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Bab 1 : Larangan Shalat 

Selama masa haidh berlangsung, ada beberapa hal yang wajib dihidari 
oleh seorang wanita, dan statusnya menjadi haram untuk dilakukan. 

Di antara hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan saat haidh adalah 
shalat, puasa, dan tawaf. 

Ada dua hukum yang berlaku yang terkait dengan shalat bagi seorang 
wanita yang sedang mendapatkan haidh.  

A. Hukum Wanita Haidh Mengerjakan Shalat  

1. Tidak Wajib 

Maksudnya wanita haidh telah gugur kewajibannya untuk melakukan 
shalat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa diharamkan baginya 
untuk mengerjakan ibadah shalat.  
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2. Tidak Sah 

Kalaupun shalat itu dikerjakan juga, maka hukumnya menjadi tidak sah 
di sisi Allah dan tidak akan diterima. Tidak hanya shalat fardhu dan shalat 
sunnah saja yang tidak sah dilakukan oleh wanita haid. Sujud syukur dan 
sujud tilawah juga tidak sah dilakukannya. 

Dalilnya adalah hadis berikut ini :  

تََحاُضَّفَقَاَلَّلَهَاََّرُسولَََُّّّأ ن َّ ََّدَمَّإحلَْيِضََّدٌمََّأْسَوُدَََّّّهللا فَاِطَمَةَِّبنَْتََّأِِبَُّحبَيٍْشَََّكنَْتَّتُس ْ ن 
ِ
إ

الةَِّ يُْعَرُفَّ َّفَأَْمِسِِكََّعِنَّإلص  ذإَََّكَنََّذِِلَ
ِ
ذإَََّكنََّ فَا

ِ
َّ فَا ِِئََّوَصِلّ َََّّّإلآَخُرَّفَتََوض 

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata"Fatimah binti Abi Hubaisy 
mendapat darah istihadha maka Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya"Darah haidh itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang yang 
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keluar seperti itu janganlah shalat. Bila sudah selesai maka berwudhu'lah 
dan lakukan shalat. (HR. Abu Daud dan An-Nasai). 

Dan juga hadits berikut ini : 

ْومََِِّّبقََضاءََِّّفَنُْؤَمرَََُّّذِِلَََّّيُِصيبُنَاَََّكنََّ اَلةََِِّّبقََضاءََِّّنُْؤَمرَََُّّولََََّّّإلص  َّإلص 

‘Dari Aisyah r.a berkata: ‘Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami 
mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan 
tidak diperintah untuk mengqadha’ salat (HR. Jama’ah).  

Selain itu juga ada hadis lainnya:  

َذإ
ِ
اَلةَََّّفََدِعيَّإلَْحْيَضةَََُّّأْقبَلَتََِّّإ َّإلص 

‘Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Bila 
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kamu mendapatkan haid maka tinggalkan shalat’  

B. Masih Mendapatkan Sebagian Waktu Shalat 
Gugurnya kewajiban shalat ini berlaku manakala sepanjang waktu shalat 

fardhu sejak awal hingga akhirnya dia dalam keadaan haidh. 

Namun para ulama tetap mewajibkan para wanita untuk shalat bila 
pada sebagian waktu shalat fardhu seorang wanita berada dalam keadaan 
suci dari haidh.  

Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, wanita itu masih suci di 
awal waktu shalat lalu mendapat darah haidh sebelum sempat 
mengerjakan shalat. Kedua, wanita suci dari haidh ketika waktu shalat 
fardhu hampir berakhir. 

1. Mendapatkan Waktu Awal Shalat 

Kasus yang pertama adalah seorang wanita itu masih suci di awal waktu 
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shalat, lalu mendapat darah haidh sebelum sempat mengerjakan shalat.  

Tentu saja begitu mendapat darah haidh dia otomatis haram 
mengerjakan shalat. Padahal sudah sempat memasuki waktu shalat fardhu 
untuk beberapa saat. 

Sebagai ilustrasi, ketika masuk waktu Dzhuhur, seorang wanita berniat 
untuk mengerjakan sedikit menunda shalatnya, karena masih dalam 
perjalanan menuju ke rumahnya.  

