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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU’ DAN MAHJUR ’ALAIH 

 

A. Khulu‟ Dalam Perspektif Islam 

 1. Definisi Khulu‟ 

Khulu‟ menurut etimologi
1
 berasal dari kata yang berarti 

menanggalkan pakaian / melepaskan pakaian, sedangkan menurut 

terminologi fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan 

pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri 

dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya
2
. Dinamakan demikian karena 

wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian baagi 

wanita menurut pengertian majaz. Sebagaimana allah berfirman dalam 

surah al-Baqarah (187) berbunyi : 

  . ...َلُهن َّ لَِباس َّ َوأَن  ُتم َّ َلُكم َّ لَِباس َّ ُهن َّ.....

Artinya :”...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian 

bagi mereka... “ (Q.S al-Baqarah : 87).
3
 

Khulu‟ menurut bahasa berarti berpisahnya istri atas dasar harta 

yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan 
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khulu‟ menurut ilmu fikih adalah berpisahnya suami dengan istrinya 

dengan ganti yang diperolehnya.
4
 

Khulu‟ juga disebut fidya atau tebusan, Karena istri meminta cerai 

kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari istri kepada 

suaminya dengan membayar sebuah tebusan dari istri kepada suaminya 

agar mau mencerikannya.
5
 

Menurut terminologi ahli fiqih berarti istri memisahkan diri dari 

suaminnya agar memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkn dikalangan para 

fuqaha‟, khulu‟ kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian 

yang disertai jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan istri kepada 

suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik 

dengan kata khulu‟ mubara‟ah (pelepasan) mauoun thalak.
6
 

Menurut Zainuddin bin Abdil ‟Aziz khulu‟ dari segi bahasa : 

  .االيخ فى كًب ,خش نال نجبط انضٔجيٍ يٍ كال الٌ ,اَضع ْٕٔ -ثفزذٓب -انخهغ يٍ انخبء ثؼى

Artinya : ”Khulu‟ dengan harakat dummah pada huruf kha dari lafal 

khulu‟ dengan harakat fathah pada huruf ‟ain berarti 

menanggalkan karena sesungguhnya tiap-tiap dari suami istri 

pakaian bagi lainnya seperti didalam ayat”
7
.  

 )خهغ أ ؽالق ثهفظ نضٔج ثؼٕع فشلخ ششػب ( انخهغ
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Artinya : ”Secara syari‟at perceraian dengan ‟iwad pada suami dengan 

lafal talaq atau khulu‟”.   

Sedangkan menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab 

berpendapat 
8
.  

 ,نضٔيّ ثؼذ انُكبح يضيم الَّ ,ٔاصانزّ ػُّ َضػّ ْٕٔ ,انجذٌ ػٍ انمًيض خهؼذ يٍ انخهغ اطم

 \2 )اَظى( .نجبعّ يًُٓب ٔادذ كم َضع فمذ رخبنؼب فبرا ,نٓب نجبط ْٕٔ ,نهشجم نجبط انًشاح ٔكزا

70          

Artinya : ”Asal khulu‟ dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia 

membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya 

karena sesungguhnya khulu‟ ialah menghilangkan nikah 

sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai 

pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari 

wanita, Allah ta‟ala berfirman : mereka (wanita) sebagai 

pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian (laki-laki) sebagai 

pakaian bagi mereka (wanita) (alBaqarah : 187), maka jika 

terjadi khulu‟ keduanya sungguh telah membuka tiap-tiap satu 

dari kedua (suami dan istri) pada pakaiannya”. 

 

Khulu‟ menurut Prof. DR. H. Mahmud Yunus, khulu‟ ialah 

perceraian antara suami dan istri dengan membayar ‟iwad dari pihak istri, 

baik dengan ucapan khulu‟ maupun talaq.
9
 Sedangkan menurut KHI 

khulu‟ ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan 

memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.
10

 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khulu‟ itu sudah terjadi 

pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan 
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perempuan Amir bin Haris, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin 

Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadukan 

hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya : ”Aku tidak setuju kalau kamu 

kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (khulu‟) dia dari 

kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan 

kepadanya”
11

 

2. Dasar Hukum Khulu‟ 

 Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam 

ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak 

menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi adakalanya terjadi 

perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami 

dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak ada jalan lain 

harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus digunakan. Islam 

membolehkan melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci oleh Allah. 

Syafi‟iyyah berpendapat : bahwa tidak beda antara bolehnya khulu‟ 

dengan mengembalikan semua maharnya / sebagiannya, atau dengan kata 

lainnya, baik jumlahnya kurang dari harga maharnya / lebih, tidak beda 

antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya 

segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi 

dalam khulu‟ berdasarkan keumuman firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 

229, yang artinya : ”Maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami dan 

istri) tentang apa yang dijadikan tebusan”. Jika kebencian terjadi pada 
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pihak suami , maka di tangannya terletak talaq yang merupakan salah satu 

haknya, dia berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. 

Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya 

menebus dirinya dengan jalan khulu‟ yaitu mengembalikan mahar kepada 

suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri, dasar hukum khulu‟ 

tertera di dalam nas yaitu :  

1. Al-Qur‟an  

Berkaitan dengan khulu‟ Allah swt juga telah berfirman 

                                 

                                    

              .                                                                   

                                    
 

 Artinya : ”Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya 

khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan 

hukumhukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus 

dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu 

melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, 

mereka itulah orang-orang yang aniaya”. (QS.Al-Baqarah : 

229)
12

 

  

Hal ini salah satu perlindungan terhadap wanita didalam Islam. 

Karena dahulunya sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun 

orang Jahiliyah  tidak mempunyai batasan bilangan thalak sehingga hal 
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ini justru menganiaya wanita, mereka ditinggalkan tanpa suami dan 

tidak boleh pula bersuami lagi lalu turunlah ayat ini.
13

 

Selanjutnya Allah menyuruh melepaskan wanita dengan baik 

dan tidak boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada 

istrinya bila terjadi perceraian, baik berupa maskawin dan lain-lain, 

tetapi bila dalam perkawinan terdapat hal-hal yang menyebabkan 

suami istri tidak dapat lagi melaksanakan ketentuan Allah, maka 

khulu‟ boleh dilakukan dengan membayar tebusan. 

Ibnu katsir berkata bahwa banyak kalangan Ulama Salaf dan 

Imam Khalaf mengatakan, “Sesungguhnya tidak diperbolehkan 

melakukan khulu‟ kecuali jika perselisihan dan kedurhakaan itu 

datangnya dari pihak wanita maka ketika itu suami berhak menerima 

tebusan. 

Didalam Tafsir Qurtubi disebutkan bahwa ayat-ayat ini 

meruoakan landasan bolehnya khulu‟. Menurut Jumhur ulama Khulu‟ 

(thalak dalam bentuk tebusan) hukumnya jaiz (boleh).  

 

2. Hadis Nabi saw. 

a. Hadits riwayat Imam Nasa‟i 

 ثبثذ هللا سعٕل يب : فمهذ ٔعهى ػهيّ هللا طهى انُجي ارذ ليظ ثٍ ثبثذ ايشاح اٌ ػجبط اثٍ ػٍ

 طهى هللا سعٕل فمبل ,عالو اال فى انكفش اكشِ ٔنكُى ,ديٍ ٔال خهك في  ػهيّ اػزت يب ليظ ثٍ
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 ٔ ذذيمخان الجم ٔعهى ػهيّ هللا طهى هللا سعٕل لبل ,َؼى لبنذ دذيمخ ػهيّ ارشديٍ ٔعهى ػهيّ هللا

                                                              .           رطهيمخ ؽهمٓب

Artinya : ”Diriwayatkan dari Abdullah bin ‟Abbas ra, bahwa Sabit 

bin Qais menemui Nabi saw, dan berkata : ”ya 

Rasullullah ! saya tidak menjelekkan Sabit bin Qais dalam 

beberapa hal akhlaq dan agamanya, tetapi saya tidak 

ingin terjerumus kedalam perilaku yang menentang Islam 

(apabila saya tetap menjadi istrinya)”, Rasullullah saw, 

bersabda : ”apakah kamu bersedia mengembalikan kebun 

yang telah diberikan Sabit bin Qais (sebagai mas kawin) 

?, istri Sabit menjawab : ”ya”, Rasullullah saw bersabda 

kepada Sabit bin Qais : ”terimalah kebun itu dan 

ceraikanlah istrimu dengan satu talaq”.
14

 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta khulu‟ dia 

takut kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat 

bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai isteri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga dibolehkan 

menebus dirinya ganti dari thalak yang diterimanya. 

 

 

 

b. Hadits riwayat Ibnu Majah 

 

 ثٍ ليظ ثٍ ثبثذ رذذ عٓم ثُذ دجيجخ كبَذ : لبنذ جذِ ػٍ اثيّ ػٍ عؼيت ثٍ ػًشٔ ػٍ

 .ٔجّٓ في نجظمذ    ,ػهى دخم ارا ,هللا يخبفخ نٕال هللا سعٕل يب: فمبنذ دييًب سجال ٔكبٌ شًبط

 .دذيمّ ػهيّ د فشد : لبل .َؼى : لبنذ ؟ دذيمزّ ػهيّ  ارشديٍ ٔعهى  ػهيّ هللا طهى هللا سعٕل فمبل

 .) يبجّ اثٍ سٔاِ ( ٔعهى ػهيّ هللا طهى هللا سعٕل ثيًُٓب ففشق :لبل

 

Artinya: “Dari Amru bin Su‟aib dari Habibah, dari kakeknya, dia 

berkata : Bahwa Habibah bintu Sahlun adalah isteri Tsabit 

bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai paras yang buruk 
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dan isterinya menemui Rasulullah Saw Seraya berkata: “Ya 

Rasulallah! Kalau karena tidak takut karena Allah, ketika 

dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. 

