
- 1 - 

MUQADDIMAH 
 
 

Allah q menjadikan pernikahan sebagai sarana 

untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan 
ketentraman antara seorang laki- laki dan wanita. Allah q 

berfirman; 
 

ْٓن  ِِم ا  َٚو ْٛن ُىُٕ اًجا ٌِمرَوظْن َٚو ُْن أَوسْن ُى
ُفظِم ْٔن ْٓن أَو ِِم ُْن  ٍَوكَو ٌَوُى ْْن خَو  أَو

ِٗم آيَواذِم
ا َٙو ٌَويْن يَواٍخ  إِم ٌِمهَو َلَو يْن ذَو

َْ فِم ًح إِم َّو دْن رَو َٚو َّدًج  َٛو َِو ُْن  َٕوُى ًَو تَويْن ؼَو جَو َٚو
 ٍَ ْٛن َْو  ٌِممَو ْٚن َىُز فَو  .يَورَو

 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian 

sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”1 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
1
 QS. Ar-Rum : 21. 
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Pernikahan merupakan Sunnah para Rasul. Allah q 
berfirman; 

 

ٌَومَو ْن  اًجا  َٚو َٚو ُْن أَوسْن ُٙ َٕوا ٌَو ٍْن ؼَو جَو َٚو هَو 
ٍِم ثْن ْٓن لَو ِِم َٕوا ُرُطًًل  ٍْن طَو أَورْن

يَحً  ُذرِّرِم  َٚو
 

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa 
Rasul sebelummu, dan Kami memberikan kepada mereka 

isteri-isteri dan keturunan.”2 
 

Para salaf dahulu sangat memperhatikan masalah 

pernikahan. „Abdullah bin Mas‟ud y, pernah berkata; 

“Jika umurku tingggal sepuluh hari lagi, sungguh aku 
lebih suka menikah daripada akau menemui Allah 
sebagai seorang bujangan.”3 

 
Barangsiapa yang tidak senang dengan sunnah 

pernikahan, maka ia bukan termasuk golongan 
Rasulullah a. Rasulullah a bersabda kepada orang yang 

bertekad untuk terus membujang; 
 

يْن 
ِّٕرِم ِِم ضَو  ٍَويْن يْن فَو

ْٓن ُطَٕرِم ةَو ػَو ْٓن رَو ِم َّو  .فَو
 

“Barangsiapa yang membenci Sunnah (menikah)ku ini, 
maka ia bukan termasuk dari golonganku.”4 

                                                 
2
 QS. Ar-Ra‟d : 38. 

3
 Tuhfatul „Arus, 20. 

4
 Muttafaq „alaih HR. Bukhari Juz 5 : 4776 dan Muslim Juz 2 : 1401, 

lafazh ini milik keduanya. 
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HUKUM NIKAH 
 
 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa pernikahan 
disyari‟atkan di dalam Islam. Dan menikah menurut 

ulama‟ Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah hukumnya 
terbagi menjadi empat, yaitu : 

 

1. Wajib 

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang 

memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan 
terjerumus pada perzinaan, jika ia tidak segera menikah. 
Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
 

رَوطَواعَو  ِٓم اطْن َِو ابِم  زَو اٌَشثَو شَو ؼْن َِو ُْن يَوا  ُى ْٕن
َٚ ْن ِِم شَو رَو يَو ٍْن جَو فَو ااَو ثَو ٌْن   ا
زْن ِم  فَو ٍْن

ُٓ ٌِم أَودْن َو َٚو زِم  ثَو َو ٍْن ُٗ أَو َو ُّض ٌِم َٔ ئِم غْن فَو رَوطِم ُْن يَوظْن ْٓن ٌَو َِو َٚو  
ااٌء  جَو ِٚم  ُٗ ُٗ ٌَو َٔ ئِم َِم فَو ْٛن اٌَ  ِٗم تِم يْن ٍَو  .فَوؼَو

 
”Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang 

telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia 
(segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan 
pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa 

belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu 
adalah pelindung baginya.”5 

                                                 
5
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 

1400, lafazh ini milik keduanya. 
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2. Mustahab (dianjurkan) 

Menikah mustahab hukumnya bagi seorang yang 
berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada 

perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih utama 
baginya daripada ia melakukan ibadah- ibadah sunnah. Ini 

adalah pendapat Jumhur ulama‟, kecuali Imam Asy-
Syafi‟i 5. Karena menikah merupakan penyempurna 

setengah agama. Rasulullah a bersabda; 

 

يَوَركِم اَّلَلَو  ٍْن ِٓم فَو يْن
فَو اٌ ِّرِم ًَو ِٔم ْن َّو ىْن رَو مَو ِم اطْن ُ  فَو ثْن ٌْنؼَو َٚ َو ا ا ذَوشَو إِمذَو

يَو 
ا تَومِم َّو يْن

 فِم
 

“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia 
telah menyempurnakan setengah dari agamanya. 
Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga 

sisa(nya).”6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 625. 
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3. Makruh 

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang 
belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum 

mampu untuk menafkahi orang lain. Maka hendaknya ia 
mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. 

Allah q berfirman; 
 

فِم  فِم رَوؼْن ٌْنيَوظْن ُُ اَّلَلُ  َٚو ُٙ يَو
ِٕم َرٝ يُغْن اًدا دَو َْو ِٔمىَو ْٚن  ُ َٓو َلَو يَوجِم يْن اٌَذِم

ِٗم  ٍِم ْٓن فَو ْن  ِِم

 
”Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah 

hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga 
Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”7 

 

4. Haram 

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan 

melalaikan isterinya dalam hal jima‟ dan nafkah, atau 
karena ketidak mampuannya dalam hal tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

7
 QS. An-Nur : 33. 
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PERNIKAHAN YANG DILARANG 
 
 

Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam, 
antara lain : 

 
1. Nikah Mut’ah 

Nikah mut‟ah adalah seorang laki- laki menikah 

dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu; sehari, 
dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung 

kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta 
lainnya yang diberikan oleh pihak laki- laki kepada pihak 
wanita.8 Para ulama‟ telah bersepakat atas haramnya 

nikah mut‟ah. 
 

Nikah mut‟ah pernah diperbolehkan pada awal 
Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian 
Rasulullah a mengharamkannya untuk selama- lamanya 

hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya 

dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H 
dan yang kedua pada Fathu Makkah tahun 8 H. 
Sebagaimana diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y; 

 

حِم  ؼَو رْن ُِ ْٓن  ٝ ػَو َٙو َُو َٔو ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

يَو اَّلَلِم ْٛن ُط َْ رَو أَو
َيحِم  ْٔنظِم ِم زَو اْلْن ُّ ُذ ٌْن ًِم ا ْٓن أَووْن ػَو َٚو زَو  ثَو يْن ََو خَو ْٛن  يَو

ااِم  إٌِّرِمظَو

 

                                                 
8
 Shahih Fiqhis Sunnah, 3/99. 
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“Bahwasannya Rasulullah a melarang (nikah) mut‟ah 
pada hari (Perang) Khaibar dan (melarang) memakan 

(daging) keledai jinak.”9 
 

Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi‟ bin Sabrah Al-
Juhani, dari bapaknya y; 

 

حِم  ؼَو رْن ُّ ٌْن ِٓم ا ٝ ػَو َٙو َُو َٔو ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

يَو اَّلَلِم ْٛن ُط َْ رَو أَو
حِم  َِو ا يَو

مِم ٌْن َِم ا ْٛن ا إِمٌَوٝ يَو ذَو َ٘و ُْن  ُى
ِِم ْٛن ْٓن يَو ِِم ٌَء  ا زَو ا دَو َٙو َٔ ايَو أَوَلَو إِم لَو َٚو

 ُٖ ُخذْن يْن ًا فَوًلَو يَو ْن طَوٝ  َو َْو أَوػْن ا ْٓن وَو َِو  َٚو

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melarang nikah mut‟ah. 
Beliau bersabda, ”Ketahuilah sesungguhnya nikah 

mut‟ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. 
Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar 

kepada wanita dari nikah mut‟ah), maka janganlah 
diambilnya (kembali).”10  

 

Setelah jelas tentang keharaman nikah Mut‟ah 
berdasarkan dalil-dalil di atas, maka barangsiapa yang 

melakukan nikah mut‟ah, berarti ia terjerumus dalam 
perbuatan zina.  

