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BAB IV 

AKAD NIKAH TANPA WALI MENURUT MAZHAB HANAFI 

 
A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Tanpa Wali   

Dalam hubungannya dengan wali nikah dalam pernikahan menurut Mazhab 

Hanafi wali nikah dalam perkawinan sunnah karena wanita berakal dan balig 

memiliki hak langsung melakukan akad untuk dirinya, sah secara mutlak. baik Ia 

masih perawan maupun janda. Ia dianjurkan (sunnah) mewakilkan akad 

perkawinannya kepada walinya sebagai penjagaan (dikhawatirkan) grogi bila 

melakukan akad (sendiri) dihadapan laki-laki lainnya.67  

Imam Abu Hanifah dalam kitabnya mencantumkan beberapa hadits sebagai 

berikut: 

فس  ق ب :ااي ا س ا ق ى  ى ه ع س ه ص  ع 

  

Artinya: “bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: wanita yang tidak 

bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya”. Yang di maksud  

disini adalah seorang perempuan yang tidak punya pasangan hidup (suami), baik 

perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa 

seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya. 

Yang dimaksud dengan seorang perempuan yang tidak punya pasangan hidup 

                                                           
67 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 

hlm. 309 
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(suami), baik perawan maupun janda yaitu seorang yang tidak mempunyai ikatan 

tali perkawinan. 68Kemudian juga diperkuat lagi dengan dalil yang lain: 

ي  ص  ي فق غ ع عق  ب ا  ا ف ا ااس

ف ا س  

 Artinya: “seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akalnya 

dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan. Mazhab 

Hanafi berpendapat Akad Nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang 

menunjukan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz al-tamlik 

(pemilikan), al-hibah (penyerahan), al-bay (penjualan), al-’atha’( pemberian), al-

ibahah ( pembolehan), sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan) 

yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad nikah tidak sah jika dilakukan 

dengan lafal al-ijarah (upah) atau al-’ariyah (pinjaman), sebab kedua kata 

tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.69 

Berdasarkan riwayat Ibnu Qasim dari malik dapat disimpulkan bahwa 

persyaratan wali itu sunnah bukan farduh, karena waris mewarisi antara suami dan 

istri yang perkawinanya terjadi tanpa mengunakan wali. Dalam kitabnya yang 

berjudul Bada‟i As-Shana‟i, Imam Hanafi telah mengungkapkan panjang lebar 

tentang kebolehan seorang wanita menikah tanpa wali. Salah satu fenomena yang 

amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya pernikahan jalan pintas 

dimana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orang 

                                                           
68 Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Mazdhab Hanafi Tentang Nikah Tanpa Wali 

Dalam Kitab Bada’i As-Sana’i (Semarang: Penerbit  Skripsi UIN Walisongo, 2015)  
69Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 
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tuanya atau merasa bahwa orang tuanya tidak akan merestuinya, maka dia lebih 

memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para 

penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya, seperti 

orang tua angkat, kenalannya dan sebagainya. 70Fiqh tujuh mazhab yang dikarang 

oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali 

terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyebutkan boleh secara mutlak. 

Sedangkan menurut Imam Hanafi, Zufar asy-Sya‟bi, dan Azzuhri 

berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa 

wali boleh.71 Hady Mufaat Ahmad dalam bukunya, Fiqih Munakahat (Hukum 

Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya) mengungkapkan pendapat 

Imam Abu Hanifah, bahwa menurut Imam Abu Hanifah perempuan yang telah 

dewasa boleh mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali72 

Pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan tidak terdapatnya satu ayat 

dan satu hadits yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam 

perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan 

hadits-hadits yang biasa dipakai oleh fuqaha yang mensyaratkan wali hanya 

memuat kemungkinan yang demikian itu.  

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya 

wali nikah dalam suatu akad perkawinan. Dalam hal ini penulis membedakan 

antara ulama yang membolehkan nikah dengan wali ulama yang tidak 

membolehkan nikah tanpa wali adalah sebagai berikut: 

                                                           

   
70Op. cit  
71Ibid. hlm. 409 
72Hadi Mufa‟at Ahmad, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa 

Permasalahannya, (Semarang: Duta Grafika), 1992, hlm. 127. 
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Pendapat Ulama yang tidak membolehkan nikah tanpa wali adalah sebagai 

berikut: 

1. Imam Syafi‟i, perkawinan harus disertai dengan wali, karena wali 

merupakan salah satu rukun perkawinan. 

