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PERHATIAN 

 

1. Dalam buku kami hanya membahas darah 
wanita sesuai konteks fikih. Saran kami jika 
terjadi hal-hal di luar kewajaran segeralah 
memeriksakan diri ke dokter untuk 
menghidari hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Dalam setiap cetak, selalu ada saja yang 
kami ubah, baik mengenai contoh maupun 
susunan redaksi. Tujuannya agar labih mu-
dah dipaham. Oleh karenanya jika ada ket-
erangan atau contoh yang sulit dipaham 
sudilah kiranya memberi masukan baik 
melalui fb (Nur Hasyim S Anam II), hp/wa 
+6282334666643. 

 Dan jika ada perbedaan keterangan hukum 
di antara beberapa edisi maka edisi tera-
khir yang benar. 
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DIKLAT YANG PENUH KESAN 

Bismillah wal hamdulillah. 20 Oktober 2019 
saya diklat di Masjid Agung Banjaran atas 
undangan almarhumah sdri Nabila Tinezia W. 
Kusuma (terlahir 28/5/2001) Ketua PAC 
IPPNU Kec. Banjaran Kab. Bandung. Diklat ini 
sangat berkesan karena saya ikut menjadi 
saksi semangat almarhumah berkhidmah 
terhadap ilmu dan agama hingga detik-detik 
terakhir menjelang koma yang berakhir wafat 
tepat sebulan setelah diklat (21/11/2019). 
Kesan yang sangat mendalam. Maka tidak 
berlebihan jika keberadan gadis hebat ini 
saya kenang dengan menjadikan wajahnya 
sebagai lukisan di sampul buku ini. Selamat 
jalan Nabila. Semua yang mengenalmu 
bersaksi atas kebaikanmu. Insya Allah engkau 
ahli surga. Laha alfatihah. 

Atas berkah almarhumah Nabila pula saya 
mendapatkan anugerah dipertemukan 
dengan orang sholeh yakni Gus Mahmud 



 

Pengantar Cetakan ke-22 – 9 

(putra KH. Nawawi Yunus Jamsaren Kediri) 
khodim Pondok Pesantren Mubarokul Huda 
Kamasan Banjaran Bandung. Beliau 
menceritakan bahwa banyak anak didiknya di 
SDI Maslakul Huda Sindangpanon Banjaran 
sudah haid sejak kelas 4. Jadi menurut beliau 
mestinya masalah haid ini sudah diberikan 
sejak usia SD. Sebab jika tidak dibekali dengan 
ilmu terkait masalah ini dikhawatirkan banyak 
ibadahnya yang kacau balau.  

Beliau mengusulkan bagaimana seandainya 
buku ini dijadikan beberapa jilid. Untuk jilid 
satu sekiranya membahas hal-hal mendasar 
yang bisa dijadikan pelajaran di SD beliau. 

Usulan ini sangat menarik. Makanya buku ini 
sekarang hadir dalam 3 jilid. 
 Jilid I untuk pemula. 
 Jilid II untuk menengah. 
 Jilid III untuk tingkat lanjut 

Pada jilid 1 saya menulis hal-hal mendasar 
yang sangat urgen diketahui wanita. Dengan 
bahasa yang --insya Allah-- mudah dipaham. 
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Harapan saya kewajiban kaum hawa 
mempelajari bab haid bisa tercukupi pada 
jilid 1 tanpa membaca jilid 2. Kecuali jika ingin 
mendalaminya semisal di pesantren dll. 

Akhir kata terimakasih kepada Gus Mahmud 
dan semoga apa yang dilakukan beliau 
dengan masukkan haid sebagai materi 
pembelajaran di SDI Maslakul Huda menjadi 
inspirasi bagi lembaga pendidikan yang lain 
mengingat urgennya masalah ini.  

Sumurnangka, 1 Rajab 1441/25 Feb 2020 
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MUKADIMAH 

Alhamdulillah, shalawat dan salamnya 
semoga tetap tercurahkan ke haribaan 
baginda Nabi besar Muhammad saw. 

Awal penulisan buku ini adalah karena kami 
diminta untuk menyampaikan materi haid 
dalam sebuah diklat. Panitia meminta kami 
untuk menyiapkan makalah untuk dibagikan 
kepada peserta. Pada kebiasaannya sebuah 
makalah disajikan dalam beberapa lembar 
folio. Makalah yang sedemikian biasanya 
akan diabaikan setelah selesai seminar atau 
diklat bahkan tidak jarang langsung hilang 
tanpa bekas. Maka saya berinisiatif lembar 
makalah yang diminta itu kami sajikan dalam 
bentuk buku. Maka jadilah buku yang 
sekarang ada di tangan pembaca ini. 

Penulisan buku ini kami persiapkan untuk 
semua kalangan, baik santri utamanya orang 
awam. Oleh karenanya sebisa mungkin buku 
ini bisa dipaham dengan mudah oleh orang 
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awam.  

Secara umum, buku ini kami tulis dengan 
merujuk kepada berbagai literatur dalam 
mazhab Syafi’i. Namun demikian, kami juga 
ada sedikit menyertakan pandangan dari 
mazhab yang lain sebagai perbandingan.  

Kami yakin apa yang ada pada buku ini 
sangatlah jauh dari sempurna. Dan kami 
sangat berterimakasih kepada anda yang 
berkenan memberikan saran. Semoga 
bermanfaat. Amin 

Sumurnangka, 19 D. Hijjah 1426/19 Januari 
2006 
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TENTANG HAID 

A. Apakah Haid Itu? 

Sudah menjadi kodrat kaum wanita, yang 
memasuki usia akil balig (setelah genap usia 9 
th hijriyah atau lebih) mengeluarkan darah 
melalui kemaluannya.[1] 

Dari mana darah itu berasal ? Darah itu 
berasal dari rahim. Itulah yang disebut darah 
haid. Dan untuk selanjutnya darah itu akan 
keluar secara berkala biasanya sebulan sekali. 

Wanita yang usai melahirkan juga mengalami 
pendarahan. Itu bukan haid melainkan nifas. 

Jadi haid adalah darah yang keluar dari rahim 
secara berkala melalui kemaluan – bukan 
setelah melahirkan– pada usia dewasa (genap 
usia 9 tahun hijriyah). 

                                                           
1 Untuk selanjutnya setiap ada kata pendarahan maka 
yang dimaksud adalah keluar darah melalui kemaluan. 
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B. Bagaimana Hukum Belajar Haid? 

Belajar haid bagi wanita adalah fardlu ain 
(wajib bagi setiap orang). Sebab haid terkait 
dengan berbagai kewajiban sebagai 
muslimah, semisal tentang shalat yang wajib 
dikerjakan dll. Dan setiap setiap wanita pasti 
mengalaminya. 

Karena belajar haid itu fardlu ain maka suami 
tidak boleh melarang istrinya keluar rumah 
untuk belajar haid. Dan si istri tetap wajib 
keluar walau dilarang suami. Kecuali bila 
suami sanggup belajar lalu mengajarkan 
kepada istrinya.[2] 

Bagaimana jika suami bisa mendatangkan 
guru ke rumah agar bisa mengajari istrinya ? 
Apakah suami tetap tidak boleh melarang 
istrinya keluar rumah untuk belajar haid? 
Saya tidak menemukan keterangan pada 
situasi yang sedemikian. Pandangan saya 
suami tetap tidak boleh melarang istrinya 
untuk belajar di luar. Hal ini sesuai maqalah 
                                                           
2 Minhaj al-Qawim, 100. Hasyiyat al-Bajuri 1/113 
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"Ilmu itu didatangi bukan datang". Jadi bukan 
guru yang mendatangi kita melainkan kita 
yang mendatangi guru. 

Bagi pria hukum belajar haid adalah fardlu 
kifayah. Kecuali pada hal-hal yang berkaitan 
langsung dengan dirinya semisal tentang 
hukum menggauli wanita yang haid dll maka 
hukum mempelajarinya fardlu ain. 