 

 

 

 

                                                 
9
 HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1407. 
10

 HR. Muslim Juz 2 : 1406. 
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2. Nikah Syighar 

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan 
putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia 

memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain 
(calon suami) tersebut bersedia menikahkan putrinya atau 

saudara perempuannya dengannya. Pernikahan semacam 
ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut 
kesepakatan para ulama‟. Baik itu maharnya disebutkan 

atau tidak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia 

berkata; 
 

اّدَو  ارِم سَو غَو ِٓم اٌشِّرِم َُو ػَو ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

ُي اَّلَلِم ْٛن ُط ٝ رَو َٙو َٔو
يْن 
ِٕم جْن ِّٚرِم ًِم سَو ًُ ٌِمٍَزُج يَو اٌَزُج ْٛن ْْن يَوُم اُر اَو غَو اٌشِّرِم َٚو زٌء  يْن

ِّم ُٓ َٔو تْن
ُجهَو  ِٚم أَُس َٚو رَوهَو  يْن أُخْن

ِٕم جْن ِّٚرِم ْٚن سَو يْن أَو
َٕورِم تْن ُجهَو اِم ِٚمِّر أُسَو َٚو َٕورَوهَو  تْن اِم

يْن 
رِم  .أُخْن

 
“Rasulullah a melarang nikah syighar.” Ibnu Namir 

menambahkan, “Nikah syighar adalah seorang yang 

mengatakan kepada orang lain, “Nikahkanlah aku dengan 
anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu 
dengan anak perempuanku,” atau “Nikahkanlah aku 

dengan saudara perempuanmu, maka aku akan 
menikahkanmu dengan saudara perempuanku.”11 

 

 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 2 : 1416, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 6 : 3338, 

dan Ibnu Majah : 1884. 
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3. Nikah Muhallil 

Nikah Muhallil adalah seorang laki- laki menikahi 
wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah 

selesai masa „iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut 
menjadi halal bagi suami yang pertama. Dan yang 

diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang 
kedua (muhallil). Pernikahan semacam ini adalah rusak 
(tidak sah) dan diharamkan, menurut Jumhur ulama‟. 

Diriwayatkan dari „Ali y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 ُٗ ًَو ٌَو ٍَ ذَو ُّ ٌْن ًَو ٚا ٍِّرِم ذَو ُّ ٌْن َٓو اَّلَلُ ا  .ٌَوؼَو

 
”Allah melaknat muhallil12 dan muhallal lahu13.”14 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
12

 Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah 

ditalak t iga oleh suaminya dan telah selesai masa „iddahnya, dengan 

niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama.  
13

 Muhallal lahu adalah laki-laki yang memerintahkan muhallil 

untuk menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga, agar isteri 

tersebut boleh dinikahinya kembali.  
14

 HR. Abu Dawud : 2076. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1897. 
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MAHRAM 
 
 

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. 
Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki- laki 

haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan 
mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu : 

 

A. Mahram Muabbad 

Mahram muabbad adalah wanita yang haram 

dinikahi untuk selama-lamanya. Antara seseorang dengan 
mahram muabbadnya diperbolehkan untuk bercampur 
baur (ikhtilath), berdua-duaan (khalwat), menemani 

dalam safar, dan berjabat tangan. Mahram mu‟abbad ada 
tiga, antara  lain : 

 
a. Karena hubungan keturunan (nasab) 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa mahram 

karena nasab ada tujuh, yaitu : 
 

1. Ibu terus ke atas 
Yang masuk dalam kategori ini adalah semua 

wanita yang memiliki hubungan melahirkan walaupun 

jauh, yaitu; ibu, nenek dari bapak maupun dari ibu, 
ibunya nenek, dan seterusnya ke atas.  

 
2. Anak perempuan terus ke bawah 

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua 

wanita yang memiliki hubungan kelahiran, yaitu; anak 
perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu 

perempuan dari anak laki- laki, dan seterusnya ke bawah.  
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3. Saudara perempuan dari semua arah 
Yaitu; saudara perempuan kandung, saudara 

perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu.  

 
4. Bibi dari pihak bapak terus ke atas 

Yaitu; saudara perempuan bapak, saudara 
perempuan kakek, dan seterusnya ke atas. 

 

5. Bibi dari pihak ibu terus ke atas 
Yaitu; saudara perempuan ibu, saudara perempuan 

nenek, dan seterusnya ke atas.  
 

6. Anak perempuan saudara laki- laki (keponakan dari 

pihak saudara laki- laki) terus ke bawah 
 

7. Anak perempuan saudara wanita (keponakan dari 
pihak saudara wanita) terus ke bawah 

 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ُْن  اذُُى َٛو أَوخَو َٚو ُْن  َواذُُى تَٕو َٚو ُْن  اذُُى َٙو َِ ُْن أُ ُى يْن ٍَو دْن ػَو َِو ُدزِّرِم
دِم  ُخْن َواُخ ااْن تَٕو َٚو َورِم  َواُخ ااْن تَٕو َٚو ُْن  ذُُى اَلَو خَو َٚو ُْن  اذُُى َّ ػَو  َٚو

“Diharamkan atas kalian (untuk menikahi) ibu-ibu 

kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara 
perempuan kalian, bibi dari pihak bapak kalian, bibi dari 
pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara 

laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan kalian.”15 

                                                 
15

 QS. An-Nisa‟ : 23. 
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Sehingga dengan demikian seluruh kerabat 
seseorang dari nasab adalah haram untuk dinikahinya, 
kecuali sepupu, yaitu; anak-anak perempuan paman dari 

pihak bapak, anak-anak perempuan paman dari pihak ibu, 
anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak, dan anak-

anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat wanita inilah 
yang halal untuk dinikahi. Berkata Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah 5; 

“Adapun wanita yang diharamkan karena nasab, maka 

ketetapannnya bahwa semua kerabat seorang laki- laki 
dari nasab adalah haram atasnya, kecuali; anak-anak 
perempuan pamamnya, baik dari pihak bapak maupun 

ibu, anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak 
maupun ibu.”16 

 
b. Karena hubungan pernikahan (mushaharah) 

Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, 

yaitu : 
 

1. Isterinya bapak (ibu tiri) terus ke atas 
Para ulama‟ telah bersepakat bahwa wanita yang 

telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapak, maka 

haram untuk dinikahi anaknya walaupun belum terjadi 
jima‟. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

ا لَو ْن  َِو ََل  ااِم إِم َٓو إٌِّرِمظَو ِِم ُْن  ا َٔوىَوخَو آتَواُؤُو َِو ا  ْٛن ُذ
ْٕنىِم َلَو ذَو َٚو

ًًل  يْن ثِم ااَو طَو طَو َٚو ًرا  مْن َِو َٚو ًح  شَو
ادِم َْو فَو ا ُٗ وَو َٔ ٍَوفَو إِم . طَو

                                                 
16

 Majmu‟ Fatawa, 32/62. 
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“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang 
telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali pada 
masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu 

sangat keji dan dibenci oleh Allah. Dan ia adalah 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”17 

 
Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

ُْن  ُٙ حٌء ٌَو َِو زِم  ذُىْن
َوتَوااِم اُخ اَلْن جَو ْٚن اٌَوٝ سَو َُ اَّلَلُ ذَوؼَو زِّرِم ا ،يُذَو ًِ ظَوا ػْن إِم َٚو  
ِٖم  ْٓن تَوؼْن ِم ِِم ْٛن َو َو  ْْن ذُ ا أَو ًِ ا زَو رَو ادْن ِٓم ،َٚو ََو ػَو ا ٌِمُرَذزِم َٙو َٔ َرٝ إِم  دَو
ا َٙو يْن ٍَو  ػَو

مْن ِم ٌْنؼَو َزّدِم ا جَو ُّ ِٓم تِم تْن ِم ِٗم ،اَلْن يْن ٍَو غٌء ػَو َّو جْن ُِ زٌء  ِْن ا أَو ذَو َ٘و َٚو  . 

 

“Allah q mengharamkan isteri- isteri bapak sebagai 
bentuk penghormatan bagi para bapak, pengagungan, dan 

pemuliaan, agar tidak digauli setelah bapaknya 
(meninggal dunia). Bahkan isteri bapak tersebut tetap 

haram bagi anak(nya) walaupun hanya dengan 
(diadakannya) akad nikah (bapaknya) atas wanita 
tersebut. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati 

(oleh para ulama‟).”18 
 

Termasuk dalam kategori ini adalah isterinya kakek 
dan seterusnya ke atas. Berkata Syaikh „Abdurrahman 
bin Nashir As-Sa‟di 5; 

 

                                                 
17

 QS. An-Nisa‟ : 22. 
18

 Tafsirul Al-Qur‟anil „Azhim, 3/406. 
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ُْن أَو ْن : أَو ْن  َٓ آتَواُؤُو ُٙ ُج َٚ ا ذَوشَو َِو  
ااِم َٓو إٌِّرِمظَو ِِم ا  ْٛن ُج َٚ شَو : َلَو ذَورَو

ًلَو  ْْن ػَو إِم َٚو َوُب   .اَواْن

 
“Yaitu janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang 

telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, yaitu; bapak dan 
(seterusnya) ke atas.”19 

 

2. Isterinya anak (menantu) terus ke bawah 
Para ulama‟ telah bersepakat bahwa isteri anak 

kandung menjadi haram bagi bapak hanya dengan akad 
nikah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ُْن  ُى تِم ًلَو ْٓن أَوصْن
ِِم َٓو  يْن ُُ اٌَذِم ُى

َٕوااِم ًُ أَوتْن اِم ًلَو دَو  َٚو

 
“(Dan diharamkan bagi kalian) isteri-isteri anak 

kandung kalian.”20 
 

Termasuk pula dalam kategori ini adalah isterinya 
cucu dari anak laki- laki maupun perempuan, dan 
seterusnya ke bawah. 