2. Imam Maliki, perkawinan harus disertai dengan wali, karena wali 

merupakan salah satu rukun nikah 

3. Imam Hambali, wali itu merupakan rukun perkawinan, apabila perkawinan 

yang dilakukan dengan tiada wali, maka perkawinan tersebut tidak sah.73 

Pendapat Ulama yang membolehkan nikah tanpa wali sebagai berikut: 

1. Imam Hanafi Apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa 

wali. Perempuan yang pandai boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali 

akan tetapi jika perempuan tersebut bodoh maka harus dinikahkan oleh 

wali. Jadi yang menjadi landasan adalah pandai disini tidak membedakan 

antara perawan atau janda. 

2. Zufar Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali,  

3. As-Sya‟bi Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa. 

4. Az-Zuhri Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa 

wali, maka nikahnya boleh. 

5. Ahmad Hasan Ahmad Hasan membolehkan wanita gadis menikah tanpa 

wali.74 

Pendapat ini sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika 

dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan 
                                                           
73Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Mazdhab Hanafi Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab 
Bada’i As-Sana’i (Semarang: Penerbit  Skripsi UIN Walisongo, 2015) 
74
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hubungan badan, karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan 

jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. 

Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi 

antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madharatnya sudah bisa di 

bayangkan. Karenanya untuk mencegah madharatnya. 

B. Istinbath Hukum Madzhab Hanafi Tentang Akad Nikah Tanpa Wali 

Islam memberi wanita hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Dia 

memberinya hak atas harta benda dan membebaninya dengan kewajiban yang tak 

berbeda. Islam juga memberinya hak untuk melakukan perkara-perkara yang 

membuatnya bisa mendapatkan sesuatu dari pihak lain, jadi, selama mempunyai 

pikiran sehat dan waras, seorang wanita punya hak untuk melakukan tindakan 

yang sesuai dengan keinginannya dan tidak bertentangan dengan syari‟at.75 

Pendapat yang dipilih Abu Hanifah ini bukanlah pendapat baru dalam 

syari‟at Islam. Pendapat ini mempunyai dalil-dalil Al-Qur‟an, sunnah, dan qiyas. 

Dan tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecenderungan berpikir bebas 

yang dimiliki ulama yang suka berpikir bebas ini. Berikut ini beberapa dalil yang 

berkaitan dengan pendapat ini: 

1. Al-Qur’an  

Al-Qur‟an telah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita. Dan 

menisbatkan kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkan dirinya. 

                                                           
75Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, Solo: Aqwam, 2013, hlm. 186 
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ق فا   ج غيف  ى   ق فا   بع   ج ف 

ق  ي  ده ي ك  ده  ا جع ا ظ ا يقي  ي ا ي ع

  يع

(SQ. Al-Baqarah: 230) 

Dalam ayat ini Allah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita, dan 

menisbatkan kepadanya adalah bukti bahwa syari‟at menggap sah akad yang 

dilakukan. Allah telah menisbatkan pernikahan kepadanya sebanyak dua kali: 

Pertama, dalam firmanNya “sebelum dia menikahkan kepada suaminya yang 

lain”. Dan Kedua, dalam firman-Nya “maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami 

pertama dan bekas istri( untuk menikah kembali. ”Itu maknanya, menisbatkan ini 

adalah bukti sahnya pernikahan yang dilakukan.  

