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Abstrak 

 

 انونقيبحث هذا البحث في نظارة المرأة في الوقف سواء كان في الفقه أو في 
توفرت  إذا وقف . اتفق الفقهاء وقانون الوقف على جواز المرأة ألن تكون ناظرةال

هد عفيها شروط ناظر الوقف . من الناظرات الالتي أدرن أموال األوقاف في 
ومن  .سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه و

 ر بن الخطاب وعلي بن أبيالصحابة الذين أصبحوا ناظرين لألوقاف هم عم
  طالب وفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

وتنقسم  ويبين هذا البحث شروط ناظر الوقف في الفقه من العدالة واالستطاعة .
ذا ث أنه إلباحاالعدالة إلى القسمين وهما العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة . يرى 

 ى أنه متق وذو سلوك حسن ومعلوماتكان للناظر وصفا ظاهرا وباطنا بمعن
لوقف انون واسعة، فكل الناس يمكن أن يكون ناظرا .  ففي األحكام الفقهية أو قا

كون اليذكر من شروط الناظر أن يكون مسلما أو مسلمة ، ولكن التأكيد أن ي
  الناظر أمينا .

 
 

This journal explained about nazhirah's contribution in both fiqh perspective 
and wakaf regulation. They agreed that woman got her right to become the one who 
managed and handled wakaf - nazhirah - . There were some people who became nazhir 
in Rasullah SAW era such as his daughter Fathimah ra, Umar bin Khattab and Ali bin 
Abi Thalib. 

This journal also tried to explain some requirments and categories for people to 
become nazhir through fiqh studies. Fiqh told us that there are some categories before 
any one wanted to be nazhir such as taqwa and skill management both in pyhsycal and 
spiritual. Fiqh and wakaf regulation didn't distinguish man from woman to be nazhir, if 
one of them had all nazhir's requirments.  

 

Kata kunci: Nazhir, Perempuan, Takwa, Berkelakuan Baik, Amanah, Berpengetahuan.  
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A. Unsur Asasi Pelaksanaan Wakaf 

Pelaksanaan wakaf, secara umum, baik wakaf benda tidak bergerak seperti toko, 

tanah dan lain-lain, maupun wakaf benda bergerak seperti uang,  membutuhkan empat 

unsur asasi, yaitu : 1 

1. Wakif (yang berwakaf) 

2. Mauquf (harta benda yang diwakafkan)  

3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan harta benda wakaf).  

4. Shighah (ikrar wakaf atau pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf). 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa pelaksanaan wakaf menuntut adanya 

empat unsur asasi tersebut dalam setiap wakaf. Kalau tidak, maka wakaf tidak sah.  

Semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa wakaf, tanpa keempat unsurnya tersebut, 

adalah tidak sah. Namun ada sebagian ulama ahli fiqh yang menyebut keempat unsur 

asasi wakaf tersebut adalah rukun wakaf. Tetapi ada pula ulama ahli fiqh yang  

menyebut sebagiannya saja rukun wakaf. Perbedaan pendapat tentang apakah keempat 

unsur asasi wakaf tersebut disebut rukun wakaf atau tidak disebut rukun wakaf adalah 

perbedaan istilah saja.     

Undang-Undang Wakaf R.I. tahun 2004 M. mengukuhkan kesepakatan  ulama 

bahwa pelaksanaan wakaf menuntut adanya empat unsur asasi tersebut dalam setiap 

wakaf. Kalau tidak, maka wakaf tidak sah.  

Namun Undang-Undang Wakaf menambah unsur-unsur asasi wakaf tersebut 

sehingga menjadi enam. Dua unsur yang ditambahkan Undang-Undang Wakaf ialah : 

5. Nazhir. 

Semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa Nazhir, menurut kajian fiqh, tidak 

termasuk unsur asasi wakaf. Nazhir tidak termasuk unsur yang mewujudkan 

wakaf. Karena wakaf sudah dapat terwujud tanpa ditentukan atau ditunjuk pada 

saat akad pemberian wakaf dilaksanakan. Nazhir dapat ditunjuk kemudian oleh 

Hakim di Mahkamah, apabila Wakif tidak menetapkan Nazhirnya.  

6. Jangka waktu wakaf. 

Semua ahli fiqh juga sepakat bahwa, jangka waktu wakaf, menurut kajian fiqh, 

tidak termasuk unsur asasi wakaf. 