 
3. Ibunya isteri (mertua) terus ke atas 

Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang 
laki- laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya, ini 
adalah pendapat Jumhur ulama‟. Sebagaimana firman 

Allah q; 

                                                 
19

 Taisirul Karimir Rahman fi Ta fsir Kalamil Mannan , 1/294. 
20

 QS. An-Nisa‟ : 23. 
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ُْن  ُى
ااِم اُخ ِٔمظَو َٙو َِ أُ  َٚو

 

“Dan (diharamkan bagi kalian) ibu-ibu isteri kalian.”21 
 

Termasuk pula dalam kategori ini adalah neneknya 

isteri dari ibu dan neneknya isteri dari bapak, demikian 
seterusnya ke atas. 

 
4. Anaknya isteri dari suami lain (anak tiri) terus ke 
bawah 

Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi jima‟ 
dengan ibunya. Sehingga jika seorang laki- laki telah 

mengadakan akad nikah dengan ibunya namun belum 
terjadi jima‟, maka ia boleh menikahi anak perempuan 
isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

يْن 
ُُ اًٌَلذِم ُى

ااِم ْٓن ِٔمظَو ِِم ُْن  ُو رِم ْٛن يْن ُدُج
يْن فِم
ُُ اًٌَلذِم ُثُى

تَوااِم رَو َٚو
َٓ فَوًلَو ُجَٕواحَو  ِٙم ُْن تِم ُر ٍْن خَو ا ّدَو ْٛن ُٔ ْٛن ُْن ذَوُى ْْن ٌَو ئِم َٓ فَو ِٙم ُْن تِم ُر ٍْن خَو ّدَو

ُْن  ُى يْن ٍَو  ػَو

“Dan anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan 
kalian dari isteri yang telah kalian jima‟i. Tetapi jika 

kalian belum jima‟ dengan isteri kalian (dan sudah 
kalian ceraikan), maka tidak ada dosa atas kalian untuk 

menikahinya.”22 

                                                 
21

 QS. An-Nisa : 23. 
22

 QS. An-Nisa : 23. 
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Termasuk dalam kategori ini adalah cucu 
perempuan isteri dari anak perempuannya maupun dari 
anak laki- lakinya, demikian seterusnya ke bawah. 

 

c. Karena persusuan (radha’ah) 

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan 
dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah : 

 

1. Minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang 
mengenyangkan 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟, diantaranya; 
madzhab Asy-Syafi‟i, pendapat yang dipilih oleh Imam 
Ahmad, Ibnu Hazm, Atha‟, dan Thawus n. Hal ini 

berdasarkan hadits yang d iriwayatkan dari „Aisyah i, ia 

berkata; 
 

اٍخ  َِو ْٛن ٍُ ؼْن َِو اٍخ  ؼَو ضَو ُز رَو شْن ِْم ػِم آ ُمزْن ٌْن َٓو ا
ِِم يَو  شِم ْٔن ا أُ َّو يْن

َْو فِم ا وَو
ُي  ْٛن ُط يَو رَو

فِّرِم ُٛ ُر اٍخ فَو َِو ْٛن ٍُ ؼْن َِو ٍض  ّْن خَو َٓو تِم خْن َُ ُٔظِم َٓو ثُ ِْن زِّرِم يُذَو
ِْم  آ ُمزْن ٌْن َٓو ا

ِِم أُ  زَو ا يَومْن َّو يْن
َٓ فِم ُ٘ َٚو َُو  ٍَ طَو َٚو  

ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

 .اَّلَلِم
 

“Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram 

dalam Al-Qur‟an adalah sepuluh kali susuan yang 
dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang 
dikenal. Lalu Rasulullah a wafat, dan lima kali susuan 

(itulah yang tetap) sebagaimana ayat Al-Qur‟an 

dibaca.”23 

                                                 
23

 HR. Muslim Juz 2 : 1452, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 6 : 3307, 

Tirmidzi Juz 3 : 1150, dan Abu Dawud : 2062.  
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Dan pula diriwayatkan dari Ummu Salamah i ia 
berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ااَو فِمي اٌثَو ْن ِم  ؼَو ِْن َو ا فَورَوكَو ااْن َِو ََل  حِم إِم اػَو َٓو اٌَزضَو ِِم  َُ زِّرِم َلَو يُذَو
َِم  طَوا فِم ٌْن ًَو ا ثْن َْو لَو ا وَو  .َٚو

 
“Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang 

mengenyangkan seorang bayi ketika menyusuinya, dan 
dilakukan sebelum disapih.”24 

 

2. Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia 
anak 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟, diantaranya; 
Imam Malik, Asy-Syafi‟i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan 
Al-Auza‟i n. Hal berdasarkan firman Allah q; 

 

ْٓن  َّو ِٓم ٌِم يْن ٍَو
ِِم ا ِٓم وَو ٌَويْن ْٛن َٓ دَو ُ٘ ّدَو َلَو ْٚن َٓو أَو ؼْن

ضِم اُخ يُزْن  َو
اٌِم َٛو ٌْن ا َٚو

حَو  اػَو َُ اٌَزضَو
ْْن يُرِم اّدَو أَو  أَورَو

 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan.”25 

 
 

                                                 
24

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1152. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2150. 
25

 QS. Al-Baqarah : 233. 
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Berkata Ibnu „Abbas p; 
 

ِٓم  ٌَويْن ْٛن ذَو ٌْن ي ا
َْو فِم ا ا وَو َِو ََل  اعَو إِم ضَو  َلَو رَو

 

“Tidak dianggap persusuan kecuali dalam masa dua 
tahun (pertama).”26 

 
Dan berkata Imam At-Tirmidzi 5; 

 

ابِم  ذَو ْٓن أَوصْن ِِم ُِم  ٍْن ٌْنؼِم ًِم ا ْ٘ن ثَوُز أَو ْٕن َو أَووْن ا ػِم ذَو َ٘و ٍَوٝ  ًُ ػَو َّو ٌْنؼَو اَو
حَو َلَو  اػَو َْ اٌَزضَو ُْن أَو

ِ٘م زِم يْن َٚو َو َُو  ٍَو طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو ِم صَو إٌَثِميِّر

  ُ َْو تَوؼْن ا ا وَو َِو َٚو ِٓم  ٌَويْن ْٛن ذَو ٌْن َْو ا ْٚن َْو ُّد ا ا وَو َِو ََل  َُ إِم زِّرِم ذُذَو
يْن ًا َُ  َو زِّرِم ُٗ َلَو يُذَو َٔ ئِم ِٓم فَو يْن ٍَو

ِِم ا ٌْنىَو ِٓم ا ٌَويْن ْٛن ذَو ٌْن  .ا

 
“Pangamalan berdasarkan (hadits) ini27 menurut 

kebanyakan ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi a dan 

selain mereka, bahwa susuan tidak dapat menjadikan 
mahram kecuali di bawah dua tahun. Sedangkan setelah 
dua tahun penuh, maka susuan tersebut tidak dapat 

menjadikan mahram sedikitpun.”28  
 

                                                 
26

 HR. Baihaqi Juz 7 : 15446, dengan sanad yang shahih. 
27

 Hadits Ummu Salamah i yang dikeluarkan o leh Tirmidzi dalam 

Sunannya Juz 3 : 1152. 
28

 Sunan Tirmidzi, 3/1152. 
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Mahram karena persusuan sama dengan mahram 
karena nasab. Dan persusuan menjadikan wanita yang 
menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p ia berkata, Nabi a 

bersabda; 
 

ةِم  َٓو إٌَظْن ِِم  َُ زَو ا يُذْن َِو اعِم  َٓو اٌَزضَو
ِِم  َُ زَو  يُذْن

 
“(Yang) diharamkan karena persusuan (adalah) apa-apa 

yang diharamkan karena nasab.”29 
 

Dengan demikian, diantara mahram karena 
persusuan adalah : 

 

1. Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas 
Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan 

baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari 
nenek susuan, dan seterusnya ke atas. 