Namun begitu sampai di rumah saat hendak mengerjakan shalat, tiba-
tiba mendapat darah haidh. Tentu saja hal itu membuatnya tidak boleh 
mengerjakan shalat.  

Namun karena di awal waktu dia sempat mendapati waktu shalatnya 
dalam keadaan suci dari haidh, maka masih tetap ada kewajiban untuk 
mengerjakan shalat atasnya. Dalam hal ini menurut pendapat para ulama 
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wanita itu jadi punya semacam 'hutang' shalat fardhu yang wajib dikerjakan 
pada seusai haidh nantinya.  

2. Mendapatkan Waktu Akhir Shalat 

Kasus kedua adalah wanita yang telah selesai dari haidhnya dan masih 
ada waktu shalat. Kalau waktu shalat masih banyak, dan wanita itu telah 
mandi janabah, maka shalat bisa dengan mudah dikerjakan. 

Tetapi bila seorang wanita yang sedang haidh berhenti darahnya 
menjelang habisnya waktu shalat, padahal waktu yang tersisa tidak 
mencukupi untuk mandi janabah dan melakukan shalat, maka mau tidak 
mau shalat akan terlewat baginya. 

Sebagai contoh, waktu Ashar jatuh pada pukul 15.00, sedangkan darah 
haidhnya berhenti pada pukul 14.55. Artinya, tinggal 5 menit lagi waktu 
shalat Dzhuhur akan habis, berarti wanita itu sudah wajib mengerjakan 
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shalat Dzhuhur.  

Tetapi semua tahu bahwa 5 menit itu pasti bukan waktu yang cukup 
untuk mandi janabah dan shalat. Meski secara hukum, wanita itu tetap 
wajib mengerjakan shalat Dzhuhur. 

Dalam keadaan ini, maka tanpa keinginan atau kesengajaan, shalat 
Dzhuhur jadi terlewat dengan sendirinya. Maka wanita itu wajib 
mengqadha’ shalat dzuhurnya. 

C. Kewajiban Qadha Ketika Suci di Waktu Ashar dan Isya 
Para ulama memandang dua pasang waktu yang bisa dijamak, yakni 

“dzuhur dan ashar” serta “maghrib dan isya” memiliki keterkaitan dalam 
waktu, atau dalam istilah fiqih disebut dengan ‘tadaaaruk al-waqt”. Dimana 
dua pasang waktu ini bisa digabung dalam shalat jamak. 

Dalam masalah wajibnya qadha dzuhur ataupun maghrib saat wanita 
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suci di waktu Ashar atau Isya' ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian 
dari mereka masih mewajibkan dengan sebab adanya 'tadaruk al-waqt" 
antara Dzhuhur dengan Ashar. Tetapi sebagian ulama lainnya tidak 
memandang demikian. 

Maksudnya begini: 

Jika ada wanita haid, kemudian dia suci di waktu Ashar, apakah dia 
wajib meng-qadha shalat dzuhurnya atau tidak? Jika ia suci dari haid di 
waktu isya, apakah dia wajib mengqadha shalat maghribnya? 

Berikut pendapat para ulama lintas madzhab terkait masalah ini: 

1. Madzhab Hanafi 

Mazhab Al-Hanafiyah tidak menyebutkan secara jelas apakah harus 
meng-qadha’ dhuhur dan maghrib jika terlewat atau tidak, akan tetapi 
mazhab ini hanya menyebutkan keumuman tidak wajibnya mengqadha’ 
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shalat bagi wanita haid atas shalat-shalat yang ia tinggalkan selama masa 
haidnya berlangsung. 

