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Bab 1 : Larangan Berhubungan Badan 

Wanita yang sedang mendapat haid haram berhubungan badan. 
Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim berikut ini:  

َعن   َولَ  َويَسأَلُونََك  يض   املَح  ِف   الن  َساء  فَاعََت لُوا  َأًذى  ُهَو  قُل  يض   يَطهُرَن تَقَربُوُهنَّ   املَح   َ َحَّتَّ

ن َحيثُ  َذا تََطهَّرَن فَأ تُوُهنَّ م 
ِ
بُّ  فَا اب نَي َوُُي  بُّ التَّوَّ َ ُُي  نَّ اّلل 

ِ
ُ ا  املُتََطه  ر ينَ  َأَمَرُُكُ اّلل 

‘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) 
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Dalil keharamannya juga disebutkan dalam hadits ketika Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang hukum mencumbui wanita 
yang sedang haid maka beliau menjawab: 

ُّ َوَعْن َأنٍَس ر  ُوَها، فَقَاَل النَِّب  ْم لَْم يَُؤأِك  َْي  ذا َحاَضت  املَْرَأُة ف 
ِ
يَض هللُا َعْنُه َأنَّ الََيُوَد ََكنت ا

م  لَّ الن  ََكَح، َرَواُه ُمْسمل 
ِ
 صىل هللا عليه وسمل: اْصنَُعوا ُُكَّ ََشٍء ا

Dari Anas RA bahwa orang yahudi bila para wanita mereka sedang 
mendapat haidh, mereka tidak memberikan makanan pada para wanita 
itu. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali 
nikah (hubungan badan)." (HR Muslim).  

Batasan mengenai larangan hubungan badan yang disepakati para 
ulama diatas adalah apabila terjadi jima’ dalam arti yang sesungguhnya, 
yakni terjadinya dukhul atau penetrasi. 
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Mereka juga membolehkan percumbuan yang dilakukan dengan 
isterinya yang sedang haid itu, di anggota tubuh selain yang ada di antara 
pusar dan lutut isteri. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ummul 
Mukminin Aisyah RA : 

ُر،   َّز  َوَعْن عَائ َشَة ريَض هللُا َعْْنَا قَالَت: ََكَن َرُسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل يَأُْمُرِن  فَأَت

، ُمتََّفقم عَلَْيه   ِن  َوَأََن َحائ ضم ُ  فَُيَباِش 

"Dari Aisyah RA beliau berkata : Rasululullah SAW menyuruhku untuk 
memakai sarung, kemudian beliau mencumbuiku dalam keadaan haid." 
(Muttafaq Alaih) 

Maka dalam bab ini, ada 3 hal penting yang perlu digarisbawahi terkait 
interaksi fisik antara suami dengan istrinya yang sedang haid, yakni: 
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1. Bila sampai terjadi hubungan seksual (jima’), para ulama sepakat atas 
keharamannya. 

2. Bila tidak terjadi hubungan seksual, namun melakukan percumbuan di 
bagian yang ada di atas pusar istri, dan juga di bawah lututnya, maka 
para ulama sepakat bahwa itu dibolehkan. 

3. Namun bila tidak terjadi hubungan seksual, namun mencumbu area 
yang ada di antara pusar dan lutut, maka disini para ulama berbeda 
pendapat. 

Bagaimana hukumnya mencumbui area yang berada di antara pusar 
dan lutut tanpa terjadi jima’? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat 
sebagaimana berikut :  

A. Madzhab Hanafi 
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Ulama dalam madzhab ini membolehkan seorang suami untuk 
mencumbui anggota tubuh isterinya yang ada di antara lutut dan pusarnya 
selama tidak terjadi hubungan seksual. Namun terkait detailnya, mereka 
berbeda pendapat. 

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengharuskan adanya penghalang 
saat terjadi percumbuan di area tersebut. Seperti sarung, kain, atau 
lainnya. Sehingga tidak terjadi sentuhan kulit langsung. Sedangkan yang lain 
tidak mensyaratkan itu. 

Ibnu Abdin(w.1252 H.), salah ulama dalam madzhab Hanafi 
mengatakan: 

ت ْمتاعُ  فَيَُجوزُ  س ْ ة   ال  َّ لُّسُّ ْكَبة   فَْوقَها وما ِب  ََتا  وما والرُّ ائ لٍ  بَيَْْناُم ب ام وَكذا حائ ٍل،  ب ال ولَوْ  ََتْ   ب غَْي   ِب 

خَ  ولَوْ  الَوْطء    َدًما، تَلَطَّ
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Maka boleh mencumbui istri yang sedang haid di bagian tubuh yang ada 
di atas pusar dan yang ada di bawah lutut walaupun tanpa penghalang. 
Begitupula dibolehkan mencumbui apa yang ada di antara keduanya 
(pusar dan lutut), dengan atau tanpa penghalang. Dan walaupun ada 
resiko terkena darah.1 