C. Berapa Usia Wanita Bisa Haid? 

Darah yang keluar melalui kemaluan wanita 
bisa disebut haid jika perempuan itu 
setidaknya sudah genap berumur 9 tahun 
(menuju tahun ke-10) kurang 16 hari 
Hijriyah.[3] Jika keluar darah sebelum 
mencapai usia tersebut maka tidak disebut 
haid. 

Perhatikan contoh berikut : 

                                                           
3 Lebih tepatnya usia 9 tahun kurang yang tidak sampai 
16 hari (15 hari 23 jam 59 menit 59 detik). Hasyiyat al-
Jamal, 1/236. 
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20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bukan Haid Haid

9
 Tah

u
n

Hari Menuju Genap Usia 9 Tahun

Contoh A hukumnya haid sebab keluar di usia 
haid (9 tahun kurang 16 hari). Contoh B 
bukan haid. 

Wanita yang mengalami pendarahan  
beberapa hari sebelum usia minimal haid (9 
tahun kurang 16 hari). Dan terus keluar 
hingga memasuki usia minimal haid. Maka 
yang dihukumi haid hanya darah yang masuk 
pada usia minimal haid. Misalnya jika 
mengalami pendarahan 17 hari  pada usia 9 
tahun kurang 20 hari. Maka 4 hari pertama 
dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 13 
hari berikutnya dihukumi haid.[4]  

Perhatikan tabel berikut : 

Wanita yang lanjut usia biasanya tidak haid 
lagi. Tapi jika mengalami pendarahan tetap 
dihukumi haid. 

                                                           
4 Hasyiyat a-Jamal, 1/236. 
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Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 2416
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D. Warna Darah Haid 

Darah haid itu bermacam ada yang keruh, 
kuning, coklat, merah dan hitam. 

Pada kebiasaannya menjelang menstruasi 
wanita mengalami keputihan (keruh atau 
kuning). Bagaimana hukumnya cairan keruh 
tersebut? Jika mengacu pendapat qaul ashah 
maka cairan keruh atau kuning tersebut haid. 

E. Masa Haid 

Darah yang keluar bisa dihukumi haid jika 
mencapai jumlah 24 jam.  

Jadi minimal masa haid adalah 24 jam jika 
darahnya keluar terus.  

Darah yang keluar dalam masa 24 jam namun 
tidak keluar terus maka bukan haid sebab 
jumlah darahnya tidak mencapai 24 jam.  

Perhatikan tabel berikut : 
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Contoh A hukumnya haid sebab mencapai 24 
jam. Sedang contoh B bukan haid sebab 
keluar hanya 23 jam (tidak mencapai 24 jam). 

Maksimal masa haid 15 hari 15 malam (360 
jam) walaupun putus-putus, namun bila 
dijumlah darahnya mencapai 24 jam atau 
lebih. 
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Wanita yang mengeluarkan darah haid wajib 
langsung berlaku hukum haid tanpa harus 
menunggu 24 jam. Jika sebelum 24 jam darah 

Contoh A B C D E

Tanggal Keluar Keluar Keluar Keluar Keluar

1 2 Jam 1 Jam 12 Jam 5 jam 5 jam

2 2 Jam 1 Jam

3 2 Jam 1 Jam

4 2 Jam 1 Jam

5 2 Jam 1 Jam 5 jam 5 jam

6 2 Jam 1 Jam

7 2 Jam 1 Jam

8 2 Jam 1 Jam

9 2 Jam 1 Jam 5 jam 5 jam

10 2 Jam 1 Jam

11 2 Jam 1 Jam

12 2 Jam 1 Jam 5 jam 5 jam

13 2 Jam 1 Jam

14 2 Jam 1 Jam

15 2 Jam 1 Jam 12 Jam 5 jam

Total 30 Jam 15 Jam 24 Jam 25 Jam 20 Jam

Hukum Haid
Bukan

Haid
Haid Haid

Bukan

Haid
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tersebut bersih maka ulama sepakat bahwa 
dia wajib langsung berlaku suci (wajib shalat 
tapi tidak perlu mandi sebab darahnya belum 
mencapai 24 jam). Jika keluar lagi maka 
berlaku haid lagi dst.[5] 

Misalnya :  

Jam Hukum 

03.00 - 07.00  
keluar 

 Subuh tidak boleh shalat 

07.00 – 17.00  
bersih 

Dhuhur dan asar wajib 
shalat tidak wajib mandi 

17.00 – 20.00  
keluar 

Maghrib tidak boleh shalat  

20.00 bersih Isya wajib shalat tanpa 
mandi 

Dalam contoh di atas subuh dan maghrib 
tidak boleh shalat sebab dalam posisi keluar. 
Bagaimana jika ternyata total darahnya tidak 
sampai 24 jam dalam 15 hari, misalnya dalam 
contoh di atas memang darah benar-benar 
berhenti jam 20.00 dan tidak keluar lagi 
                                                           
5 Al-Ibanah wa al-Ifadlah fi Ahkam al-Haid, 17 
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sampai 15 hari? Maka subuh dan maghrib 
tersebut wajib diqadha sebab ternyata darah 
tersebut bukan haid sehingga wajib shalat. 

Kaidah:[6] 

Darah tak sampai dua puluh empat 
Jikalau bersih wajiblah shalat 
Janganlah shalat saat kembali 
Setelah bersih shalatlah lagi 

Wanita yang mengeluarkan darah putus-
putus selama 15 hari 15 malam tetapi setelah 
dijumlahkan masa keluarnya tidak sampai 24 
jam, tidak dihukumi haid.  

Kaidah: 

Sedikitnya haid dua puluh empat 
BIla tak sampai wajiblah shalat 
Walau keluar di lima belas 
Makanya catat biarlah jelas  

Wanita yang ragu apakah darahnya mencapai 
24 jam atau tidak, maka menurut Imam Ibnu 
Hajar bukan haid. Beda dengan pendapat 

                                                           
6 Dari lagu Kaidah Istihadlah. Lihat halaman terakhir. 
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Imam Ramli.[7] 

Pendarahan yang terjadi saat hamil asalkan 
mencapai 24 jam dan tidak bersamaan 
kontraksi (sakit perut tanda akan melahirkan) 
akan melahirkan hukumnya haid.[8] 

Jika keluar bersamaan kontraksi maka bukan 
haid kecuali jika bersambung dengan darah 
sebelumnya dan totalnya mencapai 24 jam.[9] 

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali 
pendarahan saat hamil bukan haid.[10] 

F. Masa Suci 

Minimal suci yang memisah antara dua haid 
adalah 15 hari 15 malam (360 jam). 
Maksimalnya tak terbatas. 

                                                           
7 Itsmid al-Ainain hamisy Bughyat al-Mustarsyidin, 14 
8 Haid yang terjadi saat hamil tidak dianggap dalam hi-
tungan iddah (al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, 2/385) 
9 Taqrir al-Syekh Abdurrahman al-Syirbiny ala al-Ghuror 
al-Bahiyah Syarh al-Bahjah, 1/584. 
10 Fath al-Wahab, 1/27 
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Wanita yang keluar darah 5 hari lalu bersih 15 
hari. Setelah itu keluar lagi 3 hari. Maka 5 hari 

pertama hukumnya haid. Lalu suci 15 hari 
kemudian haid lagi 3 hari. Dalam contoh ini si 
wanita dalam sebulan mengalami haid 2 kali. 
Lihat tabel : 

Darah yang sudah mencapai 24 jam, setiap 
bersih wajib langsung berlaku suci (shalat dan 
wajib mandi) tidak boleh menunggu hingga 
keluar waktu shalat. Inilah pendapat yang 
mu’tamad.[11] 

Jika meruju kepada pendapat lain[12] maka 
saat bersih boleh tidak langsung mandi (tidak 
shalat). Dengan syarat : 

                                                           
11 Hasyiyat al-Jamal, 1/246.  
12 Pendapat Imam ar-Rofi’i saat bersih jika belum 
mencapai masa adatnya dan adatnya putus-putus maka 
wajib menunggu. Tidak boleh shalat. Al-Ibanah wal 
Ifadlah, 36.  
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1.  Belum mencapai masa adatnya.[13] 
2. Adat haidnya putus-putus. 