As-Sarakhsi (w. 483 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam 
kitabnya Al-Mabsuth menuliskan sebagai berikut : 

اَلةََّ ْوِمََّوَلَّتَْقِِضَّإلص  َمَّإلص  َذإََّطهَُرْتَّقََضْتََّأَّي 
ِ
 فَا

Dan jika dia (wanita haid) sudah suci, maka wajib baginya mengganti 
puasa (puasa wajib yang terlewat) dan tidak ada kewajiban atasnya 
mengganti shalat (yang terlewat)1 

2. Madzhab Maliki 

Ulama dari madzhab Maliki pada dasarnya berpendapat bahwa jika 

 
1 As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 3 hal 81. 
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wanita haid suci di waktu ashar atau isya, maka ia wajib untuk mengqadha 
shalat dzuhur atua maghribnya. Tapi ada syaratnya: bahwa di waktu ashar 
dan isya tersebut dia mendapati waktu yang sekiranya bisa melakukan 
minimal 5 rakaat.  

Hal ini dijelaskan oleh Ibnul Jallab (w. 378 H) salah satu ulama mazhab 
Al-Malikiyah dalam kitab At- Tafri’ fi Fiqhil Imam Malik bin Anas sebagai 
berikut : 

إلصلوإت،َّوعلهياَّأ نَّتصلَّماَّأ دركتَّوقتهَّمنََّّوليسَّعىلَّإحلائضَّقضاءَّماَّفاتَّوقتهَّمنَّ

نَّأ دركتَّأآخرهَّفكذِلَّأ يًضا،  إلصلوإت.َّفا نَّأ دركتَّأ ولَّإلوقتَّوجبَّعلهياَّإل دإء،َّوإ 

ذإَّتطهرتَّمنَّحيضهتا،َّوقدَّبقيَّعلهياَّمنَّإلهنارَّقدرَّمخسَّركعات،َّفيجبَّعلهياَّأ نَََّّّ وذِلَّإ 

نََّكنَّإذليَّبقيَّعلهياَّ منَّإلهنارَّقدرَّأ ربعَّركعاتََّّتصلَّإلظهرَّوإلعرصَّل درإكهاَّأآخرَّوقهتا.َّوإ 
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أ وَّماَّدوهننَّإ ىلَّركعةَّوإحدة،َّصلتَّإلعرصَّل درإكهاَّأآخرَّوقهتا،َّوسقطَّإلظهرَّعهناَّلفوإتََّّ

 .وقهتا

Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita meng-qadha’ shalat yang 
terlewat. Kewajibannya hanya melaksanakan shalat yang waktunya ia 
dapati. Jika dia suci di awal waktu shalat maka wajib mengerjakan shalat 
itu, begitupun jika dia suci di akhir waktu shalat.  

Hal itu bisa terjadi jika ia suci dari haidnya di ujung siang (sebelum 
matahari terbenam), dan masih ada waktu melakukan shalat kira-kira 5 
rakaat, maka wajib baginya shalat dhuhur dan ashar, karena dia masih 
masuk di akhir waktu ashar.  

Namun jika waktu yang tersisa di akhir siang (menjelang terbenamnya 
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matahari) itu hanya cukup untuk mengerjakan shalat 4 rakaat atau 
bahkan kurang, maka dia hanya wajib shalat ashar saja, dan gugur 
kewajiban qadha shalat dhuhur karna waktunya sudah habis1.  

Ats-Tsa’labi (w. 422 H) yang juga salah satu ulama mazhab Maliki 
menjelaskan di dalam kitab Al-Ma’unah ala Mazhabi ’Alimil Madinah 
sebagai berikut : 

فلوَّطهرتَّإحلائضَّوبلغَّإلصيبَّلقدرَّمخسَّركعات،َّفا ىلَّأ نَّتطهرَّوتلبسَّوبقيَّعليهَّقدرَّ

 ركعةََّكنَّعليهَّإلعرصَّدونَّإلظهرَّ

Jika (di akhir siang atau sebelum matahari terbenam) seorang wanita 
telah suci dari haid, dan anak yang baru saja baligh mendapati waktu 

 
1 Ibnul Jallab, At- Tafri’ fi Fiqhil Imam Malik bin Anas, jilid 1 hal 111. 
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yang sekiranya cukup untuk shalat minimal 5 rakaat, tapi waktu itu 
hanya cukup baginya untuk bersuci, berpakaian menutup aurat dan 
melaksanakan 1 rakaat saja, maka ia hanya wajib shalat ashar saja, 
tanpa wajib qadha dzuhur.1 

Dari 2 penjelasan di atas, kita ketahui bahwa ulama madzhab Maliki 
mewajibkan wanita haid yang suci di waktu ashar atau isya untuk 
mengqadha shalat dzuhur atau maghrib. Tapi dengan satu syarat: dia 
memiliki waktu untuk sekiranya bisa melakukan shalat minimal 5 rakaat. 