Rasulullah Saw berkata: Apakah engkau ingin 

mengembalikan kebunnya? Dia berkata: Ya, Rasulullah 

lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka 

Rasul menceraikan keduanya. “ (H.R Ibnu Majah). 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang membenci 

suaminya karena rupa suaminya yang tidak disukainya maka ia dibolehkan 

memnita khulu‟ karena bila ia tetap bertahan maka ia tidak akan dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tentunya dia akan 

termasuk orang kafir dan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 

 

c. Hadits Riwayat Abu Daud 

 

 فكغش فؼشثٓب شًبو ثٍ ليظ ثٍ ثذثب ػُذ كبَذ عٓم ثُذ دجيجخ اٌ : ػبئشخ ػٍ ,ػًشح ػٍ

 خز :فمبل ثبثذ ٔعهى ػهيّ هللا طهى انُجي فذػب انظجخ ثؼذ ٔعهى ػهيّ هللا طهى انُجي فبرذ ثؼؼٓب

 ًْٔب دذيمزيٍ اطذلزٓب فبَى : لبل  َؼى لبل هللا؟ سعٕل يب رانك ٔيظهخ :فمبل , ٔفشلٓب يبنٓب ثؼغ

 )دأد اثٕ سٔاِ(.ففؼم ففشلٓب ًْب خز ٔعهى ػهيّ هللا طهى  انُجي فمبل ْب ثيذ

 

Artinya: “ Dari Umroh dari Aisyah : Bahwa Habibah binti Sahal adalah 

isteri Tsabit telah memukul Habibah oleh suaminya sehingga luka 

tangannya , lalu ia menghadap Rasulullah setelah subuh. 

Rasulullah Saw mengutus dan memanggil Tsabit dan berkata 

kepada Tsabit bin Qais: Ambillah yang ada pada isterimu dan 

biarkan jalannya. Ia menjawab: Bolehkah hal ini ya Rasulallah? 

Rasulallah menjawab: Ya, Tsabit berkata: Saya telah 

memberikan dua kebun kepadanya, Rasulullah Saw berkata: 

Ambillah daarinya kemudian ceraikan dia.” (H.R. Abu Daud). 

   

  Hadits ini menjelaskan bahwa apabila isteri mendapat kemudaratan 

dari suaminya. Seperti dianiaya, dipukuli, dan lain-lain maka isteri 

dibolehkan meminta Khulu‟ dari suaminya dan ia dapat mengganti dirinya 
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dengan tebusan berupa mahar yang pernah diberikan suami dahulu 

kepadanya. 

  Keseluruhan hadits ditas menguatkan ayat al-Qur‟an mengenai 

hujjah kebolehan khulu‟. Hadits-hadits tersebut menceritakan seorang 

isteri yaitu isteri Tsabit bin Qais yang ingin meminta cerai dari suaminya. 

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus memberikan komentar yang 

dimaksud dengan kekafiran dalam Islam ialah kekafiran nikmat, yakni 

karena ia sangat benci kepada Sabit, ia tidak dapat berterima kasih 

kepadanya yang dinamai kafir nikmat. Dalam ayat dan hadis itu 

ditegaskan sebab-sebab boleh meminta khulu 

 a. jika kedua suami-istri tidak dapat mendirikan hukum-hukum 

Allah, yaitu pergaulan secara ma‟ruf.  

b. karena istri sangat membenci suaminya lantaran sebab-sebab 

yang tidak disukai, sehingga ia takut tidak akan dapat mematuhi 

suaminya.
15

 

 

3. Rukun Dan Syarat Khulu‟  

Khulu‟ terjadi bila memenuhi syarat dan rukunnya, Abdur Rahman 

alJuzairi mengatakan rukun khulu‟ ada 5 yaitu :  

a. Seseorang yang wajib baginya tebusan ( menebus )  

Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang 

tersebut istri atau selain istri. 
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b. Kemaluan  

Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang 

dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami mentalaq istrinya 

dengan talaq bain maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri. 

c. ‟Iwad 

 Yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai 

pemeliharaan 

d.  Suami  

e.  Sigat 

 

Adapun syarat khulu‟ menurut Abdur Rahman al-Juzairi ada 3, 

yaitu : 

a. Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya ‟iwad, 

yaitu orang yang ahli menasarufkannya, adapun orang yang 

wajib atasnya ‟iwad harus tergolong orang yang memiliki hak 

untuk menjatuhkan talaq, dan orang tersebut berakal, mukallaf, 

rasyid. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau safih 

mengkhulu‟ suaminya dengan harta. 

b. Iwad khulu‟, ada beberapa syarat, diantaranya ‟iwad adalah 

harta yang berharga, maka tidak sah khulu‟ dengan sesuatu 

yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum. Dan 

barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka 

tidak sah (‟iwad) dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah 
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khulu‟ dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil 

pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah 

menyusui, atau mengasuh anak.  

c. Tidak dapat khulu‟ tanpa sigat, tidak sah khulu‟ dengan cara 

pemberian, seperti ucapan : khulu‟lah saya dengan itu, maka 

suami berkata kepada istri saya khulu‟ engkau atas itu, maka 

ijab dan qabul tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan 

demikian tidaklah jatuh khulu‟ dan perbuatan tersebut 

tergolong talaq. 
16

 