Ath-Thahawi, salah satu ulama yang juga dari madzhab Hanafi juga 
membolehkan percumbuan di badan istri haid yang ada di antara pusar dan 
lutut. Bedanya, Ath-Thahawi mensyaratkan adanya penghalang. Sehingga 
tidak terjadi sentuhan kulit langsung antara suami istri di area tersebut. 
Berikut pernyataan dari At-Thahawi:  

  الُّسة بني  مبا وكذا حائل  بال ولو غيه  أ و بوطء به الإس متتاع فيحل فوقها وما الُّسة أ ما

 
1 Ibnu Abdin, Ad-Dur al-Mukhtar 1/292 
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  النظر ل شهوة بدون ولو واملس املباِشة هو واحملرم دما تلطخ ولو الوطء بغي ِبائل والركبة

 بشهوة  ولو

Boleh mencumbui apa yang ada di atas pusar walaupun tanpa adanya 
penghalang. Juga boleh mencumbui apa yang ada di antara pusar dan 
lutut bila ada penghalang bila tidak sampai terjadi hubungan seksual, 
walaupun beresiko terkena darah. Adapun yang diharamkan adalah 
terjadinya hubungan seksual dan bersentuhan langsung di antara area 
itu, walaupun tanpa syahwat. Namun dibolehkan jika hanya melihat 
saja, walaupun dengan syahwat.1 

Dalam pernyataan di atas, maka difahami bahwa At-Thahawi : 

 
1 At-Thahawi, Hasiyah At-Thahawi Ala Marawil Falah Syarh Nurul Idhah 1/145 
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a. Membolehkan percumbuan di bagian antara pusar dan lutut jika 
disertai penghalang, dan tidak terjadi hubungan seksual. Sedangkan Ibnu 
Abdin tidak mensyaratkan adanya penghalang. 

b. Boleh melihat apa yang ada di bawah kain yang menutupi area yang 
ada di antara pusar dan lutut, tapi tidak boleh menyentuhnya. 

Ibnu Najim (w.970) yang juga dari kalangan Hanafi menuliskan dalam 
kitabnya: 

دُ  وقالَ  ُرمُ  ل وأ ْْحَدُ  احلََسن   بْنُ  ُمَحمَّ وى ما َُيْ ن واْختاَرهُ  الَفْرج   س  يَّة   م  ن َبغُ أ ْص  املال ك    وم 

يَّة   ع  اف  يُّ  الش   النََّوو 

Muhammad Bin Hasan As-Syaibani dan Imam Ahmad Bin Hanbal 
mengatakan tidak haram mencumbui istri yang sedang haid selain di 
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area kemaluannya. Pendapat ini yang dipilih oleh sebagian ulama dari 
madzhab Maliki dan Imam Nawawi dari madzhab Syafii1. 

B. Madzhab Maliki 
Fuqaha’ dalam madzhab Maliki mengatakan bahwa seorang suami 

dilarang memegang dan mencumbui anggota tubuh istri yang ada di antara 
lutut dan pusarnya pada saat isterinya itu sedang mengalami haid, 
walaupun itu dibatasi dengan kain penghalang.  

Az-Zarqani (w.1099), salah seorang ulama dari madzhab Maliki 
mengatakan : 

زار َتت ) مبا متتًعا احليض  ومنع    الوطء ُيرم أ نه  أ ي خارجان  وهام والركبة الُّسة  بني ما وهو( اإ

 
1 Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq wa Minhah al-Khaliq 1/208 
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 حائل  عىل ولو بيْنام فامي بغيه  المتتع  وكذا

Haid itu melarang adanya percumbuan di bagian yang ada di bawah izar 
(kain/sarung), tepatnya di bagian tubuh yang ada di antara pusar dan 
lutut. Jelasnya, diharamkan terjadinya jima’ dan juga percumbuan di 
area yang ada di antara pusar dan lutut, walaupun dengan adanya 
penghalang1. 

C. Madzhab Syafi’i 
 

Al-Imam As-Syafii dan para ulama lain dalam madzhab ini cenderung 
mengharamkan percumbuan yang dilakukan oleh suami atas badan istri 
yang haid di area yang ada di antara pusar sampai lutut, kecuali bila pakai 

 
1 Az-Zarqani, Syarh az-Zarqani Ala Mukhtashar Khalil 1/245 
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penghalang. Dalam kitab Al-Umm, Al-Imam As-Syafii mengatakan: 

ْوج   أ نَّ  ةَ  ل لزَّ ذا  احلائ ض   ُمباَِشَ ْت  اإ زاَرها عَلََْيا  َشدَّ    اإ

Suami boleh mencumbui istrinya yang sedang haid bila ia mengikat 
sarungnya terlebih dulu1.  

Al-Khatib As-Syirbini juga berpendapat yang sama, yakni : 

َّهُ  ُرمُ  أ ن ا ِف   الَوْطءُ  َُيْ ائ لٍ  ولَوْ  فَْرِج  ةُ  ِب  ا بنَْيَ  ما)ب ـ واملُباَِشَ ا ُُسَِّت   َشهَْوةٍ  ب ال  ولَوْ ( وُرْكَبَت 

Suami haram berhubungan badan di kemaluan istrinya walaupun 
menggunakan penghalang. Juga tidak boleh mencumbui area yang ada 

 
1 Al-Imam As-Syafii, Al-Umm 5/101 
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di antara pusar dan lututnya walaupun tanpa ada syahwat1. 

