  َٚ ْصُ   ا إٌِّ َٙ ٍَ اِحَدًة َف َٚ َْٔت  َوا
ٌَدٌة  َٚ  ُٗ ٌَ  ْٓ ُْ َيُى ٌَ  ْْ ٌَدٌة َفِا َٚ  ُٗ ٌَ  َْ ْْ َوا ا َتَسَن ِئ ّه ِِ اٌُ ُدُس 
 ِٗ ِِّ ةٌة َفِْلُ َٛ ُٗ ِئْخ ٌَ  َْ ْْ َوا ٍُُث َفِا ِٗ اٌثُ ِِّ ُٖ َفِْلُ ا َٛ ُٗ أََ  ِزَث َٚ َٚ
 ُْ ٍٓ آَ اُؤُو ْٚ َدْي ا أَ َٙ ِصْي ِ  ْٛ ِصيهٍ  يُ َٚ ْٓ َ ْ ِد 

ِِ اٌُ ُدُس 
 َٓ ِِ َْٔفً ا َفِسْيَ ً    ُْ ٌَُى ُْ أَْلَسُا  ُٙ َْ أَيُ ْٚ ُْ ََل َتْدُز َٕاُؤُو أَْ  َٚ

ا ًّ ا َحِىْي ًّ ْي ٍِ  َ َْ َ َوا ْه اَّلله ِ ِئ ا َتَسَن . اَّلله َِ ِْٔصُ    ُْ ٌَُى َٚ
ٌَدٌة  َٚ ٓه  ُٙ ٌَ  َْ ْْ َوا ٌَدٌة َفِا َٚ ٓه  ُٙ ٌَ  ْٓ ُْ َيُى ٌَ  ْْ ُْ ِئ اُجُى َٚ أَْش
 ْٚ ا أَ َٙ  ِ َٓ ِصْي ْٛ ِصيهٍ  يُ َٚ ْٓ َ ْ ِد 

ِِ  َٓ ا َتَسْو ّه ِِ ُُ اٌُس ُُع  ُى ٍَ َف
 ْْ ٌَدٌة َفِا َٚ  ُْ ٌَُى  ْٓ ُْ َيُى ٌَ  ْْ ُْ ِئ ا َتَسْوُت ّه ِِ ٓه اٌُس ُُع  ُٙ ٌَ َٚ  ٍٓ َدْي
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ِصيهٍ   َٚ ْٓ َ ْ ِد 
ِِ  ُْ ا َتَسْوُت ّه ِِ  ُٓ ُّ ٓه اٌثُ ُٙ ٍَ ٌَدٌة َف َٚ  ُْ ٌَُى  َْ َوا

 ِٚ ًٌَ  أَ َزُ  َوََل ْٛ ًٌة يُ َْ َزُج ْْ َوا ِئ َٚ  ٍٓ ْٚ َدْي ا أَ َٙ  ِ َْ ْٛ ُص ْٛ تُ
ا اٌُ ُدُس  َّ ُٙ ْٕ ِِ اِحٍد  َٚ  ِ ًّ ُى ٍِ ْٚ أُْختٌة َف ُٗ أَخٌة أَ ٌَ َٚ َسأَةٌة  ِْ ا
 ْٓ ِِ ٍُِث  ُْ ُ َسَواُ  ِفي اٌثُ ُٙ ٌَِه َف ْٓ َذ ِِ ا أَْوَثَس  ْٛ ْْ َوأُ َفِا
 َٓ ِِ ِصيهً   َٚ َ اّزٍ  ُِ ٍٓ َغْيَس  ْٚ َدْي ا أَ َٙ َصٝ ِ  ْٛ ِصيهٍ  يُ َٚ َ ْ ِد 

ٌُة  ْي ٍِ ٌُة َح ْي ٍِ  َ ُ اَّلله َٚ  
ِ  .اَّلله

“Allah mensyari‟atkan bagi kalian tentang (pembagian 

warisan) anak-anak kalian, (yaitu); bagian anak laki-laki 

sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak 

tersebut semuanya perempuan lebih dari dua orang, 

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut seorang 

saja, maka ia mendapatkan setengah harta. Dan untuk 

bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia 

mempunyai anak. Jika orang yang meninggal dunia tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak dan ibunya 

(saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat (yang ia buat) 

dan setelah dibayarkan hutangnya. (Tentang) orang tua 

kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih (banyak) manfaatnya 

bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
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Bijaksana. Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari 

harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian, jika 

mereka tidak mempunyai anak. Jika para isteri tersebut 

itu mempunyai anak, maka kalian mendapatkan 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah 

dipenuhi wasiat (yang mereka buat) dan setelah 

dibayarkan hutangnya. Para isteri memperoleh 

seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian 

tidak mempunyai anak. Jika kalian tidak mempunyai 

anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat 

(yang kalian buat) dan setelah dibayarkan hutang kalian. 

Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau 

seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-

masing dari kedua saudara tersebut mendapatkan 

seperenam. Jika saudara-saudara seibu tersebut lebih 

dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, 

setelah dipenuhi wasiat (yang dibuat olehnya) dan 

setelah dibayarkan hutangnya dengan tidak memberi 

keburukan (kepada ahli waris). (Demikianlah) syari‟at 

dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun.”
20

 

 

Dan juga firman Allah q; 

ٍََه  َ٘ ُسؤٌة  ِْ ِْ ا ٌَِ  ِئ َىََل ٌْ ُْ ِفي ا ُ يُْفِتْيُى ًِ اَّلله ََٔه ُل ْٛ َيْ َتْفُت
ا  َٙ َٛ َيِسثُ ُ٘ َٚ ا َتَسَن  َِ ِْٔصُ   ا  َٙ ٍَ ُٗ أُْختٌة َف ٌَ َٚ ٌَدٌة  َٚ  ُٗ ٌَ ٌَْيَ  
                                                 
20

 QS. An-Nisa‟ : 11 - 12. 
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 ِْ َثا ٍُ ا اٌثُ َّ ُٙ ٍَ ِٓ َف ََٕتْي ََٔتا اْث ْْ َوا ٌَدٌة َفِا َٚ ا  َٙ ٌَ  ْٓ ُْ َيُى ٌَ  ْْ ِئ
 ًُ ْث ِِ َوِس  ٍره ٍِ َِٔ اً  َف َٚ ًة ِزَجاًَل  َٛ ا ِئْخ ْٛ ْْ َوأُ ِئ َٚ ا َتَسَن  ّه ِِ
ِ َ ْيٍ   ًّ ُ ِ ُى اَّلله َٚ ا  ْٛ ٍُ ْْ َتِ  ُْ أَ ٌَُى  ُ ُٓ اَّلله ِٓ يَُ ّيِ َثَيْي ْٔ َحّ ِ اْْلُ

ٌُة  ْي ٍِ  َ 

 

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
21

 

Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepada kalian 

tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia 

dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 

perempuan, maka bagi saudara perempuannya tersebut 

mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkannya. 

Dan saudara laki-lakinya mendapatkan (seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Jika 

saudara perempuan tersebut dua orang, maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 

yang meninggal. Jika (ahli waris tersebut terdiri dari) 

saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian 

seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua 
orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 

warsan ini) kepada kalian, agar kalian tidak tersesat dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
22

 

 

 

 

                                                 
21

 Kalalah adalah seseorang meninggal dunia yang tidak mempunyai 

bapak dan anak. 
22

 QS. An-Nisa‟ : 176. 
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HAJB 
 

 

Hajb adalah terhalangnya ahli waris untuk 

mendapatkan warisan baik secara keseluruhan atau 

sebagian, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. 

Hajb terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Hajb nuqshan 

Hajb nuqshan adalah berkurangnya hak waris salah 

seorang ahli waris, karena keberadaan ahli waris yang 

lainnya. Hajb nuqshan terjadi pada lima ahli waris, yaitu: 

 

 Suami terhalang dari mendapatkan 1/2 menjadi 1/4, 

karena adanya anak. 

 Isteri terhalang dari mendapatkan 1/4 menjadi 1/8, 

karena adanya anak. 

 Ibu terhalang dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6, 

karena adanya anak atau karena adanya saudara yang 

berjumlah dua orang atau lebih. 

 Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang dari 

mendapatkan 1/2 menjadi 1/6, karena adanya anak 

perempuan kandung. 

 Saudara perempuan sebapak terhalang dari 

mendapatkan 1/2 menjadi 1/6, karena adanya 

saudara perempuan kandung.  
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b. Hajb hirman 

Hajb hirman adalah gugurnya hak waris salah 

seorang ahli waris, karena keberadaan ahli waris yang 

lainnya. Kaidah dalam hajb hirman adalah : 

 

 Ahli waris yang berhubungan dengan jenazah 

melalui perantara seseorang, maka ia tidak 

mendapatkan warisan selama perantara tersebut 

masih ada. Misalnya; cucu laki-laki dari anak laki 

tidak mendapatkan warisan selama ada anak laki-

laki. 