Misalnya wanita yang adat haidnya 9 hari dan 
putus-putus. Dia mengalami pendarahan dua 
hari, dan bersih. Maka ia boleh menunggu 
(tidak shalat) hingga hari ke 9. Namun jika 
ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia harus 
mengqadha’ shalatnya.  

Kalau sudah melewati masa adatnya, semisal 
jika adat haidnya 10 hari. Dia mengalami 
pendarahan 11 hari lalu bersih. Maka dia 
wajib langsung berlaku suci (shalat dan 
mandi).  

Kaidah: 

Darah berhenti stlah dua empat 
Boleh menunggu tak langsung shalat 
Asalkan tidak setelah adat 
Dan adat haidnya tersendat-sendat 

Kapan darah itu dianggap bersih ? Dan 
bagaimana cara mengetahuinya? Untuk 

                                                           
13 Yang dimaksud adat haid ialah jumlah haid terakhir. 
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mengetahui darahnya sudah bersih atau 
belum hanya bisa dilakukan dengan cara 
menempelkan kapas (atau semacamnya) ke 
kemaluan bagian dalam (daerah yang tidak 
tampak saat jongkok buang air).[14] Bila pada 
kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya 
keruh) maka dihukumi belum bersih / suci. 
Meskipun cairan tersebut tidak sampai 
mengalir ke kemaluan bagian luar (yang 
tampak ketika sedang jongkok buang air)[15].  

Sebaiknya wanita haid melihat keadaan 
darahnya setiap hendak tidur malam dan 
menjelang akhir waktu shalat. Lebih-lebih 
menjelang kebiasaan sucinya.[16] Dan sebagai 
bentuk kehatihatian maka untuk menentukan 
sucinya mengambil sikap mundur ke belakang 

                                                           
14 Sebaiknya pengecekan dilakukan dalam posisi jongkok. 
15 Fatawi al-Kubro, 1/117. Kemaluan bagian luar ini saat 
buang air wajib dibasuh. 
16 Keterangan ini tidak kami temukan dalam literatur 
Syafii. Yang adalah dalam literatur Maliki. Namun pada 
hakikatnya sama saja sebab setiap bersih dalam madzhab 
syafii juga wajib berlaku hukum suci. Al-Taj wa al-Iklil 
Limukhtashar Khalil, 1/548 
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saat terakhir melihat bercak. Misalnya ; jam 
16.00 dicek pakai kapas masih ada bercak 
keruh. Kemudian jam 18.00 dicek lagi sudah 
tidak ada bercak. Maka hukum sucinya 
dimulai jam 16.00 saat terakhir melihat 
bercak.[17]  

Ini saya samakan dengan wanita yang 
sebelum tidur masih haid, dan mendapati 
dirinya suci saat bangun. Maka ualam 
menghukumi suci sejak sebelum tidur. 
Sebaliknya jika sebelum tidur dia suci, 
kemudian saat bangun ternyata haid. Maka 
dihukumi haid sejak bangun.[18] 

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa 
wanita yang haid setiap darahnya berhenti 
maka wajib berlaku suci (mandi/shalat). Dan 
jika keluar lagi maka haid lagi. Demikian 
seterusnya setiap bersih wajib shalat. Lalu 
bagaiamana hukum shalatnya? Dalam 

                                                           
17 Saya mengilhaqkan masalah ini terhadap orang yang 
mendapati dirinya suci saat bangun tidur. 
18 Rad al-Muhtar ala Dur al-Mukhtar, 1/291 
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masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada 
ulama yang berpendapat bahwa masa bersih 
di sela-sela haid hukumnya suci. Pendapat ini 
disebut laqthi. Dengan demikian hukum 
shalatnya sah. Ada pula qaul sahbi yang 
menghukumi masa bersih di sela-sela haid 
sebagai haid. Berarti hukum shalatnya tidak 
sah[19]. Lalu bagaimana hukum mengerjakan 
shalat di masa bersih bagi mereka yang 
mengikuti qaul sahbi? Apakah tidak haram? 
Jawabannya, tidak haram sebab pada saat 
mengerjakan dia tidak tahu bahwa itu haid. 

Misalnya lagi jika ada orang mengalami haid 3 
hari lalu bersih. Hari ke empat dia puasa 
hingga hari ke 12. Hari ke 13 keluar darah 10 
menit. Maka semua darahnya dihukumi haid 
termasuk yang hari ke 13 (sebab masih dalam 
15 hari). Sedangkan puasa yang ia lakukan di 
masa bersih, bila mengikuti pendapat laqthi, 
hukumnya sah. Namun bila mengikuti 

                                                           
19 Hukum suci di sini tidak masuk dalam istilah quru’ da-
lam bab iddah. Jadi suci di sini bukan suci yang dimaksud 
dalam iddah. 
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pendapat sahbi ia wajib mengulangi lagi 
puasanya, sebab tidak sah. 

G. Jika Masa Suci Tidak Sampai 15 Hari 

Ada dua kemungkinan; 

Pertama: darah kedua keluar dalam masa 15 
hari terhitung sejak darah yang pertama. 
Maka darah ini merupakan lanjutan dari 
darah sebelumnya. Dengan rincian sbb: 

1. Jika darah kedua tidak melewati masa 15 
hari  maka haid semua.  

 Misalnya keluar 3 bersih 9 keluar 3. 

2. Jika darah kedua melewati 15 hari maka 
hukumnya sama dengan pendarahan lebih 
dari 15 hari. 

 Misalnya keluar 3 bersih 9 keluar 4. Ini 
sama dengan keluar darah 16 hari. 

 Ketentuan hukum bagi “pendarahan lebih 
dari 15 hari” akan dibahas nanti. 

Kedua: darah kedua keluar setelah masa 15 
hari terhitung sejak darah yang pertama. 
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Maka darah ini bukan lanjutan dari darah 
sebelumnya.  

Oleh karena itu masa sucinya disempurnakan 
menjadi 15 hari. Selebihnya dihukumi haid. 

Contoh A 

3 keluar, 12 bersih, 10 keluar 

Penyelesaiannya: 
 3 keluar = haid 
 12 bersih = suci (sucinya masih kurang 3 

hari) 
 Untuk yang 10 keluar  
 3 suci/istihadlah (penyempurna suci) 
 7 haid 

Jika sisa penyempurna suci melebihi 15 hari, 
maka haidnya sesuaikan dengan haid yang 
terakhir, dan setelah itu suci 15 hari, lalu haid 
lagi, dst. 

Contoh B 

9 keluar, 6 bersih, 36 keluar 

Penyelesaiannya: 
 9 keluar = haid 
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 6 bersih = suci (sucinya masih kurang 9 
hari) 

 Untuk yang 36 keluar  
 9 istihadlah / suci (penyempurna suci) 
 9 haid (disamakan dengan haid terakhir 
 15 istihadlah / suci (sama dengan suci 

terakhir) 
 3 haid 

Konsep ini disebut konsep menyempurnakan 
suci. Dan hanya berlaku jika memenuhi 2 
syarat.[20]  

Syarat Pertama: Darah pertama tidak kurang 
24 jam dan tidak lebih 15 hari. 

Syarat Kedua: Darah pertama tidak putus-
putus melebihi kebiasaanya.  

Misalnya sudah biasa dia kalau haid putus-
putus 2-5 jam. Maka kalau darah pertama 
sempat putus selama 12 jam maka tidak bisa 

                                                           
20 Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab, 2/523; Al-Ibanah wa 
al-Ifadlah, 61; Fatawa Bamakhromah, 118-119, Fatawa 
bin Yahya, 24-25,  
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memakai konsep penyempurna suci. [21]   

Kaidah: 

                                                           
21 Salah satu syarat menyempurnakan suci adalah darah 

pertama tidak ada naqa (tidak putus-putus). Dalam bab 

haid ada istilah fatrah ada istilah naqa.  