Menurut Muhammad as-Syaraini al-Khatib berpendapat bahwa 

rukun khulu‟ ada 5, yaitu : 

a. Orang wajib atasnya ‟iwad  

b. Kemaluan 

c. ‟Iwad  

d. Sigat 

e. Suami
17

 

 

Adapun syarat khulu‟ menurut Muahmmad as-Syaraini ada 3, 

yaitu:  

a. Suami yang sah talaqnya, dari budak dan mahjur ‟alaih sebab 

safih dan ditolak ‟iwad atas miliknya dalam hal ‟iwad oleh 

majikan dan walinya. 
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b.  Syarat seseorang yang wajib atasnya qabul berupa tuntutan 

talaq, yaitu dapat mentasarufkan harta, jikalau dikhulu‟ budak 

wanita walaupun mukattab tanpa izin tuannya dengan sesuatu 

yang jelas dari hartanya atau selain hartanya dengan mahar misil 

atau dengan utang yang jelas yang dalam tanggungannya, 

sesungguhnya tuntutan tersebut sesudah merdeka, bila 

mengajukan khulu‟ budak tersebut dengan izin tuannya maka 

talaq tersebut diizinkan dengan kewajiban mahar misil dalam 

tanggunggannya dan dari apa yang dalam kekuasaannya (budak 

wanita) dari harta perdagangan dan jika tidak mampu dengan 

utang yang dalam tanggungnnnya yang digantungkan atas 

kemampuannya untuk membayar. Dan bila khulu‟ mahjurah 

sebab safih terjadilah talaq raj‟iyyah dan sia-sia harta (‟iwad), 

atau khulu‟ wanita yang sakit keras maka sah dengan 1/3 atas 

mahar misil. 

c. Kemaluan yang diikhlaskan dengan ‟iwad dan tidak ada ruju‟ 

suami atas mantan istrinya dalam ‟iddah kecuali dengan akad 

nikah baru.
18

 

Abi Yahya al-Ansari berpendapat dalam kitab Fathul Wahhab 

bahwa rukun khulu‟ ada 5 yaitu : 

a. Seseorang yang wajib atasnya ‟iwad  

b. Kemaluan 
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c. ‟Iwad 

d. Sigat 

e. Suami 

Adapun syarat khulu‟ menurut Abi Yahya al-Ansari ada 5, yaitu :  

a. Disyaratkan suami dalam kondisi sehat bila menjatuhkan talaq, 

maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab safih, tidak 

dari orang yang dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, dan orang 

yang hilang akalnya atau gila. 

b. Syarat orang yang berkewajiban menebus dapat diterima 

tebusannya atau yang dituntut atasnya untuk menasarufkan 

harta, bila budak wanita mengkhulu‟ dengan tanpa izin 

majikannya dengan sesuatu yang nyata dari hartanya, maka 

mahar misil atas tanggungannya atau dengan utang yang jelas, 

atau khulu‟nya dengan izin majikannya, maka wajib mahar misil 

dengan pekerjaannya, dan jika dia kuasa berutang yang 

digantungkan dengan pekerjaan dan hartanya. Jika khulu‟ 

mahjurah sebab safih maka jatuh talaq raj‟i, dan hartanya sia-

sia. Jika wali mengizinkannya dalam khulu‟ karena 

sesungguhnya dia bukan termasuk ahli menasarufkan harta. 

Orang yang menderita sakit keras sah khulu‟nya karena dia 

berkemampuan menasarufkan hartanya, maka bagi dia 1/3 

hartanya untuk ‟iwad.  
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c. Kemaluan yang dimiliki suami baginya sah khulu‟ dalam talaq 

raj‟i tidak dalam talaq bain. 

d. Sah tebusan walaupun khulu‟nya dengan barang yang tidak 

tahan lama atau barang bisa rusak, akan tetapi bukan barang 

yang najis atau dengan sesuatu yang goror. 

e. Syarat di dalam sigat apa yang diakadkannya dalam akad jual 

beli, akan tetapi tidak membahayakan di dalam adanya akad 

tersebut. Dilafalkan dengan jelas mudah dipahami dari ucapan 

khulu‟, atau dengan kinayah seperti fasakh, menjual. 
19

 

Adapun syarat khulu‟  menurut Abi Yahya Zakariya al-Ansari  ada 5, 

yaitu :  

a. Orang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan mempunyai 

kecakapan dalam menasarufkan harta tidak terhalang sebab 

kanak-kanak, safih, gila 

b. Suami disyaratkan ketika menjatuhkan talaq dalam kondisi 

sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila 

c. Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-

senang, ketika terjadi talaq bain hilanglah kepemilikan suami 

atas kemaluan istri kecuali dengan akad nikah baru. 

d. ‟Iwad disyaratkan barang yang suci dan bermanfaat bisa berupa 

uang, mahar ataupun jasa atau upah menyusui.  

                                                           
19
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e. Sigat disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa 

berupa ucapan sarih ataupun kinayah. 

 

B. Mahjur „Alaih Dalam Perspektif Ulama 

Lafadz Mahjuurun (  دجش  ) berasal dari kata   yang berarti dilarang 

atau dicegah. 