 

 Ahli waris yang lebih dekat didahulukan daripada 

ahli waris yang lebih jauh. Misalnya; saudara laki-

laki sebapak tidak mendapatkan warisan selama ada 

saudara laki-laki kandung. 

 

Ada lima ahli waris yang tidak terkena hajb 

hirman, yaitu : 

 

 Bapak 

 Ibu 

 Anak laki-laki 

 Anak perempuan 

 Suami atau isteri  
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RADD DAN ’AUL 
 

 

Pembagian harta warisan ketika ahli warisnya 

hanya ash-habul furudh (tidak ada ‟ashabah), maka 

memiliki tiga kemungkinan, antara lain : 

 

 Harta warisan sama dengan bagian ash-habul furudh, 

ini dinamakan dengan ‟adilah. 

Misalnya; suami dan saudara perempuan, masing-

masing mendapatkan 1/2. 

 

 Harta warisan lebih banyak dari bagian ash-habul 

furudh, maka sisa hata warisan dikembalikan kepada 

ash-habul furudh selain suami dan isteri, ini 

dinamakan dengan naqishah.  

Misalnya; isteri dan anak perempuan, isteri 

mendapatkan 1/8 dan sisanya untuk anak perempuan, 

sebagai bagian fardh dan radd. 

 

 Harta warisan lebih sedikit dari bagian ash-habul 

furudh, ini dinamakan dengan ‟a‟ilah. 

Misalnya; suami dan dua saudara perempuan 

kandung. Jika suami diberi 1/2, maka tidak ada lagi 

bagian untuk dua saudara perempuan, yaitu 2/3. 

Maka harus di‟aulkan dan kekurangan menimpa 

kedua ahli waris tersebut menurut bagian mereka. 

 

Berikut ini penjelasan tentang radd dan ‟aul. 
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a. Radd 

Radd adalah pengembalian sisa kepada ash-habul 

furudh nasabiyah sesuai dengan kadar bagian mereka, 

jika tidak ada „ashabah yang berhak untuk menerimanya. 

Rukun radd ada tiga, yaitu : 

 

a. Adanya ash-habul furudh  

b. Adanya harta warisan 

c. Tidak adanya ‟ashabah 

 

Ash-habul furudh yang dapat menerima radd 

adalah : 

 

1. Anak perempuan 

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki 

3. Ibu 

4. Nenek dari pihak bapak 

5. Saudara perempuan kandung 

6. Saudara perempuan sebapak 

7. Saudara perempuan seibu 

8. Saudara laki-laki seibu 

 

Adapun bapak atau kakek, meskipun keduanya 

termasuk ash-habul furudh –dalam keadaan tertentu,- 

namun keduanya tidak dapat menerima radd. Karena jika 

ada bapak atau kakek, maka bapak atau kakek akan 

menjadi „ashabah. Suami atau isteri tidak diperbolehkan 

untuk mendapatkan radd, karena hubungannya dengan 

jenazah bukan berdasarkan nasab, tetapi berdasarkan 

sababiyah (sebab pernikahan). Sehingga jika dalam ahli 

waris terdapat suami atau isteri, tidak ada „ashabah, dan 

harta warisan masih tersisa, maka bagian suami atau 
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isteri dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu sisa harta warisan 

dibagikan kepada ash-habul furudh yang lainnya. 

 

Misalya; seorang meninggal dunia sedangkan ahli 

warisnya adalah; isteri, dua anak perempuan, dan ibu. 

Maka; 

 

 Isteri mendapatkan 1/8 

 Dua anak perempuan mendapatkan 2/3 

 Ibu mendapatkan 1/6 

 

Bagian 1/8 untuk isteri diberikan terlebih dahulu. Lalu 

sisa harta dibagikan kepada; dua anak perempuan dan 

ibu. Maka; 

 

 Dua anak perempuan mendapatkan 2/3 

 Ibu mendapatkan 1/6 

 

Asal masalah (KPK)
23

 untuk penyebut 3 dan 6 adalah 6, 

sehingga; 

 

 Dua anak perempuan mendapatkan 2/3 x 6 = 4 

 Ibu mendapatkan 1/6 x 6 = 1 

 

Asal masalah (KPK) 6 menjadi 5 (penjumlahan 4+1 = 5), 

sehingga bagiannya setelah diraddkan adalah; 

 

 Dua anak perempuan mendapatkan 4/5 

 Ibu mendapatkan 1/5. 