Mengapa 5 rakaat? Sebab yang 4 rakaat dilakukan untuk melaksanakan 
shalat yang masih ada waktunya (ashar atau isya), dan 1 rakaat lagi untuk 
melakukan qadha dengan jumlah minimal. 

Misalnya : 
 

1 Ats- Tsa’labi, Al- Ma’unah ala Mazhabi ’Alimil Madinah, jilid - hal 266. 
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Wanita haid suci di akhir waktu ashar, yang sekiranya di waktu itu dia 
bisa melakukan shalat minimal 5 rakaat. Maka dia wajib melakukan shalat 
ashar dan juga qadha shalat dzuhurnya. 

Segeralah dia mandi janabah agar bisa shalat ashar 4 rakaat, dan 
kemudian lanjut qadha’ shalat dzuhurnya. Jikapun setelah mendapati 
qadha dzuhur 1 rakaat dia mendengar adzan maghrib, shalatnya itu tetap 
dapat diteruskan dan sah. Berdasarkan hadist berikut: 

ْبَحَّ،ََّوَمْنََّأْدَرَكََّرْكَعةًَََّّّ ْمُسَّفَقَْدََّأْدَرَكَّإلصُّ ْبِحََّرْكَعًةَّقَْبَلََّأْنَّتَْطلَُعَّإلش  منََّمْنََّأْدَرَكَِّمْنَّإلصُّ

ْمُسَّفَقَْدََّأْدَرَكَّإلَْعرْصَََّّ َّقَْبَلََّأْنَّتَْغُرَبَّإلش   ِمْنَّإلَْعرْصِ

Siapa yang mendapati 1 rakaat dari shalat subuh sebelum matahari 
terbit, maka ia telah mendapatkan subuhnya. Dan siapa yang 
mendapatkan 1 rakaat ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah 
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mendapatkan shalat asharnya. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Begitu juga dalam hadits lain disebutkan: 

اَلةََّ اَلِةَّفَقَْدََّأْدَرَكَّإلص   َمْنََّأْدَرَكََّرْكَعًةَِّمْنَّإلص 

Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari shalatnya, maka ia telah 
mendapatkan shalatnya. (HR. Bukhari dan Muslim) 

3. Madzhab Syafii 

Ulama dari madzhab Asy-Syafi’iyah mengatakan, jika seorang wanita 
yang suci dari haid dan masih ada waktu untuk melakukan shalat, walaupun 
hanya sebentar, maka wajib baginya mengganti shalat dhuhur dan 
melaksanakan shalat ashar. 

Imam Al-Haramain (w. 478 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-
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Syafi'iyah mengatakan: 

 مثَّيتفقَّإنقطاُعَّإحليضَّيفَّأآخرَّإلهنار،َّفيجبَّقضاُءَّإلظهرَّمعَّإلعرص

Kemudian mereka (ulama madzhab Syafi'i) sepakat jika darah haid 
sudah berhenti di akhir siang (sebelum matahari terbenam), maka wajib 
baginya shalat dhuhur dan ashar.1  

Imam Nawawi juga mengatakan hal serupa dalam kitab Raudhatut 
Thalibin sebagai berikut: 

آِخرِِه،َِّبأ ْنَّأ فاَقَُّمْغًمىَّعَلَْيِه،َّبَْعَدَّأ ْنََّمىضََّّ ِلَّوْقتََِّّإلَعرْصَِّ،ََّكامَّتَلَْزُمَِّبأ ْدرإِكَّأ و  هْرََُِّّب  وقَْدَّتَلَْزمََُّّإلظُّ

