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BAB II

WASIAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Sumber Hukum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan

sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti

menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain,

wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah

si pemberi meninggal dunia.18

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata

washa merupakan bentuk jamak dari kata washiyyah, mencakup wasiat harta,

sedang iishaa’, wishayaa dan washiyyah dalam istilah ulama fiqih diartikan

kepemilikkan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian

seseorang dengan cara tabbaru’ atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki

tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.19

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabbaru’ atau

pemberian kepemilikkan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah

kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga

mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah

memberikan kepemilikkan piutang kepada orang yang berhutang.20

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan

18 Wahbah Az-Zuhaili, opcit, h. 154
19 Ibid
20 Ibid, h. 155
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hak secara suka rela yang dikaitan dengan keadaan sesudah mati, baik

diucapkan dengan kata-kata atau bukan” sedangkan menurut Sayid Sabiq

mendefinisikan sebagai berikut : “wasiat itu adalah pemberian seseorang

kepada orang lain baik berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk

dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.”21

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan:

“ penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati

pemiliknya “.22

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara

sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian

hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Menurut Madzhab Syafi’i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang

berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama

ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.23

Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang

terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta (‘ain) atau

manfaat.24

Menurut madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku

setelah kematian dengan cara sumbangan.25

21 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala
Publishing, 2009 jilid 5, h 588

22 Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Intisari Fiqih
Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari, cet. 2 ; Surabaya;
pustaka La Raiba Bima Amanta 2009, h. 173-174

23 Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula’duhu, Kairo, 1958
h. 52

24 Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, h. 444
25 Muhammad Ja’far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu, h. 23
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Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan

kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana

setelah berlakunya kematian pewasiat.26

Muhammad Abu Zahrah telah memberi ulasan mengenai definisi

wasiat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas dan berpendapat

bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkumi aspek

pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat

pembagian harta pusaka kepada waris-waris terhadap baki harta yang telah

diwasiatkan dan sebagainya. Beliau berpandangan bahwa definisi yang lebih

tepat adalah seperti dalam undang-undang wasiat mesir no.71 1946 dalam

perkara 1 iaitu “menguruskan sesuatu peninggalan yang berkuatkuasa setelah

berlaku kematian”. Definisi ini meliputi semua jenis wasiat sama ada wasiat

wajib atau sunat dan ia juga merangkumi semua bentuk peninggalan si mati

sama ada berbentuk harta atau lainnya karena lafaz “menguruskan” itu

merangkumi semuanya.27

Di Malaysia, Selangor merupakan negeri (provinsi) pertama yang

telah menggubal peruntukan undang-undang khusus mengenai wasiat orang

Islam menerusi Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 diikuti oleh

Negeri Nembilan malalui Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan)

2004. Wasiat orang Islam Selangor mendefinisikan wasiat sebagai “ikrar

seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat

untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud

26 Abdul al-Rahman bin Muhammad ‘Awad al-Jazari, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib, Juz
2, h. 250

27 Abu Zahrah, Muhammad, Sharh Qanun al-Wasiat, h  9
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yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati”. Definisi yang

diperuntukkan dalam enakmen ini adalah selaras dengan maksud wasiat

dalam Islam serta menurut keperluan dan perkembangan semasa umat islam

di Malaysia.

Berdasarkan kepada  definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat

ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang

yang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuatkuasa selepas

kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 dari

keseluruhan harta si mati.28

2. Sumber Hukum Wasiat

Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil naqli atau juga dalil

akli. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum

wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, Sunnah, amal para sahabat dan ijmak

ulama.

a. Nas-nas al-Quran

Wasiat didasari dari firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-

Baqarah ayat 180.

