
BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR 

 

 

A. Pengertian Mahar 

Mahar dalam bahasa Arab shadaq.Asalnya isim mashdar dari kata 

ashdaqa, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan 

shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam 

kewajiban mahar atau maskawin.
47

 

Pengertian mahar menurut syara’ adalah harta yang berhak didapatkan 

oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun 

persetubuhan hakiki.
48

 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat  33: 

                       

 
Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya,” (QS.An-Nur : 33)
49

 

 

Adapun pengertian mahar menurut Imam adalah :  

Imam Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang 

perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. 

Imam Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, 

baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan 
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keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi 

pernikahan, seperti persetubuhan secara paksa. 

 

B. Dasar Hukum 

Hukum mahar adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Dan 

diwajibkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa definisi dengan salah 

satu dari dua perkara ini karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari 

„uqr (hukuman hadd), atau „uqr (mahar), untuk menghormati kemanusian 

perempuan.
50

 

Dalil yang wajibnya mahar adalah; 

                                

     

 
Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan 

sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu 

dengan senang dan baik-baik.”(QS.An-Nisa :4)
51

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, berarti mahar adalah suatu kewajiban yang harus 

diberikan oleh suami kepada isterinya, supaya dengan adanya pemberian mahar 

tersebut, isteri akan menjadi senang dan ridha menerima kepemilikan suami 

terhadap dirinya. Di samping itu juga untuk menumbuhkan tali kasih sayang dan 

saling mencintai
52
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Nabi saw.berkata bagi orang ingin menikah; 

 ًعه سيل به سعذ رضي هللا عنو قبل )زًج النبي صلي هللا ًسلم رجال امرة

 بخبتم مه حذيذ( اخرجو الحبكم
 

Artinya: “Dari sahal putera Sa’ad ra, ia berkata Rasulullah SAW pernah 

mengawinkan seorang laki-laki kepada perempuan dengan maskawin 

sebuah cincin besi”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Hakim)
53

 

 

C. Syarat-syarat Wajib Mahar
54

 

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, 

walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikit mahar. Akan tetapi 

apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan 

khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. 

3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik 

orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermasuk untuk memmilikinya 

karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar 

dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. 

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan 

memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan 

jenisnya.  
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D. Kadar Mahar 

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu 

tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas 

terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari 

kalangan tabai’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. 

Segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 

Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Malik. Sebagai fuqaha yang lain berpendapat 

bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Mazhab Maliki dan para pengikutnya 

mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau 

perak seberat tiga dirham, atau biasa dengan barang yang sebanding berat emas 

dan perak tersebut.
55

 

Imam hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah 

sepuluh dirham. Berdasarkan hadits,  

 ...المير أقل مه عشرة دراىم...

Artinya: “Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”
56

 (H.R Baihaki) 

Pangkal silang pendapat ini kata Ibnu Rusyd ada dua hal, yaitu: 

1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah 

satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima 

ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan 

kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu 

karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki 

jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan 
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pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan 

persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan 

ibadah. 

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan 

mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya 

pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti 

pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. 

 

E. Memberi Mahar dengan Kontan dan Hutang 

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan 

atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang 

berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, 

apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau 

memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagaian,
57

berdasarkan 

sabda Nabi SAW: 

ع عليب ان يذخل بفبطمت حتي عه ابه عببس ان النبي صلي هللا عليو ًسلم من

يعطييب شيئب,فقبل: مب عنذي شيئ, فقبل : فبيه در عك الحطميت؟ فأعطبه ايبه 

 )رًاه ابٌ داًد النسبئ ًالحبكم(.
 

 

Artinya:  Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah 

sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak 

punya apa-apa, maka sabdanya: di manakah baju besi Huthamiyyahmu? 

Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.
58
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Hadist di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai 

tindakan yang lebih baik, secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar 

sebagian lebih dulu. 

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua 

perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat 

bahwa mahar itu tidak diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan 

lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayaran sebagai mahar di 

muka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan 

penundaan mahar (diangsur) dan yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu 

terbatas yang telah ditetapakan. 

 

F. Macam-macam Mahar 

Mahar terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Mahar yang Disebutkan 

Mahar yang sisebutkan maksudnya mahar yang disepakati oleh 

kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi 

mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan 

mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan 

dengan syarat penyebutannya benar. 

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaanya, mahar yang 

disebut harus diberikan secara penuh apabila;
59

 

a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman 

dalam surat An-Nisa ayat 20: 
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Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang 

lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di 

antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan 

mengambil kembali darinya barang sedikit pun.”
60

 (QS.An-

Nisa: 20) 

 

b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’. 

Mahar yang disebut juga wajib dibayar seluruhnya apabila 

suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak 

dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, 

atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. 

Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib 

dibayar setengahnya, 
61

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 237 : 

                   

                     

                      

     

Artinya: “jika kamu menceraikan istri-istri sebelum bercampur dengan 

mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, maka bayarlah sepedua dari mahar yang telah 

kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mamaafkan 

atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan 

kemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah 
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kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah maha melihat segala apa yang kamu sepakat.”
62

(QS.Al-

Baqarah: 237) 

 

2. Mahar Mitsil (Sepadan) 

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada 

saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur 

(sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak 

jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan 

dan sebagainya.
63

 

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada 

saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti 

maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak 

perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan 

ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. 

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut: 

a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung 

akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau 

meninggal sebelum bercampur. 

b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur 

dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. 
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Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya 

disebut nikah tafwidh. Hal ini menerut jumhur ulama dibolehkan
64

. Firman 

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 : 

                         

 

Artinya: “Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka dan sebelum menentukan maharnya.” (QS.Al-Baqarah: 

236)
65

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan 

istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu 

kepada istrinya itu. 

Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil. Beberapa 

masalah yang berkaitan dengan mahar, kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan sebagai berikut. 

Pasal 35 

a. Suami yang mentalak istrinya qabla dukhul wajib membayar setengah 

mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 

b. Apabila suami meninggal dunia qabla dukhul, seluruh mahar yang 

ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. 

c. Apabila perceraian terjadi qabla dukhul tetapi besarnya mahar belum 

ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. 

 

Pasal 36 

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan 

barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang 

sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar 

yang hilang. 
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Pasal 37 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang 

ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. 

 

Pasal 38 

a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi 

calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, 

penyerahan mahar dianggap lunas. 

b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami 

harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama 

penggatinnya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum 

dibayar.
66

 

 

 

G. Kekuatan dan Pengaruh Mahar 

Maksud kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar 

sehingga tidak ada pengaruh pengguguran. Ulama fiqh sepakat bahwa mahar 

menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut: 

1. Bercampur. Maksud bercampur adalah benar-benar bercampur. Artinya, 

terjadi hubungan seksual antara suami ada istrinya dengan memasukkan 

alat seks suami (dzakar) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang 

kehilangan alatnya ke dalam vagina atau jalan belakang milik istri. Dengan 

demikian, istri telah melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dengan 

menyerahkan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya 

dan suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak istri 

menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik percampuran 

terjadi pada saat bersuci atau tenga-tengah menstruasi dan atau di tengah-

tengah ihramnya istri. 
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Jika keperawaannya dihilangkan dengan jari-jari tidak akan 

memperkuat mahar. Asy-Syairazi berkata: “mahar menjadi kuat sebab 

bercampur pada faraj (vagina) wanita”
67

 sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa ayat 21 : 

                    

         

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagai 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat.”(QS.An-Nisa’(4): 21)
68

 

 

2. Salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia. Jika salah satu dari 

pasangan suami istri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar 

tetap kuat. Istri atau warisnya tetap berhak menerimanya, baik 

meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau 

bunuh diri berdasarkan ijma’para sahabat. Nikah tidak batal sebab 

kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir 

pernikahan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan. 

Jika istri membunuh suami, mahar gugur seluruhnya dan ia tidak 

berhak sesuatu apa pun. Karena ia terhalang sebagai ahli waris apalagi mahar. 

