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Disyaratkan bagi wanita yang akan dinikahi oleh seorang 

laki-laki untuk tidak termasuk dari dia yang diharamkan 

atasnya. 

Wanita yang diharamkan terbagi menjadi dua: 

A. Wanita yang diharamkan untuk selamanya, ini 

terbagi menjadi tiga: 

1. Diharamkan berdasarkan nasab, mereka adalah: ibu 

dan keatasnya, putri dan kebawahnya, saudari, 

saudari ayah, saudari ibu, putrinya saudara dan 

putrinya saudari. 

2. Diharamkan berdasarkan susuan, apa yang 

diharamkan berdasarkan susuan sama dengan apa 

yang diharamkan berdasarkan nasab, setiap wanita 

yang haram berdasarkan nasab maka diapun sama 

hukumnya dengan apa yang ada pada susuan, kecuali 

ibu saudara dan saudari anak dari satu susuannya, 

keduanya tidak haram baginya. 

Susuan yang diharamkan: lima kali susuan atau lebih 

ketika masih bayi dibawah umur dua tahun. 

3. Diharamkan berdasarkan mushoharoh, mereka 

adalah: ibunya isteri (mertua), putrinya isteri dari 

suami lain jika dia telah berhubungan dengan ibunya, 

isterinya ayah dan isterinya putra. 



Wanita yang diharamkan berdasarkan nasab ada tujuh, 

berdasarkan susuan sama dengannya berjumlah tujuh dan 

dari mushoharoh ada empat. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

 َوبَ َناتُ  َوَخاََلُتُكم   َوَعمَّاُتُكم   َوَأَخَواُتُكم   َوبَ َناُتُكم   أُمََّهاُتُكم   َعَلي ُكم   ُحر َِّمت  

َخِّ  ُخ تِّ  َوبَ َناتُ  اْل  تِّ  َوأُمََّهاُتُكمُ  اْل   الرََّضاَعةِّ  مِّنَ  َوَأَخَواُتُكم   أَر َضع َنُكم   الَّلَّ

تِّ  َوَرََبئُِّبُكمُ  نَِّسائُِّكم   َوأُمََّهاتُ  تِّ  نَِّسائُِّكمُ  مِّن   ُحُجورُِّكم   فِّ  الَّلَّ  َدَخل ُتم   الَّلَّ

 الَّذِّينَ  أَب  َنائُِّكمُ  َوَحََّلئِّلُ  َعَلي ُكم   ُجَناحَ  َفََّل  ِبِِّّنَّ  ُتم  َدَخل   َتُكونُوا لَ   فَإِّن   ِبِِّّنَّ 

ََّلبُِّكم   مِّن   َ  ََت َمُعوا َوَأن   َأص  ِّ  بَ ي  تَ ي  ُخ   َكانَ  اّللََّ  إِّنَّ  َسَلفَ  َقد   َما إَِّلَّ  اْل 

يًما َغُفورًا  [٣٢: النساء. ]َرحِّ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara 

perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari 



isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisaa/4: 23) 

–  Yang menyebabkan pengharaman selamanya adalah: 

nasab, satu susu dan mushoharoh. 

–  Ketentuan wanita yang diharamkan berdasarkan 

nasab: 

Seluruh kerabat seorang laki-laki dari nasabnya haram 

untuk dinikahi kecuali putri-putri saudara dan saudari 

ayah, putri-putri saudara dan saudari ibu, keempat 

golongan ini halal baginya untuk dinikahi. 

 

B. Wanita yang diharamkan pada waktu terbatas, 

mereka adalah: 

1. Haram menggabungkan dua orang saudari, antara 

seorang wanita dengan saudari ayah ataupun saudari 

ibunya, baik itu yang satu nasab ataupun satu 

susuan, jika salah satunya meninggal atau telah 

dicerai maka yang lain akan menjadi halal. 



2. Seorang wanita yang masih dalam iddah sampai 

selesai dari iddahnya. 

3. Wanita yang telah ditalak tiga sampai dia menikah 

dengan laki-laki lain. 

4. Wanita yang dalam keadaan sedang ihrom 

(melaksanakan haji). 

5. Seorang muslimah haram bagi laki-laki kafir sampai 

dia memeluk Islam. 

6. Wanita kafir yang bukan ahli kitab haram bagi 

seorang muslim sampai wanita tersebut memeluk 

Islam. 

7. Isteri orang lain atau wanita yang masih dalam iddah, 

kecuali budak miliknya. 

8. Wanita pezina (pelacur) diharamkan atas laki-laki 

pezina ataupun lainnya sampai dia bertaubat dan 

selesai dari iddahnya. 

 