لَِدۡیِن وَ ٱۡلَوِصیَّةُ إِن تََرَك َخۡیًرا ۡوتُ ٱۡلمَ َعلَۡیُكۡم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ُكتِبَ  ٱۡألَۡقَربِینَ لِۡلَوٰ
١٨٠ٱۡلُمتَّقِینَ َحقًّا َعلَى ٱۡلَمۡعُروِفۖ بِ 

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.”29

(Al-Baqarah 2:180)

28 Mustafa al-Khin, al-fiqh al-manhaji, juz 2, h. 255.
29 Q.S.2. (Al-Baqarah) ayat 180.
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Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat didalam al-Quran

surat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi :

ٓأَیُّھَا َدةُ بَۡینُِكۡم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ٱلَِّذینَ یَٰ َذَوا ٱۡثنَانِ ٱۡلَوِصیَّةِ ِحیَن ٱۡلَمۡوتُ َءاَمنُوْا َشھَٰ
نُكۡم أَۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡیِرُكۡم إِۡن أَنتُۡم َضَرۡبتُۡم فِي  بَۡتُكم ٱۡألَۡرضِ َعۡدٖل مِّ فَأََصٰ

ِصیبَةُ  لَٰوةِ ۡعِد ِمۢن بَ نَھَُماتَۡحبُِسوٱۡلَمۡوِتۚ مُّ ِ فَیُۡقِسَماِن بِ ٱلصَّ َّ َال نَۡشتَِري ٱۡرتَۡبتُمۡ إِِن ٱ
َدةَ ۦبِھِ  ِ ثََمٗنا َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَٰى َوَال نَۡكتُُم َشھَٰ َّ ١٠٦ٱۡألٓثِِمینَ إِنَّآ إِٗذا لَِّمَن ٱ

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"30

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan

setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa’ ayat 11,12, dan 176

yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat

ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu

Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa’id al-Musayyid, al-Hasan, Ata’,

Muhammad bin Sirrin, Ta’us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah,

Mujahid, asy-Sya’bi, ad-Adahak, al-Uza’I ath-Thauri dan madzhab sunni

yang empat.31

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri,

Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak

30 Q.S.5. (Al-Maidah) ayat 106
31 Basyiroh Ahmad, Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian

Menurut Hukum Syarak, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian islam Universiti
kebangsaan Malaysia, 2007, h 26.
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dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena

perkataan ‘kutiba” yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu

merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan

pula pada akhir ayat tersebut dengan kata “haqqan ‘alal-muttaqin” yaitu

kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka

dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia menyalahi

kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-

ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian.32

Oleh karena itu golonagn ahli fiqh yang kedua ini tetap

berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi

kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada

ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan

tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn

Abbas, al-Hasan, Ta’us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya’la,

Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka bahwa kesan penurunan

ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris

tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua

ahli waris.

Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang

dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan

agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau

32 Badran Abu al-Aynayn, al-Mawarith Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari’ah al-
Islamiyyah Wa al-Qanun, MISR : Muassasah Shabab al-Jami’ah al-Iskandariyyah, 1985, h 77.
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kerabat lain sebagianya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan

mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

Dari pendapat yang dikemukan di atas, penulis lebih cenderung

memilih pendapat yang ketiga yaitu bahwa ayat wasiat tetap berlaku

kepada ahli waris atau keluarga terdekat yang terdinding oleh keluarga

dekat yang lain atau kepada ibu bapak dan anak berlainan agama,

sedangakan bagi ahli waris yang telah disebutkan bagian-bagiannya seperti

yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa ayat 11,12, dan

176, maka tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat karena menurut

penulis pendapat yang ketiga dapat menghapuskan kesenjangan di antara

para ahli waris dan keluarga.

b. Sunnah

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran sahaja,

malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa

hadis yang menjelaskan tentang pensyari’atan wasiat. Antaranya hadis

Rasulullah dari Ibnu Umar :

ُد ْبُن اْلُمثَنَّى اْلَعنَِزىُّ  ثَنَا أَبُو َخْیثََمةَ ُزھَْیُر ْبُن َحْرٍب َوُمَحمَّ َواللَّْفظُ ِالْبِن اْلُمثَنَّى -َحدَّ
ثَنَا یَْحیَى - ِ أَْخبََرنِى نَافٌِع َعِن اْبِن -َوھَُو اْبُن َسِعیٍد اْلقَطَّاُن -قَاالَ َحدَّ َعْن ُعبَْیِد هللاَّ

ِ ُعَمَر أَنَّ  قَاَل َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَھُ َشْىٌء یُِریُد -صلى هللا علیھ وسلم-َرُسوَل هللاَّ
33أَْن یُوِصَى فِیِھ یَبِیُت لَْیلَتَْیِن إِالَّ َوَوِصیَّتُھُ َمْكتُوبَةٌ ِعْنَدهُ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair
bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-‘Anazi dan ini adalah
lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada
kami Yahya yaitu Ibnu Sa’id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah
menkhabarkan kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu
bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang

33 Abi Husien Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Qaherah:
Maktabah Taufikiyyah, 2010, Juz  5, hlm. 70.
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muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari
dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya."