Pembunuhan itu kriminal dan kriminal tidak dapat memperkuat mahar, bahkan 

melenyapkannya. Al-Khathib Asy-Syarbini berkata : “jika wanita membunuh 

suaminya sebelum bercampur, mahar tidak bertahan.” 
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3. Bersunyian yang sah. Maksudnya suami dan istri sebelum bercampur 

bersunyian di satu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada 

seorang pun yang masuk, kedua pasang suami istri dapat melihat rahsia 

berdua dan tidak ada yang mencegah persanggamaan pada istri, baik 

secara hakiki, syar’i, dan alami.
69

 

Dalil yang dijadikan dasar oleh mereka banyak, di antaranya firman 

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237: 

                  

   

Artinya: “jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, maka bayarlah seeperdua dari mahar yang telah kamu 

tentukan itu.” (QS.Al- Baqarah (2): 237)
70

 

 

Dalam ayat ini Allah mewajibkan bagi wanita tercerai sebelum 

disentuh maksudnya sebelum dicampuri, separuh mahar yang disebutkan dan 

tidak dirinci antara istri yang bersunyian dengan suami atau tidak. Ayat 

tersebut hanya memberi pengertian bahwa kewajiban separuh mahar dalam 

kondisi suami istri bersunyian maupun tidak. 

 

H. Hal-hal yang Mempengaruhi Mahar 

Maksudnya hal-hal yang menimbulkan wujudnya sesuatu pada mahar, 

di antaranya pengurangan, penambahan, dan penggugurannya. Pengaruh-

pengaruh itu akan kami rinci sebagai berikut. 
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1. Pengurangan dan Penambahan Mahar 

Jika disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi 

sempurna akad, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia 

seorang ahli derma dengan syarat istri menerima tambahan tersebut
71

. 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24: 

                     

 
Artinya:  “Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu 

telah saling merelakanya sesudah menetapkan mahar itu.”(QS. 

An-Nisa’(4) : 24)
72

 

 

Sebagaimana pula sang istri yang dewasa, berakal, dan memiliki 

hak pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah ditentukan jika suami 

menyetujuinya. 

2. Pengurangan separuh Mahar 

Sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas bahwa keberadaan 

mahar tidak menguat kecuali percampuran atau kematian. Berdasarkan hal 

tersebut, jika seorang suami menyebutkan mahar tertentu kepada istri, baik 

telah diterima atau belum diterima, baik penyebutannya pada waktu akad 

atau setelahnya, kemudian ditalak sebelum bercampur, baik telah terjadi 

bersunyian maupun tidak maka istri hanya berhak menerima separuh 

mahar saja.  

Al-Khathib Asy-Syarbini berkata: “pembayaran mahar yang sah 

sebagaimana disebutkan dalam akad dibayar separuh sebab talak yang 
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terjadi setelah akad dijatuhkan sebelum terjadi persetubuhan, baik 

pembayaran dari kedua pasang suami dan istri atau dari hakim.” 

3. Pengguguran Mahar secara Sempurna 

Mahar digugurkan secara keseluruhan ketika terjadi pemisahan 

antara suami istri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari 

pihak istri. Misalnya, istri murtad dari Islam atau masuk masuk Islam 

dengan sendirinya sedangkan ia sudah dewasa dan berakal. Atau 

pemisahan bukan dari istri, tetapi sebab istri. Misalnya, dijumpai cacat 

pada istri yang memberikan hak fasakh bagi suami, seperti vagiannya 

buntu tertutup daging atau tertutup tulang dan lain-lain. 

Ibnu Qudamah berkata: jika istri membebaskan mahar yang harus 

dibayar suami atau membebaskan sebagian, atau istri menghibahkan suami 

setelah diterima sebagai hadiah harta, hukumnya boleh dan sah. Kami 

tidak mengetahui adanya perbedaan, karena firman Allah SWT: “kecuali 

istri-istrimu itu membebaskan.”(QS. Al-Baqarah (2): 237)
73

 

 

I. Kerusakan Mahar 

 

Jika mahar yang diberikan suami kepada istri berbentuk benda tertentu 

kemudian rusak, permasalahannya tidak terlepas dari adakalanya rusak 

sebelum diserahterimkan atau setelahnya, masing-masing kerusakan tersebut 

adakalanya dari pihak istri atau dari orang lain: 

1. Jika kerusakan dari pihak istri, baik sebelum diserahterimakan atau 

sesudahnya, maka ia dianggap sudah diterima atau seperti penerima 
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haknya. Jika istri ahli menerima, kerusakan mahar atas tanggungannya 

karena ialah yang merusakkan haknya, ditambah lagi ia bebas dari 

tanggungan mahar suami dan tidak boleh meminta kembali. 