Fatrah ialah: darah berhenti namun ketika dicek 

menggunakan kapas ke dalam kemaluan ternyata ada 

bercak/darah.  

Naqa ialah: darah berhenti dan saat dicek menggunakan 

kapas ke dalam kemaluan tidak ada darah artinya darah 

benar-benar bersih.  

Menurut imam Haramain walaupun saat dicek ke dalam 

kemaluan tidak ada bercak, tetap dihukumi fatrah 

asalkan lama bersih tersebut tidak melebihi kebiasaan 

bersih yang biasa dialaminya. 

Misalnya orang yang saat haid sudah biasa putus 5-10 

jam. Maka kalau dia saat haid mengalami bersih tidak 

lebih dari 10 jam maka tetap disebut fatrah versi Imam 

Haramain. 

Jika kita tidak mengacu pendapat Imam Haramain ini 

maka hampir mustahil pengamalan konsep penyempur-

na suci. Sebab saat haid wanita pasti pernah mengalami 

naqa walau hanya selama 5 menit.  

Ref: Al-Majmu Syarah Muhadzab, 2/522; Raudlatut 

Tholibin, 1/193; Nihayatul Mathlab, 2/94 
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Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

H. Siklus Haid 

Dalam haid terdapat istilah siklus. Siklus ialah 
masa haid dan suci. Jadi misalnya ada wanita 
yang mengalami haid 8 hari dan suci 25 hari, 
maka siklus haidnya ialah 33 hari. Masing-
masing wanita siklusnya berbeda-beda. 
Tergantung lama haid dan sucinya. 

Dengan demikian datangnya haid tidak ada 
kaitannya dengan tanggal dan bulan. 
Biasanya memang haid terjadi sebulan sekali. 
Namun tidak menutup kemungkinan ada 
wanita yang mengalami haid dua bulan sekali 
atau lebih. Atau pula sebulan dua kali. 

Contoh 1 ; Wanita mengalami pedarahan 5 
hari lalu bersih 15 kemudian pendarahan lagi 
5 hari. Maka siklusnya 20 hari yakni 5 hari 
haid 15 hari suci. Dengan demikian dalam 
sebulan dia bisa mengalami haid dua kali. 
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Contoh 2 ; Wanita mengalami pendarahan 7 
hari bersih 60 hari kemudian pendarahan lagi. 
Maka siklusnya 67 hari, yakni 7 haid 60 suci.  

I. Bagaimana Jika Keluar Darah Lebih dari 
15 hari? 

Wanita yang mengalami pendarahan 
pendarahan menstruasi[22] lebih dari 15 hari 
15 malam disebut mustahadlah.  

Termasuk pendarahan lebih dari 15 hari 
(mustahadlah) ialah wanita sucinya kurang 
dari 15 hari dan tidak bisa memakai konsep 
penyempurna suci. Perhatikan tabel berikut : 

                                                           

22 Menstruasi menurut kedokteran belum tentu 
dihukumi haid secara fikih.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

F

G

H

I

16
A

B

C

D

E

Keterangan :  
A-D. Keluar darah lebih 15 hari. 
E-F. Darah keluar sebelum masa suci genap 

15 hari. Hukumnya sama dengan 
contoh A-D 

G - H. Darah tidak lewat 15. Hukumnya haid 
semua. 

I. Bersih mencapai 15. Darah sebelum 
bersih (1-3) hukumnya haid. Masa 
bersih dihukumi suci. Darah setelah 
bersih (19-20) dihukumi haid yang lain. 

Kebanyakan kaum wanita jika mengalami 
menstruasi lebih 15 hari 15 malam, mereka 
menganggap haidnya 15 hari. Selebihnya 
istihadlah. Anggapan ini tidak tepat.  
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Yang benar adalah ketika terjadi 
pendarahan lebih 15, maka jumlah haidnya 
(jumlah hari saja) disamakan dengan haid 
pada siklus terakhir[23]. Sementara jam 
sucinya juga samakan dengan jam suci 
terakhir. 

Misalnya pada siklus sebelumnya dia 
mengalami haid 9 hari mulai subuh dan 
berhenti saat dhuhur. Dan pada siklus ini 
mengalami pendarahan 20 hari. Maka pada 
saat pendarahan 20 hari ini haidnya hanya 9 
hari suci saat dhuhur juga (sesuai haid pada 
siklus terakhir). Selebihnya suci atau 
istihadlah. 

Jika pendarahannya memanjang sampai 
melebihi siklus haidnya. Maka di samping 

                                                           

23 Seharusnya hukumnya diperinci apakah darahnya ada 
yang kuat ada yang lemah dst (sebagaimana kami urai 
dalam jilid 2). Namun yang mudah dipaham bagi pemula 
langsung kembali ke adat terakhir tanpa meninjau darah 
kuat. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfadh al-Minhaj, 
1/115; Raudlat al-Thalibin, 1/258; Al-Majmu Syarah al-
Muhadzdzab, 2/427 
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haidnya disesuaikan dengan haid terakhir, 
sucinya juga disesuaikan dengan suci terakhir. 

Misalnya siklus terakhir adalah 35 hari 
dengan rincian 9 haid 26 suci. Kemudian 
terjadi pendarahan 40 hari. Maka pada saat 
pendarahan ini haidnya 9 hari (sesuai dengan 
haid terakhir). Lalu suci 26 hari (sesuai suci 
terakhir). Setelah itu haid lagi. 

J. Keputihan 

Sebagian wanita punya kebiasaan mengalami 
keputihan. Warnanya bermacam-macam. Ada 
yang bening, keruh atau kuning.  

Hukumnya dirinci menjadi 3 yakni: 

1. Jika keluar dari kemaluan luar (yang tam-
pak ketika jongkok buang air) maka suci. 
Dan tidak membatalkan wudhu. 

2. Jika keluar dari kemaluan bagian dalam 
namun masih terjangkau oleh kemaluan 
laki-laki maka suci menurut pendapat yang 
ashah. Dan membatalkan wudhu. 

3. Jika keluar dari kemaluan bagian dalam 
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namun yang tidak terjangkau oleh kemalu-
an laki-laki maka najis[24]. 

Jika ragu apakah cairan itu keluar dari luar 
atau dari dalam maka hukumnya suci dan 
tidak membatalkan wudhu[25].  

Keputihan yang berwarna keruh atau kuning 
dipastikan najis sebab keluar dari kemaluan 
bagian dalam. Dan cairan ini menurut 
pendapat ashah hukumnya haid[26]. Namun 
pendapat ashah ini kadang menyulitkan kaum 
hawa sebab kesulitan membedakan antara 
keputihan yang penyakit (bukan haid) dengan 
yang haid. Maka pada saat sedemikian 
sebaiknya mengikuti pendapat yang 
menyatakan bahwa keruh dan kuning tidak 
masuk haid[27]. 

Keputihan yang bening dan putih ulama 

                                                           
24 Fathul al-Allam, 1/479 
25 Al-Ibanah wa al-Ifadlah fi Ahkam al-Haid, 21 
26 Al-Muhadzdzab, 1/41 
27 Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj, 1/401; Mughnil 
Muhtaj, 1/113 
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sepakat hukumnya bukan haid.[28] 

Hukum Keputihan: 

Keruh dan kuning sebelum merah 
Itulah haidnya haramlah puasa 
Lainlah pula jika keluar 
Dari kemaluan bukan rahimnya 

K. Tanya Jawab 

Soal: Sebagaimana diketahui bahwa terja-
dinya keputihan merupakan pertanda akan 
datangnya menstruasi. Demikian juga ketika 
menjelang berakhirnya. Cairan apakah itu ?  

Jawab : Menurut pendapat ashah cairan 
tersebut jika berwarna keruh atau kuning 
dihukumi haid. Baik yang sebelum darah kuat 
atau sesudahnya. 

Soal: Di pertengahan masa suci, kami me-
ngalami keputihan dengan warna agak kuning 
lengket. Bagaimana hukumnya yang 
sedemikian? 

                                                           
28 Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, 2/562 



 

Tentang Haid – 39 

Jawab: hukumnya bukan haid.[29] 

Soal: Bagaimana mungkin mencatat jam dan  
menit saat haid, sementara hal itu kadang 
tidak terasa?  

