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BAB IV 

HUKUM MAHAR NON MATERI (JASA) MENURUT IMAM ABU 

HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I 

 

A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Mahar Berupa Jasa 

(Non Materi) 

1. Imam Abu Hanifah 

Dalam kitab Syarah Fathur Qodir menurut Imam Kamaluddin bin al-

Human al-Hanafi mengatakan:: 

َاهََلََوَََاحََكََالنَ َحَ صَََآنََرَْقَُالََْمَِْيَلَِعَْت َََىلََعََوََْأََةَُنََسََْاََوََُلََوَِتَِمََدَِخَََىلََعَََةَُأََرََمَِْاََرَ حَََجََو َزََت َََنَِْإَوََ
َىلََعَََهَُلََوَْمَََنَِذَْإَِِبََةَُأََرََمَِْاََدَُبَْعَََجََو َزََت َََنَِْإَوَََةًَنََسَََوَُتَُمََدَِخَََةَُمََْيَقَِاََلهََََ:دَُمَ حََمََُالََقََ،وَََلَِثَْمَِالَْرَُهَْمََ
ََِِاهََلََوَََازََجَََةَُنََسَََاََلهَََوَِتَِمََدَِخََ َةَِمََدَْالْخ

Mengatakan jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan 

melayani istri satu tahun atau mengajarinya Al-Qur‟an, maka bagi istri 

adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga 

pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya 

dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan 

bagi istri mendapatkan pelayanan suami tersebut.
143

 

 
Dari pendapat yang dikemukan diatas dapat dipahami bahwasanya jika seseorang 

merdeka menikahi dengan mahar akan melayani istrinya selama satu tahun atau 

mengajarkan al-Qur’an, maka bagi istrinya adalah mahar mitsil. Selanjutnya 

Imam Hanafi mengatakan bahwa mengajarkan sebagai mahar dalam pernikahan 

hal itu adalah fasad atau rusak dan harus digantikan dengan mahar mitsil, 

sebagaimana yang sebutkan berikut: 
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Imam Kamaluddin bin Al-humam Al-hanafi, Loc Cit. lihat rujukan yang sama dalam 

pembahasan sebelumnya. 
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َِْالمََْنَ َأََةَِفََي َْنَِحَََيَِْبََلَِوََ َدََنَْعََِوَُنَْعَََلَُوََدَْعََالَْ،َوََلَُدََعََْلََْاََوََىََُذَِْإََلَِثَْمَِالََْرَُهَْيَمََلََصََْلََْاََبَُجَُِو
 .ةَِالََهََجَُالََْنَِاََكََلمََِتَِدََسََفَََدَْقََوَََةَُيََمَِسَْالتَ َةَُحَ صََ

Menurut Abu Hanifah, Sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah 

mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun ada 

yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahat mitsil itu 

dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu 

Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.
144

 

 

Dalil yang dipakai dalam mengajarkan Al-Qur’an sebagai mahar digantikan 

dengan mahar mitsil adalah: 

                  

                        

                   

                      

               

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi 

kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. (QS. An-Nisaa’: 24).
145
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Ibid.,  hlm. 339 
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Departemen Agama RI, Loc. Cit. 
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Dari pendapat serta ayat dia atas dipahami bahwasanya menurut Imam 

Hanafi apabila ada seorang laki-laki melamar seorang perumpuan dengan mahar 

mengajarkan Al-qur’an kepada istrinya maka mahar tersebut tidak sah atau rusak 

harus digantikan dengan mahar mitsil. 

Kemudian hadits yang menjadi pegangan Imam Hanafi adalah: 

َعَةََان َاْمَرَأًةَِمْنَبَِنىَفَ َزارََةَتَ َزو َجْتََعَلىَنَ ْعَلْيِنَفَ َقاَلََرُسْوُلَاهلِلَص :َ.مََعْنََعاِمِرَْبِنَرَبِي ْ
ْعَلْيِن؟ََقاَلْت:َنَ َعْم.ََفَاَجازَُه.َاَ احمدَوَابنَماجوَوََ)رواهََرِضْيِتَِمْنَنَ ْفِسِكََوََماِلِكَبِن َ

 .(الترمذىَوَصححو

Dari „Amir bin Rabi‟ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita 

dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang sandal, lalu 

Rasulullah saw  bertanya, “Ridlakah kamu atas dirimu dan hartamu 

dengan (mahar) sepasang sandal ?”. Ia menjawab, “Ya”. Maka 

Rasulullah saw memperkenankannya. [HR. Ahmad, Ibnu Majah dan 

Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya] 

 

ََرُسْوَلَ اهلِلَصَقَاَل:ََلْوََان َرَُجاًلََاْعَطىَاْمَرَأًةََصَدقًاَِمْلَءََيَديِْوَطََعاًماَََعْنََجاِبٍرَرضََان 

َحاَلًل.  (.احمدَوَابوَداودَبمعناهَ)رواهََكاَنْتََلوَُ

Dari Jabir ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Kalau 

seorang laki-laki memberikan mahar berupa makanan sepenuh dua tapak 

tangannya, maka halallah wanita itu baginya. [HR. Ahmad dan Abu 

Dawud meriwayatkan yang semakna dengan itu] 

 

ََماَ َفَ َقاَل: َُصْفَرٍة. َاَثَ َر ََعْوٍف َْبِن َالر ْحمِن ََعَلىََعْبِد َرََأى َص َالن ِبي  ََان  َرض َاََنٍس َعْن
َتَ َزو ْجتَُ ََقاَل: ََوَلْوََىَذا؟ ََاْوِلْم ََلَك، َاهلُل َبَاَرَك ََقاَل: ََذَىٍب. َِمْن َنَ َواٍة ََوْزِن ََعَلى اْمَرَأًة

 (.الجماعةَالَاباَداودَ)رواهَِبَشاٍة.
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Dari Anas ra, bahwa sesungguhnya Nabi saw pernah melihat bekas 

kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, “Apa ini 

?”. Abdurrahman menjawab, “Aku baru saja menikahi seorang wanita 

dengan (mahar) emas seberat biji kurma”. Nabi saw bersabda, “Semoga 

Allah memberkatimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan 

(memotong) seekor kambing. [HR. Jamaah kecuali Abu Dawud] 

 

ََمئُ ْونًَة. َاَْيَسُرُه َبَ رََكًة َالن َكاِح ََاْعَظَم َِان  َقَاَل: َص َاهلِل ََرُسْوَل َرضََان  ََعاِئَشَة َ)رواهََعْن
 (.احمد

Dari „Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Nikah 

yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. [HR. 