Menurut Ibnu Ibrahim al-Bajuri hajar disebutkan secara lughot 

 ثفزخ انذجش يؼُى ْٔزا يهيك يبال اسركبة يٍ طبدجّ انًُؼّ دجش انؼمم رغًيخ ٔيُّ (انًُغ نغخ

 ثًٕد دجش ٔػهى انؼمم ٔػهى اعًؼيم دجش ٔػهى انفشط ػهى فيطهك ثكغشْب انذجش ٔايب انذبء

   )اثٕة دجش ٔػهى انكزة ٔػهى انًُغ ٔػهى

Artinya : “(secara bahasa ialah mencegah), juga dinamakan akal, hajrun 

mencegah orang yang memiliki akal tersebut dari mengatur 

sesuatu yang tidak layak kepadanya dan inilah makna hajar 

dengan fathah pada huruf ha, dan adapun hajar dengan kasrah 

pada huruf ha, yaitu melepaskan kuda, hijr Ismail, akal, hijr 

Samud, dicegah, berbohong, melarang pakaian”. 

 

Dari segi Syara‟ 

 يب اال ٔانًجٌُٕ انظجي الٕال طذخ ػذو انميذ ْزا ػهى يشد ال ,انًبل فى ارظشف يُغ ٔششػب

انًًيض انظجى ػجبددح يٍ اعزثُى
20

 

Artinya : “Dan menurut Syara‟ mencegah menasarrufkan harta, tidak ditolak 

pada batasan ini tidak adanya ketetapan yang benar, beberapa 

pendapat yaitu kanak-kanak, orang gila dan apa yang 

dikecualikan dari ibadah anak-anak yang mumayyiz”. 

 

 

 

Abdurrahman al-Juzairi berpendapat tentang hajar dari segi bahasa, 

yaitu : 

                                                           
20

Ibrahim al-Bajuri, al-Bajuri „alaa Ibnu Qasimi al-Gayi, Juz.I, Menara Kudus 

:Indonesia, h. 365 
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حدش ُاِ ان ؼ ٗ ي غح ف ه ُغ : ان ً قال ,ان ّٛ حدش : ٚ ه اب يٍ حدشا ػ تم ت ّؼ ق ُ  ٍي  ي

صشف ت ْٕ ,ان تح ٔ ف حاء ت ْا ان سش زا , ٔك سًٗ ٔن ٛى  حط ّ حدشا ان ُغ  الَ ثح يٍ ي ؼ ك  ان

طغ ُٓا ٔق سًٗ , ي قم ٔ ؼ ّ حدش ان حدش الَ ّث ٚ صاح ّؼ   ُ ً ؼم يٍ ٔٚ ٛح ف ث ق ال , ان   ق

ٗ ؼان ْم : ت  ٙ ك ف سى رن ز٘ ق زٖ ا٘ حدش ان قم ن  ػ

Artinya : “Hajar mengandung pengertian secara bahasa mencegah, 

terkadang dikatakan : hajrun dengan hijran mempunyai arti 

binasa, mencegah dari melakukan kebinasaan yaitu dengan 

fathah pada ha dan kasrah pada ha, terkadang hijrun bermakna 

al-hatiim, karena sesungguhnya mencegah orang yang akan 

melakukan tindakan tersebut pada ka‟bah dan memutus dari 

tindakan tersebut, dan terkadang hajran bermakna akal, karena 

sesungguhnya mencegah orang yang memiliki akal dari 

perbuatan tercela, Allah berfirman : (Adakah yang demikian itu 

terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang) yaitu 

akal”.
21

 

 

Hajar dari segi Syariat menurut penjelasan beberapa madzhab 

mendefenisikan, dari Ulama Hanabila berpendapat : 

حدش ْٕ ان ُغ  ك ي ّ يٍ يان صشف ت ٙ ان ّ ف ُغ , يان ً ان اَ سٕاءك ثم يٍ  ششع ق ُغ ان ً  ك

ٛش غ ص ٌُٕ ان ًد ّٛ ٔان ف س اٌ أ . ٔان ثم يٍ ك ى ق حاك تش٘ ان ش ً صشف يٍ ان ت ٗ ان  ف

ّو تٗ ان ضٗ ح ق ٚ ٍ ًث حال ان ّٛ ان ه  ػ

Artinya : “Hajar ialah mencegah orang yang memiliki hartanya didalam 

mentasarufkan hartanya, baik itu dicegah dari segi syara‟seperti 

terlarangnya kanak-kanak, orang gila, safih, ataupun menurut 

hakim, seperti larangan yang diberlakukan hakim terhadap 

membeli dari menggunakan hartanya sehingga mampu 

menentukan harganya”.
22

 

 

 

Ulama Syafi‟iyah berpendapat : 

حدش ششػا ان ُغ :  صشف ي ت ٗ ان ًال ف ثاب ان س صح ال صٕ خشج , يخ ّ ف قٕن ُغ ت  ي

صشف ت ٗ ان ًال ف صشف : ان ت ٗ ان ٛشِ ف ال غ ّٛ حدش ف صح . ف ٛ ّٛ ف ف س ه  ن
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هسٔا ف ً ض ن ًشٚ ٕا اٌ ٔان صشف ت ٚ ٗ شٖ االيٕاس ف هغ االخ هخ الق ك ط اس ٔان ٓظ  ٔان

