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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

A. Definisi Wasiat

Untuk dapat memahami konsep wasiat dalam Islam secara menyeluruh,

maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian wasiat, baik secara etimologis

maupun terminologis berdasarkan pendapat para ulama disertai dengan landasan

argumentasi mereka.

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain, menjadikan,

menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan dan

lain-lain.1

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam buku fiqh mawaris. Secara

bahasa, kata “wasiat”  artinya adalah berpesan, menetapkan, memerintah.2 Kata

wasiat dalam al-quran disebutkan sebanyak  9 (sembilan) kali dan kata lain yang

seakar disebutkan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Hal ini disebutkan dalam al-Quran : Qs An-nisa: 131 yang menunjukan

bahwa wasiat bermakna perintah:








1 Abd Shomad, Hukum Islam : Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, h. 353.

2 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. Ke-5, h. 185.
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Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan
sungguh kami Telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Kitab
sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika
kamu kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di
bumi hanyalah kepunyaan Allahdan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (Qs.
An-nisa: 131).3

Kemudian dalam surat al-Lukman yang menunjukan wasiat bermakna

prestasi.










Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang

ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahunbersyukurlah kepadaku

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. (Qs. Al-

lukman: 14). 4

3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan,op. cit., hal. 99.

4Ibid.
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Dalam surat al-Syuura yang menunjukan bahwa wasiat bermakna syariat















Artinya: Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan
apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah
agamadan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-
orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada
agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-
Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Qs. Al-Syuura: 13). 5

Dalam surat al-Asyr yang juga menunjukan bahwa wasiat bermakna

nasehat.






Artinya :Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

nasehat menasehati supaya menta’ati kebenaran dan nasehat menasehati supaya

menetapi kesabaran. (Qs. Al-Asyr: 3). 6

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat secara bahasa

(etimologi) mempunyai makna bermacam-macam, antara lain: wasiat yang

5Ibid.

6Ibid.
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bermakna printah, wasiat dengan makna syariat, wasiat bermakna prestasi dan

wasiat bermakna nasihat.

Sedangkan menurut istilah (terminologis), para fuqaha` berbeda pendapat

dalam mendefinisikan wasiat. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, wasiat

adalah:

7تملیك مضاف إلي ما بعد الموت بطریق التبرع 

Artinya:"Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal

dunia dengan jalan tabarru (sukarela).

Sedangkan Menurut Mahmashani dalam Kitab al-Mabadi` al-Syar`iyyah

wa al-Qanuniyyah, definisi tersebut mencakup tiga hal pokok, yaitu :

1. Wasiat merupakan pemindahan hak milik berupa harta yang meliputi benda

(hak milkiyyah) dan jasa (hak al intifa`).

2. Pemindahan harta wasiat tersebut berlaku setelah wafat. Hal inilah yang

kemudian membedakan wasiat dengan hibah, dimana hibah berlaku ketika

pemberinya masih hidup.

3. Wasiat semata-mata dilakukan untuk kebaikan, artinya tanpa mengharapkan

imbalan apapun. Hal ini pula yang membedakan dengan jual beli, hadiah, dan

lain-lain.8

7 Syams al-Din al-Syarakhsyi, al-Mabsuth Syar al-Kafiy, (Mesir: t. pn, 1331 H), juz
XXVII, hal. 142; lihat juga al-Mahammi Subhi al-Mahmashani, al-Mabadi al-Syar’yyah al al-
Qanuniyyah, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1967), cet. IV, hal. 151.

8Ibid.
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan harta,

baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu

setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Sementara ulama dari kalangan Malikiyah memberikan definisi yang lebih

rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut mereka,

wasiat adalah:

9عقد یوجب حقا في ثلت مال عاقد یلزم بموتھ أو یوجب نیابة عنھ بعده

Artinya:"Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3

harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan

penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima."

Sedangkan Ulama dari kalangan Syafi`iyah mendefinisikan bahwa wasiat

itu adalah :

الوصیة تبّرع بحّق مضاف إلى ما بعد الموت سواء اضافھ لفظا أوال

Artinya:"Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang

pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak".10

Kemudian Para ulama dari kalangan Hanabilah memberikan rumusan

yang lebih sederhana dibandingkan ulama-ulama dari kalangan mazhab lain :

الوصیة ھي األمر با لتصّرف بعد الموت كأن یوصي شخصا بأن یقوم على أوالده الصغار أو یزوج 

11بناتھ أو یفرق ثلث مالھ أو نحو ذلك

9Abd al-Rahman al-Jazairi, Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
juz.III, hal. 316.