Ahmad] 

 

ََكاَنَ ََقاَلْت: َص؟ َاهلِل ََرُسْوِل ََصَداُق ََكاَن ََكْم ََعاِئَشَة: ََساَْلُت ََقاَل: ََسَلَمَة َاَِبى َعْن
؟َقُ ْلُت:ََل.ََقاَلْت:َ َاُْوِقي ًةََوََنشًّا.َقَاَلْت:َاََتْدِرىََماَالن ش  َاثْ َنَتْيََعْشَرَة َلْزَواِجِو َصَداقُوَُِ

 (.الجماعةَالَالبخارىَوَالترمذىَ)رواهَِتْلَكََخْمُسِمائَِةَِدْرَىٍم.ِنْصُفَاُْوِقي ٍة.فََ

Dari Abu Salamah, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Aisyah, 

“Berapakah mahar Rasulullah saw”. Ia menjawab, “Mahar beliau 

kepada isteri-isterinya adalah dua belas uqiyah
146

 lebih satu nasy”. 

Aisyah bertanya, “Tahukah kamu apakah nasy itu ?”. Aku menjawab, 

“Tidak”. Aisyah berkata, “Setengah uqiyah, jadi seluruhnya sama dengan 

lima ratus dirham. [HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi] 

 

ََسِمْعتَُ َقَاَل: َاَِبىَْالَعْجَفاِء ََكاَنتَََعْن ََلْو َِان  َها ََو َالن َساِء َُصُدَق َتَ ْغُلْوا ََل َيَ ُقْوُل: ُعَمَر
ََاْصَدَقََرُسْوُلَ َص.ََما َالن ِبي  َِبَها ََاْولَُكْم ََكاَن َتَ ْقَوىَِفىَْاآلِخَرِة، ََاْو نْ َيا َِفىَالد  َمْكُرْوَمًة

َ)رواهَبَ َناتِِوَاَْكثَ َرَِمْنَثِْنَتْيََعْشَرَةَاُْوِقي ًة.َاهلِلَصَاْمَرَأًةَِمْنَِنَسائِِوََوََلَُاْصِدَقِتَاْمَرَأٌةَِمنَْ
 (.الخمسةَوَصححوَالترمذى

Dari Abu „Ajfaa‟, dia berkata : Aku pernah mendengar Umar berkata, 

“Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada wanita, 

meskipun dia seorang yang dimuliakan di dunia atau seorang yang 

terpelihara di akhirat. Adapun yang paling utama (dalam menghormati 

wanita) diantara kamu adalah Nabi saw. Padahal tidaklah Rasulullah saw 

memberi mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya dan tidak pula 

putri-putri beliau itu diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah. [HR. 

Khamsah dan disahkan oleh Tirmidzi] 
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1 (satu) Uqiyah  sama dengan 40 dirham. 
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ََزو َجَهاَ َْالَحَبَشِة َبَِاْرِض َِىَي ََو َتَ َزو َجَها َص َاهلِل ََرُسْوَل ََان  ََحِبْيَبَة َاُم  ََعْن َُعْرَوَة َعْن
ََوََاْمَهَرَىاََاْربَ َعَةَآَلٍفَ َهاََمَعَُشَرْحِبْيَلَْبِنََحْسَنَةَالن َجاِشي  َوََجه َزَىاَِمْنَِعْنِدِهََوَبَ َعَثَبِي ْ

ََكاَنََمْهُرَِنَسائِِوََاْربَ َعِمائَِةَِدْرَىٍم. َهاََرُسْوُلَاهلِلَصَِبَشْيٍءََو َعْثَِاَلي ْ احمدََ)رواهََوََلْمَيَ ب ْ
 (.وَالنسائى

Dari „Urwah dari Ummu Habibah, sesungguhnya Rasulullah saw telah 

menikahinya sedang ia berada di Habasyah yang dinikahkan oleh Najasyi 

(raja Habasyah) dan beliau memberi mahar empat ribu (dirham) yang 

beliau persiapkan sendiri. Beliau mengirimnya lewat Syurahbil bin 

Hasnah. Dan Rasulullah saw tidak mengirim sesuatu kepadanya (selain 

mahar itu), sedang mahar untuk istri-istrinya (yang lain) adalah empat 

ratus dirham. [HR. Ahmad dan Nasai] 

 

ََشْيًئا.َ ََرُسْوُلَاهلِلَص:ََاْعِطَها ََقاَلََلُو َفَاِطَمَة َتَ َزو َجََعِليٌّ َاْبِنََعب اٍسَرضَقَاَل:ََلم ا َعِن
 (.ابوَداودَوَالنسائىَ.َ)رواهَماَِعْنِدىََشْيٌء.َقَاَل:َاَْيَنَِدْرُعَكَْالُحَطِمي ُة؟ََقاَل:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Tatkala Ali kawin dengan Fathimah, maka 

Rasulullah saw bersabda kepada Ali, “Berilah ia sesuatu !”. Ali 

menjawab, “Saya tidak punya apa-apa”. Rasulullah saw bertanya, “Mana 

baju besimu dari Huthamiyah itu ?. [HR. Abu Dawud dan Nasai] 

 