 

 

                                                 
23

 KPK adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil. 
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b. „Aul 

„Aul adalah bertambahnya jumlah saham ash-habul 

furudh dan berkurangnya bagian ahli waris. Sahabat yang 

pertama kali menetapkan „aul dalam pembagian warisan 

adalah „Umar bin Khaththab y. Asal masalah (KPK) 

yang dapat di‟aulkan ada tiga, yaitu; 6, 12, dan 24, 

dengan perincian : 

 

 Asal masalah (KPK) 6 dapat di‟aulkan menjadi; 7, 8, 

9, atau 10. 

 Asal masalah (KPK) 12 dapat di‟aulkan menjadi; 13, 

15, atau 17. 

 Asal masalah (KPK) 24 dapat di‟aulkan menjadi; 27. 

 

Misalya; seorang meninggal dunia sedangkan ahli 

warisnya adalah; suami, ibu, dan saudara perempuan 

kandung. Maka; 

 

 Suami mendapatkan 1/2 

 Ibu mendapatkan 1/3 

 Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2 

 

Asal masalah (KPK) untuk penyebut 2 dan 3 adalah 6, 

sehingga; 

 

 Suami mendapatkan 1/2 x 6 = 3 

 Ibu mendapatkan 1/3 x 6 = 2 

 Saudara perempuan kandung  

mendapatkan 1/2 x 6 = 3 
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Asal masalah (KPK) 6 di‟aulkan menjadi 8 (dari 

penjumlahan; 3 + 2 + 3 = 8), sehingga bagian setelah 

di‟aulkan adalah ; 

 

 Suami mendapatkan 3/8 

 Ibu mendapatkan 2/8 = 1/4 

 Saudara perempuan kandung mendapatkan 3/8. 

 

Berikut ini adalah kisah tentang masalah „aul. 

 

a. Masalah Mimbariyah 

Pada masa ‟Ali bin Abi Thalib y ada seorang 

suami yang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan; 

seorang isteri, dua orang anak perempuan, bapak, dan 

ibu. Ahli warisnya merasa kesulitan dalam membagi 

warisannya. Maka mereka mendatangi ‟Ali bin Abi 

Thalib y yang waktu itu sedang berkhutbah di atas 

mimbar di Kufah. Ketika ‟Ali bin Abi Thalib y 

mengatakan di dalam khutbahnya; 

”Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan 

kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang 

dengan apa yang ia usahakan, dan kepada-Nya tempat 

berpulang dan kembali.”  

Lalu tiba-tiba ia ditanya tentang masalah warisan 

tersebut. Maka ‟Ali y menjawab di tengah-tengah 

khutbahnya, ”Dan isteri itu mendapatkan 1/8 menjadi 1/9 
(di‟aulkan).” Kemudian beliau melanjutkan kembali 

khutbahnya. Sehingga masalah ini dikenal dengan 

Masalah Mimbariyyah, karena ‟Ali y memecahkan 

masalah tersebut ketika tengah berada di atas mimbar di 

Kufah. 
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b. Masalah Syuraihiyyah 

Pada masa Syuraih 5 ada seorang wanita 

meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan; suami, dua 

orang saudara perempuan kandung, dua orang saudara 

perempuan seibu, dan ibu. Syaraih 5 memutuskan agar 

memberikan kepada suaminya tersebut 3/10 bagian. Lalu 

suami tersebut mengelilingi kabilah-kabilah dan 

mencaci-maki Syuraih 5 dengan mengatakan, 

“Syuraih tidak memberikan kepadaku 1/2 dan tidak pula 

1/3.” Ketika Syuraih 5 mengetahui hal itu, maka ia 

memanggilnya untuk menghadap dan memberikan 

hukuman ta‟zir kepadanya. Syuraih 5 berkata 

kepadanya, “Engkau telah berkata buruk dan 

menyembunyikan „aul.” Sehingga masalah ini dikenal 

dengan Masalah Syuraihiyyah, karena Syuraih 5 yang 

memutuskan masalah tersebut.
24

 

 

Catatan : 

 Apabila isteri jenazah lebih dari satu orang, maka 
1/4 atau 1/8 dibagi rata di antara mereka. Dan jika 

isteri jenazah lima orang atau lebih, maka isteri 

yang kelima dan seterusnya tidak mendapatkan 

bagian, karena tidak sah. 

 

 Isteri yang ditalak raj‟i oleh suaminya masih 
berhak mendapatkan warisan dari suaminya 

tersebut, selama belum habis masa „iddahnya. Ini 

adalah madzhab Hambali. Adapun isteri yang 

ditalak bain oleh suaminya, maka ia tidak berhak 

mendapatkan warisan dari suaminya tersebut. 