                                                 
1 Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami (Damaskus : Dar Al-Fikr) X hal. 7606 
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Dengan demikian jumlah unsur-unsur wakaf, menurut fiqh, hanya empat 

sedangkan menurut Undang-undang Wakaf enam. (Lih. Pasal 6).   

 

B. Nazhir Wakaf 

Adanya Nazhir (pengelola) dalam pelaksanaan wakaf, termasuk salah satu unsur 

yang membuat wakaf tidak sama dengan infak-infak lain. Dalam wakaf terdapat Nazhir 

sedangkan dalam infak-infak lain seperti zakat, hadiah, dan hibah, tidak terdapat Nazhir 

(pengelola).   

Sebabnya ialah dalam wakaf terdapat aset yang harus terpelihara sebaik 

mungkin dan selama mungkin.  

Asetnya lepas dari hak milik Wakif (pemberi wakaf) dan tidak menjadi hak 

milik Mauquf ‘alaihi (yang diberi wakaf), tetapi menjadi milik Allah Ta’ala. Dengan 

cara ini, wujud aset wakaf akan aman dari penguasaan orang-orang lain melalui jual 

beli, sewa menyewa, hibah, waris, dan lain sebagainya. 

Tujuan keamanan aset wakaf ialah agar aset wakaf dapat berdayaguna 

(memberikan manfaat) selama mungkin bagi Mauquf ‘alaihi. 

Dari sistem Nazhir dalam wakaf ini dapat dipahami pula bahwa Islam 

memandang peran manusia dalam pendayagunaan suatu kekayaan sangat penting.  

 

 

C. Pengertian Nazhir 

 

Dr. Muhammad Az-Zuhaili menyebutkan pengertian  NAZHIR dalam  Syariat 

Islam sbb. :  

النظارة على الوقف هى الجهة التى تتولى االشراف على الوقف 

، وادارته، والحفاظ عليه واستثماره ، سواء كانت فردا أوجماعة ، 

ناظر  –فقهيا  –شخصا طبيعيا أواعتباريا . ويسمى القائم على ذلك 

    2الوقف .

                                                 
2 Dr. Muhammad Az-Zuhaily, Al-Waqfu Adz-Dzurry (Kuwait : A'mal Muntada Qodhoya Al-Waqf 

Ats-Tsani, Al-Amanah Al-'Ammah Li Al-Auqaf) hal. 277 
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"Yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf ialah 

pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, 

pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri dari 

satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Yang 

melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut, disebut, 

dalam  fiqh : NAZHIR WAKAF".  

 

Undang-Undang Wakaf R.I. sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. 

Muhammad Az-Zuhaili di atas. Pasal 9 menyebutkan : Nazhir meliputi :  

1.  perseorangan;  

2.  oranisasi;  

3. badan hukum.  

 
D. Tugas Nazhir 

Undang-undang wakaf R.I. Pasal 11 mengemukakan tugas Nazhir, meliputi :  

1.  melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;  

2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya; 

3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Namun Nazhir perlu mengetahui pedoman pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf. Karena Pasal 43 menyebutkan bahwa yang menjadi pedoman dalam 

pengeloaan wakaf adalah prinsip syariah.  

Sebab itu, Nazhir profesional, harus mempunyai ilmu pengetahuan sesuai 

bidang tugasnya. Nazhir profesional wakaf uang, misalnya disamping harus 

mempunyai ilmu pengetahuan bidang ekonomi, ia harus mengetahui pula manajemen 

pengelolaan wakaf yang telah dikemukakan para mujtahid dalam buku-buku fiqh.  

 

E. Penunjukkan Nazhir  

Dalam pembahasan fiqh dijelaskan bahwa Wakif (pemberi wakaf) berhak 

menunjuk Nazhir. Ia boleh menunjuk dirinya sendiiri  atau orang lain. Berikut 

penjelasannya. 
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  1. Wakif menunjuk Nazhir wakafnya.  

Asy-Syirazy mengatakan : 

  3والنظر في الوقف إلى من شرطه الواقف .
Pengelolaan wakaf mengikuti ketentuan Wakif.  

Dasar hak Wakif menunjuk Nazhir wakafnya ialah praktik kenazhiran wakaf 

dimasa Rasulullah Saw. dan Sahabatnya. Dimasa itu yang menunjuk Nazhir adalah 

Wakif sendiri. Syirazy menyebutkan dasarnya ialah :  

 

   4الن الصحابة رضى هللا عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر.
Dasarnya ialah karena para Sahabat r.a. berwakaf dan  menunjuk 

orang yang menjadi Nazhir wakaf mereka. 