Jawab; yang wajib dicatat ialah kapan dia 
menyadari/tahu bahwa dia haid. Misalnya 
saat ke toilet dsb. Jadi tidak harus pas persis 
saat darah keluar.  

Soal: Ustadz, saya mengalami flek di pagi hari, 
kemudian bersih. Sore hari keluar lagi flek 
sedikit, dan bersih. Besoknya flek lagi. Apakah 
hukumnya haid? Bagaimana dengan 
shalatnya? 

Jawab: Keluar darah sedikit dan putus, lalu 
keluar lagi dan putus. Setiap keluar dihukumi 
haid (haram shalat). Dan setiap bersih 
dihukumi suci (wajib shalat). Dan jika ternyata 
darah tersebut tidak mencapai 24 jam dalam 
15 hari maka bukan haid. Oleh karenanya 

                                                           
29 Mengacu kepada pendapat yang mengatakan bahwa 
keruh dan kuning bukan haid. 
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wajib qadha shalat yang ditinggalkan saat 
keluar darah. 

Soal; saat puasa hampir maghrib mengalami 
pendarahan. Apakah puasanya batal? 

Jawab: Jika hampir maghrib mengalami 
pendarahan sebaiknya anda tidak langsung 
makan / membatalkannya puasanya. 
Mengapa? Sebab jika ternyata darah tersebut 
tidak mencapai 24 jam maka bukan haid dan 
puasanya sah. Jika darah itu mencapai 24 jam 
maka nyatalah bahwa darah itu hukumnya 
haid dan puasa anda batal. 

Soal : Untuk menghindari haid saat umroh, 
kaum hawa mengkonsumsi obat agar tidak 
haid. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat 
agar tidak haid? 

Jawab : Boleh minum obat untuk mencegah 
haid. Dan jika setelah minum obat ternyata 
haidnya kurang atau melebihi kebiasaannya, 
atau bahkan warna darahnya berubah dari 
yang semestinya asalkan sesuai ketentuan 
haid (antara 1 s.d. 15 hari) maka tetap 
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dihukumi haid. 
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TENTANG NIFAS 

A. Definisi Nifas 

Nifas adalah darah yang keluar setelah 
kosongnya rahim dari kandungan. Meskipun 
kandungannya masih berupa ‘alaqah 
(gumpalan darah) atau mudghah (gumpalan 
daging). Jadi semisal ada wanita mengalami 
keguguran dan sudah berupa gumpalan 
darah, maka jika setelah keguguran dia 
mengalami pendarahan hukumnya nifas.  

Pendarahan setelah melahirkan dihukumi 
nifas walaupun plasentanya (ari-ari, jw) masih 
di dalam rahim. 

B. Masa Nifas  

Waktu nifas minimal setetes atau sebentar. 
Maksimalnya 60 hari 60 malam, terhitung 
sejak dari keluarnya seluruh tubuh janin atau 
gumpalan daging.  

Wanita yang mengalami pendarahan dengan 
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terputus-putus sebelum 60 hari 60 malam 
setelah melahirkan, maka semua darahnya 
dihukumi nifas. Tapi perlu diingat, bila 
putusnya mencapai 15 hari 15 malam. Maka 
darah setelah masa putus tersebut bukan lagi 
nifas melainkan haid. Dan masa putus terse-
but dihukumi suci. 

Sedangkan masa bersih di sela-sela nifas 
hukumnya sama dengan masa bersih di sela-
sela haid. Ada yang menghukumi suci, ada 
yang menghukumi nifas. 

Apa yang harus dilakukan wanita saat darah 
nifasnya berhenti sebelum 60 hari? Sama 
dengan di dalam bab haid, setiap bersih dia 
wajib berlaku suci (mandi dan shalat). Jika 
keluar lagi maka nifas lagi dst. Lalu bagaimana 
dengan shalat yang dikerjakan di saat bersih 
jika ternyata darahnya keluar lagi? 
Sebagaimana di bab haid, saat bersih di sela-
sela nifas ada dua pendapat. Ada yang 
menghukumi suci, ada pula yang 
mennghukumi nifas. Dengan demikian jika 
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ikut pendapat yang menghukumi suci maka 
ibadahnya sah. 

Pendarahan yang karena melahirkan yang 
terjadi sebelum atau menyertai kelahiran 
tidak dihukumi nifas, ataupun haid. Kecuali 
bila bersambung dengan pendarahan haid 
yang terjadi sebelumnya. Misalnya wanita 
yang sebelum merasakan sakit akan 
melahirkan sudah mengalami pendarahaan 
beberapa hari (lebih 24 jam) sampai dengan 
terasa akan melahirkan ia tetap mengalami 
pendarahan. Maka semua darahnya dihukumi 
haid. 

C. Masa Suci 

Masa suci yang memisahkan haid dengan 
nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 
hari 15 malam (360 jam). Mungkin kurang 
dari 15 hari 15 malam (360 jam), atau bahkan 
tidak ada masa suci sama sekali. Dengan kata 
lain, tidak sama dengan masa suci antara dua 
haid. 

Beberapa contoh: 
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Contoh 1: Seorang ibu melahirkan bayi 
kembar. Jika kelahiran pertama terjadi di pagi 
hari (misalnya) lalu mengalami pendarahan. 
Kemudian kelahiran ke dua terjadi di malam 
hari, disusul dengan pendarahan. Maka 
pendarahan setelah kelahiran pertama 
dihukumi nifas. Lalu setelah kelahiran kedua 
juga nifas yang lain. Dalam contoh ini, tidak 
terdapat masa suci yang memisahkan di 
antara dua nifas. 

Contoh 2: Wanita hamil mengalami haid dan 
tidak putus hingga melahirkan. Kemudian 
mengalami pendarahan selama 10 hari. 
Dalam kasus ke 2 ini, darah yang keluar 
sebelum melahirkan dihukumi haid. Darah 
yang keluar setelah melahirkan dihukumi 
nifas. Haid dan nifasnya tidak dipisah oleh 
masa suci. 

Contoh 3: Wanita yang mengalami nifas dan 
telah genap 60 hari. Darahnya bersih 
sebentar lalu mengeluarkan darah lagi selama 
dua hari. Di sini, darah yang keluar setelah 
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bersih disebut haid. Sedangkan bersihnya 
darah disebut suci. Artinya, masa suci yang 
terjadi antara nifas dan haid hanya sebentar. 

Contoh 4: wanita yang mengalami nifas 60 
hari kurang 2 jam (nifasnya tidak pas 60 hari) 
lalu bersih 2 jam. Setelah itu pendarahan. 
Maka pendarahan setelah 2 jam itu 
hukumnya haid. 

Catatan Penting! 

‘Alaqah (gumpalan darah) yang keluar dari 
rahim wanita memiliki tiga konsekwensi 
hukum, yakni: 
1.  Darah yang keluar setelahnya dihukumi 

nifas. 
2.  Wajib mandi. 
3.  Membatalkan puasa. 

Untuk gumpalan daging (mudghah), di 
samping memiliki tiga hukum di atas juga 
memiliki aspek hukum yang lain, yakni 
berakhirnya masa iddah.  

D. Pendarahan Setelah Melahirkan Lebih 
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dari 60 Hari 

Wanita yang mengalami pendarahan setelah 
melahirkan melebihi 60 hari terhitung sejak 
melahirkan, disebut mustahadlah.  

Menurut sebagian ulama, yang dihukumi 
nifas 60 hari selebihnya istihadlah sesuai adat 
sucinya.[30] 

Kalau mengacu pendapat yang ashah 
diperinci menjadi 4 golongan. Lengkapnya 
silakan baca buku jilid 2 bab “Tentang 
Mustahadlah Nifas”.[31]  

Kaidah: 

Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadlah 

                                                           
30 Biasanya di masa hamil wanita tidak haid. Dengan 
demikian masa tidak haid di masa hamil itu (9 bln 
misalnya) sudah menjadi adat sucinya. Oleh karena itu 
jika setelah melahirkan keluar darah berbulan-bulan, 
maka nifas 60 lalu istihadlah 9 bln (sesuai masa suci saat 
hamil) setelah itu haid. Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-
Syafi’i, 1/408 
31 Al-Majmu Syarah Muhadzab, 2/547 
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Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

E. Tanya Jawab 

Soal: Bagaimana hukumnya hubungan suami 
istri setelah darahnya bersih sebelum 40 hari? 

