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saudari nya istri Karena Persusuan
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istri-istri dari ayah

[hanya dipersyaratkan adanya 'aqad nikah yang sah]

Susuan itu mengharomkan apa-apa yang diharomkan dengan 

sebab kelahiran/nasab
ibu, ibu nya ibu (nenek), dan seterusnya ke atas

wanita yang masih menjadi istri orang lain atau wanita yang sedang 

menjalani masa 'iddah, kecuali al musbiyyah (wanita tawanan 

perang/budak) dan istrinya lelaki kafir jika istri tersebut masuk Islam 

--> maka boleh dinikahi setelah istibro'
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Hadits Muttafaqun 'Alaih (disepakati keshohihannya oleh Al Bukhori 

dan Muslim rohimahumallah) : diriwayatkan dalam Shohih Al 

Bukhori no.2890 & no.4734 ; dan dalam Shohih Muslim no.2623
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ibu dari istri (ibu mertua), ibu dari ibu nya istri (nenek mertua), 

dan seterusnya ke atas

[hanya dipersyaratkan adanya 'aqad nikah yang sah]

anak perempuan, anaknya anak perempuan (cucu perempuan), dan 

seterusnya ke bawah

wanita yang sedang ditalaq tiga oleh suaminya, maka suami 

tersebut tidak boleh menikahinya kecuali jika wanita tersebut telah 

dinikahi oleh lelaki lain dengan nikah yang benar (yakni bukan 

sekedar menikah dalam rangka menghalalkan untuk suami 

sebelumnya)

�B���Cא�ز�و����� Sehingga apa-apa yang menjadi mahrom dengan sebab nasab, maka 

akan berlaku pula pada kondisi dengan sebab sepersusuan.
��א����!�א

�D�0�*�&�E���F����G���H��	ْא istri dari anak laki-laki (menantu wanita)

[hanya dipersyaratkan adanya 'aqad nikah yang sah]
saudari perempuan yang sekandung / se-ayah / se-ibu

wanita musyrik hingga dia masuk Islam

[yakni setelah istibro'] --> dikecualikan wanita ahli kitab, maka boleh 

dinikahi. Adapun wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan 

lelaki ahli kitab atau lelaki musyrik
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anak-anak wanita dari istri (putri bawaan istri) --> disebut robibah

[dipersyaratkan ad dukhul yakni antara suami dan istri tersebut 

sudah terjadi hubungan suami-istri setelah terjadinya 'aqad nikah 

yang sah]

bibi dari jalur ayah (sekandung / se-ayah / se-ibu), ibu nya bibi dari 

jalur ayah (sekandung / se-ayah / se-ibu), dan seterusnya ke atas

wanita yang berzina hingga dia bertaubat dan istibro' ������M	ْא

�=,0�%���&�E���F����'���%��	ْא bibi dari jalur ibu (sekandung / se-ayah / se-ibu), ibu nya bibi dari 

jalur ibu (sekandung / se-ayah / se-ibu), dan seterusnya ke atas

wanita yang sedang ihrom sampai bertahallul �N����7���א��
O�P���Qא���R���%�&�د�אم���'�I���*�'��M����>و�אج�	א anak perempuan nya saudara sekandung / se-ayah / se-ibu 

(keponakan perempuan), dan seterusnya ke bawah

pernikahan yang kelima selama dia memiliki 4 istri �������7���א��
anak perempuan nya saudari sekandung / se-ayah / se-ibu 

(keponakan perempuan), dan seterusnya ke bawah

Catatan :

- 8 kelompok di atas semuanya adalah wanita ajnabiyyah yang tidak 

boleh dinikahi selama waktu atau kondisi tersebut di atas, dan tetap 

berlaku hukum terhadap wanita ajnabiyyah

- istibro' adalah pembuktian kosongnya rahim dengan cara menunggu 1x 

haidh atau jika hamil maka sampai melahirkan

CATATAN PENTING :

ada beberapa kelompok wanita yang secara kekerabatan cukup dekat, tetapi ternyata mereka itu bukanlah mahrom. Mereka adalah :

1. saudari ipar (istri dari kakak/adik lelaki, adik wanita atau kakak wanita dari istri)

2. istri-istri paman dari jalur ayah maupun paman dari jalur ibu

3. anak wanita dari paman atau bibi (sepupu)

Sehingga, 3 kelompok wanita di atas adalah wanita ajnabiyyah yang tidak boleh bagi seorang lelaki untuk berduaan, bersalaman, sang wanita wajib memakai hijab, dan semisalnya dari hukum-hukum terhadap wanita ajnabiyyah.
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Wanita-Wanita Yang Harom Dinikahi Dalam Waktu/Kondisi 

Tertentu
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Catatan :

- terjadi perbedaan pendapat di kalangan 'ulama terkait berapa 

jumlah susuan yang dianggap dan berapa umur maksimal dari 

seseorang yang disusui oleh wanita lain.

- salah satu pendapat yang terkuat adalah dipersyaratkan sebanyak 

5 kali susuan yang mengenyangkan, dan umur yang dianggap adalah 

seumuran lama penyusuan yakni bayi sampai dengan umur 2 tahun.

- yang menjadi mahrom dari sebab persusuan adalah hanya si anak 

yang disusui oleh ibu susu dan kerabat wanita dari ibu susu nya 

tersebut. Adapun ayah dari si anak, atau saudara lelaki dari si anak, 

dan semisalnya maka bukanlah mahrom bagi si wanita yang 

menyusui tersebut.

Karena Pernikahan
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Karena Nasab

Contoh :

seorang anak lelaki bernama Ahmad ketika kecilnya disusui oleh 

seorang wanita bernama Fathimah. Maka anak-anak perempuan 

dari Fathimah, saudari-saudari (sekandung/se-ayah/se-ibu) dari 

Fathimah, bibi dari jalur ayah atau jalur ibu (sekandung/se-ayah/se-

ibu) dari Fathimah, dan selainnya sebagaimana pada mahrom 

dengan sebab nasab jenis 1-7 menjadi mahrom pula bagi Ahmad 

tersebut.
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Catatan :

- syarat adanya 'aqad maksudnya adalah jika seorang laki-laki telah 

melakukan 'aqad nikah yang sah dengan seorang wanita meskipun belum 

dukhul (berhubungan suami-istri), maka sejak itulah hubungan 

kemahroman dengan sebab pernikahan terjadi.

- hubungan mahrom dengan sebab pernikahan sebagaimana tersebut 

pada poin 1-4 di atas berlaku selamanya meskipun antara suami dan istri 

terjadi perceraian atau sang istri meninggal.

- sudah sepantasnya bagi seseorang untuk tetap memelihara hubungan 

kekerabatan dengan mahrom karena pernikahan tersebut (poin 1-4) 

meskipun ikatan pernikahan sudah terputus baik dengan sebab cerai 

maupun meninggal, dikarenakan hal tersebut termasuk perbuatan baik.

( Wanita-Wanita Yang Menjadi Mahrom )
- Diringkas dari kitab Shohih Fiqhis Sunnah Jilid 3 Halaman 76-96 karya Asy Syaikh Abu Malik Kamal As Sayyid Salim ( http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7888 ) -
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Wanita-Wanita Yang Menjadi Mahrom Selama-lamanya

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٣

٤

�����Y��Z��	ْ���


