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ARTI “MAHRAM”

o Etimologi: Kata “Mahram” merupakan bentuk “Mashdar Mim” dari kata

“Hurmah” yang bermakna: Sesuatu yang tidak boleh dilanggar karena

sebuah tanggung jawab, hak, pertemanan atau yang lain. “Tanah Haram”

artinya tempat yang disucikan. “Hurmah” juga bermakna kehormatan.

o Terminologi: Wanita-Wanita yang haram dinikahi, baik bersifat mu’abbad

(selamanya) atau mu’aqqat (sementara).



SEBAB DAN MACAM KEMAHRAMAN

o Ada empat sebab kemahraman: (1). Jihah Nasab, (2). Jihah

Radha’, (3). Jihah Mushaharah, (4). Jihah Jama’ 

o Oleh sebab itu, kemahraman terbagi menjadi dua: (1). 

Mu’abbad (Selamanya), yaitu sebab no 1 hingga 3, (2). 

Mu’aqqat (Sementara), yaitu sebab no 4. 



MAHRAM MU’ABBAD

(1) NASAB



KAIDAH DALAM MENGENALI MAHRAM SEBAB NASAB

(Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, [AL-Bajuri, 2/610]): 

1. Ushul al-Insan: Ibu dan nenek (ibunya ibu dan ibunya ayah), dan terus ke atas tanpa

batas. 

2. Furu’ al-Insan: Anak pr., cucu pr (anak perempuan dari anak pr/lk), dan terus ke

bawah. 

3. Furu’ al-Abawain aw Ahadihima: Sdr2 perempuan (kandung/seayah/seibu), anak2 pr 

mereka, dan cucu2 pr mereka, dan terus ke ke bawah

4. Thabaqah Ula (Lapis pertama) dari anak kakek/nenek: ‘Ammah (bibi dari ayah)/Khalah

(bibi’ dari ibu); baik bibi sendiri atau bibinya ayah, ibu, kakek, atau nenek.  



ANAK HASIL ZINA?

 Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Karena itu, 

menurut pendapat Mu’tamad, hukumnya halal disertai kemakruhan anak

perempuan yg lahir dari hasil zina dinikahi oleh ayah biologisnya. 

 Sebab, “air zina” tidak ada nilainya, dg bukti tidak adanya semua hukum yg

berkaitan dg anak; seperti hak waris, dll. (ar-Rafi’i, as-Syarh al-Kabir, 8/30)

 Oleh sebab itu, anak radha’ah dari air susu hasil zina juga bukan mahram 

bagi laki-laki yg menyebabkan adanya air susu tersebut. (al-Bajuri, 2/611)



ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN?

 Status nasab anak yg lahir dari seorang istri l dari spermanya sendiri sendiri, namun melalui
inseminasi buatan, harus dilihat proses pengambilan sperma: 

1. Melalui cara yang jelas halal (misalnya masturbasi oleh istri): Terjalin hubungan nasab

2. Melalui zina: Tidak ada hubungan nasab.

3. Melalu cara yg haram selain zina:

 Ibn Hajar dalam Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj: Ada dua kemungkinan untuk kasus onani
oleh tangan suami sendiri, Pertama: Tidak ada hubungan nasab antara anak dan pemilik “air”
karena keluar dengan cara yg haram. Kedua: Ada hubungan nasab, mengingat hukum onani oleh
tangan sendiri dibolehkan oleh Sebagian fuqaha’.

 Kemungkinan pertama lebih dekat. Sebab, agar terajdi hubungan nasab, kata Ibn Hajar, harus
terwujud dua syarat: halal saat keluar “air” dan halal saat masuknya. Oleh sebab itu al-Bajuri
(3/611) menyatakan: Anak yg lahir dari hasil onani dg tangan selain istri tidak termasuk mahram.

 As-Syarwani dalam Hasyiyah-nya atas Tuhfah: Tetap ada hubungan nasab. Sebab, kata beliau
syaratnya yang penting “air” tidak tumpah dari zina.



HIKMAH KEHARAMAN MENIKAHI MAHRAM NASAB

o Selain alasan medis, yakni lemahnya keturunan akibat pernikahan dg sesame

kerabat (Az-Zuhaily, Mausu’ah al-Fiqh, 8/136), menegakkan system keluarga di

atas landasan sinta dan kasih sayang yg tulus, tidak bercampur dg kepentingan.

Dengan diharamkan, menjadi putus keinginan untuk menikahi mereka dan

menjadi sempurna kesatuan dan persatuan yg bersih.

o Sementara, jika dibenarkan menikahi mereka, justru dapat memutus hubungan

kekarabatan yg biasanya disebabkan oleh pertengkaran suami-istri. 

Padahal, memutus kekarabatan adalah haram. Oleh karena itu, perkara yg

mengantarkan kepada keharaman (menikahi kerabat) adalah haram. (al-Kasani, 

Badai’ as-Shanai’, 2/257)



MAHRAM MU’ABBAD

(2) MUSHAHARAH



EMPAT GOLONGAN MAHRAH KARENA MUSHAHARAH

1. Zawjatul Ushul: Istri ayah, istri kakek, dst ke atas tanpa batas. Tidak ada

persyaratan terjadi hubungan badan. Perlu dicatat bahwa yang mahram di sini, 

hanya istrinya ayah, kakek, dst., bukan anak perempuan atau ibu mereka. 

2. Zawjatul Furu’: Istri anak atau cucu, dst. ke bawah, baik cucu ashobah maupun

dzawil arham. Baik terjadi hubungan badan atau belum. Dan meski sudah pisah

karena cerai atau mati. 

3. Ushul az-Zawjah: Ibu istri, nenek istri, dst. ke atas tanpa batas. Baik dari jalur ayah 

atau ibu. Baik sudah terjadi bubungan badan dg istri atau belum. 

4. Furu’ az-Zawjah: Anak, cucu, dan keturunan istri (mantan istri) yg sudah pernah

dukhul dengannya.  



KASUS ANAK MANTAN ISTRI

 Desi menikah dengan Doni dan telah terjadi hubungan badan. Kemudian

cerai. Lalu Desi menikah dengan Topan lahir seorang anak perempuan

bernama Ratna. Apakah ratna mahram bagi Doni? 

 Jawabannya: Benar, Ratna dan anak-anak, serta cucu Ratna adalah

mahram bagi Doni. 

 Al-Mawardi: Rabibah adalah anak pr istri dan anak-anak perempuannya. 

Termasuk rabibah adalah cucu perempuan dari anak laki-lakinya istri dan 

anak-anak perempuannya (cucu)”. [al-Hawi al-Kabir, 9/201) 



KAIDAH PENTING!!

 Para fuqaha’ dalam masalah musharah ini merumuskan kaidah

penting yang terkenal:

يحرمباألمهاتوالدخول, األمهاتيحرمالبناتعلىالعقد

البنات

“Meng-akad-i perempuan-perempuan menyebabkan haramnya meng-

akad-i ibu dan nenek-neneknya. Menggauli para ibu, menyebabkan

haramnya meng-akad-i semua anak dan cucu perempuan mereka”. 



HIKMAH  KEMAHRAMAN SEBAB MUSHAHARAH

 Ad-Dahlawi: Hikmahnya adalah mencegah rebutan dan 

pertengkaran yang dapat terjadi antara kerabat, bisa dengan

melepaskan ikatan seorang istri dari suaminya, dengan rebutan

suami. (Hujjatullah al-Balighah, 2/97)



MAHRAM MU’ABBAD

(3) RADHA’



RADHA’AH MENGHARAMKAN SEMUA YANG DIHARAMKAN OLEH 

SEBAB NASAB

1. Ibu, nenek (dst ke atas) dari rdha’

2. Anak, cucu (dst ke bawah) dari rdha’

3. Anak, cucu (dst ke bawah) dari ibu dan ayah dari radha’

4. Bibi’ dari radha’ (sdr pr ibu dan sdr pe ayah dari rdha’)

5. Ibu dari radha’, nenek dari radha’ (dst ke atas)-nya istri.

6. Istri ayah, kakek (dst ke atas) dari radha’

7. Istri anak, istri cucu (dst ke bawah) dari rdha’. 

8. Anak pr istri, cucu pr istri (dst ke bawah) dari radha’



HIKMAH MAHRAM KARENA RADHA’AH

 Terbentuknya kontruksi tubuh manusia dari air susu. Air susu soerang

Wanita menumbuhkan daging sang anak dan mengembangkan

tulangnya. Seperti dikatakan hadits Abu Dawud dan Ibn Majah: 

اللحموأنبتالعظمأنشزماإالرضاعال

“Tidak ada radha’ kecuali yg mengembangkan tulang dan menumbuhkan

daging”.

 Oleh sebab itu, dengan radha’, wanita yang menyusui menjadi ibu bagi

anak yg disusui. 



SYARAT RADHA’ YANG MENGHARAMKAN

1. Wanita pemilik air susu masih hidup saat diambil air susunya

2. Anak yg disusuinya belum genap usia 2 tahun

3. Disusui sebanyak lima kali yang terpisah, di mana masing-

masing sampai ke dalam pencernaan anak bayi tsb. 



MAHRAM MU’AQQAT

( JAMA’)



TIGA GOLONGAN WANITA YG HARAM DINIKAHI SEBAB JAMA’ 

(MENGHIMPUN DALAM SATU IKATAN PERNIKAHAN)

1. Saduara pr istri

2. ‘Ammah (bibi’ istri dari ayah)

3. Khalah (bibi dari ibu)

===

Kaidah: 

األخرىعليهحرمتذكراقدرتأيتهماامرأتينكلبينالجمعيحرم

“Haram mengihimpun antara setiap dua orang perempuan yang jika salah 
satunya diandaikan menjadi laki-laki maka haram menikah dengan

perempuan tsb”. (Mughni al-Muhtaj, 3/180)



وهللا تعالى أعلم بالصواب