شاس ًا ٔاالق ٕخة ت ح ٚ قٕت ؼ ا . ان ثادج ٔك ؼ ٛح ن ثذَ سٕاء  ان ت  اَ ثح اك ح أ ٔاخ ُذٔت  . ي

ثادج ايا ؼ ٛح ان ًان ّ ان اَ ال ف فز  ُ ُٓا ٚ ال ي ثح ا ٕاخ حح ان ان خالف , ك ح ت ُذٔت ً ح ان صذق  ك

تطٕع ٓا ان اَ ال ف فز  ُ ُٓى ت ص ايا . ي ٙان ٌُٕ ت ًد ا ٔان ًٓا ف ال  َ صح  ًٓا ٚ صشف  ت

ٗ شئ ف قا  ه  يط

Artinya : “al-Hajar secara syara‟ yaitu mencegah menasarrufkan dalam 

harta karena sebab-sebab orang tertentu, dikecualikan dengan 

pendapat hajar mencegah menasarrufkan didalam harta, 

menasarrufkan didalam selain harta maka tidak dicegah 

didalamnya, maka sah bagi orang safih, orang pailit, orang yang 

sakit mereka menasarrufkan didalam urusan lain seperti khulu‟, 

talaq, zihar, dan sumpah dengan apa yang wajib mengiringi, 

seperti ibadah badaniyah berupa wajibah ataupun sunnah, 

adapun ibadah maaliyah sesungguhnya tidak sampai 

menghabiskannya kecuali wajib seperti haji, terjadi perbedaan 

pada sunnah seperti berbuat sunnah tambahan maka 

sesungguhnya sadaqah tidak sampai menghabiskan dari ibadah 

maliyah. Adapun Anak-anak, orang gila, maka sesungguhnya 

keduanya tidak sah menasarrufkan dalam sesuatu secara 

mutlak”.
23

 

 

 

 

 

Ulama Malikiyah berpendapat : 

انذجش طفخ دكًيخ يذكى ثٓب اششع رٕجت يُغ يٕطٕفٓب يٍ َفٕر رظشفّ فيًب صاد ػهىمٕرّ , كًب 

ػهى ثهث يبنّ. فذخم ثبالٔل : انذجش ػهى انظجى يٕجت يُؼّ يٍ َفٕر رظشفّ فى رجشػّ ثضائذ 

ٔانًجٌُٕ ٔانغفيّ ٔانًفهظ َٔذْٕى ,فبٌ ْؤالء يًُؼٌٕ ػٍ انزظشف فيًب صاد ػهى لٕرٓى , فبرا 

ثبع ادذ يُٓى شيئب أ اشزشاِ أ رجشع ثّ ٔلغ رظشفّ ْزا يٕلٕفب , ٔال يُفز اال ثب رٌ انٕنىكًب رمذو 

نُب كًب يٕجت يُؼّ يٍ َفٕررظشفّ فى رجشػّ ثضائذ ػهى ثهث ثهث فى انجيغ . ٔرخم ثب اثبَى ْٕٔ لٕ

يبنّ : انذجش ػهى انًشيغ ٔانضٔجخ , فبًَٓب ال يًُؼبٌ يٍ انزظشف فى انجيغ ٔانششاء, ٔاًَب 
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يًُؼبٌ يٍ انزجشع ثششؽ اٌ يكٌٕ صائذا ػهى ثهث يبنًٓب , فيظخ نهًشيغ اٌ يزجشع  ثثهث يبنّ 

 ايب يب صاد ػهى ثهث يبنًٓب فبَّ ال يظخ نًٓب انزجشع ثّ. نغيشِ . كًب يظخ نهضٔجخ رنك .

Artinya : “Al-hajru sifat hukmiyah yang menghakimi adalah syari‟at karena 

sifat hukmiyyah tersebut dilarang orang yang memiliki sifat hajar 

tersebut menggunakan harta di dalam apa yang tambah atas 

kemampuannya, seperti apa yang diwajibkan mencegah dari 

perbuatan menghabiskan dalam sedekah dengan tambahan atas 

1/3 hartanya. Masuk bagian pertama : mencegah atas anak-anak, 

orang gila, orang safih, orang pailit dan seperti mereka, maka 

seesungguhnya mereka di cegah dari perbuatan di dalam apa 

yang tambah atas kemampuan mereka, maka jika menjual salah 

satu dari mereka sesuatu atau membeli sesuatu gugurlah sesuatu 

yang dibelanjakannya, ini yang disepakati, dan tidak berlaku 

kecuali dengan izin wali seperti keterangan bagian depan dalam 

hal pembelian, dan masuk bagian kedua yaitu pendapat kita 

seperti apa yang diwajibkan mencegahnya dalam menghabiskan 

perbuatannya didalam dermanya dengan tambahan 1/3 harta : di 

cegah atas orang sakit dan istri, sesungguhnya keduanya tidak di 

cegah dari tindakan jual beli, sesungguhnya di cegah keduanya 

dari bererma dengan syarat adanya tambahan 1/3 harta 

keduanya, maka sah bagi orang yang sakit mendermakan 1/3 

hartanya pada orang lain, seperti apa yang sah bagi istri 

tersebut, adapun apa yang tambah atas 1/3 harta keduanya maka 

sesungguhnya tidak sah bagi keduanya mendermakannya”.
24

 