10Ibid.



39

Artinya:"Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada

seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak

perempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya, dan lain-lain."

Kemudian dalam fikih Sunnah disebutkan bahwa, menurut Sayyid Sabiq,

wasiat adalah:

12ینا او منفعة على ان یملك الموصى لھ الھبة بعد موت الموصىھبة االنسان غیره عینا او د

Artinya:"Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau

manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal."

Sedangkan Wasiat menurut istilah ahli fikih adalah perintah untuk

membuat pengeluaran setelah kematian.Atau dengan katalain adalah berbuat baik

dengan harta setelah kematian.13

Sementara menurut Abd al-Rahim dalam bukunya al-Muhadlarat fi al-

Mirats al-Muqarran, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang

memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda

atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (tabarru’) yang

pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi

wasiat.14

11Ibid.

12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Kairo: Maktabah Dar al-fath al-I’lam al-Arobi), Juz. III,
hal. 284.

13 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap,( Jakarta: Darul
Falah, 2013), cet. Ke-4, h. 707.

14 Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 117.
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Dari berbagai definisi tersebut, maka wasiat dipahami sebagai tindakan

sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa

mengharapkan imbalan (tabarru’), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat

meninggal dunia.

B. Dasar Hukum

Wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam

Islam yang  memiliki sumber hukum. Dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq

menyebutkan bahwa dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah bersumber dari

al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’.15

1. Al-quran

Al-Baqarah 180 dan al-Maidah 106









Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang

yang bertakwa. (Qs. Al-baqarah: 180).16

Kemudiandalam surat al-Maidah ayat106:





15Sayyid Sabiq, op. cit, hal. 284.
16 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, op. cit, hal. 28.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh
dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan
kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya
kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah),
lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu:
"(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit
(untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami
menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah
termasuk orang-orang yang berdosa". (Qs. Al-maidah:106).17

2.Sunnah

Adapun as-Sunnah merupakan dasar hukum wasiat setelah Al-Quran. Hal

ini berdasarkan sebuah hadits dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulllah saw

bersabda:

یُوِصي فِیِھ حدیث َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم، قَاَل: َما َحقُّ اْمِرىٍء ُمْسلٍِم لَھُ َشْيءٌ 
یَبِیُت لَْیلَتَْیِن إِالَّ َوَوِصیَّتُھُ َمْكتُوبَةٌ ِعْنَدهُ(روه البخارى)

Artinya: Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak benar

bagi seorang muslim yang mempunyai, suatu barang akan diwasiyatkan lalu

17Ibid.
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tinggal sampai dua malam, melainkan wasiyat itu sudah siap tertulis padanya.

(HR. Bukhari).18

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir berkata:

عن جابر بن عبد هللا؛ قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:من مات على وصیة، مات على سبیل وسنة. 

19ھادة. ومات مغفورا لھومات على تقى وش

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa meninggal dunia dan

meninggalkan wasiat maka matinya dalam jalan yang benar dan mati dalam

keadaan takwa dan persaksian serta mati dalam pengampunan. (HR. Ibn Majah)

3. Ijma’

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam

sejakzaman Rasulullah saw hingga sampai sekarang. Tindakan yang demikian

tidak pernahdiingkari oleh siapapun.Dan ketiadaan ingkar seseorang itu

menunjukkanadanya ijma’ atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan

syari’atAllah swt dan Rasulnya yang didasarkan atas nash-nash al-Qur’an maupun

Hadis Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.20

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW.sampai sekarang

banyakmenjelaskan wasiat. perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari

olehseorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya Ijma.21

C. Hukum seputar Wasiat

18 Muhammad Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bard
zabh, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Al-kutub, t.th), lih hadis no. 2588.

19 Ibn Majah Abu Abdullah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Ilyah al- Kitab al-
Arabiyah, t,t), jilid II, no hadis 2701.

