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Bab 1 : Larangan Menyentuh Mushaf 

Wanita yang sedang mengalami masa haid memiliki beberapa 
konsekuensi, antara lain larangan-larangan yang harus dia hindari. Di antara 
larangan-larangan yang haram dia lakukan adalah shalat, puasa, thawaf, dan 
berjima’, serta larangan untuk diceraikan oleh suaminya selama haid itu. 
Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait 
keharamannya. 

Adapula larangan lain yang harus ia hindari selama haid, seperti larangan 
membaca al-Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, dan masuk 
masjid untuk berdiam di dalamnya. Namun dalam 3 poin ini ada sedikit 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait tehnis dan detil 
permasalahannya. 

Berkaitan dengan larangan menyentuh mushaf, hampir seluruh ulama 
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sepakat atas haramnya wanita haid dan orang-orang yang berhadats besar 
lainnya untuk menyentuh mushaf. Hal ini berdasarkan beberapa dalil dalam 
al-Quran dan as-Sunnah yang menegaskan larangan tersebut. 

Mushaf adalah segala sesuatu yang di atasnya tertulis lafadz al-Quran. Di 
zaman sekarang, mushaf itu difahami hanya dengan satu bundle buku. 
Padahal, mushaf bukan hanya itu saja. Selembar kertas yang diatasnya ditulis 
salah satu surat dalam Al-Quran juga bisa disebut mushaf dan dilarang 
disentuh oleh wanita haid. 

Di masa Nabi, mushaf belum disatukan, sehingga kulit binatang, pelepah 
kurma ataupun lempengan batu yang diatasnya tertulis kalamullah juga 
disebut mushaf. 

Diantara dalil keharaman menyentuh mushaf bagi orang yang sedang 
berhadats besar, termasuk wanita haid adalah sebagai berikut: 
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A. Dalil Al-Quran 

ه ااَلا لَاايََمسُّ
ِ
ونَاااإ َطهَر  ااِمنْااتَْْنِيل ا(ا79)اإلْم   80)اإلَْعالَِميَااَرب ِ

Tidak boleh menyentuhnya (mushaf) kecuali orang-orang yang 
disucikan, diturunkan dari Rabbil ‘alamiin. (QS Al Waqiah 77-80). 

B. Dalil As-Sunnah 
Rasulullah mengirim surat kepada ‘Amr bin Hazm berisi sebagai berikut: 

لَااإلْق ْرأ نَااايََمَسااَلااَأنْا  َطاِهر ااإ 

Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang suci.
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Bab 2 : Larangan Tilawah al-Quran 

Jumhur (mayoritas ulama) dari madzhab Hanafi, Syafii dan Hambali 
sepakat atas haramnya wanita haid melafadzkan al-Quran, khususnya 
dengan niat untuk tilawah. Namun ulama dalam madzhab Maliki sedikit 
berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. 

A. Pendapat Yang Mengharamkan 

Dalam mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali, wanita haid dilarang membaca 
Al-Quran. Adapun yang disebut ‘membaca’ disini adalah at-talaffudz billisan 
atau melafadzkan dengan lisan dan mengeluarkan suara al-Quran darinya, 
walau tanpa melihat ataupun memegang mushaf. 

Namun ketiga madzhab ini sedikit berbeda dalam memberikan 
parameter detilnya. Berikut penjelasannya: 

a. Madzhab Hanafi 
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Dalam madzhab Hanafi, wanita haid dilarang melafadzkan al-Quran 
walaupun hanya sebagian dari potongan ayat yang sekiranya merupakan 
susunan kalimat yang difahami manusia. Namun jika hanya membaca 
mufradatnya (kosa kata) itu tidak dilarang. Begitu juga jika membaca dengan 
niat berdzikir, memuji Allah Ta’ala tanpa meniatkan untuk membaca Al-
Quran, ini diperbolehkan. Kebolehan ini hanya berlaku jika ayat-ayat 
tersebut bernuansa doa. Tetapi jika ayatnya secara jelas tidak mengandung 
unsur doa maka haram membacanya. 