 

Ulama Hanafiya berpendapat : 

انذجش ْٕ ػجبسح ػٍ يُغ يخظٕص , يزؼهك ثشخض يخظٕص , ػٍ رظشف يخظٕص , أ 

ب ػٍ انزظشف فى انمٕل ساعب ػٍ َفبر رنك انزظشف . فبنذجش يُغ نهظغيش ٔانًجََُٕٕذًْٕ

اٌ كبٌ ػشسا يذؼب , فبرا ؽهك انظجى صٔجّ أ اػزك ػجذِ فبٌ لٕنّ ْزا ال يُؼمذ اطال ال َّ 

 ػشس يذغ فال يُؼمذ يٍ اطهّ , ٔيثهّ انًجٌُٕ.

Arttinya : “Al-hajar yaitu ibarat dari mencegah orang tertentu, 

digantungkan dengan seseorang, dari tindakan orang 

tertentu, atau dari memberlakukan tindakan tersebut, 

adapun hajar di cegah bagi anak kecil, orang gila, dan 

seperti keduanyatentang perbuatan dalam ucapan secara 
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langsung jika murni merugikan, maka jika mentalaq istri 

yang masih anak-anak terhadap suaminya atau 

membebaskan budaknya maka sesungguhnya ucapan ini 

tidak ada ikatan sama sekali, karena sesungguhnya 

merugikan secara murni, maka tidak ada akad dari 

asalnya, dan seperti pada orang gila”.
25

 

 

Imam Syafi‟i berpendapat tentang hajar 

  هللا لٕل ًْٔب ٔجم ػض هللا كزت يٍ ايزيٍ في انجبنغيٍ ػهى انذجش    :        

                                           

                            

 

Artinya :   “Hajar atas keadaan baligh dalam kedua ayat dari kitab 

Allah „Azza wajalla dan keduanya dalam firman Allah : 

(Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, 

dan hendaklah dia bertaqwa kepada tuhannya,  dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun darinya,  jika orang 

yang berhutang itu kurang akalnya/ lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah 

walinya mendiktekannya dengan benar)”. 

 

Daan Imam Syafi‟i dalam ayat lain bahwa hajar ditetapkan atas 

yatim yang belum baligh dan cerdas 

                                        

 

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk 

menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka hartanya”.
26
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Imam Syafi‟i memberi pengertian pada ayat tersebut dengan 

menetapkan perwalian atas safih, orang yang lemah dan anak yatim 

apabila belum baligh dan cerdas. Hajar dari segi bahasa berarti akal, 

mencegah, melarang seseorang dari melakukan perbuatan tertentu. Adapun 

hajar dari segi syara‟ yaitu mencegah seseorang dari menasarufkan harta 

disebabkan ketidakmampuannya menurut penilaian hakim. Yang termasuk 

dalam kategori mahjur „alaih adalah di antaranya anak kecil, orang gila, 

orang pailit, safih, orang yang lemah akalnya dan anak yatim apabila 

belum baligh dan cerdas. Orang tersebut menurut pandangan hukum 

dilarang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan harta, 

seperti jual beli, khulu‟, memerdekakan budak. Karena dikhawatirkan 

tindakan itu merugikan dirinya, namun bila pihak wali mengizinkan, maka 

diperbolehkan, ini pendapat Malikiyah. Tetapi menurut pendapat 

Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah dilarang. Akan tetapi bila 

melakukan ibadah sunnah tidak ada larangan atas perbuatannya itu, dan 

diperbolehkan memberikan sodaqoh bila tidak sampai menghabiskan 

hartanya. 

C. Sifat-sifat yang termasuk Mahjur „Alaih 

Sifat-sifat yang termasuk di dalam hajar menurut Ibrahim al-Bajuri 

ada 6, yaitu : 

1. Kanak-kanak 

Yaitu anak laki-laki dan perempuan, dan hilang sifat 

hajarnya bila telah baligh dan rasyid, yaitu berlaku baik pada 
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harta dan agamanya, dan di dapati kebaligannya dengan 

sempurna pada usia 15 tahun dan dapat di percaya dalam 

penggunaan harta, dan waktu kemungkinan sempurna 9 tahun 

atau haid bagi perempuan. 

2. Gila 

Di tetapkan untuk mencegah pada orang gila dengan 

tidak menetapkan hukum kepadanya sehingga ia sadar, di kala ia 

sadar dan cakap dalam bertindak. 

3. Safih 

Di tetapkan mencegah atasnya ketetapan hakim, jika 

telah baligh dan  cerdas keudian berlaku boros maka wajib di 

cegah dengan penetapan hakim, jika tidak di cegah atasnya ia 

akan bertindak dengan tidak menggunakan pertimbangan akal, 

dan jika telah baligh dan tidak cerdas maka dicegah atasnya 

menggunakan syariat (tidak menggunakan ketetapan hakim) 

4. Muflis 

Di katakan pailit orang yang banyak hutang dan orang 

tersebut tidak dapat melunasinya. 

