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MIROTS (BAGIAN) AL-HAML



Al-Haml: Adalah janin yang masih berada dalam perut
ibunya.



Al-Haml

akan

mendapat

waris

setelah

dia

terlihat

mengeluarkan suara, ketika mayit meninggal dia sudah
berada dalam janin walaupun hanya berbentuk air mani,
suaranya bisa dengan teriakan, karena haus, menangis
ataupun semisalnya.
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Dari

Abu

Hurairoh

radhiyallahu

‘anhu:

Bahwasanya

Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak
ada seorangpun keturunan Adam yang dilahirkan kecuali
dia akan disentuh oleh setan pada saat dilahirkan,
sehingga dia akan berteriak mengeluarkan suara yang
disebabkan oleh sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam
dan putranya“1
1

Muttafaq ‘Alaih, riwayat Bukhori nomor (3431) dan lafadz darinya,
Muslim nomor (2366).



Barangsiapa yang meninggalkan ahli waris dan terdapat
padanya haml, ada dua keadaan bagi mereka:
1. Mereka menunggu sampai janin dilahirkan dan jelas
kelaminnya, barulah kemudian dilakukan pembagian
waris.
2. Atau bisa juga mereka meminta untuk dibagikan harta
peninggalan sebelum dia dilahirkan, dalam keadaan
seperti ini akan disisakan untuk janin dari harta waris
sebesar bagian dua orang putra atau dua orang putri,
setelah dilahirkan dia akan mengambil bagiannya,
sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada dia
yang

berhak,

siapa

saja

yang

tidak

ter-hajb

(terhalangi) oleh janin, maka dia akan mengambil
seluruh bagiannya, contohnya adalah nenek, dan
siapa yang sekiranya akan berkurang olehnya, maka
dia

akan

mengambil

bagian

terkecil,

contohnya

seperti istri dan ibu, dan siapa saja yang sekiranya
akan jatuh olehnya, maka dia tidak akan mengambil
bagian sedikitpun, contohnya seperti saudara.

WARIS (BAGIAN) WANITA

Islam telah memuliakan wanita, menghargainya serta
memberinya

bagian

dari

waris

yang

sesuai

dengan

keadaannya, sebagaimana berikut ini:
1. Terkadang dia mendapat bagian yang sama dengan pria,
sebagaimana yang terjadi dengan saudara dan saudari
satu ibu, ketika bergabung mereka akan menerima
bagian yang sama.
2. Terkadang dia mendapat bagian yang sama atau lebih
sedikit dari pria, sebagaimana yang terjadi dengan ayah
dan ibu, jika terdapat bersama keduanya putra mayit
yang laki atau laki dan perempuan, maka setiap dari ayah
dan ibu akan menerima seperenam, dan jika yang ada
hanya keturunan mayit yang perempuan saja, maka
untuk ibu seperenam dan untuk ayah seperenam beserta
sisa harta ketika tidak ada ashobah.
3. Terkadang wanitapun akan mendapat setengah dari
bagian laki-laki, dan inilah yang lebih umum.
Penyebabnya: bahwa Islam telah mewajibkan kepada
laki-laki beberapa beban dan kewajiban dari hartanya, pada
saat hal tersebut tidak diharuskan terhadap wanita, seperti
pembayaran

mahar

(mas

kawin),

menyediakan

rumah,

memberi nafkah kepada istri dan anak, membayar diyat,

sementara wanita tidak diwajibkan bagi mereka untuk
memberi nafkah, tidak terhadap dirinya dan tidak pula
terhadap anak-anaknya.
Oleh sebab itu semua, Islam telah memuliakan wanita
ketika meniadakan seluruh beban tersebut darinya, dan
membebankannya kepada laki-laki, kemudian memberikan
setengah bagian dari apa yang didapat oleh laki-laki,
sehingga hartanya semakin bertambah, sementara harta
laki-laki akan berkurang oleh nafkah terhadap dirinya,
istrinya dan juga anak-anaknya, inilah dia bentuk keadilan
diantara

dua

sesungguhnya
kedzoliman

jenis
Rob

kelamin
kalian

terhadap

yang

tidak

akan

hamba-Nya,

berbeda,

karena

pernah

berbuat

dan

Allah

Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
a. Allah berfirman:

ِ ِ
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْعض َوِِبَا أَنْ َف ُقوا
ُ الر َج
َ ال قَو ُامو َن َعلَى النّ َساء ِِبَا فَض َل اّللُ بَ ْع
ّ
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka…“. (QS. An-Nisaa/4: 34)

b. Firman Allah:

ِ اْلحس
ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُقْرَب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء
َ ْ ْ إن اّللَ ََيْ ُمُر ِبلْ َع ْدل َو
َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذكُرو َن
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran“. (QS. An-Nahl/16: 90)

MIROTS (BAGIAN) HUNTSA MUSYKIL (BANCI)



Huntsa Musykil adalah dia yang berkelamin ganda
(memiliki kelamin pria dan wanita)



Huntsa Musykil jika tidak jelas keadaannya, maka
dia

akan

mendapat

setengah

bagian

laki-laki

dan

setengah bagian wanita.


Apabila huntsa tersebut bisa diharapkan untuk
diketahui kejelasan kelaminnya, maka dia harus
ditunggu sampai ada kejelasannya, jika mereka tidak
mau menunggu dan meminta agar harta peninggalan
dibagi, maka hendaklah diberikan kepada dia ataupun

lainnya

dengan

bagian

terkecil,

kemudian

sisanya

dibiarkan terlebih dahulu sampai terbukti keadaannya.
Pertama-tama

buatlah

permasalahan

dengan

menganggap dia itu seorang pria, kemudian buatlah
permasalahan

baru

dengan

menjadikannya

seorang

wanita, setelah itu berikanlah kepada huntsa ataupun ahli
waris lainnya bagian terkecil, sedangkan sisa harta
hendaklah dibiarkan sampai keadaannya bisa dibedakan.


Diketahui kejelasan keadaan huntsa oleh beberapa
perkara:
Kencing atau keluarnya air mani dari salah satu kelamin,
jika kencing dari keduanya maka hendaklah melihat
kepada yang lebih dahulu keluar, akan tetapi jika
berbarengan,
banyaknya,

maka

hendaklah

kecondongannya

melihat

terhadap

dari

lawan

segi
jenis,

tumbuhnya jenggot, haid, hamil, tumbuhnya dua buah
susu,

keluarnya

sebagainya.

air

susu

dari

dadanya,

dan

lain

MIROTS (BAGIAN) GHORQO,
HADMA DAN SEMISALNYA

Yang dimaksud disini: Sekelompok ahli waris yang
meninggal bersama dalam sebuah kejadian tertentu, seperti
tenggelam,

kebakaran,

peperangan,

runtuhnya

gedung,

kecelakaan mobil, pesawat, kereta api dan semisalnya.
Keadaan mereka: mereka memiliki lima keadaan:
1. Diketahui dengan pasti kalau salah seorang dari mereka
meninggal belakangan, maka dia berhak untuk mendapat
waris dari dia yang meninggal lebih dahulu, dan tidak
sebaliknya.
2. Diketahui

jika

mereka

seluruhnya

meninggal

berbarengan, maka mereka tidak akan saling mewarisi
satu dengan lainnya.
3. Tidak diketahui bagaimana mereka meninggal, apakah
meninggalnya satu persatu? Ataukah berbarengan? Maka
mereka tidak akan saling mewarisi.
4. Diketahui jika meninggalnya mereka berurutan, akan
tetapi tidak diketahui dengan pasti siapa yang meninggal
terakhir di antara mereka, maka dalam keadaan inipun
mereka tidak akan saling mewarisi.

5. Diketahui

siapa

yang

terakhir

meninggal,

namun

kemudian dilupakan, maka dalam keadaan inipun mereka
tidak akan saling mewarisi.
Dalam empat keadaan terakhir mereka tidak saling
mewarisi, dengan demikian harta dari setiap mereka hanya
dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup saja, tidak
dengan mereka yang meninggal berbarengan.[]