20 M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam , hal. 21.
21 Fatchur Rahman, Fiqih Waris, (bandung: PT Al-Ma’arif, 1975), hal. 51.
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a. Wajib

Berbicara mengenai hukum wasiat,bahwa hukum wasiat itu pada mulanya

diwajibkan ketika seseorang telah datang (tanda-tanda) maut, jika ia

meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya

secara ma'ruf, sebelum turunnya ayat tentang wasiat, yaitu:









Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang

yang bertakwa.(Q.s Al-Baqarah: 180)22

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya jika seseorang yang sudah

menghadapi tanda-tanda maut, maka ia harus mewasiatkan hartanya kepada kedua

orang tuanya dan keluarga dekat berdasarkan batasan yang wajar.

Namun setelah turun ayat tentang wasiat, maka hukum wasiat itu menjadi

sunnah, karena ayat tentang wasiat itu telah di nasakh (tidak diberlakukan) oleh

hadis Rasulullah SAW:

َ قَْد أَْعطَى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّھُ فََال َوِصیَّةَ لَِواِرثٍ أَبَا أَُماَمةَ َسِمْعُت َرُسولَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل إِنَّ هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ .هللاَّ

22 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, loc. cit.
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Artinya: Dari Abu Umamah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak,

maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (Hasan Shahih). 23

Dalam hal ini, wasiat itu wajib terhadap hak-hak yang harus ditunaikan,

terutama jika tidak ada bukti-bukti karena dikhawatirkan akan lupa.24Hal ini

berdasarkan hadits.

َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم، قَاَل: َما َحقُّ اْمِرىٍء ُمْسلٍِم لَھُ َشْيٌء یُوِصي فِیھِ حدیث 

(رواه البخارى)یَبِیُت لَْیلَتَْیِن إِالَّ َوَوِصیَّتُھُ َمْكتُوبَةٌ ِعْنَدهُ 

Artinya: Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak benar

bagi seorang muslim yang mempunyai, suatu barang akan diwasiyatkan lalu

tinggal sampai dua malam, melainkan wasiat itu sudah siap tertulis padanya. (HR.

Bukhari).25

Wasiat ini harus dilaksanakan dan tidakseorangpun diperbolehkan

mengubahnya.Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat

181.









23 Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as Sajistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al- Fikr,
1994), lih hadis no. 2870.

24 Shalih bin fauzan bin Abdullah al-fauzan. op. cit, hal. 708.

25 Shahih Bukhari, op. cit.,lih hadis no. 2587.
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Artinya: Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya,

maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.

Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.(Q.s Al-

Baqarah:181). 26

b. Sunnah

Wasiat menjadi sunnah, jika ia berwasiat dengan sebahagian dari hartanya

yang dikeluarkan tujuan kebaikan agar pahalanya sampai kepadanya setelah ia

maninggal. Maka syariat telah mengizinkannya mengeluarkan sepertiga dari

hartanya.27

c. Makruh

Wasiat menjadi makruh bagi orang yang hartanya sedikit dan para ahli

waris sangat membutuhkannya. Dia telah meninggalkan kerabatnya yang sangat

membutuhkan dan berpaling kepada orang-orang asing dengan cara berwasiat

seperti itu. 28Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Saad bin Abi Waqqas.

اِنََّك اَْن تََذَر َوَرثَتََك اَْغنِیَاَء َخْیٌر ِمْن تََذَرھُْم َعالَّةً یَتََكفَّفُْوَن النَّاَس 

Artinya: Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu yang kaya-kaya

lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta. (HR Al-

Bukhari).

d. Haram

26Ibid.

27 Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, loc. cit.

28 Ibid.
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Wasiat bisa menjadi haram, jika bertujuan untuk memberikan bahaya dan

membuat kesempitan pada ahli waris, maka yang demikian itu haram

baginya.29Hal ini berdasarkan sebuah hadits Rasulullah saw, dari Abi Hurairah ra:

َجَل لَیَْعمَ  ُل بِطَاَعِة هللاِ ِستِّْیَن َسنَةً ثُمَّ یَْخُضُرهُ اْلَمْوُت فَیَُضارُّ فِى ْالَوِصیَِّة فَتَِجُب لَھُ النَّاُر اِنَّ الرِّ

Artinya: Sesungguhnya seorang itu benar telah berbuat selama enam puluh tahun

dalam ketaatan kepada Allah swt, lalu datang kepadanya kematian dan ia

membauat wasiat yang membahayakan, maka wajib baginya api neraka. (HR. Abu

Daud).30

D. Kadar (jumlah) harta yang diwasiatkan

Mengenai kadar wasiat, jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu

dihitung dari harta yang ditinggalkan pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik

berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi

wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak

tahu.31

Mengenai kadar (jumlah) harta yang diwasiatkan itu, dalam sebuah hadits

Raslullah saw bersabda:

ِة اْلَوَداِع ِمْن َوجَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فِي َحجَّ ِ َصلَّى هللاَّ ٍع أَْشفَْیُت ِمْنھُ َعْن  َسْعٍد بن أَبِي وقاص: قَاَل َعاَدنِي َرُسوُل هللاَّ

ِ بَلََغنِي َما تََرى ِمْن اْلَوَجِع َوأَنَ  ا ُذو َماٍل َوَال یَِرثُنِي إِالَّ اْبنَةٌ لِي َواِحَدةٌ أَفَأَتََصدَُّق َعلَى اْلَمْوِت فَقُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ

َر َوَرثَتََك أَْغنِیَاَء َخْیٌر ِمْن أَْن بِثُلُثَْي َمالِي قَاَل َال قَاَل قُْلُت أَفَأَتََصدَُّق بَِشْطِرِه قَاَل َال الثُّلُُث َوالثُّلُُث َكثِیٌر إِنََّك أَْن تَذَ 

ِ إِالَّ أُِجْرَت بِھَا َحتَّى اللُّْقَمةُ تََذَرھُْم َعالَ  تَْجَعلُھَا فِي فِي ةً یَتََكفَّفُوَن النَّاَس َولَْسَت تُْنفُِق نَفَقَةً تَْبتَِغي بِھَا َوْجھَ هللاَّ

29Ibid.

30Sunan Abu Daud, op. cit., lih no hadis 2867.

31 Abdul Shamad, op.cit., hal. 355-356.
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ِ أَُخلَُّف بَْعَد أَْصَحابِي قَاَل إِنََّك لَْن تَُخلََّف فَتَْعمَ  ِ إِالَّ اْمَرأَتَِك قَاَل قُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ َل َعَمًال تَْبتَِغي بِِھ َوْجھَ هللاَّ

ْمِض ِألَْصَحابِیِھْجَرتَھُْم َوَال اْزَدْدَت بِِھ َدَرَجةً َوِرفَْعةً َولََعلََّك تَُخلَُّف َحتَّى یُْنفََع بَِك أَْقَواٌم َویَُضرَّ بَِك آَخُروَن اللَّھُمَّ أَ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِمْن أَْن تُُوفَِّي بَِمكَّةَ تَُردَّھُْم َعلَى أَْعقَابِِھْم لَِكْن اْلبَائِ  ِ َصلَّى هللاَّ ُس َسْعُد ْبُن َخْولَةَ قَاَل َرثَى لَھُ َرُسوُل هللاَّ

(روه المسلم)

Artinya:Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA, dia berkata, "Pada saat haji wada',

Rasulullah SAW datang menjenguk saya yang sedang terbaring sakit. Lalu saya

berkata, 'Ya Rasulullah, keadaan saya sedemikian payah, sebagaimana engkau

lihat sekarang.Sedangkan saya adalah orang yang banyak harta, sementara saya

hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan

saya, maka, bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?'Kemudian

Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak boleh' Saya bertanya lagi, 'Kalau separuh,

bagaimana?'Beliau menjawab, 'Tidak boleh.Tetapi kamu boleh menyedekahkan

sepertiganya saja, Dan sepertiga itu pun sudah banyak.

Sebenarnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih

baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan

meminta-minta kepada orang lain. Kamu tidak menafkahkan suatu nafkah dengan

tujuan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan kamu akan mendapat pahala

lantaran nafkah pemberianmu itu. Hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan

ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu.'Lalu saya bertanya kepada

beliau, 'Ya Rasulullah, apakah saya tidak ditinggal dan masih akan tetap hidup,

sesudah teman-teman saya meninggal dunia?'Beliau bersabda, 'Sesungguhnya

kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan

dengan tujuan mencari keridhaan Allah, kecuali dengan amal itu derajatmu akan

semakin bertambah.Semoga engkau dipanjangkan umur sehingga kaum muslimin

mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang kafir akan menderita kerugian

karenamu.'Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamu

kembalikan mereka kepada kekufuran.Tetapi alangkah kasihan Sa'ad bin
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Khaulah'." Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata, "Rasulullah SAW mendoakannya agar

ia meninggal dunia di kota Makkah." (HR Muslim)32

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama berpendapat bahwa wasiat itu

tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga harta yang dikeluarkan. Dalam hal ini

mereka berbeda pendapat tentang ukuran atau kadar harta yang disunnahkan:

1. Sekelompok Ulama berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah kurang

dari sepertiga hartanya, berdasarkan hadits Rosulullah saw. “dan sepertiga

itu cukup banyak”, pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama salaf.