Dan kalau tidak seperti itu, tentu tidak menamakan “pernikahan”, dan pasti  

tidak menamakan apa yang terjadi antara suami pertamanya sebagai rujuk. Selain 

itu, Allah telah menjadikan tindakan ini sebagai pengapus keharaman, dan perkara 

yang dapat menghapuskan keharaman hanyalah perkara yang diakui oleh syari‟at 

bisa menghapuskan, dan ini hanya bisa terwujud bila syari‟at menganggap akad 

nikah seorang wanita sebagai akad nikah yang sah dari seluruh baginya.76    

                                                           
76Abdul Aziz Asy-Syinawi, Ibid, hlm. 188-189 
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ا سا غ اجءق ا ع ا ي ق اج فا  ا  ا ا  ا

ي  ا ه  عظ ب  ك   يؤ ب ك ي ف  ع ا بي   ض

ه يع ا  كى   ع ااخ  ا ا ا   

(QS. Baqarah: 232) 

Imam Hanafi ditinjau dari Asbabun Nuzul mengemukakan contoh kasus 

dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Mu‟aqqal bin Yasar mengawinkan adik 

perempuan dengan seorang lali-laki. Kemudian laki-laki itu menceraikannya. 

Setelah Iddahnya habis, laki-laki tersebut melamarnya kembali dan adik Muaqqal 

setuju, Muaqqal berkata kepada laki-laki itu. Aku telah menikahkan kamu 

dengannya, kemudian Ia kamu ceraikan sekarang kamu ingin kembali kepadanya. 

Tidak, Demi Allah Kamu jangan kembali kepadanya” Akhirnya turunlah ayat  فا

اج  ع  ا ي ا   yang melarang Mu‟aqqal menghalangi laki-laki tersebut 

menikah dengan adiknya itu.77  

Oleh karena itu Allah SWT menurunkan ayat tersebut dan ditujukan kepada 

para wali )Mua‟qal(. Ketika itu Mua‟qal berkata.”Sekarang apa yang harus aku 

kerjakan, wahai Rosulullah “. Rosulullah  SAW bersabda : Kawinkanlah saudara 

perempuanmu dengan orang itu 78Terdapat dua kitab dalam ayat ini, yaitu   ا  

yang ada pada kata  ق  dan kedua   ا  yang terdapat dalam kata   ع ا  Khitab 

yang pertama yang tujukkan kepda para suami dan yang terakhir ditujukan kepada 

para wali nikah. Maka ayat itu berarti” Apabila suami menceraikan istrinya, dan 

                                                           
77Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 231 
78Yusuf, Ibid, hlm, 223 
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iddah perempuan itu sudah habis, kemudian bekas suaminya tersebut inggin 

meniskahkan kembali dengannya, maka janganlah para wali menghalangi mereka 

apabila mereka saling suka. 

Baik wali atau pun bekas suami tidak boleh menghalang-halangi seorang 

perempuan yang akan kawin. Adat yang berlaku pada zaman jahiliah para wali 

terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan sehingga 

perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya. Bahkan 

mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Demikianlah 

ajaran Al-Qur‟an mengenai hukum perkawinan, ajaran yang hanya dapat diterima 

oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena hanya 

orang yang berimanlah yang dapat menerima ajaran Allah dengan menyingkirkan 

keingginan hawa nafsu dalam mengekang kaum perempuan. Kembali kepada 

ajaran Allah ini adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji, Allah Maha 

Mengetahui dan kamu tidak mengetahui. 79    

اء  افق ئ ا ي ا دك  ي  ع ص ا ى   ا اي ا

ه  ييغ ه  ف  اسع ع  

(SQ. An-Nur: 32) 

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul 

tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka 

menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan 

yang tidak bersuami baik janda maupun gadis. Demikian pula terhadap hamba 

                                                           
79Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: (Departemen Agama RI. 2004). hlm. 317 
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sahaya laki-laki maupun perempuan yang sudah dipatut dinikahkan, hendaklah 

diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali 

(wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas 

keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang yang memiliki hamba sahaya, 

janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah 

kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah sudah 

dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga sehat bersih dan terhormat. 

Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu 

menjadi kuat dan terhormat pula.80 

Bila di antara orang-orang yang mau nikah itu ada yang dalam keadaan 

miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan 

belum sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang yang 

seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat yang baik itu janganlah 

kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk tidak menikah.81snikah yang 

dinisbatkan kepada seorang wanita dalam Al-Qur‟an berarti: akibatnya akan 

menimpa dirinya dan suaminya, bukan kepada wali. Sedang “menikahkan” yang 

berarti melaksanakan akad nikah dalam ayat ini dan ayat yang sejenis dinisbatkan 

kepada wali, dan ini adalah nas tentang melaksanakan akad nikah.82 

ك ا ش كاا ش ؤ خي  ا  اعى يؤ   

ؤا ع  ا ى يؤ كي  ش ك اا ش اعخي   

(QS. Baqarah: 221)  
                                                           

80Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: (Departemen Agama RI. 2004). hlm. 599  
81Ibid.  hlm. 600 
82Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, Solo: Aqwam, 2013, hlm. 190 
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Dalam ayat ini, pernikahan dan akibatnya dinisbatkan kepada kaum pria 

karena akad nikah adalah haknya. Sedangkan dalam ayat yang sebelumnya, orang 

yang diseru bukanlah seorang wanita, tapi wali. Karna ia terkait dengan 

menikahkan pria musyrik dengan wanita muslimah. Jadi, seluruhnya dinisbatkan 

kepada seorang pria, ia terkait dengan seorang wanita. Karena itu, bila kata 

“menikahkan” dinisbatkan kepada orang yang mempunyai hak melaksanakan 

akad, berarti ia adalah hak seorang pria. Disamping itu, dalam Al-Qur‟an tak ada 

satu pun kata “menikahkan” yang dinisbatkan kepada seorang wanita.83 

Mengenai sebab turunnya ayat ini, oleh al- Wahidi diriwayatkan dari Ibnu 

„Abbas r.a. sebagai berikut: Rosulullah telah mengutus Marsad al-Ganawi pergi 

kemekkah guna menjemput sejumlah kaum muslimin yang masih tertinggal di 

sana untuk hijrah ke Madinah, kedatangan Marsad ke Mekkah itu terdengar oleh 

wanita musyrik bernama Anaq, yaitu teman lama Marsad sejak Zaman jahiliyah. 

Dia adalah seorang perempuan yang cantik, semenjak Marsad hijrah ke Madinah, 

mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah ia mendengar kedatangan 

Marsad ke Mekkah, ia segara menemuinya. 84 

Setelah bertemu, maka Anaq mengajak Marsad untuk kembali berkasih-

kasihan dan bercumbuhan seperti dahulu. Tetapi Marsad menolak dan menjawab, 

“Islam telah memisahkan kita berdua; dan hukum Islam telah melarang kita untuk 

berbuat sesuatu yang tidak baik”. Mendengar jawaban itu Anaq berkata, “Masih 

ada jalan keluar bagi kita, baiklah kita menikah saja”. Marsad menjawab, “ Aku 

setuju, tetapi aku terlebih dahulu akan meminta persetujuan Rosulullah SAW”. 
                                                           

83Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, Solo: Aqwam, 2013, hlm. 190-
191 

84Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: )Departemen Agama RI. 2004(. Hlm. 304 
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Setelah kembali ke Madinah, Marsad melaporkan kepada Rosulullah SAW hasil 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, di samping itu diceritakannya pula tentang 

pertemuan dengan „Anaq dan maksud untuk menikahinya, ia bertanya kepada 

Rosulullah SAW, “Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih 

musyri‟‟?Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Peristiwa 

khusus ini hanya sekedar contoh, sedangkan hukumnya berlaku umum.85 Di 

Madinah pernah ada wanita-wanita yang tidak mempunyai wali, tetapi tidak 

diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena beliau pernah menikahkan mereka, 

sehingga tidak ada seorang pun yang berusaha menikahkannya.86 

ب فس ا بص ب اج ي ي ا ف   ي ي ا ا عش اش ع

ف ع فس ب فع في ا ي في غ اج فاج ع ب ه ب  ف

ي ع خ  

(QS. Baqarah: 234) 

Mereka mendasarkan pada ayat ini dengan memahami bahwa suatu 

pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain 

untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada 

pelakunya dan dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya.87Dari ayat-ayat tersebut di atas ulama 

Hanafiyah dan ulama Syi‟ah Imamiya berkesimpulan bahwa perempuan yang 

sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak 
                                                           

85Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: )Departemen Agama RI. 2004(. Hlm. 304 
86Ibnu, Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid 2, (Bandung Trigenda Karya. 1997), hlm. 65.  
87Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar. 2014.17 
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perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa 

dan sehat akalnya.88     

Imam Abu Zahra berkata: Artinya: “Nash-nash Al-Qur‟an dan Sunah Nabi 

merupakan pijakan bagi tiap-tiap pengambilam hukum Syari‟at Islamiyyah”. 