هْرَََّّوإلَعرْصََّ  ِمنَّوْقتََِّّإلَعرْصََِّّماَّيََسعََُّّإلظُّ

 
1 Nihayatul Mathlab fi Diraayatil Mazhab, jilid 1 hal 398 
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Dan wajib melakukan shalat dzuhur ketika ia mendapati kewajiban itu 
(terpenuhi syarat wajib shalat) di awal waktu ashar, dan begitupula jika 
ia mendapatinya di akhir waktu ashar. Misalnya ia sadar dari pingsan 
saat berada di ujung waktu ashar, dia wajib melakukan shalat dzuhur 
dan ashar. 1 

Dalam statemen Imam Nawawi diatas, dijelaskan bahwa jika seseorang 
berada di awal waktu ashar dalam kondisi terpenuhi syarat wajib shalat, 
maka wajiblah dia melakukan shalat dzuhur dan juga ashar.  

Yang dimaksud dengan ‘terpenuhi syarat wajib shalat’ dalam statemen 
diatas antara lain : suci dari hadats kecil maupun besar. Artinya, bila ia suci 
dari haidnya di awal waktu ashar, maka ia dikenai kewajiban shalat dzuhur 
dan juga shalat ashar. 

 
1 Al-Imam an-Nawawi, Raudhatut Thalibin wa ‘Umdatul Muftiyin, jilid 1, hlm 190 
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4. Madzhab Hambali 

Ulama dari madzhab Hambali dalam hal ini sepakat dengan madzhab 
Syafii. Ibnu Qudamah (w. 620 H) dari kalangan Al-Hanabilah di dalam 
kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut : 

س نادمهَّعنَّعبدَّإلرمحنَّبنَّعوف،َّوعبدَّهللاََّّ ولناَّماَّروىَّإل ثرم،َّوإبنَّإملنذر،َّوغريهام،َّب 

ذإََّّبنَّعباس،َّأ هنامَّقالَّيفَّإحلائضَّتطهرَّقبلَّطلوعَّإ لفجرَّبركعةَّتصلَّإملغربَّوإلعشاء،َّفا 

 طهرتَّقبلَّأ نَّتغربَّإلشمس،َّصلتَّإلظهرَّوإلعرصَّمجيعا

Dalam mazhab kami (Hanabilah), seperti apa yang diriwayatkan Al-
Atsram, dan ibnu mundzir, dari yang lainnya dengan sanad dari 
Abdurrahman bin 'Auf, dan Abdullah ibnu Abbas, dalam masalah haid. Jika 
ia bersuci sebelum terbit fajar (akhir malam / akhir waktu isya) masih ada 
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waktu satu rakaat: maka wajib baginya sholat maghrib dan isya, dan 
apabila suci sebelum terbenamnya matahari (akhir waktu ashar), maka 
baginya shalat dzuhur dan ashar.1 

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Hambali di dalam 
kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai 
berikut : 

ْمِسَّ َََّكِفٌر،ََّأْوََّأفَاَقََّمْجُنوٌن،ََّأْوََّطهَُرْتََّحائٌِضَّقَْبَلَُّطلُوعَِّإلش  ،ََّأْوََّأْسََلَ ْنَّبَلََغََّصيِبٌّ
ِ
َّ)َوإ َّقَْوُُلُ

ْنَََّكنََّ
ِ
ْبُح،ََّوإ َّقَْبَلَّغُرَُِّبقَْدِرَّتَْكِبرَيٍة:َّلَزَِمهُْمَّإلصُّ ْنََََّّّذِِلَ

ِ
،ََّوإ هُْرََّوإلَْعرْصُ ْمِس:َّلَزَِمهُْمَّإلظُّ وِبَّإلش 

 (ََكَنَّقَْبَلَُّطلُوعَِّإلَْفْجِر:َّلَزَِمهُْمَّإلَْمْغِرُبََّوإلِْعَشاءَُّ

Apabila seorang anak kecil telah baligh, orang kafir masuk islam, orang 
 

1 Al-Mughni, jilid 1 hal 287 
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gila menjadi sadar, atau wanita yang haidh itu suci sebelum terbitnya 
matahari (akhir waktu subuh), walau akhir waktu itu hanya cukup untuk 
sekedar melakukan takbiratul ihram, maka mereka wajib shalat subuh. 
Tapi jika itu terjadi sebelum matahari terbenam (akhir waktu ashar) 
maka mereka wajib shalat dzuhur dan ashar. Dan kalau kejadiannya 
sebelum terbit fajar (akhir waktu isya) maka mereka wajib shalat 
maghrib dan isya.1 