Dalam mazhab ini juga dibolehkan membaca al-Quran dalam keadaan 
haid bagi seorang pengajar Al-Quran dengan syarat dia haruslah mengeja 
kata perkata. Adapun doa qunut, dzikir-dzikir dan doa-doa lainnya tidak 
diharamkan membacanya.  
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Berikut ini statemen dari para ulama madzhab Hanafi dalam kitab-
kitabnya: 

As-Sarakhsi (483 H) dalam kitabnya Al-Mabsuth mengatakan : 

 إلقرأ نااوليساللحائضامساإملصحفاولادخولاإملسجداولاقرإءةاأ يةااتمةامن

seseorang yang sedang haid tidak diperbolehkan memegang mushaf, 
memasuki masjid dan membaca satu ayat Al-Qur’an dengan sempurna.1 

Imam al-Kasani (587 H) dalam kitabnya Badai’ Ash-Shanai’ mengatakan: 

إلصالة،اا جوإزا مفنعا وإلنفاسا إحليضا حمكا لااَوأ ماا إ  إمل صحفا ومسا إلقرأ ن،ا وقرإءةا وإلصوم،ا

 
1 As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 3, hal 195 
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 بغالف،اودخولاإملسجد،اوإلطوإفاابلبيت

Adapun hukum wanita haid dan nifas maka tidak diperbolehkan shalat, 
puasa, membaca al-Qur’an, memegang mushaf tanpa sampul, masuk 
masjid, dan thawaf di baitullah1. 

Ibnu Abdin (1252 H) dalam kitabnya Radd al-mengatakan: 

إملعلمةا للحائضا جوزا ل نها ;ا إملفردإتا لا إملركباتا منا أ يةا دونا ولوا أ يا قرأ ن(ا وقرإءةا قوهلا )ا

تعلميهالكمةالكمةاكاماقدمناهاواكلقرأ ناإلتورإةاوإل جنيلاوإلزبوراكاماقدمهاإملصنفا)اقوهلابقصده(اا

شيئاامناإل ايتاإليتافهياامعىناإدلعاءاوملاترداإلقرإءةالاافلواقرأ تاإلفاحتةاعىلاوجهاإدلعاءاأ واا

بأ سابهاكاماقدمناهاعناإلعيونال يباإلليثاوأ نامفهومهاأ نامااليسافيهامعىناإدلعاءاكسورةاأ يباا
 

1 Al-Kasani, Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartibi As-Syarai’ , jilid 1, hal 44 
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 لهبالايؤثرافيهاقصداغرياإلقرأ نيةا

Maksud kalimat (tidak boleh) “membaca Al-Quran” adalah tidak bolehnya 
membaca di bawah satu ayat dalam bentuk susunan kalimat dan bukan 
kosa katanya, maka boleh bagi seorang pengajar Al-Quran mengajarkan 
kata perkata yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana yang telah kami 
paparkan sebelumnya. Taurat, Injil dan Zabur juga sama seperti Al-Quran 
yang tidak boleh dibaca bagi wanita haid seperti yang telah dijelaskan 
oleh pengarang kitab (ad-Durr Al-Mukhtar). 

Maksud kalimat “dengan meniatkannya” yaitu jika membaca Al-Fatihah 
ataupun ayat-ayat lainnya yang mempunyai makna doa di dalamnya serta 
dengan meniatkannya sebagai doa saja tanpa meniatkan membaca Al-
Quran maka hal itu dibolehkan. Namun niat tersebut (yaitu niat berdzikir 
dan berdoa tanpa niat membaca Al-Quran) tidak akan berpengaruh jika 
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dalam ayat itu tidak tekandung makna doa dan membaca ayat tersebut 
diharamkan seperti ayat-ayat dalam surah Abi Lahab.1  

b. Mazhab Syafi’i 

Dalam mazhab Syafii, wanita haid diharamkan membaca al-Quran 
walaupun hanya sebagian ayat, baik itu diniatkan untuk bertilawah, maupun 
menggabungkan niat berdzikir dan tilawah. hal ini ditujukan agar manusia 
lebih menghormati dan mengagungkan al-Quran. Namun boleh membaca 
ayat al-Quran yang berisi dzikir dan doa dengan syarat tidak meniatkan untuk 
membaca al-Quran. 