                                                 
24

 Fiqhus Sunnah. 
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 Janin yang masih di dalam kandungan termasuk 

ahli waris, jika terpenuhi dua syarat, antara lain : 

 

a. Diketahui secara jelas bahwa janin tersebut 

berada dalam kandungan ibunya ketika 

jenazah meninggal dunia –walaupun masih 

berupa setetes air,- dan janin tersebut berada 

dalam pernikahan suami isteri yang sah. 

 

b. Janin tersebut lahir dalam keadaan hidup, dan 

hal ini diketahui dengan adanya; tangisannya, 

teriakannya, dan sebagainya. Diriwayatkan 

dari Jabir dan Miswar bin Makhramah p, 

keduanya berkata; 

 

ًه َصاِزًخا ِٙ ِ ُي َحتهٝ َيْ َت  ََل َيِسُ  اٌصه

 

“Bayi tidak mewarisi, kecuali terlahir dalam 

keadaan menangis.”
25

 

 

Jika janin tersebut bukanlah ahli waris yang 

terhajb, maka hendaknya pembagian harta 

warisan menunggu kelahirannya, agar 

perkaranya menjadi jelas. 

 

 

 

                                                 
25

 HR. Abu Dawud : 2920, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

2751. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1707. 
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 Apabila terjadi kematian massal yang beruntun, 

maka kondisinya terbagi dalam tiga keadaan, yaitu: 

 

 Diketahui secara jelas orang yang meninggal 

dunia lebih dahulu daripada yang lainnya –

walaupun selisih waktunya hanya sebentar,- 

maka yang meninggal dunia belakangan 

mewarisi orang yang meninggal dunia lebih 

dahulu. Ini adalah ijma‟ ulama‟.
26

 

 

 Diketahui secara jelas bahwa mereka 

meninggal dunia secara bersamaan dalam 

satu waktu, maka tidak ada hak saling 

mewarisi di antara mereka. Ini adalah ijma‟ 

ulama‟.
27

 

 

 Tidak diketahui secara jelas apakah ada di 

antara mereka yang meninggal dunia lebih 

dahulu daripada yang lainnya ataukah mereka 

semua meninggal dunia secara bersamaan, 

maka tidak ada hak saling mewarisi di antara 

mereka. Ini adalah pendapat Abu Bakar, 

„Umar, Zaid bin Tsabit o, dan pendapat 

Jumhur ulama‟, di antaranya; Abu Hanifah, 

Malik, dan Asy-Syafi‟i n. 

 

 

 

 

                                                 
26

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
27

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
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 Apabila ketika pembagian warisan dihadiri oleh 

kerabat jenazah yang tidak mendapatkan warisan, 

anak-anak yatim, orang miskin, maka dianjurkan 

untuk memberikan sebagian harta warisan kepada 

mereka, sebelum harta warisan tersebut dibagikan 

kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana firman 

Allah q; 

 

 ٝ َِ َيَتا ٌْ ا َٚ ُمْسَ ٝ  ٌْ َ  أٌُُٚٛ ا َّ ِمْ  ٌْ ِئَذا َحَ َس ا َٚ
ًَل  ْٛ ُْ َل ُٙ ٌَ ا  ْٛ ٌُ ْٛ ُل َٚ  ُٗ ْٕ ِِ  ُْ ُ٘ ْٛ ُٓ َفاْزُشُل َ اِوْي َّ ٌْ ا َٚ

ًفا ْٚ ْ ُس َِ. 

 

”Dan jika saat pembagian (warisan tersebut)hadir 

kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka 

berilah mereka dari harta tersebut (sekedarnya) 

dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang 

baik.”
28

 

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 
***** 

 

 

 

                                                 
28

 QS. An-Nisa‟ : 8. 



- 37 - 

MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur-anul Karim. 

2. Al-Fawa’idul Muntaqah min Syarhi Shahihil 

Muslim, Sulthan bin „Abdullah Al-Amri. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

5. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

6. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar 

Al-„Asqalani. 

7. Fiqhul Mar-atil Muslimah, Muhammad bin Shalih 

Al-„Utsaimin. 

8. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq. 

9. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an 

Ta’rifahu Kullu Muslimatin mi Ahkam, Abu Malik 

Kamal bin As-Sayyid Salim. 
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10. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

11. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri. 

12. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 

13. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

14. Mustadrak ’alash Shahihain, Al-Hakim. 

15. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

16. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

17. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

18. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

19. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

20. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

„Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

21. ‘Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al-Maqdisi. 