َرُسْوُلَاهلِلَصََحت ىََةَِايََوََرََِىَْفََِوََ َعوَُ َان ََعِليًّاَرضََلم اَتَ َزو َجَفَاِطَمَةََارَاَدََاْنََيْدُخَلَِبَهاََفَمن َ
َهاََشْيًئا.َفَ َقاَل:َيَاََرُسْوَلَاهلِل،ََلْيَسَِلْيََشْيٌء.َفَ َقاَلََلُو:ََاْعِطَهاَِدْرَعَكَْالُحَطِمي َة،َ يُ ْعِطي َ

 (.ابوَداودَ)رواهََدَخَلَِبَها.ََفَاْعطَاَىاَِدْرَعُو،َثُمَ 

Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Bahwa sesungguhnya Ali ra setelah 

menikahi Fathimah, ketika ia ingin serumah dengannya lalu Rasulullah 

saw mencegahnya sehingga „Ali memberinya sesuatu. Lalu Ali berkata, 

“Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa”. Kemudian Rasulullah 

saw bersabda kepadanya, “Berikan baju besimu dari Huthamiyah itu 

kepadanya !”. Maka Ali memberikan baju besi itu kepada Fathimah, lalu 

ia serumah dengan Fathimah. [HR. Abu Dawud] 
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َاءََسََالنَ َحَُكَِنَْي َََلَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاهللَِلَ صَََاهللََِلَُوَْسَُرَََالََ،َقََالََقَََوَُنَْعَََهللَِاَدَِبَْعَََبنَََِِْرَِابَِجَََنَْعََ
َ)رواهَالبيهقي(.َ .مََاىَِرََدَََِةَرََشَْعَََنََوَْدََُرَُهَْمَََلََوَََاءَََيَِلََوَْلََْاََلَ ِإََنَ هَُجَُوَ زََي ََُلََوَََوأََفَُكَََُلَ إَِ

Dari jabir Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda, jangan nikahkan 

wanita kecuali sekufu‟ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para 

walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. (HR. Al-

Baihaqy).
147

 

 
Hadits diataslah yang menjadi pegangan Imam Hanafi bahwasanya mahar dalam 

pernikahan paling rendah yaitu sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu, 

apabila kurang maka pernikahan mereka rusak. 

2. Imam Syafi’i 

Sedangakan Imam Syafi’i berpendapat lain: 

َ ارََهََشََْاََةَُمََدَِخَُْيََوََْأََراَاَدَََاََلهَََىنََب َْيُ َوََْأََاَبَوَْث َََاََلهَََطََيَْخَُِيََنََْأََىلََعَََوَُحََكَِنَْت ََُنََْأََزَُوَْجََُيََ:ىَْعَِافَِالشَ  لََقاََ
 .اذََىَََوََبََشََْأََامََوََْاََدَُبَْعَََىمَ سََمََُآنََرََق َِْاََوَُمَُلََعَْي ََوََْأََانََكََ امَََالًَمََاعََهَََلََلََمََعَْي ََوَْأََ

Berpendapat boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk 

menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau 

melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa 

saja atau ia mengajarkan Al-Qur‟an yang disebutkan atau ia mengajarkan 

bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.
148

 

 
Dari pendapat Imam Syafi’i dapat dipahami bahwa beliau membolehkan adanya 

mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau 

mengajarkan Al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam 

Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki halal harganya serta mempunyai nilai 

kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. 

Dalil yang dipakai Imam Syafi’i mengenai mahar yaitu firman Allah swt yang 

berbunyi: 
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Ahmad Bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr Al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy al-

Kubra, (Mekah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz VII, hlm. 240 
148

Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Loc Cit.  lihat rujukan dalam 

pembahasam sebelumnya. 
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Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah Telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi 

kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.)QS. An-Nisa’: 24).
149

 

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa istri-istri yang telah kamu nikmati disuruh 

untuk memberikan terhadap mereka mahar dengan sempurna sebagai kewajiban. 

Kemudian hadist yang dijadikan landasan Imam Syafi’i: 

َالََقَََاهللَُِلَوَْسَُاَرَََيََقََِئََالََعََلَْاَلَِمََوَََلََْيَقََِقََِئََالََعََلَِْلََاوََدَْ:َأََالََقَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاهللَُلَ صَََىََبَِالنَ َنَ اََ
 .()رواهَابوداوَوالطبرانىَ.نََوَْلَُىََْلََْاََوَِيَبَِضََرَْاَت ََمََ

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Bayarlah olehmu 

“alaiq”(istilah lain untuk mahar). Apakah “alaiq” itu Ya Rasulullah? 

Nabi menjawab: sesuatu yang disengani oleh keluarga wanita. (HR. Abu 

Dawud dan Tabrani).
150
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ََرُسْوَلَاهلِل،َِان ىََقْدََوَىْبُتََعْنََسْهِلَ ََوََقاَلْت:َيَا َاْمَرَأٌة َصََجائَ ْتُو َالن ِبي  ْبِنََسْعٍدََان 
ََلْمَ َِاْن َها ََزو ْجِني ْ َاهلِل، ََرُسْوَل َيَا َفَ َقاَل: َرَُجٌل َفَ َقاَل ََطِوْياًل. َفَ َقاَمْتَِقَياًما نَ ْفِسىََلَك،

َرََ َفَ َقاَل ََحاَجٌة. َها َِفي ْ ََلَك َِاي اُه؟ََيُكْن َُتْصِدقُ َها ََشْيٍء َِمْن َِعْنَدَك ََىْل َص: َاهلِل ُسْوُل
َهاَِازَاَرَكََجَلْسَتََلَِازَاَرَ َص.َِاْنََاْعطَْيت َ فَ َقاَل:ََماَِعْنِدْيَِال َِازَاِرْيَىَذا.َفَ َقاَلَالن ِبي 

َِاْلَتِمسَْ َفَ َقاَل: ََشْيًئا. ََاِجُد ََما َفَ َقاَل: ََشْيًئا. ََفاْلَتِمْس ََحِدْيٍد.َََلَك، َِمْن ََخاَتًما َوَلْو
َص:ََىْلََمَعَكَِمَنَْالُقْرآِنََشْيٌئ؟ََقاَل:َنَ َعْم.َ َفاْلَتَمَسَفَ َلْمََيِجْدََشْيًئا.َفَ َقاَلََلُوَالن ِبي 

َص:ََقْدََزو ْجُتَكَهاَِبَماَمََ َها.َفَ َقاَلََلُوَالن ِبي  ََكَذاَِلُسَوٍرَُيَسم ي ْ ََكَذاََوَُسْورَُة َعَكَِمَنَُسْورَُة
 (.احمدَوَالبخارىَوَمسلمَ)رواهَْالُقْرآِن.