2. Jika kerusakan dari pihak suami sebelum diserahkan, suami wajib 

menyerahkannya. 

3. Jika kerusakan dari pihak orang lain, istri boleh memilih antara fasakh 

(merusak atau membatalkan) mahar dan baginya mahar mitsil. Mahar 

mitsil dari suami jika kita katakan sebagai tanggungan akad atau apa yang 

dipersamakan dengannya atau harganya jika kita katakan sebagai 

tanggungan tangan yang merusakkan. Suami mengambil benda mahar 

yang dirusakkan dan istri mengambalikannya serta mengambil 

persamaannya atau harganya.
74

 

 

J. Perselisihan Mahar 

Bagaimana jika suami istri berselisih dalam mahar, perselisihan tidak 

lepas dari pokok penyebutan atau ukuran mahar dan atau dalam serah terima. 

Berikut ini akan kami jelaskan secara rinci hukum masing-masing kondisi 

tersebut. 

1. Perselisihan Ukuran Mahar atau Waktunya. 

Jika sepasang suami istri berselisih tentang ukuran mahar, 

misalnya istri menuduh bahwa suami menyebut mahar sebanyak 1.000 

junaih, sedangkan suami mengingkarinya dengan hanya mengakui 700 

junaih. Atau keduanya sepakat 1.000 junaih tetapi berbeda dalam tempo 

waktu. Dalam masalah ini, jika salah satunya punya bukti untuk 
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dimenangkan dan jika bagi salah satunya ada bukti maka keduanya 

disumpah. Mereka disumpah untuk meniadakan pengakuan pasangannya 

dan membenarkan pengakuannya sendiri. Karena ini merupakan akad 

pertukaran maka boleh pembenarannya dengan bersumpah dalam ukuran 

pengganti dan waktunya, seperti jual beli. 

Abu Yusuf berpendapat bahwa istri dalam kondisi seperti itu 

dianggap sebagai penuduh, karena ia yang menuduh lebih banyak dari 

pengakuan suami, sementara suami mengingkarinya. Dengan demikian, 

berlaku kaidah umum bahwa “bukti wajib bagi penuduh dan sumpah 

terhadap yang mengingkari”. Istri dituntut untuk menunjukkan bukti atas 

tuduhannya, jika ia dapat menunjukkan bukti atas tuduhannya maka 

hukum dimenangkan olehnya. Jika istri tidak mampu menunjukkan bukti, 

suami dituntut bersumpah, jika ia bersumpah maka hukum diputuskan 

pada perkataannya. 

2. Perselisihan dalam Menerima Mahar 

Sepasang suami istri sepakat atas mahar yang disebutkan dan 

berbeda dalam penerimaan. 

Jika suami mengaku sudah menyerahkan mahar kepada istri dan 

istri mengingkarinya dan menuduh bahwa mahar masih dalam tanggungan 

suami, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri dengan bersumpah, 

baik mereka berselisih sebelum bercampur atau setelah bercampur. Hal 

tersebut dikarenakan pada asalnya tidak ada penerimaan dan mahar tetap 
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sebagai tanggungan suami sehingga ada penyelesaian, yaitu dibayar atau 

dibebaskan. 

3. Perselisihan dalam pokok penyebutan mahar 

Jika salah satu dari pasangan suami istri menuduh adanya 

penyebutan mahar dan yang lain mengingkarinya. 

Dalam masalah ini diperselisihkan pada dua pendapat. Pendapat 

yang paling shahih, mereka dituntut bersumpah karena suami berkata 

wajib mahar mitsil, sementara istri menuduh ada penyebutan mahar. 

Kedua, ucapan yang diterima adalah ucapan suami dengan bersumpah.
75
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