 
1 Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma’rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf, jilid 1 hal 442. 
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Bab 2 : Larangan Puasa 

Wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang menjalankan puasa. 
Apabila tetap memaksa berpuasa dengan niat untuk ibadah, justru 
hukumnya berdosa. Sebab Allah SWT telah melarang wanita yang sedang 
mendapatkan darah haidh untuk berpuasa. 

ََّولَمَّْ ذإََّحاَضِتَّإملَْرَأُةَّلَْمَّتَُصِلّ
ِ
َّ تَُصمَّْ َألَيَْسَّإ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah 
SAW bersabda "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh 
shalat dan puasa?". (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dan bila seorang wanita meninggal kewajiban puasa Ramadhan karena 
alasan haidh, maka diwajibkan atasnya untuk mengganti puasa sebanyak 
hari yang ditinggalkannya itu, setelah bulan Ramadhan usai. 
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A. Niat Puasa Tapi Belum Mandi Janabah  

Larangan berpuasa berlaku pada wanita yang haidnya masih terjadi di 
waktu antara habis shubuh hingga maghrib. Jika haidnya sudah selesai di 
malam hari bulan Ramadhan, lalu dia berniat untuk berpuasa besok 
harinya, tapi ternyata dia kesiangan bangun. Bolehkah dia melanjutkan 
puasanya dalam keadaan belum mandi besar? 

Jawabannya ‘boleh’, sebab dia sudah melakukan rukun puasa yg 
pertama, yakni tabyitunniyat (niat dari malam), dan darah haidnya pun 
sudah berhenti mengalir sejak malam atau sebelum subuh. Begitu bangun, 
dia hendaknya segera mandi agar bisa segera shalat subuh. 

Al-Baghawi, salah satu ulama dalam madzhab Syafii menyebutkan : 

ذإَّحلائض صوهماَّحصَّ-َّإلفجرَّطلعََّّحىتَّتغتسل؛ََّّوملَّإلصوم،َّونوتََّّبلليلَّطهرتَّإ  . 
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Dan wanita haid jika sudah suci di malam hari lalu berniat untuk 
berpuasa esok hari, sedangkan ia belum mandi sampai terbit fajar, maka 
sah puasanya.1 

Hal ini mirip seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, dimana beliau 
pernah bangun di subuh hari bulan Ramadhan dalam keadaan berhadats 
besar (junub) karena malamnya berhubungan badan. Dan terbangun di 
subuh hari dalam keadaan belum mandi janabah.  

Dalam keadaan seperti itu, beliau SAW bangun dan mandi janabah agar 
dapat melaksanakan shalat subuh. Adapun puasanya tetap dilanjutkan 
hingga maghrib. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadits: 

تسلَّويصوم.َّأ نَّرسولَّهللاَّصىلَّهللاَّعليهَّوسَلََّكنَّيدركهَّإلفجرَّوهوَّجنبَّمنَّأ ههلَّمثَّيغَّ  

 
1 Abu Muhammad Al-Baghawi (w.516), At-Tahdzib Fi Fiqh al-Imam asy-Syafii, jilid 3, hlm 160 



 

27 

Sesungguhnya Rasulullah SAW bangun di waktu subuh dalam keadaan 
junub akibat berhubungan badan dengan istri beliau. Setelah bangun, 
beliau mandi dan meneruskan puasanya. (HR. Bukhari dan Muslim) 

B. Suci Di Siang Ramadhan, Wajibkah Imsak? 

Wanita yang sedang berpuasa wajib seperti berpuasa di bulan 
Ramadhan misalnya, lalu keluar darah haid di siang hari, apakah ia wajib 
melakukan imsak?  