2. Qatada berpendapat bahwa abu bakar berwasiat dengan seperlima,

sedangkan umar berwasiat seperempat dan seperlima lebih saya sukai.33

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah

sepertiga mereka berpegang dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw:

َث اَْمَوالُِكْم ِزیَاَدةً فِى اَْعَمالُِكمْ اِنَّ هللاَ َجَعَل لَُكْم فِى الَْوِصیَِّة ثُلُ 

Artinya: Sesungguhnya Allah jadikan untuk kalian dalam wasiat sepertiga dari

harta kalian sebagai tambahan amal kalian. (HR. Ibn Majah).34

32 Imam abi Husein Muslim bin al-Hujjaj, Shahih Muslim, op.cit., lih hadis no. 986.

33 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa Abu Usama Fakhtur Rahman, (Jakarta:
Pustaka Azam, 2007), jilid II, cet. I, hal. 670.

34Sunan Ibn Majah ,op.cit., lih hadis no. 2709.



49

Terdapat atsar dari ibn Abas bahwa dia berkata, seandainya manusia

mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat niscaya itu lebih saya sukai,

karena Rosulullah saw bersabda : sepertiga dan sepertiga itu cukup banyak.35

Kemudian dalam hadis lain, juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

بثلث اموالكم زیادة فى اعمالكمان هللا تصدق علیكم عند وفاتكم

Artinya: Sesungguhnya Allah menyerukan kepada kamu menyedekahkan harta

ketika wafat dengan sepertiga harta kamu sebagai tambahan amal kalian. (HR Ibn

Majah)36

Menurut jumhur ulama bahwa semua hadits yang semakna dengannya

menunjukkan bahwa diperbolehkan mengambil sikap untuk menyedekahkan

sepertiga harta ketiak kematian tiba.37

Sepertiga itulah yang dipegang ketika seseorang meninggal karena saat itu

adalah wakru berwasiat dan saat kepemilikannya.Wasiat dan pemberian dalam

keadaan demikian hanya sepertiga (harta maksiamal) bagian dari wasiat yang

dilaksanakan. Jika keadaan sulit,  maka didahulukan pemberiannya daripada

35 Ibn Rusyd, loc. cit.

36 Sunan Ibn Majah, loc. cit.

37 Shalih bin fauzan bin Abdullah al-fauzan, loc. cit.
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wasiatnya karena yang demikian itu mengikat bagi sisakit. Oleh karena itu,

didahulukan daripada wasiat sebagaimana pemberian dikala sehat.38

E. Syarat dan Rukun Wasiat

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab Fiqh Al-Mazdahib Al-

Arba‟ah menjelaskan rukun wasiat:

اَْرَكانُھَا ُمْوِص، َوُمْوَص لَھُ َوُمْوَص بِِھ َوِصَغةٌ 

Artinya: “Rukun wasiat terdiri dari empat komponen yaitu orang yang berwasiat,

orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan sighat”.39

Sedangkan menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqh lima

mazhab menjelaskan tentang rukun wasiat:

40اَْرَكاُن اْلَوِصیَّةُ اَْربََعةٌ: الِصَغةُ َوالُْمْوِص َواْلُمْوَص لَھُ َواْلُمْوَص بِِھ 

Artinya: “Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: sighat, orang yang berwasiat,

orang yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.”

Sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqih, rukun wasiat terdiri atas:

1. al-Mushi (orang yang berwasiat)

2. al-Musha lahu (orang yang menerima wasiat)

3. al-musa bih (harta yang diwasiatkan)

4. Sighat (lafal ijab qabul).41

38Ibid.

39 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Al-Mazahib Al-Arba’ah, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), juz III,
hal. 231.