Dari Sahl bin Sa‟ad bahwa sesungguhnya Nabi saw pernah didatangi 

seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku 

menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian 

berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah 

saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. 

Kemudian Rasulullah saw bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu 

yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya ?”. Ia menjawab, 

“Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi 

bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu 

tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-

laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi 

 SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu 

mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi saw bertanya 

kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur‟an ?”. Ia 

menjawab, “Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama 

surat tersebut, kemudian Nabi saw bersabda kepadanya, “Sungguh aku 

telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari 

Al-Qur‟an itu. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim] 

 

 .،ََلَقْدََزو ْجُتَكَهاَفَ َعل ْمَهاَِمَنَاْلُقْرآنَِ:َقَاَل:َِاْنَطِلقَْمَِلَِسَْلمَُةََِايََوََىَرَِفََِوََ

Dan dalam riwyat lain oleh Muslim : Nabi saw bersabda, “Pergilah, 

sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia 

dengan Al-Qur‟an.
151
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Dari pendapat serta dalil yang kemukan oleh Imam Syafi’ dapat di pahami bahwa 

uama Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah.Kaidahnya menurut 

mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula 

menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan 

sesuatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan 

manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang  diupah seperti mengajarkan 

Al-Qur’an, fiqih dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, 

menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si 

perumpuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti 

halnya sah untuk menjadi harga jual beli. 

 

B. Metode Istimbath Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 

1. Metode Istimbat Imam Abu Hanifah 

a. Al-Qur’an 

Dalam menentukan mahar jasa atau non materi yang menjadi landasan 

utama Imam Abu Hanifiah adalah firman Allah swt yang berbunyi: 
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Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu milik (Allah Telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi 

kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. (QS. An-Nisa’: 24).
152 

 

Berdasarkan ayat diatas bahwa mazhab Hanafi memberikan syarat mahar 

adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk 

diserahkan.Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa 

uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang mapun 

tunai.Dan sah keadaannya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang 

berupa takaran ataupun timbangan, baik berupa hewan atau bangunan, atau 

barang jualan, seperti pakaian dan lainnya. 

Sah juga jika dia berbentuk manfaat pribadi atau barang yang bisa 

dibarter dengan uang seperti tinggal dirumah, bercocok tanam, menaiki 

kendaraan dan sejenisnya. Sedangkan perkawinan dengan mengajarkan si 

istri semua isi Al-Qur’an, atau sebagiannya, atau sebagian hukum agama 

yang berupa perkara yang halal dan yang haram, maka menurut fuqaha 

Hanafi tidak sah.
153

 

b. Hadits 

Kemudian landasan Imam Hanafi yang kedua adalah hadits yang berbunyi: 
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َِِعبَََنَِْبَرَِابَِجَََنَْعََ َاءََسََالنَ َحَِكَِنَْي َُلَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََاهللََُىلَ صَََاهللَُِلَوَْسَُرَََالََقَََ،الََقَََوَُنَْعَََاهللَْد
 )رواهَالبيهقي(.َ.مََاىَِرََدَََُةَرََشََعَََنََوَْدَُرَُهَْمََلََوَََاءَََيَلَِوَْلََْاََلَ ِإََنَ هَُجَُوَ زََي ََُلََوَََوأََفَُكََُلَ إَِ

Dari jabir Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda, jangan nikahkan 

wanita kecuali sekufu‟ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para 

walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham . (HR. Al-

Baihaqi).
154

 
 

Dari hadits diatas jelas bahwa mazhab Hanafi membatasi ukuran mahar paling 

rendah yaitu sepuluh dirham, dan apabila harta yang dijadikan mahar dalam 

pernikahan tidak mencapai jumlah sebagaimana yang telah disebutkan diatas 

maka pernikahannya tidak sah.Dan adapun mahar dalam bentuk pengajaran Al-

Qur’an kepada calon istri tidak sah dijadikan mahar. 

c. Qiyas 

Mazhab Hanafi memberikan standar mahar paling rendah sepuluh 

dirham, hal ini diqiyaskan kepada ukuran pencurian yaitu yang membuat 

tangan si pencuri dipotong, menurut mereka ialah pencurian yang dilakukan 

dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakan posisi 

perempuan, maka penempatan mahar dengan harta suami memiliki nilai 

kepentingan.
155

 

Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw: 

ثَ َنىَأي وُبَْبُنَُموُس،َعََُثَ َناََعْبدَُدحََ ْنََعَطٍء،َاَلَْعَلى،ََعْنَُمَحمِدَْبِنَإْسَحاَق،َقَاَل:َحد 
َاْلِمجنَ  ََوَثَمُن َاْلِمَجن ، ََثَمِن َُدوِن َِفي َِرُق َالّسا َيٌ ْقَطُع ََل ٍَس: ََعّبا َاْبِن )رواهََ.َعِن

َالمسلم(.
Mencerikan Abdu al-‟Ala dari Muhammad bin Ishaq, berkata: 

menceritakan Ayyub bin Musa dari “Atha‟ dari Ibnu Abbas: Tidak‟ ada 
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potong tangan pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun 

harga perisai itu ialah 10 dirham. (HR. Muslim).
156

 

 

Inilah dasar mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum mahar beliau 

menyamakan jumlah mahar yang harus diberikan laki-laki kepada calon 

istri yang hendak ia nikahi tidak kurang dari sepuluh dirham, sebagaima 

mana seorang puncuri apabila bila ia mencuri barang seseorang dalam 

jumlah sepuluh dirham maka sipencuri tersebut akan dikenakan hukuman 

potong tangan. 

