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Yang Diharamkan bagi 
Wanita Haidh

ْشَياَء:
َ
ُة أ َ َ ْيِض َع�ش ْلَ ُرُم �بِ ْ َ َو�ي

َو6- ِقَراَءُة اْلُقْرآِن.  اَلُة.  1- الصَّ
ْوُم.  َو7- الصَّ َواُف.  َو2- الطَّ
اَلُق.  َو8- الطَّ ْصَحِف.  َو3- َمسُّ اْلُ

ْ اَلْسِجِد ِإْن َخاَفْت َتْلِوْيَثُه.  ي َو9- اُلُرْوُر �فِ  . ُلُ َو4- َحْ
ْكَبِة. ِة َوالرُّ َّ فَ ال�ُّ َو01- االْسِتْمَتاُع َب�يْ ْسِجِد.  ْ اْلَ ي ْبُث �فِ َو5- اللُّ

Wanita haidh diharamkan sepuluh hal, yaitu [1] shalat, [2] thawaf, [3-4] menyentuh mushaf 
dan membawanya, [5] berdiam diri di masjid, [6] membaca Al-Qur’an, [7] puasa, [8] talak, 
[9] melewati masjid jika takut mengotorinya, dan [10] istimta’ (bercumbu) di sekitar daerah 
antara pusar dan lutut.

Catatan Dalil
Pertama: Wanita haidh tidak boleh menjalankan shalat dan puasa

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ا « َ َلْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْ ُتَصلِّ َوَلْ َتُصْ « . ُقْلَن َبَل . َقاَل » َفَذِلَك ِمْن ُنْقَصاِن ِدي�فِ
َ
أ

“Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?” Para 
wanita menjawab, “Betul.” Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Itulah kekurangan 
agama wanita.” (HR. Bukhari, no. 304)

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-
Quran dan Hadits Nabi g
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Kelima: Mentalak saat haidh

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu 
‘anhuma, bahwasanya beliau pernah mentalak 
istrinya dan istrinya dalam keadaan haidh, 
itu dilakukan di masa Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam. Lalu ‘Umar bin Al-Khaththab 
radhiyallahu ‘anhu menanyakan masalah 
ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 
lantas bersabda,

يَض  ِ َّ �تَ ُ ا َح�تَّ َتْطُهَر �ش َّ ِلُيْمِسْكَ ُ ا ، �ش اِجْعَ َ ُمْرُه َفْل�يُ
َق  ْمَسَك َبْعُد َوِإْن َشاَء َطلَّ

َ
َّ ِإْن َشاَء أ ُ َّ َتْطُهَر ، �ش ُ ، �ش

َق  ْن ُتَطلَّ
َ
ُ أ َمَر اللَّ

َ
�تِ أ ُة الَّ سَّ ، َفِتْلَك اْلِعدَّ َ ْن �يَ

َ
َقْبَل أ

َساُء ا النِّ َلَ
“Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu 
menahannya hingga istrinya suci kemudian 
haidh hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu 
Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh 
mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia 
menggaulinya (menyetubuhinya). Itulah al 

‘iddah sebagaimana yang telah diperintahkan 
Allah ‘azza wa jalla.” (HR. Bukhari, no. 5251 
dan Muslim, no. 1471)

Keenam: Bolehkah wanita haidh 
memasuki masjid

Menurut jumhur (kebanyakan ulama), 
wanita haidh diharamkan berdiam di 
masjid berdasarkan hadits dari Ummu 
Athiyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, 

“Kami diperintahkan (maksudnya oleh Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam) untuk mengajak 
ikut serta anak gadis remaja dalam dua ied 
dan beliau memerintahkan kami untuk 
menjauhkan wanita haidh dari tempat shalat 
kaum muslimin.” (HR. Bukhari, no. 974 dan 
Muslim, no. 890)

Namun hadits di atas maksudnya adalah 
menjauhkan wanita haidh dari tempat shalat 
ied karena mereka tidak shalat. 

Pendapat lainnya masih membolehkan wanita 
haidh untuk masuk masjid.