Dan hadis yang lain yang menyebut tentang wasiat.

ثَنَا ِھَشاُم ْبُن  ثَنَا ُشَرْحبِیُل ْبُن ُمْسلٍِم َحدَّ اٍر َحدَّثَنَا إِْسَماِعیُل ْبُن َعیَّاٍش َحدَّ َعمَّ
 ِ صلى هللا علیھ -اْلَخْوالَنِىُّ َسِمْعُت أَبَا أَُماَمةَ اْلبَاِھلِىَّ یَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

َ قَ -وسلم ِة اْلَوَداِع إِنَّ هللاَّ ْد أَْعطَى ُكلَّ ِذى َحقٍّ َحقَّھُ فَالَ یَقُوُل فِى ُخْطبَتِِھ َعاَم ِحجَّ
34َوِصیَّةَ لَِواِرٍث.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah
menceritakan kepada kami  Isma’il bin ‘Ayyas, telah menceritakan
kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu
Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah
SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah
SWT  memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka
tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

c. Ijma’

Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zaman

sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada

seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.35

d. Amalan Para Sahabat

Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka

kerana ingin mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Antara para sahabat

yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah

berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah

berwasiat sebanyak ¼ daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak

meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: “Para

sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha

34 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Qaherah: Dar
Ibnu Haisami, 2005, Juz 2, hlm. 905.

35 Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, juz 2 h. 245.
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pemurah lagi lagi maha pengasih”. Ini adalah wasiat fulan bin fulan

bahawa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya.

Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan

membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya

yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan

mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya

mereka yang orang-orang beriman. Dia mewasiatkan mereka sebagaimana

wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka:

B. Unsur dan Syarat wasiat

1. Adapun rukun wasiat itu ada empat,36 yaitu:

a. pemberi wasiat (mushiy),

b. penerima wasiat (mushan lahu),

c. barang yang diwasiatkan (mushan bihi).

d. Kalimat wasiat (lafadz)

a. Pemberi Wasiat (mushiy)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal),

bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur

sepuluh tahun penuh diperbolehkan (ja’iz), sebab Khalifah Umar

memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang

yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal

(idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang

36 Wahbah az-Zuhaili, opcit, jilid 10, h. 160
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kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka

mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.37

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan

bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21

tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan

sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan

itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang

diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal

dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat

adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda

dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqih tradisional.

b. Penerima Wasiat (mushan lahu)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh

para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk

sesama dzimmi, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

ُكُم الَّ  ٰ ُ یَۡنھَ َّ تِلُوُكۡم فِي ٱلَِّذینَ َعِن ٱ ینِ لَۡم یُقَٰ ِرُكۡم أَن ٱلدِّ ن ِدیَٰ َولَۡم یُۡخِرُجوُكم مِّ
وھُۡم َوتُۡقِسطُٓوْا إِلَۡیِھۡمۚ إِنَّ  َ تَبَرُّ َّ ٨ٱۡلُمۡقِسِطینَ یُِحبُّ ٱ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan
Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.38

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan

syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti

37 Sayid Sabiq, opcit , h 595
38 Q.S.60. (Al-Mumtahanah) ayat 8
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berlakunya pewarisan. Dan menurut ijma’, bayi dalam kandungan berhak

memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

c. Barang yang Diwasiatkan (mushan bihi)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta

atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang

menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga,

atau tidak bisa dimiliki secara syar’i, seperti minuman keras, jika pemberi

wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika

pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga

mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk

selamanya.

d. Kalimat wasiat (lafadz)

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak

boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris

sesudah orang yag berwasiat itu meninggal.