Boleh juga membaca Al-Quran di dalam hati dengan tanpa 
menggerakkan bibir ataupun menggerakkan bibir dengan syarat dirinya tidak 
bisa mendengar bacaannya. Boleh juga ia membaca ayat-ayat al-Quran yang 

 
1 Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1, hal 195 cet Ihyau At-Turats. 
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telah di nasakh tulisannya.  

Berikut ini statemen para ulama madzhab Syafii dalam kitab-kitabnya: 

Al-Imam An-Nawawi (676 H) dalam kitabnya al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab mengatakan: 

 يفامذإهباإلعلامءايفاقرإءةاإحلائضاإلقرأ نا.اقداذكراناأ نامذهبنااإملشهورا:احترميها

Pendapat para ulama mazhab tentang hukum seorang wanita haid 
membaca al-Quran. Telah kami sebutkan dalam pendapat yang masyhur 
dalam mazhab kami (Syafii) bahwa: haram baginya membaca Al-Quran.1  

An-Nawawi menambahkan penjelasannya dalam kitab yang sama: 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 2, hal 357 cet Darul Fikr. 
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نامدةاإحليضاغالبااس تةاأ ايماأ واس بعةا,اولاينىساغالباايفا هذإاااوأ مااخوفاإلنس يانافنادرا,افا 

مرإراإلقرأ ناعىلاإلقلبا,اوهللااأ علا  إلقدرا;اول ناخوفاإلنس ياناينتفيااب 

Tentang adanya kekhawatiran (wanita haid) yang akan lupa pada hafalan 
Al-Quran, itu sangat jarang terjadi. Sebab masa haid biasanya 6 atau 7 
hari saja. Dan dalam rentang waktu ini biasanya seorang tidak akan lupa 
hafalannya. Kekhawatiran akan lupanya hapalan bisa ditanggulangi 
dengan membacanya dalam hati. Wallahu ‘Alam.1  

Al-Khatib Asy-Syirbini (977 H) menjelaskan dalam kitabnya Mughnil 
Muhtaj: 

 
1 Ibid 
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وابل شارةاا ابللفظا إلقرأ نا ابجلنابةا مْنةلااوحيرما فا هناا فتاويها إلقايضاِيا قالا كاما .ا إل خرسا منا

خاللاابلتعظميا,اسوإءاأ قصدامعاذكلاغريهااأ مالاا مْنةلاإلنطقاهناا,اولوابعضاأ يةاكحرفالال 

 ),اوحلديثاإلرتمذياوغريه(لايقرأ اإجلنباولاإحلائضاشيئاامناإلقرأ ن

Haram bagi seorang muslim membaca Al-Quran dalam keadaan junub 
dengan melafadzkannya begitu juga dengan isyarat bagi seorang yang 
bisu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husein dalam fatwa-
fatwanya : dalam masalah ini memberikan isyarat sama kedudukannya 
dengan melafadzkannya. Tidak boleh membaca setengah ayat seperti 
satu huruf dalam Al-Quran karena hal itu bisa menjatuhkan kehormatan 
Al-Quran. Sama saja jika dia menggabungkan niat membaca dengan niat 
selainnya (berdzikir) ataupun tidak, sebagaimana yang tertera dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya “ haram 
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bagi seorang junub dan seorang wanita haid membaca Al-Quran”. 