 

2. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara 
susuan) terus ke bawah 

Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan. 
Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu 
perempuan dari anak perempuan maupun anak laki- laki 

ibu susuan, dan seterusnya ke bawah. 
 

3. Saudara perempuan sepersusuan 
Yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu 

susuan, meskipun waktu menyusuinya berbeda. 

                                                 
29

 HR. Bukhari Juz 2 : 2502, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1447. 
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4. Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi 
susuan dari pihak ibu susuan) 

 

5. Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan 
dari pihak bapak susuan) 

 
6. Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan 
(keponakan susuan) 

 
7. Anak perempuan dari anak laki- laki ibu susuan 

(keponakan susuan) 
 

8. Isteri  lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)  

Termasuk dalam masalah ini adalah isteri dari 
kakek susuan, dan seterusnya ke atas. 

 
9. Isteri dari anak susuan (menantu dari anak susuan) 

Termasuk dalam masalah ini adalah isteri cucu dari 

anak susuan. 
 

10. Ibu susuan dari isteri (mertua susuan) 
Termasuk dalam masalah ini adalah nenek susuan 

dari isteri, dan seterusnya ke atas. 

 
11. Anak susuan dari isteri (anak tiri susuan) 

Termasuk dalam masalah ini adalah cucu 

perempuan dari anak perempuan susuan, dan seterusnya 
ke bawah. 
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B. Mahram Muaqqat  

Mahram muaqqat adalah wanita yang haram 
dinikahi untuk sementara waktu. Yang termasuk mahram 

muaqqat adalah : 
 

1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam 
satu pernikahan 

Para ulama‟ telah bersepakat atas haramnya 

mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu 
pernikahan. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

َْ اَّلَلَو  َو  ٍَوفَو إِم ا لَو ْن طَو َِو ََل  ِٓم إِم يْن رَو ُخْن َٓو ااْن ا تَويْن ْٛن ُؼ َّو ْْن ذَوجْن أَو
ا ًّ يْن
دِم ًرا رَو ْٛن ُف َْو  َو ا  .وَو

 
”Dan (diharamkan bagi kalian) mengumpulkan dua 
wanita yang bersaudara (dalam satu pernikahan), 

kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”30 

 
Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- „Asqalani 5; 

“Menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram 
secara ijma‟, baik keduanya saudara kandung, saudara 

sebapak, atau (saudara) seibu. Sama saja, yang senasab 
atau sesusu.”31 

 

                                                 
30

 QS. An-Nisa‟ : 23. 
31

 Fathul Bari, 9/64. 



- 22 - 

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, 
maka diperbolehkan untuk menikahi saudara 
perempuannya isteri. 

 
2. Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu 

pernikahan 
Para ulama‟ telah bersepakat atas haramnya 

mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu 

pernikahan. Baik itu bibi haqiqi (sebenarnya) maupun 
bibi majazi, seperti; saudara perempuan kakek dari 

bapak, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara 
perempuan nenek dari bapak, saudara perempuan nenek 
dari ibu, dan seterusnya ke atas. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

أَوجِم  زْن َّو ٌْن َٓو ا َلَو تَويْن َٚو ا  َٙو
رِم َّ ػَو َٚو أَوجِم  زْن َّو ٌْن َٓو ا ُغ تَويْن َّو َلَو يَوجْن

ا َٙو اٌَورِم خَو  .َٚو
 

“Janganlah seorang mengumpulkan antara wanita 
dengan „ammahnya32 dan janganlah pula seorang 
mengumpulkan seorang wanita dengan khalahnya.33”34 

 
Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, 

maka diperbolehkan untuk menikahi bibinya isteri. 
 
 

                                                 
32

 „Ammah adalah bib i dari p ihak bapak.  
33

 Khalah adalah bibi dari p ihak ibu. 
34

 HR. Bukhari Juz 5 : 4820 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini 

milik keduanya. 
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3. Mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu 
masa yang sama35 

Bagi seorang yang telah memiliki empat orang 

isteri, maka ia diharamkan untuk menikah dengan isteri 
kelima. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

زَو  ثًُلَو َٚو ثْنَٕوٝ  َِو ااِم  َٓو إٌِّرِمظَو ِِم ُْن  ا  َوابَو ٌَوُى َِو ا  ْٛن ُذ
ْٔنىِم ا فَو
ُرتَواعَو   َٚو

 
“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian 
senangi; dua, tiga, atau empat.”36 

 
Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p; 

 

ٍج فِمي  َٛو ُز ِٔمظْن شْن ُٗ ػَو ٌَو َٚو َُو  ٍَو يْن أَوطْن
فِم حَو اٌثَمَو َّو ٍَو َٓو طَو َْو تْن ًلَو َْ  َويْن أَو

ِٗم  يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو ُٖ إٌَثِميُّض صَو زَو َِو ُٗ فَو َو ؼَو َِو َٓو  ّْن ٍَو  فَو َوطْن
َيحِم ٍِم ِ٘م ا جَو ٌْن ا

 َٓ ُٙ ْٕن ِِم تَوًؼا  َيزَو أَورْن خَو ْْن يَورَو َُو أَو ٍَ طَو  .َٚو
“Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk 

Islam, sementara ia memiliki sepuluh orang isteri yang 
semuanya juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi a 

memerintahkannya untuk memilih empat orang (isteri) 
dari mereka.”37 

                                                 
35

 Semua isterinya masih hidup. 
36

 QS. An-Nisa‟ 3. 
37

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1128. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1883. 
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4. Wanita yang telah bersuami, hingga ia ditalak atau 
ditinggal mati oleh suaminya dan telah habis masa 
„iddahnya38 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ُْن  أُُى َّو ٍَوىَودْن أَويْن َِو ا  َِو ََل   إِم
ااِم َٓو إٌِّرِمظَو ِِم َٕواُخ  ذْن َو ُّ ٌْن ا  َٚو

 
“Dan (diharamkan bagi kalian untuk menikahi) wanita-
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak (wanita 

yang tertawan) yang kalian miliki.”39 
 

5. Wanita dalam masa ‟iddah, hingga ia selesai masa 
‟iddahnya 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ُٗ ٍَو اُب أَوجَو رَو ٌْنىِم ٍُ َو ا َرٝ يَوثْن احِم دَو جَو إٌِّرِمىَو ا ُػمْن َو ْٛن ُِ شِم َلَو ذَوؼْن  َٚو
 

“Dan janganlah kalian bertekad untuk malakukan akad 
nikah, sebelum (wanita tersebut) habis masa 
„iddahnya.”40 

 
6. Wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah), hingga 

ia bertahallul 
Diriwayatkan dari „Utsman bin „Affan y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
38

 „Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari 

menikah setelah perpisahan dengan suaminya atau setelah ditinggal 

mat i oleh suaminya. 
39

 QS. An-Nisa‟ : 24. 
40

 QS. Al-Baqarah : 235. 
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طُُة  َلَو يَوخْن َٚو ُخ  ْٕنىَو َلَو يُ َٚو  َُ زِم ذْن ُّ ٌْن ُخ ا ْٕنىِم  .َلَو يَو
 

“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; 
menikah, dinikahkan, dan melamar.”41 

 

7. Isteri yang telah ditalak tiga, hingga ia dinikahi oleh 
orang lain dan telah diceraikan oleh suami yang baru 

tersebut 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

ًجا  ْٚن ْٕنىِمخَو سَو َرٝ ذَو ُ  دَو ْٓن تَوؼْن ِِم  ُٗ ًُّض ٌَو ا فَوًلَو ذَوذِم َٙو مَو ٍَ ْْن  َو ئِم فَو
َا  ْْن ظَٕو ا إِم ؼَو اجَو زَو ْْن يَورَو ا أَو َّو ِٙم يْن ٍَو ا فَوًلَو ُجَٕواحَو ػَو َٙو مَو ٍَ ْْن  َو ئِم ُٖ فَو زَو يْن  َو

 ٍَ ْٛن ا ٌِممَو َٙو ُٕ يِّرِم  يُثَو
ُّد اَّلَلِم ْٚن هَو ُدُ  ٍْن ذِم َٚو ّدَو اَّلَلِم  ْٚن ا ُدُ  َّو يْن

ْْن يُمِم أَو
َْو  ْٛن ُّ ٍَو  .يَوؼْن

“Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka wanita tersebut tidak halal baginya hingga ia 

menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami 
yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (mantan suami pertama dan isterinya) untuk 

menikah kembali, jika keduanya menganggap mampu 
untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-

hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(ingin) mengetahui.”42 

                                                 
41

 HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 

840, Nasa‟i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.  
42

 QS. Al-Baqarah : 230. 
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8. Wanita musyrik, hingga ia masuk Islam 
Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