Rasulullah Saw bersabda:

ثَنَا ُسْفیَاُن َعْن سَ  ثَنَا أَبُو نَُعْیٍم َحدَّ ْعِد ْبِن إِْبَراِھیَم َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َعْن َسْعِد ْبِن َحدَّ
یَُعوُدنِى -صلى هللا علیھ وسلم -قَاَل َجاَء النَّبِىُّ -رضى هللا عنھ -أَبِى َوقَّاٍص 

 ُ اْبَن َوأَنَا بَِمكَّةَ ، َوْھَو یَْكَرهُ أَْن یَُموَت بِاألَْرِض الَّتِى ھَاَجَر ِمْنھَا قَاَل  یَْرَحُم هللاَّ
ِ ، أُوِصى بَِمالِى ُكلِِّھ قَاَل  الَ  . قُْلُت فَالشَّْطُر قَاَل  الَ   َعْفَراَء  . قُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ

فَالثُّلُُث ، َوالثُّلُُث َكثِیٌر ، إِنََّك أَْن تََدَع َوَرثَتََك أَْغنِیَاَء َخْیٌر ِمْن « . قُْلُت الثُّلُُث . قَاَل 
ْم َعالَةً یَتََكفَّفُوَن النَّاَس فِى أَْیِدیِھْم ، َوإِنََّك َمْھَما أَْنفَْقَت ِمْن نَفَقٍَة فَإِنَّھَا أَْن تََدَعھُ 

ُ أَْن یَْرفََعَك فَیَْنتَفَِع  َصَدقَةٌ ، َحتَّى اللُّْقَمةُ الَّتِى تَْرفَُعھَا إِلَى فِى اْمَرأَتَِك ، َوَعَسى هللاَّ
39ُروَن . َولَْم یَُكْن لَھُ یَْوَمئٍِذ إِالَّ اْبنَةٌ .بَِك نَاٌس َویَُضرَّ بَِك آخَ 

39 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Baradizbah, Shahih al-Bukhari,
Qaherah, Mesir : Dar al-Tawfikiyyah, 2008, juzuk 10, hlm 95
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah
menceritakan kepada kami Sufyan ari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir
bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqosh ra., Nabi saw. datang
menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak
suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah
darinya, beliau bersabda: “Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra”.  Aku
katakan, “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan
seluruh hartaku”. Beliau bersabda, “Tidak boleh”.Aku berkata,
“Kalau setengahnya?”Beliau bersabda, “Tidak boleh”.Aku berkata,
“Kalau sepertiganya?” Beliau bersabda: “Ia sepertiganya dan
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada
manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka.
Sesungguhnya apa yang kamu keluarkan berupa nafkah
sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang
kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah
mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia
melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya.
Saat itu dia (Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak
perempuan.”

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris.

Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan

dari semua ahli waris.

Rasulullah Saw bersabda:

اٍر َحدَّثَنَا إِْسَماِعیُل  ثَنَا ِھَشاُم ْبُن َعمَّ ْبُن َعیَّاٍش َحدَّثَنَا ُشَرْحبِیُل ْبُن ُمْسلٍِم َحدَّ
 ِ صلى هللا علیھ -اْلَخْوالَنِىُّ َسِمْعُت أَبَا أَُماَمةَ اْلبَاِھلِىَّ یَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

َ قَْد أَْعطَى ُكلَّ ِذى َحقٍّ َحقَّ -وسلم ِة اْلَوَداِع إِنَّ هللاَّ ھُ یَقُوُل فِى ُخْطبَتِِھ َعاَم ِحجَّ
40فَالَ َوِصیَّةَ لَِواِرٍث.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar,
telah menceritakan kepada kami  Isma’il bin ‘Ayyas, telah
menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku
mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji
wada’: “sesungguhnya Allah SWT  memberikan hak kepada orang
yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

40 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Qaherah: Dar
Ibnu Haisami, 2005, Juz 2, hlm. 905.
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2. Syarat-syarat wasiat

Syarat-syarat wasiat ada 4,41 yaitu :

a. Pemberi wasiat

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya

kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya

akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa krateria bagi pemberi

wasiat. Antaranya ialah :

1) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau

terencat akal, orang yang pengsan dan orang yang mabuk.

Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal

yang meerupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini

tidaka layak memberi wasiat

2) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak

sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah

mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.

3) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada

qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik.

Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.

4) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang

dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka

ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.

b. Penerima wasiat

41 Wahbah az-Zuhaili, opcit, h 169
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Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta

warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai

krateria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah :42

1) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini

telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “tidak

ada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad,

Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.43

2) Penerima wasiat hendaklah diketahuai dan wujud ketika wasiat

dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau

kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan

dibangunkan).

3) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.

4) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha’

madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha’

madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli

harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie)

c. Barang yang diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan

adalah: 44

1) Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.

42 Wan Abdul Halim, Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka, Kuala Lumpur
:Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006 h. 26

43 Sayid Sabiq, opcit, h 596
44 Ibid, h. 598
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2) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai

nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari

susut syarak.

3) Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada

waktu berwasiat.

4) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika

zatnya ditentukan.

5) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan

rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.

6) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3

harta pewasiat

d. Lafaz wasiat (ijab dan qabul)

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat

adalah memadai dengan sighah sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan

penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat

terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha’ yang lain termasuk

fuqaha’ madzhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yang

keempat.

Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah : 45

1) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur.

Lafaz yang jelas seperti : “Saya mewasiatkan untuknya seribu

ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian

saya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itu

45 Wan Abdul Halim, opcit, h 27
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menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini

diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz

tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat,

katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu

disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti

wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini

untuk Zaid”.

2) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini

ditujukan kepada orang yang tertentu.

Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti

fakir miskin atau ulama’, persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini

menyukarkan.

3) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat.

Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau

menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

C. Bentuk dan Hukum Wasiat

1. Bentuk wasiat

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan

secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat

mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas.46

a. Wasiat mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak

46 Muhammad al Zuhaily, al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya, Beirut: Dar al-Qalam
al- Tayyib, 2001, H.69.
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terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang

diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh karena menurut mazhab Syafie dan

Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selama-

lamanya.

b. Wasiat bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu

yang diberikan oleh pewasiat. Para fuqaha’ berpendapat bahwa sah

adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak baik

yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan

hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau

selainnya. Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah

akan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat berserta syarat-

syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Seandainya syarat-syarat yang

terkandung didalam wasiat adalah sah disisi syarak tetapi tidak dipenuhi

oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.47

c. Wasiat am

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti

kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua

penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam

maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafie, jumlah penduduk

sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang.

Mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada

47 Ibid,
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satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan al-Syaybani sekurang-

kurangnya diberikan dua orang dari mereka.

Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas

yaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin

maka menurut pendapat Imam Syafie harta yang diwasiatkan itu

hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu

berada.harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau

negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan

penduduk di kawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi

untuk keperluan hidup mereka.

Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta hendaklah menyatakan

dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan.pewasiat

yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk

umum yang mengelirukan, sebagai contoh:

“berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu daripada hartaku

setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada simpulan setelah

kematianku” maka menurut pendapat fuqaha’ termasuk Imam Syafie,

Imam Hanafi, Imam Hanbali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang

berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian

itu.48

d. Wasiat khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu.

48 Ibid
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Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang

tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan

kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat.

Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya

kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar

anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak

laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, al-

Sha’bi, al-Nakha’i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan

bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak

maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah ½ bagian harta

tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya 1/3 bagian saja.

Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan

pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak

mendapat 1/3 bahagian harta saja.

Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak

laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya

diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang

anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian

harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang

terendah yang boleh diberikan kepadanya.49

Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian

anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang

49 Ibid
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terhalang secara langsung daripada menerima harta warisan maka wasiat

yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian

mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.

2. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas

bahawa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan

dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia

mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain, iaitu:50

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab

syar’i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia

yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak

diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat

dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak

diwasiatkan.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan

takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan

mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untk diberikan

kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan

menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang

memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti

50 Wahbah al-Zuhaili, opcit, juz 10, h. 191
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pembangunan lembaga pndidikan, kesehatatan sosial dan

sebagainya.

c. Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara’ jika dia mewasiatkan

perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak,

atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak

masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh

dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang

bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka

daripada menerima bagian yang di tetapkan oleh syarak. Allah

melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan)

orang lain, firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut

hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris).

(setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Dan ingatlah

Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

d. Harus (Mubah)

Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan

untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari

golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan

bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia

anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.

e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada
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dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta.

Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik

dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini

akan digunakan kearah kejahatan.