Di antara sahabat Nabi yang berwakaf, kemudian menjadi Nazhir  wakafnya 

ialah Umar bin Khoththob r.a., Ali bin Abu Thalib r.a., dan Fathimah r.ah.  

 

 َ ُ َعْنهُ  -نَّ ُعَمَر ِأل ِ  -َرِضَي �َّ ُق ِبأَْمِر النَّبِّي ُ َعلَْيِه  -ُهَو اْلُمَصدِّ َصلَّى �َّ

ُ ، َوَلْم َيَزْل َعِليٌّ  - َوَسلََّم  ، َوَلْم َيَزْل َيِلي َصدَقَتَهُ ِفيَما َبلَغََنا َحتَّى َقَبَضهُ �َّ

ُ َعْنهُ  - َ تََعالَى ، َوَلْم تََزْل َفاِطَمةُ َيِلي َصدَقَتَهُ  -َرِضَي �َّ  - َحتَى َلِقَي �َّ

ُ َعْنَها  َ . - َرِضَي �َّ   5تَِلي َصدَقَتََها َحتَّى َلِقَيِت �َّ
 

Buktinya, Umar r.a. berwakaf, sesuai petunjuk Nabi Saw., dan – 

sepanjang pengetahuan kami - ia tetap menjadi Nazhir wakafnya sampai 

ia wafat, begitu pula Ali tetap menjadi Nazhir wakafnya sampai wafat, 

demikian juga Fathimah tetap menjadi Nazhir wakafnya sampai wafat.    

 

Penunjukan Nazhir oleh Wakif sendiri adalah hak, bukan kewajiban. Buktinya 

para fuqaha' membahas kemugkinan Wakif tidak menunjuk Nazhir bagi wakafnya, 

sebagaimana akan dijelaskan. 

 

                                                 
3 Sirazy, Al-Muhadzdzab dan Al-Majmu' oleh Al-Muthi'iy (Kairo : Al-Imam) XIV hal. 612 
4 Ibid, XIV hal. 612 
5 Syafii, Mukhtashar Al-Muzany dan syarahnya oleh Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir (Beirut : Dar 

Al-Kutub Al-'Ilmiah) VII hal. 511 
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2. Wakif dapat menunjuk dirinya sendiri atau orang lain 

Sesuai dengan hak Wakif menunjuk Nazhir wakafnya, maka ada Wakif yang 

menunjukkan dirinya sendiri atau menunjuk orang lain sebagai Nazhir wakafnya.  

Wakif  boleh  menunjuk dirinya sendiri menjadi Nazhir wakafnya.6 Wakif juga 

boleh menunjuk orang lain menjadi Nazhir bagi wakafnya.  

Al-Muthi'iy mengatakan :  

 

    7ثم إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع  كبقية شروطه.
 Jika Wakif boleh menunjuk  dirinya sendiri menjadi Nazhir wakafnya 

atau menunjuk orang lain menjadi nazhir wakafnya, maka 

penunjukannya tersebut  diikuti dan dilaksanakan, seperti syarat-syarat 

lain yang ditentukannya. 

  
3. Wakif dapat menunjuk lebih dari satu orang lain sebagai Nazhir  

 

Nazhir dapat menunjuk orang lain sebagai Nazhir wakafnya.  

Di antara yang menarik perhatian dalam hal ini ialah : 

a. Wakif dapat menunjuk lebih dari satu orang sebagai Nazhir wakafnya.   

b. Penolakan calon Wakif 

Bagaimana jika calon yang dikemukakan Wakif tidak memenuhi syarat ? 

Bolehkah ditolak ?  

Jika boleh di tolak, siapa yang layak menjadi penggantinya ?      

Muthi'iy mengatakan : 

يهم فاضل فإن جعل الواقف النظر إلى اثنين من أفاضل ولده ولم يوجد ف

  8 إال واحد ضم الحاكم إليه آخر الن الواقف لم يرض فيه بنظر واحد.
Jika Wakif menunjuk dua orang anaknya yang paling utama sebagai 

Nazhir wakafnya, tetapi ternyata hanya satu orang saja dari anaknya 

yang mempunyai keutamaan menjadi Nazhir, maka anaknya yang tidak 

mempunyai keutamaan menjadi Nazhir perlu diganti. Yang berwenang 

                                                 
6Al-Malibary, Fathulmu’in, bersama syarahnya Al-Bakri, I’anutuththalibin (Kairo : Isa Al-

halabi), III, hal. 164  
7 Al-Muthi'iy, Al-Majmu' (Kairo : Al-Imam) XIV hal. 615 
8 Al-Muthi'iy, Al-Majmu' (Kairo : Al-Imam) XIV hal. 613 
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menggantikanya adalah Hakim (di Pengadilan). Jadi Nazhirnya tetap 

dua orang, karena Wakif ingin agar Nazhir wakafnya terdiri dari dua 

orang.  