Imsak adalah menahan diri untuk tidak makan, minum serta melakukan 
hal-hal yang membatalkan puasa hingga maghrib tiba. Dalam hal ini para 
ulama lintas madzhab berbeda pendapat.  

Ulama madzhab Syafii cenderung membolehkan wanita yang keluar 
darah haid di siang bulan Ramadhan untuk tetap melanjutkan makan dan 
minumnya. 
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Ar-Ramly, salah satu ulama dalam madzhab Syafii mengatakan: 

ْمساكَُّ ))ولَّيَلَْزُمهُْم(َّيَْعِِنََّهُؤلِءَّإلث الثَةََّ ََبُوإَّإملُساِفَرَََّّّإ  َِّبُعْذٍرَّفَأ ش ْ فْطاِرمِهْ ِ(َِّل  اِرَّيِفَّإل حَصّ بَِقي ِةَّإلهن 

 وإملَرِيَضَّ

Dan tidak diwajibkan bagi 3 golongan itu (anak kecil yang baligh, orang 
gila yang sadar, dan wanita yang haid di siang bulan Ramadhan) untuk 
melakukan imsak sepanjang hari menurut pendapat yang shahih. Sebab 
mereka makan dan minum karena adanya udzur. Maka mereka 
diserupakan hukumnya seperti musafir dan orang sakit.1 

Namun demikian, bagi wanita haid yang suci di tengah Ramadhan dan 
ingin makan dan minum sebaiknya tidak menampakkan makan dan 

 
1 Syamsuddin Ar-Ramly, Nihayatul Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj, Jilid 3, hlm 188. 
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minumnya di depan orang yang berpuasa. Dalam kitab yang sama, Ar-
Ramly juga melanjutkan penjelasannya: 

خَّْ َِّلَمنَّزإَلَّعُْذُرُهَّإ  َْمِةَّوإلُعُقوبَةَِّويَُسنُّ َضَّلِلهتُّ َِّلئَاّلَّيَتََعر  هَُلَّحاُُلُ  فاُءَّإلِفْطِرَِّعْنَدََّمنَُُّيْ

Dan bagi yang punya udzur menjalankan puasa, disunnahkan untuk tidak 
menampakkan makan minumnya di hadapan orang-orang yang tidak 
tau perihal udzurnya. Supaya tidak memancing orang lain untuk 
memberikan tuduhan dan hukuman kepadanya.1 

Hal serupa disampaikan oleh Ar-Ruyani yang juga salah satu ulama 
dalam madzhab Syafii. Berikut penjelasannya: 

 
1 Ibid 
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ذإَّطهرتَّيفَّبعضَّإلهنارَّلَّضَّإحلائَّ مساَََّّّايلزهمََّّإ  بقيةَّإلهنار،َّل انَّأ حبناَّلهاَّأ نَّتأ لكَّمعَّعلمهاَّبأ نهََّّكَّإ 

 يومَّمنَّرمضانَّجفازتَّلهاَّالاس تدإمةَّعىلَّإل لكَّ

Bila wanita haid di tengah hari, ia tidak wajib melakukan imsak di sisa 
hari tersebut. Sebab kita membolehkannya untuk makan walaupun 
berada dalam bulan Ramadhan. Maka boleh baginya meneruskan 
makan dan minumnya.1 

C. Haid Di Siang Ramadhan, Wajibkah Imsak? 

Bila ia dalam keadaan haid di bulan Ramadhan, lalu pagi harinya ia suci 
dari haidnya, maka ia tidak wajib melakukan imsak sebagaimana yang 
dilakukan orang-orang yang sedang berpuasa. 

