
Ilmu Faraidh (waris) 

 

Definisi: 

  Faraidh berasal dari kata ((  � فريضًة من)) yang berarti ketentuan-ketentuan Allah 

tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.  

Urgensi mempelajari Faraidh: 

o Memahami (mentadaburi) 14 dan ayat 176 surat An Nisaa'. 

o Taat kepada Allah ( An Nisaa: 13). 

o Menjauhi azab Allah (An Nisaa: 14). 

o Menghindari memakan harta anak ya&m (An Nisaa: 10). 

Tujuan (ahdaf): 

o Membagi harta kepada yang berhak secara adil, karena Allah mensifati dirinya di 

akhir ayat waris "Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan nabi 

memerintahkan orang tua membagi hibah kepada anaknya secara adil. (sebab nuzul 

Ayat, dan beberapa aturan manusia tentang pembagian warisan). 

o Dengan demikian akan erat hubungan kekerabatan, karena disaat hidupnya orang 

yang meninggalkan warisan jika kesulitan hidupnya wajib dibantu oleh para pewaris, 

firman Allah: ((  وعلى الوارث مثل ذلك )). (Al Baqarah: 233). 

o Dan akan memacu semangat seorang muslim untuk rajin mencari harta, karena dia 

yakin harta yang ditinggalkannya setelah mati akan dinikmati oleh orang yang 

terdekat, yaitu; anak, orang tua dan (istri/suami).  

 Hadist Saad bin Abi Waqqash: "sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli 

warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam 

keadaan miskin, menadahkan tangan kepada manusia, sesungguhnya setiap harta yang kau 

nafkahkan karena Allah, engkau akan diberi ganjaran, sampai-sampai sesuatu yang engkau 

suapkan ke mulut istrimu”. Muttafaq alaihi. 

Kapan Harta warisan dapat dibagi? 

Saat seorang muslim meninggal, sebelum warisannya dibagi harus dikeluarkan terlebih 

dahulu kewajiban berikut secara berurutan: 

o  Hutang kepada manusia, spt: hutang rumah, kendaraan dll. (hadist Abu Qatadah," 

Shalatkan saudara kalian yang berhutang". HR. Abu Daud, shahih. 



o Biaya penyelenggaraan jenazah si mayat. 

o Hutang kepada Allah, Zakat, Haji, Kafarat dll. ( "Hutang kepada Allah wajib dibayar!, 

hadis Ibnu Abbas: seseorang menanyakan tentang saudarinya punya hutang nazar 

haji setelah wafat. HR. Bukhari. Hadis Ibnu Abbas: seseorang menanyakan tentang 

ibunya punya hutang puasa setelah wafat. HR. Muslim. 

o Wasiat (&dak boleh lebih dari 1/3 dan &dak boleh untuk ahli waris). 

Asbab warisan: 

o Kerabat . 

o Pernikahan (istri/suami). Talak raj'I yang masih dalam masa iddah. Bukan talak bain, 

kecuali bain yang jatuh saat dia sakit akan meninggal. 

o Walaa'. 

o Luqatah? "Seorang wanita mendapat warisan dari; budak yang dimerdekakannya, 

anak pungut dan anak li'an" HR. Abu Daud. (jumhur," hadisnya tidak shahih). 

Mawani‘ (Penghalang): 

o Membunuh yang mewarisi. "Pembunuh tidak mendapatkan warisan". HR. Abu Daud. 

o Berbeda agama. "Muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya". Muttafaq alaihi. 

o Murtad (orang yang tidak shalat)? 

Ahli Waris: 

o Ash habul furudh. 

o Ashabah. 

Pembagian setiap Ahli waris: 

  Lihat : (QS. An Nisaa: 11-13& 176)  

Hajb (menghalangi) : Kaidah Hajb: 

o Setiap ahli waris yang mendapat warisan melalui perantara, maka keberadaan 

perantara menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Contoh: kakek mendapat 

warisan dengan perantara bapak si mayat, maka jika bapak ada kakek tidak 

mendapat warisan.  

o Pengecualian: kecuali saudara seibu. 



o Ashal, hanya dihalangi oleh Ashal. Furu', hanya dihalangi oleh Furu'. Hawasyi, 

dihalangi oleh Ashal, Furu'& Hawasyi.  

 Contoh: saudari terhalangi mendapat warisan bila ada bapak atau anak laki-laki. 

Cara menghitung: 

 Cara menghitung sesuai dengan petunjuk Nabi: "berikanlah bagian setiap ahli waris 

sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan dan jika berlebih untuk laki-laki yang paling 

dekat". Muttafaq alaih".  

Praktek: 

  Contoh: seorang wanita wafat meninggalkan; 1 anak laki, 1 anak perempuan, bapak , 

ibu dan suami. Dan meninggalkan uang 10.000 USD.  