40 Muhammad jawad Al-Mughniyah, Ahwal  Al-Syakhshiyah, (Beirut: Dar Al-Ilm, 1964),
hal. 178.
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Sedangkan dalam kitab Ahwal al-Syakhshiyah, Muhammad Jawad al-

Mughniyah menyebutkan bahwa rukun wasiat itu adalah sighat (ijab Kabul), al-

musi (orang yang berwasiat), al-mushalahu (orang yang menerima wasiat), al-

musabih (harata yang diwasiatkan).42

Adapun syarat wasiatMuhammad Jawad al-Mughniyah mengemukakan

dalam kitab ahwal al-syakhshiyah, ada beberapa syarat yaitu:

1. Mukallaf (berakal,baligh)

2. Pewasiat menjelaskan hal yang diwasiatkan

3. Menjelaskan orang yang diwasiatkan (al-mushabihi)

4. Pewasiat adalah seorang muslim

5. Pewasiat orangnya jujur, amanah

6. Sanggup melaksanakan wasiat tersebut. 43

Dalam hal ini, agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai

dengankehendak syariat islam, maka dibutuhkanlah sebuah aturan yang di

dalamaturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Yang merupakan

kumpulan komponen yang penting, sehingga dapat menentukan sahdan tidaknya

ataupun batal dan tidaknya suatu wasiat.

41 Abdul Aziz Dahlan et, all, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtisar Baru Van
Hoeve, 1997), cet. I, hal. 1927.

42 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, loc. cit.
43Ibid.
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Dari keempat rukun di atas, masing-masing merupakan syarat yang

harusdipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-

masingrukun wasiat tersebut adalah sebagi berikut:

a. Syarat bagi pewasiat

a) Ahli kebajikan

Syarat bagi orang yang memberi wasiat ialah orang yang ahli kebajikan,

yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 194

kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa orang yang telah berumur

sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu ) tahun, berakal sehat dan tanpa

ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang

lain ataupun lembaga.44

b. Syarat bagi penerima wasiat

a) Muslim

Maka tidak sah memberikan wasiat kepada orang kafir.

b) Mukallaf

Maka tidak sah memberikan wasiat kepada anak-anak, orang gila, orang

yang lemah kecerdasannya, karena mereka itu bukan ahli perwalian dan

44 Abdul Shamad, op. cit., hal. 354.
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pengambil sikap. Akan tetapi, sah memberikan wasiat kepada anak-anak

dengan syarat jika ia dewasa.45

c) Bukan ahli waris

Disyaratkan bagi orang yang menerima wasiat, yakni dia bukan ahli waris

yang memberi wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi

wasiat mati, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan,

serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.46

c. Objek wasiat (harta yang diwasiatkan)

a) Objek yang diwasiatkan itu dapat dimiliki dengan salah satu cara pemilikan

setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Objek yang diwasiatkan bisa

berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang atau manfaat piutang

dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah

mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak

bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum

muslim. 47

b) Sesuatu yang diwasiatkan (musabih) dengan syarat sebagai berikut: Dapat

berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak

bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian. Benda itu sudah ada

45 Fauzan bin Abdulah al-fauzan, op. cit., hal, 719.

46Abdul shamad, loc.cit.

47Sayyid Sabiq, op.cit., hal 226 -355.
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(wujud) pada waktu diwasiatkan. Hak milik itu betul-betul kepunyaan

pewasiat (musi)48

F. Batalnya Wasiat

1. Wasiat tidak sah untuk tujuan maksiat, seperti wasiat untuk gereja, rumah

ibadah kaum kafir dan musyrik, membangun pemakaman dan memberinya

beton serta untuk orang yang menjaganya baik orang yang berwasiat itu

muslim atau kafir. 49

2. Wasiat untuk bayi dalam kandungan tidak sah jika ketika wasiat itu

disampaikan bayi dalam kandungan belum ada. Sebagaimana jika

seseorang berkata, “Aku berwasiat untuk yang dikandng wanita ini.” Yang

demikian itu adalah wasiat untuk yang tidak ada.50

G. Pendapat ulama tentang wasiat anak kecil yang belum baligh

Menurut Imam Malik bahwa yang dimaksud anak kecil itu umur 10-12

tahun, ia berpegangan pada pendapat Umar bin al-Khattab yaitu dalam kitab al-

Muwatta’ disebutkan:“Yahya bin Said berkata bahwa Abu Bakar berkata; ia

adalah anak berusia 10 atau 12 tahun, Yahya berkata; ia mewasiatkan sumur

jusam, maka dijuallah sumur jusam oleh ahlinya seharga 30.000 dinar.