Mengapa mereka tolak ? Apa alasannya ? Tampaknya para ulama lebih 

mengutamakan realisasi tujuan Wakif ketimbang keinginan Wakif. Realiasi tujuan 

wakaf memerlukan Nazhir yang memiliki kecakapan.   

Setelah mempelajari kasus Wakif yang menunjuk dua orang anaknya tersebut di 

atas, tampak adanya celah, dalam kajian fiqh,  bagi pihak pelaksana wakaf dalam Islam 

untuk mengatur manajemen Nazhir wakaf agar lebih baik. 

 

Undang-undang  

Secara umum, pandangan ahli fiqh tentang hak Wakif menunjuk Nazhir 

mendapat perhatian dalam Undang-Undang Wakaf R.I. (Lihat Bab II tentang Nazhir). 

 

4. Wakif tidak menunjuk Nazhir 

Jika Wakif  tidak menggunakan haknya menunjuk dirinya sendiri dan  

juga tidak menunjuk orang lain menjadi nazhir wakafnya, maka siapakah yang menjadi 

Nazhir wakafnya ?  

a) Fiqh  

Dalam kajian fiqh, Syirazy mengatakan : 

  وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثالثة أوجه :  

ى على ه بقا) أنه إلى الواقف النه كان النظر إليه ، فإذا لم يشرط(أحدهم

  نظره .

  .(والثانى) أنه للموقوف عليه ، الن الغلة له فكان النظر إليه   

(والثالث) إلى الحاكم النه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل 

  9 إليه فكان الحاكم أولى .
 

Kalau Wakif (orang yang berwakaf) tidak menunjuk Nazhir wakafnya, 

para ahli fiqh mazhab Syafii berbeda pendapat tentang penunjukan 

Nazhir wakafnya sbb. :   

                                                 
9 Sirazy, loc.cit. XIV hal. 612 
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Pertama, diserahkan kepada Wakif, karena hak melaksanakan tugas 

pengelolaan wakaf adalah hak Wakif. Kalau Wakif tidak menunjuk siapa 

yang menjadi nazhirnya, maka tugas pengelola-annya kembali kepada 

Wakif sendiri.  

Kedua, diserahkan kepada Mauquf 'alaihi, karena hasil wakaf yang 

diberikan kepadanya menjadi haknya. Jadi tugas penge-lolaannya 

menjadi haknya juga.  

Ketiga, diserahkan kepada Hakim (Qadhi), karena hak mauquf 'alaihi 

dan hak orang berikutnya terkait dengan Hakim. Sehingga Hakim lebih 

berhak dari yang lain untuk menjadi Nazhir. 

 

Pandangan fiqh di atas memberikan peluang kepada pengatur perwakafan dalam 

mengatur pengangkatan Nazhir. Sehingga dapat diserahkan kepada Wakif atau Mauquf 

'alaihi atau Qadhy. Dan mungkin juga diserahkan kepada pihak lain. 

 

b) Undang-undang 

Undang-undang Wakaf R.I. tidak menegaskan siapa yang berhak  me- 

nunjuk Nazhir, tetapi menyebutkan pada pasal 45 ayat (2) bahwa pemberhentian dan 

penggantian Nazhir dilaksanakan Badan Wakaf Indonesia.    

Bagaimanapun juga, Wakif boleh tidak menunjuk Nazhir wakafnya.     

 

F. Syarat-Syarat Nazhir 

 

Tidak semua orang pantas menjadi Nazhir wakaf. 

1. Fiqh 

Syarat Nazhir, dalam kajian fiqh, ada dua, yaitu : 

a. 'Adalah (takwa) 

Para ahli fiqh sepakat mengenai syarat Nazhir harus 'adalah. Arti 'adalah 

ialah taqwa.  
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Akan tetapi timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh tentang 

tingkatan 'adalah yang diperlukan  Nazhir, apakah 'adalah zhohirah atau 'adalah 

bathinah 

 

'Adalah zhohirah. 