 
1 Abdul Wahid Ar-Ruyani (w.502), Bahrul Madzhab Lir-Ruyani, jilid 3, hlm 250 
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Al-Juwaini, salah satu ulama dalam madzhab Syafii mengatakan: 

إملذهبَّعىلَّخالٍفََّّبالَّإل مساكَّيلزهماَّفالَّطهرت،َّمثَّحائًضا،َّإملرأ ةََّّأ صبحتَََّّّولو  

Bila seorang wanita haid, lalu esok paginya suci, maka dia tidak wajib 
melakukan imsak menurut pandangan ulama madzhab Syafii tanpa ada 
perbedaan pendapat di dalamnya.1 

 

 
1 Abul Ma’ali al-Juwainy, Nihayatul Mathlab fi Dirayatul Madzhab, jilid 4, hlm 57 
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Bab 3 : Larangan Thawaf  

Seorang wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang melakukan 
thawaf. Hal ini disebabkan thawaf itu ibadah yang hampir sama dengan 
shalat dalam beberapa hal, antara lain dalam syarat sahnya. Thawaf dan 
shalat itu mengharuskan pelakunya suci dari hadats, baik itu hadats kecil 
maupun besar. 

Maka, wanita haid tak sah dan tak boleh melaksanakan thawaf di dalam 
masjidil haram sebab ia memiliki hadats besar.  

ل َِّبََّ
ِ
َِّفيِهَّإلَْمْنِطَقَّ،َّفََمْنَّنََطَقَِّفيِهَّفاََلَّيَْنِطْقَّإ ََّأَحل  َ َّإَّلل  ل ََّأن 

ِ
َوإُفَِّبلَْبيِْتََّصاَلٌةَّإ رْيٍَّإلط   

Dari Ibnu Abbas RA bahwa  Rasulullah SAW bersabda: ’Thawaf di Ka’bah 
itu seperti shala. Hanya saja Allah telah membolehkan berbicara saat 
thawaf. Siapa yang hendak berbicara saat thawaf maka bicaralah yang 
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baik-baik. (HR. Ibnu Hibban Al-Hakim dan Tirmizy)  

Walaupun dilarang thawaf, wanita haid dibolehkan melakukan semua 
praktek ibadah haji yang lain. Dasarnya adalah apa yang menimpa Aisyah 
RA, dimana beliau mendapat haidh pada saat berhaji. Maka Rasulullah SAW 
bersabda : 

ََّأنَّْإفَْعِلََّماَّيَْفَعُلَّ َّغرَْيَ َّتَْطهُرِي إحلَاجُّ  عَلَْيهَِّ ُمت َفقٌََّّلَّتَُطْويِفَِّبلَبيِْتََّحىت 

Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali 
berthawaf di sekeliling ka’bah hingga kamu suci (Mutafaq ‘Alaih)  

Rasulullah menyampaikan hal ini pada Aisyah RA saat beliau berdua 
sedang berhaji. Ada segelintir orang yang mengatakan bahwa hadits ini 
bukti bahwa wanita haid boleh membaca al-Quran, karena dalam hadits itu 
tertulis “boleh melakukan apapun selain thawaf”. Seakan-akan yang 
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dilarang bagi wanita haid hanya thawaf saja, sedangkan membaca dan 
menyentuh mushaf serta larangan lainnya boleh diabaikan. Ini keliru. 

Konteks kata “apapun” dalam hadits di atas adalah “apapun kegiatan 
dalam rukun dan kewajiban bagi orang yang menunaikan ibadah haji”. 
Bukan untuk ditarik ke dalam konteks yang lain. 

Selain thawaf wanita haid tetap boleh melakukan rukun-rukun haji yang 
lain seperti wukuf di Arafah, mabit di Mina dan Muzdalifah, serta melempar 
jumroh. Namun khusus untuk thawaf, ia dilarang melakukannya. Bahkan 
sa’i bagi wanita haid tidak secara eksplisit dilarang oleh Nabi SAW di saat 
itu. Mengapa? Sebab area sa’i, yakni bukit Shafa dan Marwah di masa Nabi 
SAW masih belum masuk dalam kawasan masjidil haram. 

Di masa kini, Shafa dan Marwah yang menjadi area sa’i sudah menjadi 
bagian dalam masjidil haram. Sehingga wanita haid tak boleh melakukan 
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sa’i, sebab ia terlarang masuk ke dalam masjid dan berkegiatan di 
dalamnya.  
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