48 Ahmad Rofiq, op. cit., hal. 110.

49 Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, op. cit, hal. 717.

50Ibid.



55

Kemudian Sayyid Sabiq mengatakan, bahwa anak kecil, bila dia

mengetahui apa yang dia wasiatkan dan tidak mengucapkan kata-kata yang

mengingkari wasiatnya, maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan.

Sedangkan dalam KHI pasal 194 disebutkan, yaitu:“Orang yang telah

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan

dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.

Namun dalam hal ini, mengenai usia baligh. Secara hukum Islam,

seseorang dapat dikatakan baligh apabilamengetahui, memahami, dan mampu

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sertatelah mencapai usia

15tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah.(bagi laki-laki),telah

mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi" (bagi

perempuan).51

Menurut Ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla berpendapat Sembilan belas

tahun.52 Ijma’ seluruh umat islam bahwa seorang anak yang telah genap berusia

sembilan belas tahun. Telah masuk kategori baligh dan pernyataan ini didasarkan

pada dalil bahwa rasul datang kemadinah beliau bertemu dengan anak-anak kecil

para pemuda, orang tua lalu beliau mewajibkan syariat islam untuk anak-anak

yang baru tumbuh menjadi laki-laki baligh dan beliau tidak membebankan hal

tersebut kepada anak kecil yang belum baligh. 53

51 http://id. Wikipedia.Org/wiki/Baligh, artikel ini diakses sabtu tgl 12 September 2015.

52 Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla, alih bahasa Ahmad Rojik
Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), juz. I, hal. 183.

53Ibid.
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Dalil yang dianggap paling shahih dan sharih oleh ulama yang memberikan

batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadits yang

dibawakan oleh pendapat pertama (lima belas tahun) dari Ibnu ’Umar

Radliyallaahu ’anhuma, ia berkata :

عرضني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم یجزني. 

وعرضني یوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. 

لحد بین قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزیز، وھو یومئذ خلیفة. فحدثتھ ھذا الحدیث. فقال: إن ھذا 

الصغیر والكبیر. فكتب إلى عمالھ أن یفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه 

في العیال.

Artinya ”Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta

dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak

memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang

Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun.  Beliau pun

memperbolehkanku”.Naafi’ berkata : ”Aku datang kepada ’Umar bin ’Abdil-

’Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits

tersebut. Kemudia ia berkata : ’Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan

besar’. Maka ’Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan

bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di

bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut

berperang” (HR. Al-Bukhari)54

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa batasan baligh adalah umur 15

tahun, dengan sempurnanya umur 15 tahun seseorang sudah dihukumi mukallaf

meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-hukum menyangkut

kewajiban ibadah dan lainnya mulai diberlakukan baginya.

54Shahih Bukhari, op. cit, lihat hadis no 2664.
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Menurut syeikh Salim bin Sumair Al-hadhramiy dalam kitab Matan

safinatun najah, mengenai hal usia baligh ia mengatakan:

َر َوْاُالْنثَى لِتِْسِع ِسنِْیَن تَ  َر َو ْاُالْنثَى , َوْاِالْحتَِالُم فِى الذَّ كَّ , َواْلَحْیُض فِى ْاالُْنثَى َماُم َخْمَس َعْشَرةَ َسنَةً فِى الذَّ كَّ

55لِتِْسِع ِسنِْیَن 

Artinya: Usia telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, dan

bermimpi (junub) bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati umur sembilan

tahun. Dan keluar darah haidh bagi perempuan sesudah berumur sembilan tahun.

Dari pendapat di atas, menjelaskan bahwa wasiat anak kecil yang belum

baligh itu juga masih menjadi perselisihan para Ulama Fiqih. Ada yang

mengatakan bahwa batasan usia anak kecil itu sekitar 10 sampai 12 tahun, ada

juga yang mengatakan 15 tahun, kemudian ada yang berpendapat tidak ada batas

usianya, dan  ada juga yang mengatakan batasannya adalah apabila dia

mengetahui apa yang dia wasiatkan dan ada pula yang mengatakan harus sudah

berumur 21 tahun.

55 Syeikh Salim bin Sumair Al-hadhramiy, Matan Safinatun Najah, ( Maktabah Ar-Razi,
2011), cet. I, hal. 4.