Jawab : Minimal nifas adalah setetes. Artinya 
jika setelah itu tidak ada pendarahan maka 
hukumnya suci. Asalkan sudah mandi boleh 
berhubungan suami istri tanpa menunggu 40 
hari. 
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TENTANG HUKUM 
BAGI YANG BERHADAS 

Hadas ialah suatu yang mewajibkan wudhu 
atau mandi. 

Yang mewajibkan wudhu namanya hadas 
kecil. Sedang yang mewajibkan mandi disebut 
hadas besar.  

A. Haram Bagi Hadas Kecil 

Hal-hal yang diharamkan bagi hadas kecil 
(tidak punya wudhu) adalah : 

1. Shalat.  
Sama dengan shalat ialah sujud tilawah[32] 
dan sujud syukur[33]. Juga haram dilakukan 
saat berhadas.  

2. Menyentuh mushhaf. Mushhaf ialah 

                                                           
32 Sujud tilawah ialah sujud yang disunnahkan saat mem-
baca atau mendengar bacaan ayat sajadah. 
33 Sujud syukur ialah sujud yang disunnahkan saat 
mendapatkan kenikmatan dari Allah. 
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sesuatu yang bertuliskan ayat al-Qur'an 
untuk dibaca. 

 Mazhab Maliki memperbolehkan orang 
haid ataupun nifas menyentuh / memba-
wa al-Qur'an bila bertujuan belajar atau 
mengajar[34].  

3. Membawa mushhaf.  

 Boleh membawa mushhaf yang disertai 
benda lain (termasuk juga mushhaf yang 
dijadikan satu dengan kitab-kitab yang lain 
dalam satu jilid) dengan niat tidak hanya 
membawa mushhaf. Boleh juga membawa 
tafsir al-Qur’an yang lebih banyak tafsirnya 
dari pada al-Qur’annya. 

4. Thawaf di Baitullah. 

B. Haram Bagi Hadat Besar 

Hal-hal yang diharamkan bagi hadas besar 
adalah: 

                                                           
34 Untuk junub tetap tidak ada dispensasi. Al-Mufasshal fi 
Ahkam al-Mar’ah, 1/168 
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1. Semua yang diharamkan bagi hadas kecil. 

2. Membaca al-Qur’an dengan niat membaca 
al-Qur’an. Boleh membaca al-Qur’an (se-
luruhnya) dengan niat dzikir menurut pen-
dapat yang kuat dari kalangan 
Syafi’iyah.[35] 

3. Berdiam di masjid, meskipun hanya seben-
tar. Masuk dan keluar masjid dari satu pin-
tu sama dengan diam. Demikian juga ber-
putar-putar di masjid.   

C. Haram Bagi Haid 

Hal-hal yang diharamkan bagi haid adalah: 

1. Semua yang diharamkan bagi hadas besar. 

2. Berpuasa. 

3. Masuk atau berjalan di masjid, bila kha-
watir darahnya menetes. 

4. Bersesuci dari hadas. Baik hadas besar, 
maupun hadas kecil. Karena dianggap 
main-main dengan melakukan ibadah yang 

                                                           
35 Hasyiyat al-Jamal, 1/157 
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sia-sia.[36] 

5. Jimak (bersetubuh). 

6. Ditalak atau diceraikan. Ini haram bagi 
suami. Karena mengakibatkan panjangnya 
masa iddah. 

Mentalak atau menjimak istri dalam keadaan 
haid termasuk dosa besar. Orang yang 
menghalalkan bersetubuh pada saat mana 
disepakati ulama (empat madzhab) sebagai 
darah haid hukumnya murtad.[37] 

Semua hal ini tetap haram (walaupun 
darahnya sudah bersih) jika belum bersesuci 
(mandi / tayamum). Kecuali: 

1. Puasa. Misalnya jika darahnya bersih (suci) 
tengah malam. Dan tidak mandi hingga 
subuh. Jika sebelum terbit fajar ia niat 

                                                           
36 Boleh wudhu saat haid asal tidak niat wudhu. Misalnya 
niat agar seger dll. 
37 Menurut madzhab Hanafi maksimal haid 10 hari. 
Selebih dari 10 hari bukan haid. Jadi yang menghalalkan 
jima selebih 10 hari tidak dihukumi kufur. Sebab tidak 
semua ulama mengganggapnya haid. 
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puasa, maka puasanya sah. 

2. Talak. Penyebab panjangnya masa iddah 
sudah tidak ada. 

3. Lewat di masjid. Karena tidak adanya ke-
khawatiran darahnya mengotori masjid. 

4. Bersuci dari hadas. 

5. Jima menurut sebagian ulama.[38] 

Menurut Imam Ghazali, jimak dalam keadaan 
belum suci mengakibatkan penyakit kusta. 

D. Sunah 

Wanita yang telah bersih dari haid, setelah 
bersesuci sunnah mu’akkadah (sangat 
sunnah) memberi wewangian pada 
kemaluannya bagian luar.[39]  

Kecuali sedang berpuasa atau ihram. Sebab 
orang yang berpuasa itu makruh memakai 
wewangian. Sedang orang ihram haram 

                                                           
38 Hasyiyah I’anah a-Thalibin, 1/85   
39 Kemaluan bagian luar adalah kemaluan yang tampak 
ketika sedang jongkok buang air. 
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memakai wewangian. 

Banyak wanita bertanya, “Bagaimana 
hukumnya pada saat haid bersisir sehingga 
rambutnya rontok?” 

Penjelasannya sbb.: 

Imam Ghazali menganjurkan kepada mereka 
yang sedang berhadas besar (junub, haid, 
nifas dsb.) untuk tidak memotong bagian dari 
tubuhnya (kuku, rambut, dsb) sampai dia 
mensucikan diri. Karena segala anggota tubuh 
yang terlepas tersebut kelak pada hari kiamat 
akan kembali dalam keadaan berhadas (ko-
tor). 

Akan tetapi hal ini masih dipertanyakan oleh 
sebagian ulama, mengingat anggota tubuh 
yang kembali lagi kelak di hari kiamat itu 
adalah anggota tubuh yang ada ketika ia 
meninggal. Jadi bukan anggota tubuh yang 
terlepas di kala hidupnya.[40] 

Konsekwensi hukum dari pendapat Imam 

                                                           
40 Hasyiyat al-Bujairami ala al-Khatib, 1/218 
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Ghazali di atas itu, adalah sunnah. Di samping 
dalilnya yang masih dipertanyakan. Lain dari 
itu masalah ini juga berkaitan erat dengan 
upaya menggembirakan suami.  

Sebagaimana kita maklum bahwa meng-
gembirakan suami hukumnya wajib dengan 
dalil yang sangat jelas. Pertanyaannya adalah, 
“Apakah suami akan gembira bila melihat 
istrinya awut-awutan tidak bersisir?” tentu 
jawabnya tidak gembira. Oleh karena itu 
bersisir hukumnya wajib. 

Imam Syabramallisi menyatakan bahwa 
anjuran Imam Ghazali untuk tidak memotong 
rambut dan kuku di kala haid ini menunjukan 
bahwa kuku atau rambut yang terpotong di 
kala haid tidak bisa suci dengan dibasuh 
(dimandikan) setelahnya. Artinya 
memandikan rambut tersebut merupakan 
pekerjaan yang sia-sia.[41] 

Perlu diperhatikan, bahwa rambut atau kuku 
wanita walau sudah terlepas dari tubuhnya 
                                                           
41 Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 1/229 



 

56 – Dan Mereka Bertanya Kepadamu 

adalah aurat. Oleh karena itu rambut atau 
kuku yang terpotong wajib dipendam atau 
dibuang ke tempat yang tersebunyi agar tidak 
terlihat lelaki lain.[42] 

E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan 
Nifas 

Semua hukum yang berlaku pada haid, juga 
berlaku pada nifas. Kecuali dalam 4 hal: 
1. Balig. Nifas bukan tanda balig. Karena balig 

bisa diketahui dengan kehamilan yang 
terjadi sebelumnya. 