Ada yang berpendapat 'adalah yang harus dipenuhi Nazhir ialah 'adalah 

zhahirah. Di antara pendukung pendapat ini ialah Subki. 

Syirazy mengatakan : 

وشرط الناظر العدالة الباطنة مطلقا كما رجحه االذرع±ى ، خالف±ا الكف±اء 

  10 السبكى بالعدالة الظاهرة .
 Syarat Nazhir ialah 'adalah bathinah secara muthlak. Demikian 

kesimpulan Adz'ra'i. Kesimpulan ini dicapainya setelah melaku-kan 

tarjih (perbandingan antara beberapa pendapat dan dalil-dalilnya yang 

terkuat).  

Subki berpendapat lain. Menurut Subki,  Nazhir tidak harus    

mempunyai 'adalah bathinah, tetapi cukup  'adalah zhohiroh saja. 

Arti عدالة ظاهرة ('adalah zhohiroh), menurut penjelasan Bakri, ia- lah : 

 

  11الذي لم يعرف له مفسق ولم يزك 
Orang yang tidak dikenal dalam pergaulannya sebagai pelaku fisq 

(maksiat) dan tidak pula pelaku yang layak diberi pujian.  

Sedangkan menurut Zakaria Al-Anshary 'adalah zhohirah ialah  : 

  12من عرف تقواه ظاهرا 
Orang yang secara lahiriah dikenal sebagai orang yang taqwa (disiplin) 

 

 'Adalah bathinah   

Ada yang berpendapat ’adalah  yang diperlukan pada Nazhir ialah  عدال±ة باطن±ة 

('adalah bathinah). Bagaimana cara membuktikannya ? Ibnu Hajr Al-Haita-my 

mengatakan : 

                                                 
10 Ibid., XIV hal. 615 
11 Bakri, I'anatu Ath-Tholibin, (Kairo : Isa Al-Halabi) II hal. 216 
12 Zakaria Al-Anshary, Hasyiah 'Ala Al-Jamal  IV hal. 330 
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  13 َوتُْعتََبُر اْلَعدَاَلةُ اْلَباِطَنةُ ِباِالْسِتْزَكاءِ 

‘Adalah bathinah dapat diketahui dari pujian (tentang 

kelakuannya benar-benar baik). 

Bukti pujian yang paling baik dan kuat ialah dari Hakim Pengadila. 

  

b. Mempunyai kemampuan yang cukup 

 

كما تشترط الكفاية لما تواله من نظر عام أو خاص ، وه±ى االهت±داء إل±ى 

  14التصرف الذى فوض له . 
Disamping itu Nazhir harus mempunyai kemampuan yang cukup tentang 

tugas yang dipikulnya, baik tugas pengelolaan wakaf secara umum atau  

tugas pengelolaan harta wakaf secara khusus dan terbatas.  

Arti kemampuan yang cukup ialah mempunyai pengetahuan dan 

kepandaian tentang tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya.  

 

Dasar  

Dasar syarat ini qiyas.  

  15 قياسا على الوصي والقيم ، النها والية على غيره .
Karena tugas Nazhir itu sama dengan tugas pemegang wasiat dan tugas 

qoyyim (wali anak yatim).  

 Faktor penyamaan tugas Nazhir dengan tugas pemegang wasiat dan 

tugas qoyyim (wali anak yatim) ialah keduanya termasuk wilayah 

(wewenang melakukan tindakan hukum) atas orang lain.   

 

Pengetahuan Nazhir 

Sesuai dengan  syarat di atas, maka Nazhir harus mempunyai ilmu pengetahuan yang 

memungkinkannya melaksanakan tugasnya. 

 

 

                                                 
13 Ibnu Hajr Al-Haitamy, Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro, II hal. 55  
14 Sirazy, loc.cit., XIV hal. 615 
15 Ibid., XIV hal. 615 
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Pengetahuan yang diperlukan Nazhir ada dua bidang, yaitu : 16 

1) Pengetahuan tentang hukum-hukum wakaf, hukum-hukum perwakilan dan 

hukum-hukum pemegang wasiat. Karena  peran Nazhir sebagai wakil dari 

Wakif ketika Wakif masih hidup dan sebagai pemegang wasiat setelah wakif 

wafat. 

2) Pengetahuan tentang tugas yang dipikulnya, sesuai bidang wakaf yang 

dikelolanya. Nazhir wakaf uang, misalnya, harus mengetahui tugas-tugas 

tentang pengelolaan wakaf uang terutama investasi.  

 Sebab itu Nazhir wakaf uang perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

tentang perwakafan uang dan pelayanan wakaf uang  kepada masyarakat.   