َٕوحٌء  ِِم ؤْن ُِ حٌء  َِو َو اَو َٚو  َٓ ِِم َرٝ يُؤْن اخِم دَو وَو زِم شْن ُّ ٌْن ُذٛا ا ْٕنىِم َلَو ذَو َٚو
ُْن  ُى رْن ثَو جَو ْٛن أَوػْن ٌَو َٚو ٍح  وَو زِم شْن ُِ ْٓن 

ِِم زٌء  يْن  خَو
 

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba 

sahaya yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, 
walaupun ia menarik hati kalian.”43 

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

”Seluruh orang kafir –selain ahli kitab,- seperti; orang 
yang menyembah apa yang mereka anggap baik berupa 
patung, batu, pohon, dan binatang, maka tidak ada 

perselisihan diantara para ulama‟ dalam hal haramnya 
wanita dan sembelihan mereka.”44  

 
9. Wanita pezina, hingga ia bertaubat dan beristibra‟45 

Sebagaimana firman Allah q; 

ُح َلَو  يَو
اٌَشأِم َٚو ًح  وَو زِم شْن ُِ ْٚن  ًح أَو يَو

أِم ََل سَو ُخ إِم ْٕنىِم يْن َلَو يَو
َشأِم اٌَو

ٍَوٝ  ٌِمهَو ػَو ََو ذَو ُدزِّرِم َٚو نٌء  زِم شْن ُِ ْٚن  ٍْ أَو ا ََل سَو ا إِم َٙو ُذ
ْٕنىِم يَو

َٓو  يْن
ِٕم ِِم ؤْن ُّ ٌْن  .ا

                                                 
43

 QS. Al-Baqarah : 221. 
44

 Al-Mughni. 
45

 Istibra‟ adalah kosongnya rahim. 
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“Laki-laki pezina tidak menikah melainkan (dengan) 
perempuan perzina atau wanita yang musyrik. Dan 
wanita pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki 

pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu 
diharamkan atas orang-orang yang beriman.”46 

 
Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat dengan 

taubat nashuha, maka hilanglah sifat yang menjadikan 

haram untuk dinikahi. Karena Rasulullah a pernah 

bersabda; 
 

 ُٗ ْٔنةَو ٌَو ْٓن َلَو ذَو َّو ، وَو ْٔنةِم َٓو اٌَذ ِِم َرااِمُة   .اٌَو

 
“Seorang yang bertaubat dari perbutan dosa(nya), 

seperti orang yang tidak mempunyai dosa.”47 
 

Dan disyaratkan bagi wanita tersebut untuk 
mengosongkan rahimnya (ber‟istibra‟) dengan satu kali 
haidh. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudhri y, bahwa 

Rasulullah a bersabda tentang tawanan wanita; 
 

 ًٍ ِِم ا ُز دَو يْن َلَو  َو َٚو  ، غَو َرٝ ذَو َو ًٌء دَو
ِِم ا ْٛن َو ُ دَو ذُ َرٝ  َلَو دَو

حً  يْن َو يْن َو دَو
 .ذَوذِم

 

                                                 
46

 QS. Nur : 3. 
47

 HR. Ibnu Majah : 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3008. 
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“Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga 
melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh 
dinikahi hingga satu kali haidh.”48 

 

Catatan : 

 Saudara tiri seseorang (yang bukan anak dari 
bapaknya) bukanlah mahram baginya. Sehingga 
seorang diperbolehkan untuk menikahi saudara 

tirinya, menurut kesepakatan para ulama‟.  
 

 Susuan dapat menjadikan mahram jika terpenuhi 
kedua syaratnya,49 baik itu diisap secara langsung 

(dari payudara) maupun dengan menggunakan alat 
(misalnya; diperah dahulu ke botol). Ini adalah 
pendapat Jumhur ulama‟.  

 

 Apabila terjadi keraguan dalam jumlah hitungan 

susuan, apakah telah sempurna lima kali susuan 
atau belum, maka mahram karena persusuan tidak 

dapat ditetapkan. Karena hukum asalnya adalah 
tidak diharamkan (bukan mahram). Ini adalah 
pendapat Ibnu Qudamah 5. 

 

 Mahram karena persusuan tidak bisa saling 
mewarisi dan tidak wajib memberikan nafkah.  

 

                                                 
48

 HR. Ahmad, lafazh in i miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2138. 
49

 Miniman disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan 

dan penyusuan tersebut terjadi pada dua tahun pertama dari usia 

anak. 
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 Mahram karena persusuan hanya berlaku untuk 
anak susuan dan tidak berlaku untuk kerabatnya. 
Kaidah dalam masalah ini adalah, “Barangsiapa 

yang berkumpul dalam satu susu, maka ia menjadi 
saudara.” Sehingga saudara perempuan sesusuan 

bukanlah saudara bagi saudaranya. Dengan 
demikian diperbolehkan bagi seseorang untuk 
menikahi anak perempuan dari ibu yang menyusui 

saudaranya, karena anak perempuan tersebut adalah 
orang lain baginya, meskipun ia adalah saudara 

perempuan dari saudaranya sendiri. Ini adalah 
pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik 
Kamal 2. 

 

 Apabila seorang laki- laki memiliki dua isteri, lalu 

isteri yang pertama menyusui anak laki- laki (anak 
orang lain) dan isteri kedua menyusui anak 
perempuan (anak orang lain), maka kedua anak 

susuan tersebut menjadi mahram. Inilah yang 

dikenal dengan istilah labanul fahli ( ًِم ذْن فَو ٌْن ُٓ ا (ٌَوثَو  

[susu jantan]. Hal ini berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 

 

دْن  ؼَو ضَو ِْم أَورْن ا يَورَو ارِم ُٗ جَو ًٍ ٌَو ُج ْٓن رَو ًَو ػَو ُٗ ُط ِم َ أَٔو
َِم  غُّضًلَو ٍْن ًَ ٌِم ا أَويُّضذِم ًِ ٜ ُ ًلَو زَو ُخْن ااْن َٚو يَوحٌء  ارِم ا جَو َّو ُ٘ ا إِمدْن َو

ادِم ٌء  َٚو اُح  مْن ٍَ ايَو َلَو اٌَو مَو يَوحِم فَو ارِم جَو ٌْن ا َٚ َو تِم شَو ْْن يَورَو  .أَو
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“Ia ditanya tentang seorang laki- laki (yang 
memiliki dua isteri). Salah seorang isterinya 
menyusui bayi perempuan dan isteri yang lainnya 

menyusui bayi laki- laki. Apakah diperbolehkan 
bagi anak laki- laki tersebut menikahi anak 

perempuan itu? Ia menjawab, “Tidak boleh, 
(karena susunya berasal dari) satu (orang).”50  
 

 Apabila ada seorang laki- laki yang menikahi 
seorang wanita, lalu tiba-tiba ada seorang yang 

terpercaya secara agama dan akhlaknya bahwa 
isterinya tersebut adalah saudara susuannya, maka 
mereka berdua harus dipisahkan. Hal ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari „Uqbah 
(bin Harits) y, ia berkata; 

 

اٌَودْن  مَو اُا فَو ّدَو ْٛن أَوجٌء طَو زَو ِْن
َٕوا اِم ذْن ااَو جَو أَوًج فَو زَو ِْن

ُد اِم جْن َٚ ذَوشَو
َُو  ٍَ طَو َٚو  

ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو َي صَو ُد إٌَثِم ا فَو َوذَويْن َّو ُرُى ؼْن ضَو أَورْن

أَوجٌء  زَو ِْن
َٕوا اِم ذْن ااَو جَو ٍْ فَو ْٕندَو ُفًلَو َٔوحَو تِم ُد فَوًلَو جْن َٚ ُد ذَوشَو ٍْن ُم فَو
يَو 
ِ٘م َٚو ا  َّو ُرُى ؼْن ضَو ِّٔرِمي لَو ْن أَورْن يْن إِم

اٌَودْن ٌِم مَو اُا فَو ّدَو ْٛن طَو
ُد  ٍْن ِٗم ُل ِٙم جْن َٚو ًِم  ثَو ْٓن لِم ِِم  ُٗ ُر يْن فَو َوذَويْن

ِّٕرِم ضَو ػَو زَو تَوحٌء فَو َوػْن
اذِم وَو

                                                 
50

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1149. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 
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ا لَو ْن  َٙو َ دْن أَٔو َّو ػَو لَو ْن سَو َٚو ا  َٙو فَو تِم ايَو وَويْن تَوحٌء لَو
اذِم ا وَو َٙو َٔ إِم

ْٕنهَو  ا ػَو َٙو ػْن ا ّدَو َّو ُرُى ؼْن ضَو  .أَورْن

 
“Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu 

datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada 
kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian 
berdua.” Lalu aku mendatangi Nabi a dan berkata, 