2. Iddah. Nifas tidak menjadi standar iddah.  
3. Ila’. Nifas tidak termasuk hitungan dalam 

sumpah ila’[43]. 
4. Nifas dapat memutus berturut-turutnya 

puasa kaffarat menurut salah satu dari dua 
pendapat. 

Selain empat hal ini, antara haid dan nifas 

                                                           
42 Hasyiyat al-Bujairami ala al-Khatib, 2/427 
43 Ila' ialah suami yang bersumpah tidak menggauli 
istrinya selama 4 bulan atau lebih.  
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sama dalam segala aspek hukum.[44] 

F. Mandi Wiladah 

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa 
dalam keadaan haid atau nifas dilarang mandi 
hadas, ataupun wudlu. Bukankah wanita yang 
melahirkan wajib mandi wiladah? Mandi 
wiladah tidak boleh dilaksanakan dalam 
keadaan nifas. Mandi wiladah dilaksanakan 
bersamaan dengan mandi nifasnya. Niatnya 
boleh pilih antara: 
 Niat menghilangkan hadas besar atau 
 Niat menghilangkan hadasnya wiladah, 

atau 
 Niat menghilangkan hadasnya nifas. 

Ini sama dengan wanita yang saat hamil 
“kumpul” dengan suami. Belum sempat 
mandi, ia haid hingga melahirkan lalu nifas. 
Maka kelak cukup mandi sekali dengan niat 
“mandi menghilangkan hadas besar”. 

                                                           
44 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadz-dzab, 2/519=520 
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TENTANG SHALATNYA 

A. Hukumnya   

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak 
berkewajiban shalat dan makruh 
mengqadha’nya. 

B. Datangnya Penghalang 

Seseorang yang kedatangan halangan (haid 
misalnya) setelah masuk waktu shalat, maka 
dilihat. Jika antara masuknya waktu shalat 
tersebut hingga datangnya penghalang masih 
cukup untuk melakukan shalat yang seringan 
mungkin[45], sementara dia belum 
melaksanakan shalat tersebut, maka ia wajib 
mengqadha’ shalat yang difardlukan pada 
waktu itu. Akan tetapi bila tidak cukup untuk 
shalat yang seringan mungkin, ia tidak wajib 
mengqadha’ shalat.  

                                                           
45 Shalat dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya 
saja, atau shalat qashar bagi musafir. 
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Misalnya, seorang wanita yang begitu masuk 
waktu dhuhur langsung shalat. Dan ia 
memanjangkan shalatnya. Ternyata pada saat 
tasyahud akhir (sebelum salam) ia mengalami 
pendarahan haid. Maka jika sudah suci, wajib 
mengqadha’ shalat dhuhur tersebut. Sebab 
seandainya shalat tersebut dilaksanakannya 
dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya 
saja, niscaya ia dapat menyelesaikan 
shalatnya. 

C. Berakhirnya Penghalang. 

Seseorang yang penghalangnya berakhir di 
pertengahan waktu shalat. Jika masih ada sisa 
waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, 
maka wajib mengerjakan shalat pada waktu 
itu saja. Misalnya saat matahari terbit kurang 
5 detik. Maka wajib mengerjakan shalat 
shubuh. 

Namun bila shalat sebelumnya bisa dijama`, 
maka shalat sebelumnya juga wajib di-
kerjakan. Misalnya jika suci saat asar maka 
disamping wajib shalat asar, dhuhurnya juga 
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wajib diqadha sebab dhuhur bisa dijama 
dengan asar. Demikian pula jika suci waktu 
isya, maka maghribnya juga wajib diqadha. 

Bila setelah hilangnya halangan datang 
halangan lain dalam waktu yang tidak cukup 
untuk wudhu dan shalat tersebut, maka tidak 
wajib mengerjakan shalat tersebut. Misalnya 
orang yang nifasnya berhenti persis hari ke 60 
saat dhuhur. Lalu 3 menit berikutnya keluar 
darah haid. Dalam waktu 3 menit tentu tidak 
cukup untuk wudhu dan shalat dhuhur. Maka 
shalat dhuhur tersebut tidak wajib dikerjakan. 

D. Tanya Jawab 

Soal: Bagaimana cara mengqadha shalat? 
Apakah waktunya harus sama, Misalnya 
dhuhur apakah harus diqadha saat dhuhur? 

Jawab : Mengqadha shalat tidak harus 
bersesuaian antara shalat dan waktunya. Jadi 
qadha shalat dhuhur boleh dikerjakan kapan 
saja tanpa menunggu dhuhur. 

Bahkan jika shalat tersebut ditinggalkan 
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bukan karena udzur maka wajib segera 
dikerjakan.  
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TENTANG  
YANG SELALU HADATS 

Orang yang selalu hadats (misalnya selalu 
buang angin, atau selalu kencing) dikenal 
dengan sebutan daimul hadas. Orang yang 
selalu berhadas ini tidak mungkin terbebas 
dari hadas.  

Termasuk daimul hadas ialah orang yang 
mengalami pendarahan selain haid dan nifas 
atau yang lebih dikenal dengan darah 
istihadlah.  

Wanita yang mengalami pendarahan 
istihadlah tetap wajib salat dan puasa. 
Bahkan boleh “dikumpuli” suami, meskipun 
darahnya sedang mengalir.  

Termasuk daimul hadas ialah mereka yang 
punya penyakit keputihan dan wanita hamil 
yang keluar ketuban saat mendekati masa 
melahirkan. 

Wanita yang mengalami pendarahan hendak 
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melahirkan tetap wajib shalat. Jika tidak bisa 
shalat dengan sempurna, shalatlah 
semampunya lihurmati waqti. Namun jika 
dianggap masyaqqat maka boleh mengikuti 
pendapat yang membolehkan diqadha[46]. 

Daimul hadas saat hadasnya mengalir -- ke 
kemaluan luar-- setiap akan bersesuci 
(wudlu/tayamum), wajib membersihkan 
kemaluannya dengan air atau istinja’ dengan 
benda padat dsb. Lalu menyumbat lubang 
kemaluannya dengan sejenis kapas yang suci. 

Bila setelah disumbat hadasnya (da-
rah/kencing) masih merembes keluar, ia 
wajib memakai pembalut dan bercelana 
dalam yang kuat[47].  

Untuk pria hal ini dilakukan dengan cara 
menyumbat lubang kemaluannya dengan 
kapas lalu membalut kepala penis dan 
mengikatnya. 

                                                           
46 Al-Ghuror al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah, 1/207 
47 Imam Romli mencukupkan memakai pembalut tanpa 
penyumbat. Hasyiyat al-Syarwani, 1/394 
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Semua ini dilakukan bila memang; 

1. Tidak membahayakan diri; Bila membaha-
yakan misalnya keperawanannya bisa hi-
lang / menyakitkan, maka boleh tidak me-
lakukan penyumbatan atau pembalutan. 

2. Tidak berpuasa. Bagi yang berpuasa tidak 
boleh melakukan penyumbatan. Sebab 
bisa membatalkan puasa.   

Kalau hadasnya masih merembes keluar 
karena darah/kencingnya sangat kuat –bukan 
karena kurang kuat dalam membalut–, tidak 
menjadi masalah. Artinya salatnya sah, 
karena wudlunya tidak batal. Berbeda halnya 
jika hadas tersebut merembes karena kurang 
kuat dalam membalut.  