Syaikh Khalid Mushlih hafizhahullah 
menjelaskan, “Wanita haidh boleh saja masuk 
masjid jika ada hajat, inilah pendapat yang 
lebih tepat. Karena terdapat dalam kitab 
shahih (yaitu Shahih Muslim) bahwasanya 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata 
kepada ‘Aisyah, “Berikan padaku sajadah 
kecil di masjid.” Lalu ‘Aisyah berkata, “Saya 
sedang haid.” Lantas Rasul shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Sesungguhnya haidmu 
itu bukan karena sebabmu.”

Hal ini menunjukkan bahwa boleh saja bagi 
wanita haid untuk memasuki masjid jika: (1) 
ada hajat; dan (2) tidak sampai mengotori 
masjid.

Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut 
taufiq was sadaad.
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gJika wanita haidh dan nifas tidak berpuasa, 

ia harus mengqadha puasa di hari lainnya. 
Berdasarkan perkataan ‘Aisyah, “Kami 
dahulu juga mengalami haid, maka kami 
diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan 
tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat.” 
(HR. Muslim, no. 335)

Kedua: Thawaf bagi wanita haidh

Ketika ‘Aisyah haid saat haji, Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

ْلَبْيِت  ْن اَل َتُطو�فِ �بِ
َ
َ أ اجُّ ، َغ�يْ َفاْفَعِل َما َيْفَعُل اْلَ
َح�تَّ َتْطُهِرى

 “Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan 
orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf 
di Kabah hingga engkau suci.”  (HR. Bukhari, 
no. 305 dan Muslim, no. 1211)

Sedangkan untuk thawaf wada’, wanita 
haid mendapatkan keringanan untuk 
meninggalkannya. Dari Ibnu ‘Abbas 
radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

ُه  نَّ
َ
ْلَبْيِت ، ِإالَّ أ ِدِهْ �بِ ْن َيُكوَن آِخُر َعْ

َ
اُس أ ِمَر النَّ

ُ
أ

اِئِض َف َعِن اْلَ ُخفِّ
“Manusia diperintahkan menjadikan akhir 
amalan hajinya adalah di Baitullah (dengan 
thawaf wada’) kecuali hal ini diberi keringanan 
bagi wanita haidh.” (HR. Bukhari, no. 1755 
dan Muslim, no. 1328).

Ketiga: Wanita haidh boleh  
membaca Al-Qur’an namun tidak 

boleh menyentuhnya

Ada hadits yang menyatakan,

ُنُب َشْيئًا ِمَن الُقْرآِن ُ  اَلاِئُض َواَل الب
ُ
اَل ُتْقَرأ

“Tidak boleh membaca Al-Qur’ansedikit 

pun juga bagi wanita haidh dan orang yang 
junub.” (HR. Tirmidzi, no. 131; Ibnu Majah, 
no. 595; Ad-Daruquthni, 1:117; Al-Baihaqi, 
1:89. Hadits ini adalah hadits dhaif karena 
diriwayatkan oleh Isma’il bin ‘Iyasy bin Al-
Hijaaziyayni, riwayat darinya dhaif. Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ah Al-
Fatawa, 21:460 menyatakan bahwa hadits ini 
dhaif menurut kesepakatan para ulama pakar 
hadits).

Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu’ah 
Al-Fatawa (26:191), “Hadits ini tidak 
diketahui sanadnya sampai Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Hadits ini sama sekali tidak 
disampaikan oleh Ibnu ‘Umar, tidak pula 
Nafi’, tidak pula dari Musa bin ‘Uqbah, yang 
di mana sudah sangat makruf banyak hadits 
dinukil dari mereka. Para wanita di masa 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga sudang 
seringkali mengalami haidh, seandainya 
terlarangnya membaca Al-Qur’an bagi 
wanita haidh/nifas sebagaimana larangan 
shalat dan puasa bagi mereka, maka tentu 
saja Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam akan 
menerangkan hal ini pada umatnya. Begitu 
pula para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam mengetahuinya dari beliau. Tentu saja 
hal ini akan dinukil di tengah-tengah manusia 
(para sahabat). Ketika tidak ada satu pun yang 
menukil larangan ini dari Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam, maka tentu saja membaca 
Al-Qur’an bagi mereka tidak bisa dikatakan 
haram. Karena senyatanya, beliau shallallahu 

‘alaihi wa sallam tidak melarang hal ini. Jika 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak 
melarangnya padahal begitu sering ada kasus 
haidh di masa itu, maka tentu saja hal ini 
tidaklah diharamkan.”