       

Semakin dalam ilmu pengetahuan Nazhir dan semakin kuat amanatnya dalam 

mengelola wakaf uang, maka semakin kecil kemungkinan penye-lewengannya dan 

semakin tinggi manfaat yang dapat disumbangkannya kepada masyarakat. 

Allah Swt berfirman :  

 

ًرا وَن فِي بُُطونِِهْم َناَما َيأُْكلُ إِنَّ  ًماإِنَّ الَِّذيَن َيأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظلْ  

  ) 10َوَسَيْصلَْوَن َسِعيًرا  (النساء 
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka 

akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (An-Nisa' 10). 

  

Syarat pertama yaitu 'adalah mengandung makna bahwa Nazhir harus : 

1) Muslim atau muslimat 

Kedua syarat tersebut di atas mengandung makna bahwa Nazhir harus muslim, 

tanpa mempersoalkan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. 

Syarat ini berlaku pada wakaf untuk orang Islam (mauquf 'alaihinya orang 

Islam) atau untuk masjid. 

Sedangkan Nazhir wakaf untuk non muslim boleh dari non muslim juga.17  

  
                                                 

16 Nur binti Hasan Qorut, Nazhir al-Waqfi (Kuwait : Awqaf) hal. 149 
17 Zaidah, Al-Mufashshal, X hal. 453 
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2) Baligh dan berakal 

Oleh karena tugas Nazhir melakukan tindakan hukum mengenai harta, maka 

mau tidak mau Nazhir haruslah orang yang sudah baligh. Karena anak-anak 

dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum dibidang harta. 

 

3) Amanat, tidak khianat 18 

Sedangkan syarat kedua mempunyai kemampuan yang cukup mengan-dung 

makna bahwa Nazhir harus mengetahui hukum-hukum  dalam Islam, terutama 

yang berhubungan dengan tugasnya. 

 

Nazhir wakaf uang 

Syarat-syarat tersebut di atas berlaku juga pada Nazhir wakaf uang. Pengaturan 

tentang nazhir wakaf uang dapat dilihat dalam UU wakaf nomor 41 tahun 2004 dan 

pola pelaksanaannya di Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 

Undang-undang Wakaf menetapkan syarat-syarat Nazhir, tetapi lebih 

menekankan segi amanah. (Pasal 10) 

 

G. Nazhir Perempuan 

Dari uraian di atas, baik dalam kajian fiqh maupun Undang-undang Wakaf, 

jelaslah bahwa kajian fiqh dan Undang-undang Wakaf, sepakaat bahwa perempuan 

dapat dan layak menjadi Nazhir wakaf, selama memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan bagi Nazhir. 

Di atas sudah dijelaskan bahwa Fathimah putri Rasulullah Saw. pernah menjadi 

Nazhir wakaf. 

Di antara sahabat Nabi yang berwakaf, kemudian menjadi Nazhir  wakafnya 

ialah Umar bin Khoththob r.a., Ali bin Abu Thalib r.a., dan Fathimah r.ah.  

 

ُ َعْنهُ َرِضيَ  -ألنَّ ُعَمَر  ُق ِب±أَْمِر النَِّب±ّيِ  - �َّ ُ  -ُهَو اْلُمَصدِّ َص±لَّى �َّ

ُ ، َوَل±ْم َي±َزْل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َوَلْم َيَزْل َيِلي َصدَقَتَهُ فِيَما َبلَغََنا َحتَّ±ى قََبَض±هُ �َّ

                                                 
18 Ibnu ‘Abidin, Hasyiah, IV hal. 380 
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ُ َعْن±±هُ  -َعِل±±يٌّ  َ  -َرِض±±َي �َّ تََع±±الَى ، َوَل±±ْم تَ±±َزْل  َيِل±±ي َص±±دَقَتَهُ َحتَ±±ى َلِق±±َي �َّ

ُ َعْنَها  -َفاِطَمةُ  َ . -َرِضَي �َّ   19تَِلي َصدَقَتََها َحتَّى َلِقَيِت �َّ
Buktinya, Umar r.a. berwakaf, sesuai petunjuk Nabi Saw., dan – 

sepanjang pengetahuan kami - ia tetap menjadi Nazhir wakafnya sampai 

ia wafat, begitu pula Ali tetap menjadi Nazhir wakafnya sampai wafat, 

demikian juga Fathimah tetap menjadi Nazhir wakafnya sampai wafat.    
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