Ketika menyumbat tidak boleh ada bagian 
kain/kapas penyumbat yang keluar, atau 
berada pada kemaluan bagian luar[48]. 
Meskipun sedikit. Bila ada penyumbat yang 

                                                           
48 Yang dimaksud kemaluan bagian luar adalah  daerah 
yang tampak ketika sedang jongkok buang air. 
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keluar ke kemaluan luar –walaupun hanya 
sehelai benang-, maka salatnya tidak sah. 
Sebab dianggap membawa barang najis.  

Semua hal di atas (membasuh kelamin, 
menyumbat sampai dengan salat fardlu) 
harus dilaksanakan sesegara mungkin. Tidak 
boleh lamban. Bila setelah wudlu, ia tidak 
langsung salat (fardlu), maka wudlunya batal. 
Kecuali jika kelambanannya tersebut untuk 
kemaslahatan salat, misalnya untuk menutup 
aurat, menunggu adzan /iqamah, mencari 
arah qiblat, menunggu jamaah atau shalat 
qabliyah.  

Menurut sebagian ulama Hanafiyah 
menyumbat atau membalut kemaluan 
sebelum wudhu hukumnya sunnah. Yang 
wajib hanya bercelana dalam.  

Wudlu bagi orang yang selalu berhadas 
(termasuk mustahadlah) hukumnya sama 
dengan orang bertayammum. Yakni : 
 Sebaiknya tidak niat menghilangkan hadas 

karena tidak sah menurut ashah. Melain-
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kan niat wudhu yang lain, misalnya niat 
wudhu, niat bersuci, niat agar boleh shalat 
dll.[49]  

 Bila hendak salat fardlu, wudlunya wajib 
dilaksanakan setelah masuknya waktu sa-
lat. Termasuk segala persyaratannya 
(membasuh, menyumbat dll) harus setelah 
masuknya waktu salat.  

 Satu kali wudlu yang diniatkan untuk salat 
fardlu hanya bisa dipakai untuk satu kali 
salat fardlu dan beberapa salat atau iba-
dah sunnat, walau sudah di luar waktu 
menurut qaul ashah. 
Misalkan wudlunya untuk salat Zuhur, 
maka setelah melakukan salat Zuhur ia 
boleh melaksanakan beberapa ibadah 
sunnah yang lain –tanpa mengulangi wud-
lunya– walau sudah keluar waktu Zuhur. 

Wudhu yang dilakukan saat darah mengalir 
hukumnya sah karena udzur. Oleh karenanya 
jika udzurnya hilang (darahnya berhenti) 
                                                           
49 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, 2/537; Fathul Wah-
hab al-Malik, 1/95; Hasyiayat al-Jamal, 1/105 
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meski sedang shalat maka wudhunya batal.[50] 
Kecuali jika dia tahu bahwa berhentinya 
sebentar (tidak cukup untuk wudhu dan 
shalat) maka tidak batal. 

Sebaliknya wudlu yang dilaksanakan saat 
darahnya berhenti (lama) dihukumi batal jika 
hadas/darahnya keluar lagi. 

Daimul hadas yang hendak salat fardlu, jika 
diyakini sebelum keluar waktu shalat 
hadasnya berhenti (lama), maka wajib 
melaksanakan salat dan wudlu pada saat 
berhenti tersebut. Kecuali bila khawatir keha-
bisan waktu salat. Maka wajib wudlu dan 
salat pada saat darahnya mengalir, tanpa 
menunggu bersih. 

Daimul hadas pada saat hadasnya berhenti 
(tidak keluar ke kemaluan bagian luar) 
sebelum wudhu tidak perlu memakai 
penyumbat maupun pembalut. Dan boleh 
niat wudlu menghilangkan hadas. 

                                                           
50 Yang dimaksud berhenti di sini ialah tidak mengalir ke 
kemaluan bagian luar. 
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Daimul hadas yang jika shalat berdiri darah-
nya lebih deras daripada saat duduk, maka 
harus shalat dengan duduk. Wallah a’lam. 
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TENTANG 
LAGU KAIDAH ISTIHADLAH 

 
 
Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadlah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Samakan jamnya suci yang akhir 

Darah tak sampai dua puluh empat 
Jikalau bersih wajiblah shalat 
Janganlah shalat saat kembali 
Setelah bersih shalatlah lagi 

Darah berhenti stlah dua empat 
Boleh menunggu tak langsung shalat 
Asalkan tidak setelah adat 
Dan adat haidnya tersendat-sendat 
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Sedikitnya haid dua puluh empat 
Bila tak sampai wajiblah shalat 
Walau keluar di lima belas 
Makanya catat biarlah jelas 

Darah yang lebih 15 hari 
Tak ada haidnya secara pasti 
Kalau tak sampai dua puluh empat 
Semasa adat yang sudah lewat 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
Terkecuali darah yang lalu 
Lebihlah dekat dari yang baru 

Yang istihadlah wajiblah mandi 
Usai 15 pertama kali 
Dan selanjutnya haruslah mandi 
Setelah adat dan stiap bersih 

Keruh dan kuning sebelum merah 
Itulah haidnya haramlah puasa 
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Lainlah pula jika keluar 
Dari kemaluan bukan rahimnya 

Warnanya darah tuk mustahadlah 
Dari yang lemah sampai yang kuat 
Keruh dan kuning lalu lah coklat 
Jugalah merah dan hitam pekat 

Yang mumayyizah syaratnya dua 
Darah kuatnya sampailah dia 
Dua puluh empat dan tidak lewat 
Di lima belas secara tepat 

Darah yang lemah haruslah bisa 
Dianggap suci secara nyata 
Tak ada kuat di lima belas 
Terkecuali kuat terbatas 

Jikalau tak haid di sebelumnya 
Di tiga puluh seharilah haidnya 
Lainlah jika dia mumayyizah 
Seluruh lemahnya istihadlah 

Yang sudahlah haid dan mumayyizah 
Hanyalah haidnya yang kuat saja 
Terkecuali adat terpisah 
di lima belas haid juga pula 

Itulah qaul yang terpercaya 
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Bisalah pula buang adatnya 
Dan juga bisa yang sebaliknya 
Ambillah mana yang maslahatnya
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TENTANG 
SITUS ISLAMUNA.INFO 
GOOGLENYA ASWAJA 

Sekarang ketergatungan seseorang terhadap 
google sangatlah besar. Dikit-dikit google. 
Bahkan tanya hukumpun ke google. 

Hal ini menjadi masalah karena orang awam 
tidak bisa membedakan mana situs yang 
aman dengan situs yang tidak seakidah. Maka 
untuk membantu orang awam ini teman-
teman berinisiatif membuat situs pencarian 
www.islamuna.info 

Diharapkan bagi mereka yang biasanya 
mencari hukum via google bisa beralh ke situs 
islamuna. Mengapa ? Sebab situs-situs 
berbahaya yang tidak seakidah tidak masuk 
dalam pencarian. Sehingga dapat dipastikan 
aman bagi orang awam.  Demikian semoga 
bermanfaat. 

http://www.islamuna.info/
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TENTANG PENULIS 

Sejak kecil dididik agama oleh kedua orang 
tuanya (Bpk. Syamsul Anam/Ahmad Murtadla 
dan Ibu Malikha). Lalu kemudian setamat 
SMP 1989 melanjutkan sekolah diniyah di 
Pondok Pesantren Sidogiri. Mulai dari 
madrasah Isti’dadiyah th 1410 H (1 tahun) 
lalu Tsanawiyah th 1411-1414 H. Dilanjutkan  
tugas mengajar di Madrasah Miftahul Ulum II 
Jebung Kidul Tlogosari Bondowoso th 1415 H. 
(th 1995-1996 M). Setelah itu sekolah di 
Aliyah Tarbiyatul Mu’allimin di Sidogiri 
selama 3 tahun.  

Saat ini berkhidmah di salah satu Pondok 
Pesantren di madura tepatnya PP. 
Sumurnangka Modung Bangkalan. Sebuah 
pesantren yang didirikan oleh alm. kakek 
mertuanya KH. Tholhah Rowi santri KH. Kholil 
bin Abd Latif Bangkalan yang mendampingi 
beliau saat menjelang wafat. 

Demikian sekilas tentang penulis.  