D. Wasiat Ikhtiyariyyah dan Wasiat Wajibah

1. Wasiat Ikhtiyariyyah

Wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan

kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum

wasiat. Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti

halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan tasharruf

lainnya baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka tidak sah wasiat

yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang

melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-hal ini

menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang

wajib dalam segala akad kepemilikan. Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha

dan imam-imam madzhab. 51Meskipun itu berupa wasiat yang bersifat

hutang, seperti wasiat untuk membayar fidyah puasa dan solat. Wasiat

wajibah lebih diutamakan dari wasiat ikhtiyariyyah, karena dalam wasiat

wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.

2. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang

dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri. Oleh itu tidak terdapat dalam

51 Wahbah az-Zuhaili, opcit, hal 171
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syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah menurut pendapat jumhur

fuqaha’. Tetapi menurut sebagian fuqaha’ tabi’in, imam-imam fiqh dan hadis

seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal,

Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat

terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka

bersandarkan kepada firman Allah iaitu:

لَِدۡیِن وَ ٱۡلَوِصیَّةُ إِن تََرَك َخۡیًرا ٱۡلَمۡوتُ َعلَۡیُكۡم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ُكتِبَ  ٱۡألَۡقَربِینَ لِۡلَوٰ
١٨٠ٱۡلُمتَّقِینَ َحقًّا َعلَى ٱۡلَمۡعُروِفۖ بِ 

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”52

Jumhur fuqaha’ mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan

oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa’ ayat 11,12, dan 176 oleh itu

kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah dinasakhkan

hukumnya.

Manakala menurut sebahagian fuqaha’ yang lain bahawa ayat dia atas

tidak pernah di nasakhkan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai

membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak

berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. Tegasnya mereka

menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka

sehingga konsep ‘wasiat wajibah’ dapat secara berkesan dilaksanakan kepada

keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka .

52 Q.S.2.( al-Baqarah) ayat 180
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Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat

memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalan keadaan

tertentu.53 Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntutkan

kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan

dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara’.54 Suparman

dalam bukunya Fiqh Mawaris mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat

yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada

kemauan atau kehendak orang yang meninggal tersebut.55

Adapun didalam fatwa MKI tentang hukum perlaksanaan wasiat

wajibah bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah mestilah mengikuti

syarat-syarat tersebut:56

1. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan

(cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.

2. Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu

daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia

serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau

berlainan.

3. Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta

pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka

53 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Jakarta: Bulan Bintang, 1979,  h.63
54 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,

2000, Jilid 6, h. 1930.
55 Suparman, Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), Jakarta: Gaya Media Pratama,

1997, h. 163.
56 JAKIM, Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Berhubungan Dengan Isu-Isu Muamalah, Perpustakaan Negara Malaysia, 2009 Kuala Lumpur, h
56-57
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secara fardhu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat

wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat

wajibah.

4. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan

ibu atau bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka

dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka

datuk.

5. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu

melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang

sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya

mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat

wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada

hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki

atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian

tersebut.

6. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal

dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut

hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka.

Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka

pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut.

Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah

dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan

ahliahli waris yang lain.
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7. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan

urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang.

8. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah

berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima

bahagian 2 orang perempuan.

Dari penjelasan yang penulis kemukakan di atas, dapat diambil

beberapa contoh seperti berikut.

Contohnya: A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang

anak lelaki iaitu B dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya yaitu C

(anak lelaki kepada A) telah meninggal dunia sebelum A meninggal dunia.

Setelah A meninggal dunia, seluruh hartanya diterima oleh B, sedangkan

C tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh B. Oleh itu,

untuk berlaku adil kepada C maka wasiat wajibah diberikan kepadanya.

Dari contoh di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka yang

berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau

perempuan yang telah kematian bapa atau ibu mereka sebelum terbuka

warisan daripada orang tua masing-masing iaitu sebelum datuk atau nenek

mereka meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas tentang konsep wasiat wajibah beserta contoh

yang telah dibincangkan, maka menurut penulis wasiat wajibah ini wajib

dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi

terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka, wasiat wajibah ini harus



41

digalakkan sebagai ibadah oleh ummat Islam untuk mencegah terjadinya

berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli

waris terdekat yang terhalang