5. Orang yang sedang sakit 

Orang yang di nyatakan akan meninggal secara hukum 

pada keadaan tertentu, seperti orang yang menderita penyakit 

ta‟un, orang yang sedang melakukan perjalanan di laut terkena 

gelombang besar yang tidak mungkin bisa selamat, orang yang 
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di kepung oleh musuh yang akan membunuhnya. Orang yang 

menderita penyakit yang keras di cegah bila akan melakukan 

tabarru‟, berwasiat melebihi 1/3 hartanya. 

6. Budak tanpa ijin  tuannya berdagang 

Seorang budak walaupun mukallaf dan rasyid, tidak sah 

melakukan dagang tanpa izin tuannya, dan juga tidak sah 

melakukan hubungan muamalah. Di bolehkan beribadah tanpa 

izin tuannya, dilarang melakukan perwalian kecuali bila 

mendapatkan izin tuannya. 

Menurut Abdurrahman al-Juzairi yang termasuk 

dalamkategori sifat hajar ada 4, yaitu : 

1. Kanak-kanak 

Sifat anak-anak merupakan sifat yang melekat pada diri 

manusia ketika belum mimpi basah, sebab sifat tersebut belum 

adanya kesempurnaan pada kekuatan sifat basyariah, Anak-

anak dapat diketahui masa baligh dengan melihat ucapannya 

dan melakukan hubungan muamalah. Ulama Hanafiyah 

berpendapat baligh pada anak laki-laki dapat diketahui dengan 

keluarnya mani, dan anak waita dengan keluarnya darah haid. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa anak laki-laki jika telah 

berumur 18 tahun, dan anak wanita berumur 17 tahun, juga 

dilihat pada sifat rasyid ketika melakukan hubungan muamalah, 

bila tidak rasyid maka dicegah atasnya. Malikiyah berpendapat 
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balighnya anak-anak dapat diketahui dengan keluarnya air 

mani bagi anak laki-laki, dan bagi anak peremouan dengan 

keluarnya darah haid. Syafi‟iyah berpendapat bahwa diketahui 

baligh pada anak laki-laki dan wanita pada umur  15 tahun, dan 

diketahui sifat rasyidnya dalam melakukan hubungan 

muamalah. Hanabilah berpendapat bahwa diketahuinya baligh 

pada anak laki-laki ketika keluar air mani dan keluarnya darah 

haid bagi wanita. 

2. Orang gila 

Orang gila dalam dihukumi sama seperti orang yang tidak 

punya akal sama seperti anak-anak yang belum mumayyiz 

dalam segala tindakannya, maka setiap tasarrufnya dipanndang 

batal, baik itu yang bermanfaat ataupun mudarat. Ketika dia 

melakukan perbuatan yang menyangkut harta harus di taruh 

dibawah walinya, seperti memberi hibah, membayar hutang, 

menjatuhkan talaq, melakukan jual beli, syirkah. 

3. Safih 

Diwajibkan bagi safiih melakukan ibadah fardhu yang 

berhubungan dengan harta seperti zakat, akan tetapi tidak 

berhubungan dengan menasarufkan harta. Sah nazarnya untuk 

melakukan ibadah haji, puasa, salat. Dan tidak sah hibah dan 

wakafnya, karena hal itu merupakan perbuatan tabarru‟ dengan 

harta, karena dia dipandang tidak mempunyai kemampuan 



47 
 

untuk melakukan tabarru‟. Dia tidak sah melakukan syirkah, 

hawalah, daman, kafalah. Jika dia berikran pada orang lain 

dengan harta maka sah ikrarnya, akan tetapi tidak perlu dengan 

menggunakan harta ketika dalam kondisi safih, bila telah 

hilang sifat safihnya maka harta diperlakukan. Orang safih 

dalam pandangan hukum harus ditaruh dibawah perwaliannya. 

4. Pailit 

Dicegah atas orang yang pailit dalam ertasarruf yang bbersifat 

maaliyah hingga tidak sampai menghilangkan hak-haknya 

dalam hartanya, jika orang yang mahjur „alaih sebab hutang 

melakukan nikah maka sah nikahnya. Namun jika melakukan 

jual beli, hibah, ikrar, maka di pandang tidak sah.
27

 

Dari pedapat Ulama di atas yang tergolong mahjur „alaih ada 5 

yaitu : 

1. Kanak-kanak, dicegah dari menasarufkan harta hingga kanak-

kanak tersebut telah baligh dan rasyid. 

2. Muflis, dicegah dari menasarufkan hartanya kecuali bila hutang-

hutangnya telah dilunasinya. 

3. Gila,dicegah dari menasarufkan harta hingga telah kembali 

akalnya. 

4. Budak, dilarang menasarufkan hartanyaa kecuali atas izin 

tuannya. 

                                                           
27

Abdur Rahman al-Juzairi, op. cit., h. 324-336 
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5. Orang yang sakit keras, dilarang menasarufkn hartanya kecuali 

apabila dia menasarufkan hartanya tidak lebih dari 1/3  

6. Safih, safih menurut Mahmud Yunus bisa berarti bodoh, tiada 

berilmu. 