2. Imam Syafi’i 

Sebagaimana imam-imam yang lain dalam hal ini Imam Syafi’i juga 

menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber yang paling utama dalam mazhab nya 

untuk menetapkan suatu hukum. 

a. Al-Qur’an 

                   

                          

                   

   َ                        

       َ 

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati 
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(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi 

kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar ituSesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. (QS. An-Nisa’: 24).
157

 

 

Imam Syafi’i juga memakai dalil Al-Qur’an yang sama dengan Imam Abu 

Hanifah dalam menetukan hukum mahar dalam pernikahan yang sebagaimana 

ayat diatas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencapuri 

untuk memberikan maskawin. 

b. Hadits 

Hadist yang dijadikan argumentasi Imam Syafi’i mengenai mahar jasa 

adalah: 

َلَُوَْسَُارَُ:َيََتَْالََقََصلعمَف َََاهللََِلَُوَْسَُرَََلىََِإََأةٌَرََامََْتَِاءََ:َجََالََقَََىَ دَِعَِالّساَدٍَعَْسَََنَِبَْدَِهَْسَََنَْعََ
َقََسَِفَْن َََكَََلََبََىََِلَََتَُئَْجََِاهللَِ َف ََالََى َرََهََي ََْلَِاََرََظََنََ: َفَََاهللََِلَُوَْسَُا َلنَ دََعَ صََصلعم اَهََي َْفََِرََظََا

َرََمَ لََف َََوَُسََأَْصلعمَرَََاهللََْلَُوَْسَُرَََأََطَََأَْطَََمَ ُثََوََُبَوَ صََوََ َشََهََي َْفََِضَِقَْي َََمََْلََوَُن َِاََةََُاََرَْلمََْاََتَِأََا اًَئَيَْا
َوَ زََف َََةَُاَجََاَحََهََِبََكَََلََنَْكََُيََمََْلََنَِْاََاهللََِلَُوَْسَُرَََاَيََالََقََف َََوَِاَبَِحََصََْاََنَْمََِلٌَجَُرَََمََاقََف َََتَْسََلََجََ
َف ََيهََنَِجَْ َف ََىءَِشَََنَْمََِكََدََنَْعََِلَْىََوَََالََقََا َلََالََقََ؟ َاذَْالََقََف َََاهللََِلََوَْسَُرََياَََاهللَِوَََ: ىََلَِاََبَْىَََ:
َنَْفَََكََلَِىَْاََ َفًََئَيَْشَََدَُجََِتََلَْىَََرَْظَُا َلََالََقََف َََعََجََرَََمَ ُثََبََىَََذََا َوََمَََاهللَِوََ: َف ًََئَيَْشَََتَُدَْجََا َالََقََا
َلََوَْسَُارََُيََاهللَِوَََ:َلَََالََقََف َََعََجََرَََمَ ُثََبََىََذََفَََدٍَْيََدَِحَََنَْاَمَِمَْاَتََخَََوَْلََوَََرَْظَُنَْصلعمَاََُاهللََِلََوَْسَُرََ

َمَِمََْتَََخاَلََوَََاهللَِ َاَِذََىَََنَْكَِلََ.وََدٍَيَْدَِحَََنَْا َالََقََف َََوَُفَُصَِْنََهاََلََف َََاءٌََدََرََِوََُلََامَََلَُهَْسَََالََقَََىَْارَِزََا
َمَََاهللََِلَُوَْسَُرََ َتََصلعم: َمََْلََوَُتَْسََِبََلََنَْاَِوَََئٌَشَََوَُنَْمََِهاََْيَلََعَََنَْكََُيََمََْلََوَُتََسَِْبََلََنَِْاََكََارَِزَََإَِِبََعَُنََصَْا
صلعمََاهللََِلَُوَْسَُرَََآهَُرََف َََاَمََقَََوَُسَُلَِجَْمَََالََاَطََذََىَاَِتَ حَََلَُجَُالرَ َسََلََجََفَََئٌَشَََوَُنَْمََِكََْيَلََعَََنَْكَُيََ
ََقال:مَُ َْالُقراِن؟ َِمَن ََمَعَك ََذا ََما ََقاَل: ََء ََجا َفَ َلم ا َِعَى ََفُد ََفَاَمَرِبِو َسَُعَِمَََول يًا اَذََكََََُةََرَوَْى
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َعََذََكََََُةََرَوَْسَُوََ َف ََىَََدَََدَ ا َن َََالََ؟َقََكََِبَلََق َََرَِهَْظَََنَْعَََنَ ىََُُأَرََقَْ:َت َََالََقََا َدَْقََف َََبَْىََاذََْالََقَََمَْعََ:
 )رواهَالبخاري(.َ.انَِرَْالقََُنَْمََِكََعََاَمََمََِبََاهََكََتَُكَْلَ مََ

Diterima dari Sahl bin Sa‟ad as-sa‟idi ra. katanya, “Ada seseorang 

wanita dating kepada Rasulullah Saw. dengan berkata, “Ya Rasulullah! 

Saya datang menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). “Rasul 

memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. 

Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka 

ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan 

berkata.“Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, 

kawinlah dia dengan saya. “Rasul betanya, “adakah engkau mempunyai 

sesuatu?”Jawab orang itu, “Demi Allah, tidak ada apa-apa ya 

Rasulullah. “Rasul berkata, “Pergilah kepada sanak-keluargamu!Mudah-

mudahan engkau memperoleh apa-apa.“Lalu orang itu pergi. Setelah 

kembali, ia berkata, Demi Allah, tidak ada apa-apa. “Rasulullah berkata. 