Al-Khatib As-Syirbini menambahkan penjelasannya sebagai berikut: 

احمكهامايفاابباإحليِضا,اوملنابهاحدثاأ كربااوإحلائضاوإلنفساءايفاذكلااكجلنبا,اوس يأ يت

جرإءاإلقرأ ناعىَلاقلبها,اونظرايفاإملصحفا,اوقرإءةاماانسختاتالوتها,اوحتريكالسانهاومهسهاا إ 

 حبيثالايسمعانفسها;اَلهَناالَيستابقرإءةاقرأ نا

Wanita yang sedang haid dan nifas sama saja dengan seorang yang junub 
dan hukum tentang keduanya akan dibahas nanti di bab haid. Siapa saja 
yang sedang dalam hadats besar maka boleh membaca Al-Quran dalam 
hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasakh 
tulisannya, menggerakkan bibir serta berkomat-kamit dan suaranya tidak 
terdengar oleh dirinya sendiri karena hal ini tidaklah dianggap sebagai 
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membaca (dalam literatur bahasa arab).1  

c. Mazhab Hambali 

Dalam mazhab ini wanita yang sedang haid diharamkan membaca al-
Quran baik itu satu ayat atau lebih. Namun jika membaca kalimat yang 
merupakan potongan dari satu ayat maka tidaklah mengapa selama ayat 
tersebut tidak panjang. 

Boleh membaca ayat-ayat al-Quran dengan cara mengejanya kata 
perkata, bertafakkur dengan ayat al-Quran, menggerakkan kedua bibirnya 
namun huruf-huruf yang keluar darinya tidak jelas terdengar dan juga 
membaca sebagian ayat berturut-turut ataupun membaca beberapa ayat 
namun diselingi dengan diam yang lama. 

 
1 Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 1, hal 119 cet Darul Ma’rifah. 
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Boleh juga membaca sebuah kalimat yang mempunyai makna yang sama 
dengan al-Quran namun tidak meniatkan membaca al-Quran seperti 
membaca basmalah, hamdalah, istirja dan membaca doa ketika menaiki 
kendaraan. Jika ada yang membacakan baginya al-Quran dan dia diam untuk 
mendengarkan maka tidak mengapa hal itu karena tidak dianggap sebagai 
membaca. 

Berikut ini statemen para ulama dari mazhab Hanbali: 

Ibnu Qudamah (w 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanbali 
menuliskan dalam kitabnya al-Mughni sebagai berikut : 

نااكناممااا والايقرأ اإلقرأ ناجنباولاحائضاولانفساء وحيرماعلهيماقرإءةاأ يةافأ ماابعضاأ يةافا 

ناملايقصدابهاإلقرأ نافالابأ سالا يمتزيابهاإلقرأ نامناغريهااكلتسميةاوإمحلداهللاوسائراإذلكرافا 

نهالاخالفايفاأ ناهلماذكراهللااتعاىل  فا 
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Seorang yang junub, wanita yang dalam masa haid dan nifas tidak 
dibolehkan membaca al-Quran……haram bagi mereka ( seorang junub, 
wanita haid dan nifas) membaca satu ayat al-Quran, namun boleh 
membaca sebagian potongan dari satu ayat jika tidak bisa membedakan 
antara al-Quran dengan selainnya seperti membaca basmalah, hamdalah 
dan semua dzikir dengan syarat tidak meniatkan membaca al-Quran, 
karena kebolehan berdzikir kepada Allah Ta’ala tidak ada khilaf di 
dalamnya.1  

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Hanbali di dalam 
kitabnya al-Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai 
berikut : 

 
1 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1, hal 165 cet. Darul Fikr. 
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إلْا َوِقَرإَءِةا )ا ا .اقَْوهل   إلَْمْذَهِبا ِمْنا إلَصِحيِحا عىََلا ْطلَقًاا م  إلْق ْرأ ِنا ِقَرإَءِةا ِمْنا ا إلَْحائِض  ا ت ْمنَع  .ا (ا ق ْرأ ِنا

اِمنْه اِمْْن ْما.اَوِقيَلا:الات ْمنَع  اِبا,اَوقََطَعاِبِهاَكثرِي  اإَلْْصَ اِهري   َوعَلَْيِهاََجَ

Wanita haid dilarang mutlak membaca al-Quran menurut pendapat yang 
shahih dalam mazhab ini (Hambali). Hal ini sesuai dengan pendapat 
jumhur ulama. Mereka memastikan kebenaran pendapat ini. Namun ada 
juga pendapat sebagian kecil yang tidak melarang wanita haid membaca 
al-Quran.1 