“Aku telah menikahi Fulanah binti fulan. Lalu 

datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada 
kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian 
berdua,” padahal ia dusta.” Kemudian Nabi a 

berpaling dariku. Lalu aku datang kembali ke 

hadapan beliau dan berkata, “Sesungguhnya ia 
dusta.” Nabi a bersabda, “Bagimana engkau 

menggauli isterimu, sementara wanita berkulit 
hitam tersebut telah mengaku menyusui kalian 

berdua? Tinggalkanlah ia darimu.”51 
 

 Seorang laki- laki yang berzina –wal‟iyadzubillah- 

tidak diperbolehkan untuk menikahi anak hasil 
zinanya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟  dan 

ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyyah 5. Hal ini berdasarkan 

keumuman firman Allah q; 

 

ُْن  َواذُُى تَٕو َٚو ُْن  اذُُى َٙو َِ ُْن أُ ُى يْن ٍَو دْن ػَو َِو  ُدزِّرِم

                                                 
51

 HR. Bukhari Juz 5 : 4816, lafazh in i miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 

1151, dan Nasa‟i Juz 6 : 3330.  
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”Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian 
dan anak-anak perempuan kalian.”52 

 

 Seorang laki- laki muslim diperbolehkan untuk 
menikahi wanita ahli kitab (yahudi dan nashrani). 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟, berdasarkan 
firman Allah q; 

 

َٓو أُٚذُٛا  يْن َُ اٌَذِم ا َٚو َوؼَو اُخ  ثَو ُُ اٌطَيِّرِم ًَ ٌَوُى
ََو أُدِم ْٛن يَو ٌْن اَو

ُْن  ُٙ ًٌ ٌَو
ُْن دِم ُى ُِ ا َٚو َوؼَو ُْن  ًٌ ٌَوُى

ابَو دِم ٌْنىِمرَو ا
َٓو  ِِم َٕواُخ  ذْن َو ُّ ٌْن ا َٚو َٕواخِم  ِِم ؤْن ُّ ٌْن َٓو ا ِِم َٕواُخ  ذْن َو ُّ ٌْن ا َٚو
 َٓ ُ٘ ْٛن ُّ ُر ا آذَويْن ُْن إِمذَو ُى

ٍِم ثْن ْٓن لَو ِِم ابَو  ٌْنىِمرَو َٓو أُٚذُٛا ا يْن اٌَذِم
 َٓ ُ٘ رَو ْٛن  أُُج

 
“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik -
baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang 

diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan 
kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan 

menikahi) wanita yang menjaga kehormatannya 
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatannya diantara 

orang-orang yang diberi Al-Kitab (yahudi dan 
nashrani) sebelum kalian, jika kalian telah 

membayar mahar mereka.”53 

                                                 
52

 QS. An-Nisa‟ : 23. 
53

 QS. Al-Ma‟idah : 5. 
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Adapun wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh 
laki- laki kafir, baik ahli kitab (yahudi dan nashrani) 
atau yang lainnya. Ini merupakan kesepakatan para 

ulama‟. Berdasarkan firman Allah q; 

 

َٓ إِمٌَوٝ  ُ٘ ْٛن ُؼ جِم َٕواٍخ فَوًلَو ذَوزْن
ِِم ؤْن ُِ  َٓ ُ٘ ْٛن ُّ ُر ّْن ٍِم ْْن ػَو ئِم فَو

 َٓ ُٙ َْو ٌَو ْٛن ٍُّض ُْن يَوذِم ُ٘ َلَو  َٚو ُْن  ُٙ ًٌ ٌَو
َٓ دِم ُ٘ ُىَفارِم َلَو  ٌْن  ا

 

“Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (para 
wanita itu) benar-benar beriman, maka janganlah 
kalian mengembalikan mereka kepada (suami-

suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak 
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang 

kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”54 
 

 Termasuk dalam mahram muabbad adalah isteri 

yang di li‟an55 oleh suamiya. „Umar y berkata; 

 

ِْم أَوتَوً ا ا ؼَو ِّم رَو َلَو يَوجْن َٚو ا  َّو ُٙ َٕو ُق تَويْن زِّرِم ِْم يُفَو َٕوا
ػِم رَوًلَو ُّ ٌْن  اَو

 
“Suami isteri yang telah saling meli‟an, (maka) 

keduanya dipisahkan dan tidak boleh bersatu 
(kembali) selamanya.”56 

 

                                                 
54

 QS. Al-Mumtahanah : 10. 
55

 Li‟an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah 

dan disertai dengan laknat. 
56

 Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh A l-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 2105. 
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NAZHAR 
 
 

Nazhar adalah melihat wanita calon isteri. Para 
ulama‟ telah bersepakat atas diperbolehkannya bagi 

seorang laki- laki yang akan menikah untuk melihat 
wanita yang akan dinikahinya. Diantara dalilnya adalah 
hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia 

berkata; 

 

ًٌء  ُج ُٖ رَو َُو فَو َوذَوا ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو ِم صَو ْٕن َو إٌَثِميِّر

ْٕنُد ػِم ُو
ُي  ْٛن ُط ُٗ رَو ايَو ٌَو مَو ارِم فَو ْٔن َو َو َٓو ااْن ِِم أَوًج  زَو ِْن َٚ َو ا ُٗ ذَوشَو َ ُٖ أَٔو زَو ثَو فَو َوخْن
ايَو  ايَو َلَو لَو ا لَو َٙو ٌَويْن خَو إِم َوظَوزْن َُو أَٔو ٍَ طَو َٚو  

ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

اَّلَلِم
يْن ًا ارِم  َو ْٔن َو َو ِٓم ااْن ُي يْن أَوػْن

َْ فِم ئِم ا فَو َٙو ٌَويْن ْٔنظُزْن إِم ا ةْن فَو َ٘و اذْن  .فَو

 
“Aku pernah bersama Nabi a, lalu datang seorang laki-

laki memberitahukan kepada beliau bahwa ia hendah 
menikah dengan wanita dari kalangan Anshar. Kemudian 

Rasulullah a bersabda kepadanya, “Apakah engkau 

telah melihatnya?” Ia berkata, “Belum.” Lalu Rasulullah 
a bersabda, “Pergilah dan lihatlah, sesungguhnya di 

mata orang-orang Anshar ada sesuatu.”57 
 

                                                 
57

 HR. Muslim Juz 2 : 1424, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i Juz 6 : 

3246. 
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Diantara hikmah nazhar adalah agar lebih 
melanggengkan kasih sayang diantara kedua pasangan. 
Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu‟bah y; 

 

َُو  ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو ايَو إٌَثِميُّض صَو مَو أَوًج فَو زَو ِْن طَوةَو ا ُٗ خَو َ أَو
ا َّو َٕوُى ََو تَويْن ّدَو ْْن يُؤْن ٜ اَو زَو ُٗ أَودْن َٔ ئِم ا فَو َٙو ٌَويْن ْٔنظُزْن إِم  .اُ

 
“Sesungguhnya ia melamar seorang wanita. Maka Nabi 

a bersabda (kepadanya), “Lihatlah wanita tersebut, 
karena dengan melihat akan lebih melanggengkan kasih 

sayang diantara kalian berdua.”58 
 

Batasan Ketika Nazhar 

Batasan-batasan saat proses nazhar adalah : 
 

 Katika nazhar wanita tersebut harus ditemani 
mahramnya. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, aku 

mendengar Nabi a bersabda; 

 

 ٍَ زَو ذْن َِو ْٚن  ا ُذ َٙو ؼَو َِو َٚو ََل  أَوٍج إِم زَو ِْن ا ًٌء تِم ُج َْ رَو َٛو ٍُ  َلَو يَوخْن

 
“Tidak diperbolehkan seorang laki-laki (bersama) 

dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut 
bersama mahramnya.”59 

 

                                                 
58

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1087. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 859. 
59

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2844 dan Muslim Juz 2 : 

1341, lafazh ini miliknya. 
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 Ketika nazhar diperbolehkan bagi seorang laki- lak i 
untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan 
wanita yang dinazhar. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟.  
 