“Carilah walaupun sebuah cincin besi! “Orang itu pergi, kemudian 

kembali pula.Ia bekata, “Demi Allah, ya Rasululah, cicin besi pun tidak 

ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini.(Menurut 

Sa‟ad, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakai itu).Wanita itu 

boleh mengambil sebagian dari padanya.“Rasul Berkata. “Apa yang 

dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia 

tidak berpakaian, dan kalau ia memakainya, engkau tidak berpakaian. “ 

Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. 

Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil 

kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, “Adakah engkau menghafal 

Al-Qur‟an? “Orang itu menjawab, “Saya hafal surat ini dan itu. “Ia lalu 

menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur‟an. Rasul bertanya lagi, 

“kamu dapat membacanya diluar kepala?”“Ya, “jawab orang itu, 

“Pergilah, Engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur‟an 

yang engkau hafal itu. (HR. Bukhari).
158

 

 

Ulama Syafi’iyah menetapkan mahar manfaat adalah sah.Kaidahnya 

menurut mereka adalah setimpal sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual 

beli dapat menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan berupa 

memanfaatkan sesuatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu 

pula sah menjadi manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang 

diupah seperti mengajarkan Al-Qur’an, fiqih, dan sebagainya, atau mengajar 
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keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau 

membangun rumah, atau melayani siperempuan, meski ia merdeka, maka 

semua itu sah untuk menjadi mahar, sepeti halnya sah menjadi jual beli. 

 

C. Persamaan dan Perbedaan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Dalam  

Menentukan Hukum Mahar Jasa (Non materi) 

Mahar merupakan suatu kewajiban yang haru dipikul oleh setiap calon 

suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan 

untuk hidup bersama sebagai suami istri
159

. Pada umumnya maskawin itu dalam 

bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainya.Syariat Islam 

memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan 

meskipun hanya berupa lantuanan ayat Al-Qur’an yang dihafal oleh mempelai 

laki-laki. 

Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi Syu’aib 

berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun atau saat Nabi 

Muhammad saw menikahi Sofiyah dengan maskawin membebaskan seorang 

dengan mahar berupa hafalan Al-Qur’an.
160

 Berdasarkan pemaparan diatas maka 

dapat penulis jelaskan letak perbedaan kedua Imam Mazhab dalam menetukan 

hukum mahar jasa atau non manteri. 

Imam Abu Hanifah atau muridnya Imam Kamaluddin bin al-Human tidak 

membolehkan mahar berupa jasa, karena munurut mazhabnya mahar yang berupa 

jasa tidak termasuk harta yang boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah 
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untuk dijadikan mahar, mengajarkan Al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad 

(rusak) namun dirinya wajib membayar mahar mitsil.
161

 Dalam hal ini Imam Abu 

Hanifiah berlandaskan kepada Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 24, dan hadits yang 

menjadi landasan Imam Abu Hanifa adalah: 

َإلَالنساءَلينكحَوسلمَعليوَاهللَصلىَاهللَرسولَقال،قالَعنوَعبداهللَنَِْبَرَِجابََِعن
 .َ)رواهَالبيحقي(.دراىمَولمهردونعشرةَالولياءَإلَكفوأوليزوجهن

Dari jabir Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda, jangan nikahkan 

wanita kecuali sekufu‟ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para 

walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. (HR. Al-

Baihaqi).
162 

 

Andaikan hadist ini shahih, maka bisa menghilangkan perselisihan, karena 

hadist ini mengaharuskan hadist Sahl bin Sa’ad berlaku khusus. Tetapi hadits 

Jabir ini dha‟if  menurut ahli hadits, karena diriwayatkan oleh, menurut mereka, 

Mubasysyir bin Ubaid dari Al-Hajjaj bin Artha’ah dari Ath-Thabrani dari Jabir, 

sedangkan Musabasyir dan Al-hajjaj keduanya dhaif, dan Ath-Thabrani juga tidak 

berjumpa dengan Jabir, karena itu tidak memungkinkan dikatakan, bahwa hadits 

ini betentangan dengan hadist Sahl bin Sa’ad.
163

 

Kemudian daripada itu Imam Hanafi mengqiyaskan jumlah mahar yang 

paling terendah yang randah diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai 

wanita adalah sepuluh dirham, berdasarkan hadits: 
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اَلْعَلى،َعنَََْعْبدََحدثَ َنا ْبنََُِمَحمدَُِ َ،قَالَََإْسَحاقَََِِ ُموسََُْبنَأي وبََُحد ثَ َنى: َُِ
َعَطءٍَ ََعّباسٍََاْبنََِ،َعنََِ،ُعن ْ يٌ ْقَطعََُل: نََِالّسارِقُِفيدََِ وِنَثَِ ،َوَثَمنََُاْلِمَجنََُِّ َ.اْلِمجنَ ََِ

َ)رواهَالمسلم(.
Mencerikan Abdu al-‟Ala dari Muhammad bin Ishaq, berkata: 

menceritakan Ayyub bin Musa dari “Atha‟ dari Ibnu Abbas: Tidak‟ ada 

potong tangan pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun 

harga perisai itu ialah 10 dirham. (HR. Muslim).
164

 

 

Qiyas yang mereka gunakan untuk itu, yaitu mereka mengatakan, anggota tubuh 

yang dianggap halal dengan harta, maka harus dikira-kirakan yang hukum asalnya 

potong tangan. Kelemahan qiyas ini yaitu dari segi menganggap halal pada 

keduanya, hal itu dikatakan dengan perasaan sama, yaitu potong tangan itu bukan 

menyetubuhi. Dan juga, potong tangan itu adalah menganggap halal dari segi 

hukuman, rasa sakit dan hilangnya anggota tubuh. 