Al-Buhuty (w. 1051 H) salah satu ulama mazhab Hanbali di dalam 
kitabnya Kasysyafu al-Qinna’ menuliskan sebagai berikut : 

 
1 Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma’rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf, jilid 1 hal 347 cet Darul Ihya’u At-Turats Al-

A’rabi. 
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اأ يٍَةافََصاِعًدإا(ا َماعَلَْيِها)اِقَرإَءة   َوَحر 

Haram baginya (orang yang wajib mandi untuk menghilangkan hadats 
besar seperti seorang yang junub, haid dan nifas) membaca satu ayat atau 
lebih.1 

B. Pendapat Yang membolehkan 

1. Mazhab Maliki 

Imam Al-Qarafi (684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Maliki 
menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut : 

وأ مااجوإزاإلقرإءةافلامايروىاعناعائشةاريضاهللااعْنااأ هناااكنتاتقرأ اإلقرأ ناويهاحائضاا

 
1 Al-Buhuty, Kasysyafu Al-Qinna’, jilid 1 hal 147 cet Darul Fikr. 
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وإلظاهراإطالعهاعليهاإلسالماوأ مااإملنعافقياسااعىلاإجلنباوإلفرقالل ولامناوهجياأ ناا

 إجلنابةامكتس بةاوزماهناالايطولاخبالفاإحليضا

Adapun yang membolehkan wanita haid membaca al-Qur’an adalah 
riwayat dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwasannya Ia pernah 
membaca al-Qur’an dalam keadaan haid, dan hal itu terjadi dengan 
sepengetahuan Rasulullah S.A.W. Adapun larangan Membaca al-qur’an ini 
diqiyaskan kepada hukumnya orang junub. Dan perbedaan dari keduanya 
ada 2 segi yaitu: kalau junub terjadi karena kehendak yang melakukan. 
Berbeda dengan wanita haid, masa junub tidaklah selama masa haid.1  

Ad-Dasuki (w 1230 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Maliki 

 
1 Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 1, hal 379. 
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menuliskan dalam kitabnya Hasyiyah ad-Dasuki sebagai berikut : 

ْنااَكنَْتاج ا
ِ
ن ًبااقَْبَلاإلَْحْيِضافَا ْنالَْماتَك ْناج  اإ  هَااَجاَزالَهَااإلِْقَرإَءة  َذإاإنْقََطَعاَحْيض  اان ًبااقَْبَل اَأَناإلَْمْرَأَةاإ 

ْعتََمد ا اَوإلْم  َواَضِعيف  اإلَْمْذَهَباَوه  اعبقاَوَجَعَل  ايِفاَذكِلَ اَوقَْداتَِبَعاإلَشاِرح  الَهَااإلِْقَرإَءة  َماااافاَلاََي وز 

ن ًباااَكنَْتاَأْواا هَاالاتَْقَرُأاَحََّتاتَْغتَِسَلاج  َذإاإنْقََطَعاَحْيض  َواَأَناإلَْحائَِضاإ  اَوه  ِ اإلَْحق  اَعْبد  لااقَاهَل  لاإ 

َساِلاإدَلِماعَلهَْيَاااكَا اَحاَلاإْسرِتْ الَهَااإلِْقَرإَءة  اََي وز  ْعتََمَداَأنَه  اَأَناإلْم  َياَنامََكَ ن ًبااَأْمااَأْناََتَاَفاإلن ِس ْ نَْتاج 

َماِتاَوَصَوبَه ا قَد ِ ْشٍدايِفاإلْم  ار  اَصَدَراِبِهاإبْن  َياَناَأْمالامََكَ  لاَخافَْتاإلن ِس ْ

Bila seorang wanita berhenti darah haidnya, maka ia boleh membaca al-
Quran bila ia tidak mengalami janabah sebelum mengalami haid. Nila ia 
mengalami janabah sebelum haid, maka ia tak boleh membaca al-Quran. 