Ashabul fardh Bagian Hasil 

Bapak    

Ibu    

Suami    

1 anak laki-laki   

1 anak perempuan   

 



Ayat- Ayat waris 
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11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : 

bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak 

itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan 

untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, 

jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat dan seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 

buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi 



masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu 

itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 

dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir 

didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang 

besar. 

14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; 

dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An Nisaa: 11-14). 
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Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa 

kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 

dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 

harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka 

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka 

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang 

saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 

ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An 

Nisaa: 176). 



DIAGRAM AHLI WARIS  

istri suami 

anak laki-laki 

bapak 

anak laki-laki 
saudara kandung 

saudari 
sebapak 

saudara 
kandung 

cucu perempuan 

anak laki 
paman 

kandung 

saudara 
sebapak 

anak laki-laki 
saudara sebapak 

saudari 
kandung 

saudara 
seibu 

cucu laki-laki 

anak laki 
paman 

sekakek 

wafat 
saudari 
seibu 

anak perempuan 

paman 
kandung 

paman 
sekakek 

kakek nenek nenek 

ibu 



Yang berhak mendapat ½          Yang berhak mendapat 2/3  

            Ahli waris     Syarat-syarat    Ahli waris     Syarat-syarat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yang berhak mendapat ¼         Yang berhak mendapat 1/8 

            Ahli waris     Syarat-syarat    Ahli waris 

suami 

1 orang anak perempuan 

1 orang cucu perempuan 

1 saudari kandung 

1 saudari sebapak 

si mayat tidak ada anak 

tidak ada saudara laki-laki 

tidak ada anak perempuan mayat 

tidak ada bapak mayat 

tidak ada anak/cucu mayat 

tidak ada saudara/i kandung 

suami 

istri 

si mayat ada anak 

si mayat tidak ada anak 

2 orang anak perempuan 

2 orang cucu perempuan 

2 saudari kandung 

2 saudari sebapak 

tidak ada saudara laki-laki 

tidak ada anak perempuan mayat 

tidak ada bapak mayat 

tidak ada anak/cucu mayat 

tidak ada saudara/i kandung 

istri si mayat ada anak 



Yang berhak mendapat 1/6         Yang berhak mendapat 1/3  

            Ahli waris     Syarat-syarat    Ahli waris     Syarat-syarat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ashabah: anak laki-laki − cucu laki-laki dari anak laki-laki − bapak − kakek − saudara kandung − saudara sebapak − anak laki-laki saudara kandung − anak 

laki-laki saudara sebapak − paman kandung − paman sekakek − anak laki-laki paman kandung − anak laki-laki paman sekakek 

 

Ashabah bil ghair: 1. anak perempuan + anak laki-laki 2. cucu perempuan + cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. saudari kandung + saudara kandung 

4. saudari sebapak + saudara sebapak 

 

Ashabah ma’a ghair: 1. saudari kandung + anak perempuan  2. saudari sebapak + anak perempuan 

             

bapak 

ibu 

kakek 

nenek 

cucu perempuan dari 
anak laki-laki 

si mayat ada anak, jika ada ank lk 
hanya 1/6, jika ank pr 1/6+sisa 

tidak ada anak/cucu mayat, 
kecuali 1 org cucu pr 

ada 2 orang saudara/i seibu mayat 

tidak ada bapak mayat 

tidak ada saudara laki-laki 

ada 1 orang saudari kandung 
mayat 

tidak ada ibu mayat 

ibu 

2 orang saudara/i seibu 

Tidak ada anak/cucu mayat 

tidak ada 2 orang saudara/i 
kandung/ sebapak/ seibu mayat 

bukan masalah umariyatain 
(suami/istri, ibu & bapak) 

tidak ada bapak mayat 

saudari sebapak 

1 orang saudara/i seibu 



Latihan: 1('Aul) 

 

1. Seorang wafat meninggalkan ahli waris; suami dan 2 orang saudari 
kandung. 

 

    

Suami     

2 orang saudari    

 

2. Seorang wafat meninggalkan ahli waris; 1 orang isteri, ibu, bapak dan 2 
orang anak wanita. 
 

   

1 orang isteri   

ibu   

bapak   

2 orang anak wanita   

 

3. Seorang wafat meninggalkan ahli waris; 3 orang isteri, ibu, 4 saudari seibu 
dan 8 orang saudari kandung. 
 

    

3 orang isteri    

ibu    

4 orang saudari seibu    

8 orang saudari kandung    



Latihan: 2(Radd) 

 

1. Seorang wafat meninggalkan ahli waris; 1 orang saudari kandung dan 
ibu. 

 

 

ibu   

2 orang saudari kandung   

 

2. Seorang wafat meninggalkan ahli waris; 1 orang isteri dan 1 orang anak 
wanita. 
 

 

1 orang isteri   

1 orang anak wanita   

 
3. Seorang wafat meninggalkan ahli waris; 1 orang suami, 3 orang nenek 

dan 1 orang saudara seibu. 

 

    

    

1 orang suami    

3 orang nenek    

1 orang saudara seibu   

 