Sedangkan yang tidak dibolehkan adalah 
menyentuh mushaf Al-Qur’an sebagaimana 
hadits,

ْنَت َطاِهٌر
َ
سُّ الُقْرآن ِإالَّ َوأ ُ اَل �تَ

“Tidak boleh menyentuh Al-Qur’an kecuali 
engkau dalam keadaan suci.” (HR. Al-Hakim 
dalam Al-Mustadrak, beliau mengatakan 
bahwa sanad hadits ini shahih).

Bagaimana solusinya untuk wanita haidh 
agar bisa membaca Al-Qur’an?

Dua solusi yang bisa diberikan:

1. Membaca mushaf saat haidh namun tidak 
menyentuh secara langsung

2. Membaca Al-Qur’an terjemahan

Keempat: Berjimak ketika haidh

Para ulama sepakat bahwa menyetubuhi 
wanita haidh di kemaluannya dihukumi 
haram.

Allah Ta’ala berfirman,

َساَء  ُلوا النِّ فِ ًذى َفاْع�تَ
َ
ِحيِض ُقْل ُهَو أ ُلوَنَك َعِن اْلَ

َ
َوَيْسأ

ْرَن  ُبوُهنَّ َح�تَّ َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّ ِحيِض َواَل َتْقَر ي اْلَ �فِ
فَ  اِب�ي وَّ بُّ التَّ ِ ُ َ �ي ُ ِإنَّ اللَّ َمَرُكُ اللَّ

َ
ُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أ

ْ
َفأ

َ ف ِر�ي َتَطهِّ بُّ اْلُ ِ ُ َو�ي
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 
Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. 
Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah 
kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah suci, maka campurilah 
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang 
yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa orang 
Yahudi biasanya ketika istri-istri mereka haidh, 
mereka tidak makan bersamanya dan tidak 

kumpul-kumpul dengan istrinya di rumah. 
Para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam akhirnya menanyakan tentang hal itu. 
Allah Ta’ala lantas menurunkan ayat di atas. 
Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,

َكَح ٍء ِإالَّ النِّ ْ َ اْصَنُعوا ُكَّ �ش
“Lakukanlah segala sesuatu selain jimak 
(hubungan intim).” (HR. Muslim,no. 302)

Dalam hadits disebutkan,

ْو َكِهًنا َفَقْد َكَفَر 
َ
َها أ ِ ًة �فِ ُد�بُ

َ
ِو اْمَرأ

َ
�تَ َحاِئًضا أ

َ
َمْن أ

ٍد -صل هللا عليه وسمل- مَّ َِل َعَل ُمَ ف ْ �ف
ُ
ا أ َ �بِ

“Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haidh 
atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka 
ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan 
kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 
sallam.” (HR. Tirmidzi no. 135, Ibnu Majah 
no. 639. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa 
hadits ini shahih).

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata 
bahwa di antara istri-istri Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam ada yang mengalami haidh. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin 
bercumbu dengannya. Lantas beliau 
memerintahkannya untuk memakai sarung 
agar menutupi tempat memancarnya darah 
haidh, kemudian beliau tetap mencumbunya 
(di atas sarung). Aisyah berkata, “Adakah di 
antara kalian yang bisa menahan hasratnya 
(untuk berjimak) sebagaimana Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam menahannya?”   (HR. Bukhari, 
no. 302 dan Muslim, no. 293). 

Imam Nawawi menyebutkan judul bab 
dari hadits di atas, “Bab mencumbu wanita 
haidh di atas sarungnya”. Artinya di selain 
tempat keluarnya darah haidh atau selain 
kemaluannya.