 



 

23 

Pendapat inilah yang diikuti pensyarah (kitab Asy-Syarhu Al-Kabir) dan 
dijadikan pendapat dalam mazhab namun sayangnya pendapat ini lemah. 
Pendapat yang mu’tamad adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abdul 
Haq yaitu : wanita yang telah selesai masa haidnya tidak boleh membaca 
al-Quran hingga dia mensucikan diri dengan mandi janabah, baik itu 
sebelumnya dia junub ataupun tidak, namun dibolehkan baginya jika dia 
takut akan lupa hafalannya. 

Pendapat yang mu’tamad dalam mazhab ini adalah bolehnya wanita 
haid membaca al-Quran baik itu ketika masa-masa keluarnya darah haid 
serta sebelumnya dia sedang junub ataupun tidak, adanya kekhawatiran 
lupa hapalannya ataupun tidak. Sebagaimana yang telah dipaparkan dan 
dibenarkan oleh Ibnu Rusyd Al-Jaddu (w 520 H) di dalam kitabnya Al-
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Muqaddimat.1  

2. Ibnu Taiymiyyah 

Ibnu Taimiyyah dalam beberapa fatwanya banyak yang serupa dengan 
para ulama dalam madzhab Hambali. Namun dalam masalah ini (hukum 
membaca al-Quran bagi wanita haid), Ibnu Taiymiyyah berbeda dengan 
madzhab Hambali.  

Al-Buhuti menyebutkan dalam kitabnya mengenai pendapat Ibnu 
Taymiyyah dalam hal ini: 

الِلْا اي َباح  يِناَأنَه  ِ اإدل  اتَِقيُّ ْيخ  َيانَه اَوإْختَاَراإلش َ َذإاَخافَْتاِنس ْ اإ   ااا َحائِِضاَأْناتَْقَرَأه 

Syeikh Taqiyuddin (Ibnu Taymiyah) membolehkan wanita haid membaca 
 

1 Ad-Dasuki, Hasyiyah Ad-Dasuki ‘Ala Asy-Syarhi Al-Kabir, jilid 1, hal 174 cet Darul Fikr. 



 

25 

al-Quran jika khawatir hapalannya akan lupa.1  

3. Mazhab Dzahiri 

Mazhab Zhahiri memiliki pendapat yang hampir sama dengan pendapat 
mazhab Maliki dan sangat berbeda dengan Jumhur ulama. Ibnu hazm 
perpendapat bahwa wanita haid boleh membaca al-Quran secara mutlak. 
Karena menurutnya membaca al-Quran adalah perbuatan baik dan 
berpahala.  

Ibnu Hazm (456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Dzahiri 
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut : 

اذكلابوضوءاوبغرياا اتعاىلاجائز،الك  اإملصحفاوذكراإّلل  جودافيهاومس  وقرإءةاإلقرأ ناوإلس 

 
1 Al-Buhuty, Kasysyafu Al-Qinna’, jilid 1 hal 147 cet Darul Fikr. 
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جودافا اقرإءةاإلقرأ ناوإلس  اإملصحفاوذكراوضوءاوللجنباوإحلائض.ابرهاناذكلاأ ن  يهاومس 

عىاإملنعافهياايفابعضاإل حوإلالك فاا لهياامأ جورافاعلها،امفناإد  اتعاىلاأ فعالاخريامندوباإ  إّلل 

 .أ نايأ يتاابلربهان

Membaca al-Qur’an, sujud, menyentuh mushaf, dzikir, itu semua boleh 
(bagi wanita haid). Semua hal itu boleh dilakukan dengan atau tanpa 
wudhu’, dilakukan oleh wanita haid maupun orang junub. Alasannya adalah 
bahwa membaca al-Quran, sujud, menyentuh mushaf dan dzikir adalah 
perbuatan yang baik, hukumnya sunnah, dan berpahala bagi yang 
melakukannya. Barang siapa yang melarang wanita haid untuk melakukan 
itu semua, maka harus disertai alasan.1  

 
1 Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 1, hal 78 dan 81 cet Darul Fikr. 
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