Adapun jika laki- laki tersebut melihatnya secara 
sembunyi-sembunyi, maka diperbolehkan melihat 
apa saja yang dapat mendorongnya untuk untuk 

menikahi wanita tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu 
Hazm dan Dawud Azh-Zhahiri n. Diriwayatkan 

dari Muhammad bin Maslamah y, ia berkata; 

 

أَوجً  زَو ِْن ُد ا طَوثْن ُخ . خَو َرٝ َٔوظَوزْن ا، دَو َٙو َث ُ ٌَو ُد أَوذَوخَو ٍْن ؼَو جَو فَو
ا َٙو ًٍ ٌَو يْن َٔوخْن

ا فِم َٙو ٌَويْن ًَو ٌَٗو. إِم يْن
مِم ْٔندَو :  فَو أَو َٚو ا  ذَو َ٘و  ًُ ؼَو أَوذَوفْن

ايَو  مَو َُو  فَو ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

يِم اَّلَلِم ْٛن ُط ُة رَو ادِم : صَو
ُي  ْٛن َُو يَوُم ٍَ طَو َٚو  

ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

يَو اَّلَلِم ْٛن ُط ُد رَو ؼْن ِّم :  طَو
أَوٍج، فَوًلَو  زَو ِْن حَو ا ثَو طْن

ٍا خِم زَو ِْن ةِم ا ٍْن يْن لَو
ٝ اَّلَلُ فِم مَو ٌْن ا أَو إِمذَو

ا َٙو ٌَويْن ْٕنظُزَو إِم ْْن يَو  .تَو ْنصَو أَو
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“Aku pernah melamar seorang wanita. Maka aku 
bersembuyi dan mengintip wanita tersebut hingga 
aku dapat melihatnya di kebun miliknya. Lalu 

dikatakan kepada(ku), “Bagaimana engkau 
melakukan hal ini, sedangkan engkau adalah sahabat 

Rasulullah a?” Maka (aku) menjawab, “Aku 
mendengar Rasulullah a bersabda, “Jika Allah telah 

memberikan keinginan seorang laki- laki untuk 

melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia 
melihat wanita tersebut.”60 
 

 Ketika nazhar tidak diperbolehkan untuk menyentuh 
wanita yang dinazhar, karena wanita tersebut belum 

halal baginya. Diriwayatkan dari Ma‟qal bin Yasar 
y, bahwa Nabi  bersabda; 

 

  ٍ يْن ْٓن دَو ِم ِِم يَوٍط  خْن
ِّم ُْن تِم ُو

أْنصِم أَودِم ِم يْن رَو
َٓو فِم ْْن يُطْنؼَو َو اَو

 ُٗ ًُّض ٌَو أَوًج َلَو ذَوذِم زَو ِْن
َض اِم َّو ْْن يَو ْٓن أَو ِِم  ُٗ زٌء ٌَو يْن . خَو

 

“Jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan 
jarum besi, (maka itu) lebih baik baginya daripada 

ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”61 
 
 

 

                                                 
60

 HR. Ibnu Majah : 1864. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 98. 
61

 HR. Thabrani. Hadits in i d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 226. 
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 Ketika nazhar diperbolehkan untuk bertanya dan 
berbicara kepada wanita yang dinazhar, karena 
sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan 

yang biasa bukanlah aurat, ini berdasarkan pendapat 
yang kuat. Sebagaimana keumuman firman Allah q; 

 

ضٌء  زَو َِو  
ِٗم ثِم ٍْن يْن لَو

غَو اٌَذِم ْن فِم َّو يَوطْن يِم فَو ْٛن مَو ٌْن ا َٓو تِم ؼْن فَوًلَو ذَوخْن َو
ًفا ْٚن ُز ؼْن َِو ًَل  ْٛن َٓو لَو ٍْن ُل  .َٚو

 
“Maka janganlah kalian melunakkan ucapan (dalam 
berbicara) sehingga berkeinginanlah orang yang 

ada penyakit dalam hatinya, dan berbicaralah 
dengan perkataan yang baik.”62 

 

Catatan : 

 Nazhar bukanlah syarat sah pernikahan. Sehingga 

pernikahan tetap sah meskipun tanpa didahului 
dengan nazhar. Berkata Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah 5; 

“Pernikahan tetap sah meskipun pengantin laki- laki 
belum pernah melihat isterinya sebelumnya. 
Karena tidak melihat bukanlah menjadi alasan 

sebuah pernikahan  dinyatakan tidak sah. Sehingga 
hal ini menunjukkan bahwa nazhar bukanlah suatu 

yang wajib, dan pernikahan tetap sah meskipun 
tanpa nazhar.”63 

 

                                                 
62

 QS. Al-Ahzab : 32. 
63

 Majmu‟ Fatawa, 9/355. 
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 Nazhar tidak boleh dilakukan kecuali setelah 
memiliki dugaan yang kuat bahwa tawarannya 
untuk menikah diterima. Ini adalah pendapat 

Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Nazhar disyari‟atkan sebelum dilakukannya 

pernikahan. Baik itu dilakukan sebelum melamar 
atau setelahnya. Namun sebaiknya nazhar 
dilakukan sebelum melamar. Karena hal ini lebih 

menjaga perasaan wanita dan walinya, jika setelah 
nazhar tidak diteruskan ke jenjang pernikahan. 

 

 Nazhar boleh dilakukan lebih dari satu kali. Jika 

dengan sekali nazhar belum mendapatkan kejelasan 
tentang wanita yang akan dinikahi tersebut. Ini 
adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Foto tidak mencukupi sebagai nazhar, karena foto 
terkadang tidak seperti kondisi sebenarnya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 
 

 Diperbolehkan pula bagi laki- laki yang tidak dapat 
melihat calonnya, untuk mengutus seorang wanita 

yang dipercaya untuk menazharkannya, lalu wanita 
tersebut menginformasikan perihal calonnya 
kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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 Dianjurkan setelah nazhar kedua belah pihak (laki-
laki dan wanita) untuk beristikharah memohon 
petunjuk kepada Allah q; apakah melanjutkan ke 

jenjang pernikahan atau membatalkannya. Dari 

Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata, Nabi a 
bersabda; 

 

زِم  يْن ْٓن  َو
ِِم ِٓم  يْن رَو ؼَو وْن غْن رَو وَو زْن يَو ٍْن زِم فَو ِْن َو ااْن ُْن تِم ُ ُو َُ أَودَو َ٘و ا  إِمذَو

حِم  يْن َو زِم فَو ٌْن  ا

 
“Apabila salah seorang diantara kalian ragu 
dalam suatu urusan, maka hendaklah ia 

melaksanakan (Shalat Istikharah) dua raka‟at di 
luar shalat fardhu.”64 

 

 Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan 

Shalat Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi 
pilihannya dapat berupa kelapangan hati dalam 
menerimanya atau kecenderungan hati secara tabiat. 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, 
maka segala (sesuatu) yang hatinya terasa lapang 
dan urusan yang dimudahkan baginya adalah yang 

Allah pilihkan baginya.”65 

 

 
                                                 

64
 HR. Bukhari Juz 1 : 1109. 

65
 Majmu‟ Fatawa, 10/539. 
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KHITHBAH 

 
 

Khithbah artinya melamar seorang wanita untuk 
dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, 

namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang 
laki- laki dapat melamar wanita kepada walinya. 
Diriwayatkan dari „Urwah y; 

 

حَو إِمٌَوٝ أَوتِميْن  شَو
ااِم طَوةَو ػَو َُو خَو ٍَ طَو َٚو  

ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو َي صَو َْ إٌَثِم أَو

زٍ   تَوىْن

 
“Bahwa Nabi a melamar „Aisyah i kepada Abu Bakar 

y.”66 

 

Catatan : 

 Seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan 
wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada 

orang yang shalih. Diriwayatkan dari „Abdullah bin 
„Umar  p, ia berkata; 

 

ايَو  ُح لَو فْن َو دْن دَو َّو َٓو ذَو َويَ يْن
طَابِم دِم ٌْنخَو َٓو ا زَو تْن َّو َْ ُػ أَو

ُرهَو  َوىَوذْن ْْن  ِم ْندَو أَٔو ُد إِم ٍْن ُم ٍز فَو ُد أَوتَوا تَوىْن يْن ُز ٌَومَو َّو ُػ

                                                 
66

 HR. Bukhari Juz 5 : 4793. 
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ا  َٙو طَوثَو َُ خَو يَو ثُ
اٌِم ثِمثْنُد ٌَويَو ٍَو زَو فَو َّو ْٕندَو ُػ حَو تِم فْن َو دَو

َُو  ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

ُي اَّلَلِم ْٛن ُط  رَو

 
“Ketika Hafshah i menjadi janda, „Umar bin 

Khaththab y berkata, “Aku menemui Abu Bakar 

y lalu aku berkata, “Jika engkau bersedia, engkau 

akan aku nikahkan dengan Hafshah binti „Umar 
p.” Aku menunggu (keputusannya) selama 

beberapa malam. Kemudian Hafshah i dilamar 

oleh Rasulullah a.”67 

 
Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- „Asqalani 5; 

“Dalam hadits tersebut terdapat dalil  bahwa 
seorang boleh menawarkan anak perempuannya 

atau siapa pun yang menjadi tanggungannya, 
kepada orang yang shalih. Karena padanya terdapat 
manfaat yang (akan) kembali kepada perempuan 

yang ditawarkan tersebut. Dan tidak perlu malu 
melakukan hal itu.”68 

  