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal, bahwasanya Mazhab Hanafi 

dalam menetapkan suatu hukum menggunakan enam dasar hukum Islam, yaitu: 

al-Qur‟an, sunnah, ijma‟, qiyas, istihsan, urf. Mazhab Hanafi mempunyai metode 

dalam menetapkan hukum syara. 

Yang pertama Mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur‟an juga sama dengan 

Mazhab yang lainnya, hanya perbedaannya pada penafsiran ayat dan istinbath 

hukumnya. Dengan diperhatikan metode istinbat hukum yang digunakan Imam 

Hanafi, ia ternyata menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 Imam Hanafi 

berpendapat; larangan itu ditujukan bukan kepada wali tetapi kepada suami. Hal 

ini dapat terjadi bila bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk kawin kepada 

orang lain. Dengan demikian ayat tersebut menurut Abu Hanifah tidak 

menunjukkan bahwa wali menjadi syarat akad pernikahan. Sebagaimana di 

ketahui, ImamAbu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berstatus janda dapat 

melakukan akad nikah tanpa melalui wali.89    

 

 

 

 

                                                           
88Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, Solo: Aqwam, 2013, hlm. 192 
89Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: )Departemen Agama RI. 2004(. Hlm. 316-317 
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2. Hadis 

س  ع ابى ي  ى ه ع س ه ص ى ع ا  ع ضي ه  ي 

ْ ا س ى  : ا ااي  س  ق  ا:ي ْ ق س ى  ا

س ه : ا  اكيف ا ق ي ) (فق ع  

Sabda Nabi Saw: Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “seorang janda tidak boleh 

dinikahkan kecuali setelah diajak musyawarah dan seorang gadis tidak boleh 

dinikahkan kecuali setelah minta izinnya”, mereka bertanya,” Wahai Rasulullah, 

bagaimana izinnya? Beliau bersabda,” Ia diam”. (Muttafaq Alaih). 

Hadist ini oleh Imam Hanafi ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan 

wanita menikah tanpa wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi 

muttafaq alaih.90 Adapun hadis yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat 

dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang 

memang kuat. Lantaran itu tak boleh dipakai hadits itu buat mewajibkan wali, 

hanya dipakai untuk menyunatkan saja. Jadi, berati, bahwa di kawinkan oleh wali 

atau berkawin dengan ridhanya wali itu lebih baik dari pada tidak.  

3.  Qiyas 

Al-Imam Abu Hanifah dan Ulama al-Hanafiyyah juga berhujah dengan 

qiyas yaitu apabila wanita bebas dalam aqad jual beli dan aqad urusan-urusan lain, 

terutama tentang aqad nikah dalam perkawinan. Ini karena tiada perbedaan antara 

satu aqad dengan aqad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki 
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dalam mewalikan diri sendiri setelah aqil baligh. mengawinkan dirinya sendiri  

dengan lelaki lain.91 

Kekuasaan atas orang merdeka hanya ada dalam kondisi darurat, sebab ia 

bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Kebebasan berarti seseorang 

berhak mengurusi seluruh urusannya asal ia tidak menganggu kebebasan orang 

lain. Dan mengesahkan pernikahan hanya karena akad yang dilakukan wali adalah 

kekuasaan yang ada diluar kondisi darurat dan bertentangan dengan kebebasan 

seseorang yang sudah baliq yang berpikiran sehat dalam kondisi normal. Abu 

Hanifah tidak memberlakukan pendapat ini sebelum seseorang wanita mencapai 

aqil baliq; karena ia adalah kelemahan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya 

kemampuaannya.92 

Berdasarkan keterangan diatas menurut mazhab Hanafi  wali dianggap tidak 

penting dalam perkawinan.  
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