Sedangkan menyetubuhi menganggap halal dari segi kenikmatan dan kasih 

sayang, ini merupakan qiyas syabah (kemiripan) yang lemah, karena dengannya 

hukuman cabang dan hukum asal memiliki kemiripan yang satu, tidak dalam 

lafaz, bahkan makna. Dan karena hukum itu hanya ada pada hukum asal dari segi 

kemiripan. Dan ini semuanya tidak ada dalam qiyas ini. Di samping itu pula, hal 

itu termasuk kemiripan dalam yang tidak dijelaskan oleh lafazh. Ini termasuk jenis 

qiyas yang tertolak menurut para peneliti, tetapi mereka tidak menggukan qiyas 

ini untuk menetapkan pembatasan yang sebanding dengan pemahaman hadits Sahl 

                                                             
164

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Loc. Cit. 



77 

 

bin Sa’ad. Jadi qiyas ini sangat lemah sekali hanya saja mereka menggunakannya 

untuk menentukan ukuran pembatasan.
165

 

Imam Syafi’i membolehkan mahar berupa jasa atau manfaat yang dapat 

diupahkan sah dijadikan mahar, seperti dengan adanya mahar menjahit pakaian, 

membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur’an kepada istri, 

yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki 

dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih 

disukai, beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar. Dalil yang 

digunakan Imam Syafi’i surah an-nisa’ ayat 24 dan hadits Rasulullah saw sebagi 

berikut: 

ََقاَل:ََجاَءِتَاْمَرأٌةَِإلَىََرُسْوُلَاهلِلَصلعمَفَ َقاَلْت:َيَاُرُسْوُلَ َعْنََسْهِدْبِنََسْعٍدَالّساِعِدى 
َ َنَ ْفِسى ََلَك َِلََىَب َِجْئُت َهاَاهلِل َِفي ْ َلن َظَر ََفَصع َدا َصلعم َاهلِل ََرُسْوُل َها َِاَلي ْ َفَ َنَظَر قَاَل:

ََشْيًئاَ َها َِفي ْ َيَ ْقِض ََلْم َِان ُو َُة َْالَمْرَا َرََأِت َفَ َلم ا َاهلْلَصلعمَرَْأَسُو ََرُسْوُل َطََأ َطَْأ َثُم  َوَصو بَُو
ََرُسوَْ َفَ َقاَلَيَا ََجَلَسْتَفَ َقاَمَرَُجٌلَِمْنََاْصَحاَبِِو َفَ َزو  ُلَاهلِلَِاْنََلْمََيُكْنََلَكَِبَهاََحاََجُة

َِاَلىَ ََىْب َاْذ َفَ َقاَل: َاهلِل َيَاَرُسْوَل ََواهلِل ََل َفَ َقاَل: ََشىِء؟ َِمْن َِعْنَدَك ََوَىْل َفَ َقاَل ْجِنيَها
ََوَجْدتَُ ََما ََلَواهلِل َفَ َقاَل: َرََجَع َثُم  ََىَب ََفَذ ََشْيًئا ََتِجُد ََىْل َْنظُْر َفَا َفَ َقاَلَََاْىِلَك َشْيًئا

َرُسْوَلَاهلِلَصلعمَاُْنظُْرََوَلْوََخاََتْماَِمْنََحِدَْيٍدََفَذَىَبَثُم َرََجَعَفَ َقاَلَ:ََلََواهلِلَيَاُرُسْوَلَ
َفَ َقاَلَ َِنْصُفُو َفَ َلهَا َاٌء َرَِد َلَُو ََما ََسْهُل َقَاَل َِازَاِرْى ََىَذا ََحِدْيٍد.َوَلِكْن َِمْن ََتْما ََخا ََوَل اهلِل

ََلْمََرسَُ ََلِبَسْتُو ََوِاْن ََشٌئ َِمْنُو ََعَلْيهَا ََيُكْن ََلْم ََلِبْسَتُو َِاْن َزَاِرَك َبِِإ ََتْصَنُع ََما َاهلِلَصلعم: ْوُل
َيُكْنََعَلْيَكَِمْنُوََشٌئََفَجَلَسَالر ُجُلََحت ىَِاَذاَطَاَلََمْجِلُسُوَقَاََمَفَ َرآُهََرُسْوُلَاهلِلَصلعمَ

ََكَذاََوُسْوَرةََُِعَىَفَ َلم اََجاََمَربِِوََفدَُُمَول يًاََفاََ َءََقاَل:ََماََذاََمَعَكَِمَنَاْلُقراِن؟ََقال:َمِعىَُسْورَُة
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ََدََىاَفَ َقاَلَ:َتَ ْقرََ ََعْنََظْهِرَقَ َلِبَك؟ََقاَلَ:َنَ َعْمَقَاَلَاْذَىْبَفَ َقْدََمل ْكُتَكَهاَأََُكَذاََعد  ُىن 
 )رواهَالبخاري(.َِبَماََمَعَكَِمْنَالُقْراِن.

 Diterima dari Sahl bin Sa‟ad as-sa‟idi ra. katanya, “Ada seseorang 

wanita datang kepada Rasulullah Saw. dengan berkata, “Ya Rasulullah! 

Saya datang menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). “Rasul 

memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. 

Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka 

ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan 

berkata.“Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, 

kawinlah dia dengan saya. “Rasul bertanya, “adakah engkau mempunyai 

sesuatu?”Jawab orang itu, “Demi Allah, tidak ada apa-apa ya 

Rasulullah. “Rasul berkata, “Pergilah kepada sanak-keluargamu!Mudah-

mudahan engkau memperoleh apa-apa.“Lalu orang itu pergi. Setelah 

kembali, ia berkata, Demi Allah, tidak ada apa-apa. “Rasulullah berkata. 

“Carilah walaupun sebuah cincin besi! “Orang itu pergi, kemudian 

kembali pula.Ia bekata, “Demi Allah, ya Rasululah, cincin besi pun tidak 

ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini.(Menurut 

Sa‟ad, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakai itu).Wanita itu 

boleh mengambil sebagian dari padanya.“Rasul Berkata. “Apa yang 

dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia 

tidak berpakaian, dan kalau ia memakainya, engkau tidak berpakaian. “ 

Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. 

Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil 

kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, “Adakah engkau menghafal 

Al-Qur‟an? “Orang itu menjawab, “Saya hafal surat ini dan itu. “Ia lalu 

menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur‟an. Rasul bertanya lagi, 

“kamu dapat membacanya diluar kepala?”“Ya, “jawab orang itu, 

“Pergilah, Engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur‟an 

yang engkau hafal itu. (HR. Bukhari).
166

 

 

 

Mereka mengatakan, sabda Nabi saw “Carilah cincin meskipun sebuah 

cincin yang terbuat dari besi” sebagai dalil bahwa tidak ada batasan minimalnya, 

karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan, karena tidak boleh 

menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Pengambilan dalil seperti ini 

jelas sebagaimana yang kita lihat, meskipun qiyas yang dijadikan pegangan oleh 
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ulama (Hanafiyah) mengatakan adanya pembatasan, tidak diterima 

muqadimahnya, yaitu karena hal itu terbentuk atas dasar dua muqadimah: 

Pertama: bahwa mahar itu adalah suatu ibadah. Kedua, bahwa ibadah itu 

sudah ditentukan. Pada kedua muqadimah ini terdapat perselisihan bagi ulama 

yang mentanganinya. Hal itu karena didalam syariat terdapat ibadah yang tidak 

ditentukan, bahkan yang wajib ialah hanya melakukan minimal sesuatu yang 

dengannnya dinamakan ibadah tersebut. Juga, mahar itu tidak secara murni 

memiliki kemiripan dengan ibadah, hanya saja para ulama yang menguatkan qiyas 

ini melebih pemahaman hadits yaitu karena kemungkian hadits tersebut secara 

khusus untuk orang itu, berdasarkan sabda Nabi saw, “ Sungguh telah kunikahkan 

kamu dengan dia dengan surah-surah Al-Qur‟an yang kamu hafal. Dan ini 

berbeda dengan dasar hukum.Meskipun disebagian riwayat dijelaskan bahwa 

beliau bersabda, “Bangkit, lalu ajarkanlah dia. Setelah itu menyatakan bahwa dia 

memiliki hafalan Al-Qur’an, lalu dia bangkit dengan mengajarkan Al-

Qur’an.Maka terjadilah pernikahan dengan upah, tetapi setelah mereka (para 

ulama) mencari dasar yang mereka qiyaskan ukuran mahar itu kepadanya, maka 

tidak menemukan sesuatu yang lebih mirip dari nishab potong tangan meskipun 

keduanya jauh.
167

 

Menurut penulis dalam hal ini Imam Syafi’i menetapkan hukum lebih 

berpegang kepada zahir petunjuk nash dan dipahaminya menurut ketentuan-

ketentuan bahasa Arab. Berpegang pada materi nash. Namun demikian tidak 

berarti Asy-Syafi’i terus menerus mengikuti zahir walaupu zahir yang menerima 
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kebalikannya. Mazhah Syafi’i, ialah “memautkan hukum Syara’ dengan urusan-

urusan yang telah tetap dan terus menerus berlaku, bukan dipautkan dengan 

sangkaan atau dugaan-dugaan. 

Kemudian menurut penulis Imam Syafi’i dalam menetapkan mahar jasa 

atau non meteri beliau hendak memberikan kemudahan bagi kaum laki-laki yang 

ingin menikah dengan mahar non materi atau yang berupa jasa atau manfaat, 

dengan tidak memberikan syarat yang sulit yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu 

yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah 

dijadikan mahar, seperti mengajarkan Al-Qur’an, masuk Islam, memerdekakan 

budak, atau pengajaran Ilmu-ilmu agama lain dapat mendatangkan banyak 

keuntungan. Disarming banyak mendatangkan mafaat, menikah dengan mahar 

tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian 

ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan rupiah. 

Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari 

mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, 

yang penting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja 

memberikan mahar materi berupa harta atau mahar non materi. 

Persamaan yang pertama terdapat antara kedua Imam Mazhab tersebut, 

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sama-sama menjadikan Al-Qur’an sebagai 

landasan utama dalam menepatkan suatu hukum terhadap masalah ini maupun 

masalah lainnya, dalam hal mereka sama-sama mengunakan Al-Qur’an surah An-

Nisa’ aya 24, yang mana memberi mahar  adalah suatu kewajiban kepada calon 

mempelai perempuan. 
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Kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i menjadikan sunnah 

Rasullulah saw, sebagai landasan yang kedua dalam menetapkan suatu hukum 

yang apabila dalil yang mereka cari tidak mereka temukan didalam kitab suci Al-

Qur’an hanya saja terkadang mereka menggunakan hadist dari jalur yang berbeda. 

Ketiga, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i memberikan gambaran suatu 

hukum bukanlah untuk mempersulit umat manusia, pada dasarnya  mereka 

hanyalah untuk mempermudah manusia agar memilih mana yang sesuai dan bisa 

diterapkan didalam kehidupan kita. 

Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad pernikahan dengan 

kontek sekarang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 sub d, menyebutkan 

bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam.
168

 Pasal 30 merumuskan bahwa, “Calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
169

 

Garis hukum pasal 30 KHI diatas menunjukan bahwa calon mempelai 

pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon 

mempelai perempuan, namun, jumlah. Bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan 

kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita. Hal ini 

berati kententuan garis hukum didalam Al-Qur’an dan Hadits mengenai jumlah 

maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki 

kepada calon mempelai wanita tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, 
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diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati 

sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainya 

didalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya 

adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.
170

 

Dari ayat-ayat maupun hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa 

memberikan maskawin kepada wanita yang dinikahi itu merupakan kewajiban 

menurut mazhab hanafi dan syafii. Adapun besarnya maskawin tidak ada 

ketentuan yang pasti. Dan maskawin bisa diberikan secara tunai maupun dengan 

ditangguhkan.
171
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