 Wanita yang sudah baligh dan bijak boleh dilamar 
langsung melalui dirinya. Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan dari Ummu Salamah i, ia berkata; 

 

                                                 
67

 HR. Bukhari Juz 5 : 4850. 
68

 Fathul Bari, 9/83. 
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َُو  ٍَ طَو َٚو  
ِٗم
يْن ٍَو ٍَٝ اَّلَلُ ػَو  صَو

ُي اَّلَلِم ْٛن ُط ًَو إِمٌَوَي رَو طَو أَورْن
 ُٗ يْن ٌَو

ِٕم طُُث حَو يَوخْن رَوؼَو ٍْن ُٓ أَوتِميْن تَو ُة تْن
ا ِم  دَو

 
“Rasulullah mengutus Hathib bin Abi Balta‟ah 

kepadaku yang melamarku untuk beliau.”69 
 

 Dianjurkan bagi seorang laki- laki yang akan 

melamar untuk meminta pendapat kepada orang 
yang terpercaya. Dan orang yang dimintai pendapat 

tersebut harus berkata jujur, walaupun dengan 
menyebutkan kekurangannya. Dan dalam hal ini 

bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan. 
Diantara dalilnya adalah hadits dari Fatimah binti 
Qais i, yang meminta pendapat kepada 

Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

ا  َِ أَو َٚو ِٗم  اذِممِم ْٓن ػَو ُٖ ػَو ا ُغ ػَو َو ٍُ فَوًلَو يَو َو ْٙن ْٛن جَو ا أَوتُ َِ أَو
 ُٗ ايَو ٌَو َِو نٌء َلَو  ْٛن ٍُ يَوُح فَوُ ؼْن ِٚم ا ؼَو ُِ 

 
“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang 

tidak pernah meletakkan tongkatnya dari 
pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang 
laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”70 

 

                                                 
69

 HR. Muslim Juz 2 : 918. 
70

 HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh in i miliknya, Nasa‟i Juz 

6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.  
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 Tidak ada lafazh khusus dalam melamar. Lamaran 
sah dengan lafazh apapun yang menunjukkan 
permohonan untuk menikahi seorang wanita.  

 

 Apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang 

laki- laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah 
(lamarannya telah diterima), maka tidak halal bagi 

laki- laki lainnya untuk melamar wanita tersebut. Ini 
merupakan kesepakatan para ulama‟. Sebagaimana 
hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia 

berkata Rasulullah a bersabda; 

 

َلَو  َٚو ِٗم  يْن
غِم أَوخِم ٍَوٝ تَويْن ًُ ػَو ُغ اٌَزُج يْن ٍَوٝ َلَو يَوثِم طُُة ػَو يَوخْن

حِم  ثَو طْن ِٗم  خِم يْن
 أَوخِم

 
“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas 

penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang 
(laki-laki) melamar (wanita) yang (sudah) dilamar 
(oleh) saudaranya.”71 

 
Namun jika pelamar pertama (yang sudah diterima) 

memberikan izin kepada laki- laki lain untuk ikut 
melamar, maka ia boleh ikut melamarnya. Hal ini 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 

„Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

                                                 
71

 HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1413. 
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ٍَوٝ  طُُة ػَو َلَو يَوخْن َٚو ِٗم  يْن
غِم أَوخِم ٍَوٝ تَويْن ًُ ػَو ُغ اٌَزُج َلَو يَوثْن
 ُٗ َْو ٌَو ْْن يَو ْنذَو ََل أَو ِٗم إِم يْن

حِم أَوخِم ثَو طْن  .خِم

 
“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas 

penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang 
(laki-laki) melamar (wanita) yang masih dilamar 
(oleh) saudaranya. Kecuali (jika pelamarnya) 

memberi izin kepadanya ”72 
 

 Apabila belum ada kesepakatan (untuk menikah) 
antara laki- laki yang melamar dengan wanita yang 

dilamarnya (belum ada keputusan lamarannya 
diterima atau ditolak), maka diperbolehkan bagi 
laki- laki lain untuk melamar wanita tersebut. Hal 

ini berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais i, 

yang dilamar oleh dua orang, yaitu; Abu Jahm 
dengan Mu‟awiyah, sehingga Rasulullah a 

bersabda; 
 

ا  َِ أَو َٚو ِٗم  اذِممِم ْٓن ػَو ُٖ ػَو ا ُغ ػَو َو ٍُ فَوًلَو يَو َو ْٙن ْٛن جَو ا أَوتُ َِ أَو
 ُٗ ايَو ٌَو َِو نٌء َلَو  ْٛن ٍُ يَوُح فَوُ ؼْن ِٚم ا ؼَو ُِ 

 
 

 

                                                 
72

 HR. Bukhari Juz 5 : 4848 dan Muslim Juz 2 : 1412, lafazh ini 

miliknya. 
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“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang 
tidak pernah meletakkan tongkatnya dari 
pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang 

laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”73 
 

Dalam hadits di atas Fatimah binti Qais i belum 
menerima lamaran salah satu dari keduanya, hingga 

ia bermusyawarah dengan Rasulullah a. 

 

 Diperbolehkan membuat perantara untuk melamar 
seorang wanita. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Ibnu „Abbas p, Rasulullah a bersabda kepada 

Barirah; 
 

ا  َّو َٔ ايَو إِم يْن لَو
ُزِٔم ُِ يَو اَّلَلِم ذَو ْن ْٛن ُط اٌَودْن يَوا رَو ِٗم لَو رِم ؼْن اجَو ْٛن رَو ٌَو
ِٗم  يْن
يْن فِم
حَو ٌِم اجَو اٌَودْن َلَو دَو ُغ لَو فَو َوا أَو ْن  .أَٔو

 
“(Maukah) seandainya engkau kembali menjadi 

isterinya (Mughits)?”  Barirah berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku (akan 
hal itu)?” Rasulullah a bersabda, “Tidak, aku 

hanya perantara.” Barirah menjawab, “Aku tidak 

memerlukannya (lagi).”74 
 
 

                                                 
73

 HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh in i miliknya, Nasa‟i Juz 

6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.  
74

 HR. Bukhari Juz 5 : 4979, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2231, 

dan Ibnu Majah : 2075. 
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 Setelah proses lamaran laki- laki yang melamar 
belum halal untuk melakukan apa pun terhadap 
wanita yang dilamarnya, karena statusnya masih 

orang lain. 
 

 Setelah lamaran, wanita dan laki- laki masih berhak 
untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke 

jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut 
benar, maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika 
pembatalan tersebut tidak ada sebabnya, maka ini 

hukumnya adalah makruh. Karena lamaran seperti 
ikatan janji dan Allah q membenci orang-orang 

yang tidak menepati ucapan janjinya. Allah q 

berfirman; 
 

ّدِم  يَوا ْٛن ُؼُم ٌْن ا ا تِم ْٛن ُف ْٚن ا أَو ْٛن ُٕ َِو َٓو آ يْن ا اٌَذِم َٙو  أَويُّض
 

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah 
janji-janji (kalian).”75 

 

Dan juga firman-Nya; 
 

َْو  ْٛن ٍُ ؼَو ا َلَو ذَوفْن َِو ا  ْٛن ٌُ ْٛن ْْن ذَوُم  أَو
ْٕن َو اَّلَلِم ًرا ػِم مْن َِو ُثزَو   .وَو

 

“Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian 
mengatakan apa-apa yang tidak kalian 

kerjakan.”76 

                                                 
75

 QS. Al-Mai‟dah : 1.  
76

 QS. Ash-Shaf : 3. 
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 Ketika seorang wanita telah dilamar oleh sorang 
laki- laki yang baik agama dan akhlaknya dan 
wanita tersebut telah menyetujuinya, maka 

hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal 
ini untuk menghindari munculnya fitnah. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata, 
Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ مَو ٍُ ُخ َٚو  ُٗ َٕو يْن َْو ّدِم ْٛن ضَو ْٓن ذَوزْن َِو ُْن  ُى ٌَويْن طَوةَو إِم ا خَو إِمذَو
ضِم  َورْن َٕوحٌء فِمي ااْن رْن ْٓن فِم ا ذَوُى ْٛن ٍُ ؼَو ََل ذَوفْن ُٖ إِم ْٛن ُج ِّٚرِم شَو فَو

يْن ٌء   زِم اّدٌء ػَو فَوظَو َٚو
 

“Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar 

(anak perempuanmu), yang (ia telah) engkau 
ridhai agama dan akhlaknya, maka (segera) 
nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi 

fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”77 
 

 Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, 

sehingga pelanggaran dalam hal khithbah tidak 
menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟. 
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1084, Hadits ini d ihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1868. 