Ulama lain dalam madzhab ini, Syihabuddin  Ar-Ramly berpendapat 
yang sama, yakni : 

 مبفهومه وخصَّ  الإزار«، فوق ما: »فقال حائض ويه امرأ ته من للرجل ُيل عام س ئل ملسو هيلع هللا ىلص أ نه

ل يشء ُك  اصنعوا: »مسمل خرب معوم ىل  تدعو الإزار َتت  مبا املباِشة ول ن النَكح«، اإ  اإ

   حفرمت؛ امجلاع

Rasulullah Saw ditanya apa saja yang boleh dilakukan suami pada 
istrinya yang haid. Beliau saw menjawab ‘apa saja yang ada diatas 
sarungnya’. Dan ini adalah mengkhususan atas sabda beliau yang 
berbunyi ‘lakukan apapun kecuali berhubungan badan’. Sebab 

 
1 Al-Khatib As-Syirbini, Mughnil Muhtaj Syarh Al-Minhaj 1/280  
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percumbuan yang terjadi di antara pusar dan lutut istri dapat 
menjatuhkannya pada jima’ yang diharamkan.1  

Namun di antara para ulama dalam madzhab Syafii, Al-Imam An-
Nawawi nampaknya punya pandangan berbeda dengan mayoritas ulama 
dari madzhabnya. An-Nawawi nampaknya condong pada pendapat yang 
membolehkan, dengan syarat adanya penghalang.  

An-Nawawi menyebutkan 3 pendapat para ulama terkait masalah ini 
dalam kitab Al-Majmu’ sebagai berikut2: 

a. Pendapat pertama: Haram hukumnya.  

Ini adalah pendapat yang paling masyhur di kalangan jumhur ulama. 
Pendapat ini juga disampaikan oleh Imam Syafii dalam kitab Al-Umm. 

 
1 Syihabuddin Ar-Ramly, Fathurrahman Bisyarh Zubad Ibn Ruslan 1/239  
2 Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab 2/362-364 
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Mereka berhujjah pada firman Allah dalam ayat berikut: 

 ( احمليض ِف النساء فاعَتلوا) 

Maka jauhilah istri-istrimu di tempat keluarnya darah haid. (QS. al-
Baqarah ayat 222) 

Begitu juga dengan hadist-hadits berikut: 

لُ  ُكْنُت : قالَْت  ،-- عائ َشةَ  َعنْ  ن - ملسو هيلع هللا ىلص - والنِبُّ  أ َن أ غْتَس  َنءٍ  م  ٍد؛ اإ َن واح  ، لِك    فَكنَ  ُجنُبم

، ُر، يَأُْمُرِن  ؛  فَأ تَّز  ِن  ُ  حائ ضم  وأ َن فَُيباِش 

Dari Aisyah RA, ia berkata : aku mandi bersama Nabi Saw dalam satu 
tempat dalam keadaan berjanabah. Beliau menyuruh saya untuk 
memakai sarung, kemudian mencumbui saya dalam keadaan haid. (HR. 
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Bukhari) 

ْيه  ، أَ  ُك َأْن يَْرتََع ف  َمى يُْوش  ي يَْرَعى َحْوَل الْح  اع  ُُبَات  َوقََع ِف  الَْحَرام  ، ََكلرَّ َل  َوَمْن َوقََع ِف  الش ُّ

َى هللا  َمَحار ُمهُ  نَّ ْح 
ِ
َى ، َأَل َوا ٍ ْح  نَّ ل ُك   َمِل 

ِ
 َوا

Dan siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar, maka ia telah jatuh 
ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala 
di sekitar daerah larangan; khawatir akan masuk ke daerah larangan itu. 
Ingatlah, setiap raja memiliki daerah larangan; dan daerah larangan 
Allah adalah apa-apa yang diharamkanNya.(HR Bukhari) 

b. Pendapat Kedua: Tidak haram.  

Dan ini adalah pendapat beberapa ulama. Dan menurut An-Nawawi ini 
adalah pendapat terkuat dari sisi dalil. Mereka berhujjah dengan hadits 
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yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik ketika Rasulullah SAW ditanya 
tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid, beliau dengan tegas 
menjawab bolehnya melakukan apapun pada istri yang sedang haid, selain 
berjima’. 

Berikut isi hadistnya: 

ذا َحاَضت  
ِ
ُّ َوَعْن َأنٍَس ريَض هللُا َعْنُه َأنَّ الََيُوَد ََكنت ا ُوَها، فَقَاَل النَِّب  ْم لَْم يَُؤأِك  َْي  املَْرَأُة ف 

م  لَّ الن  ََكَح، َرَواُه ُمْسمل 
ِ
 صىل هللا عليه وسمل: اْصنَُعوا ُُكَّ ََشٍء ا

Dari Anas RA bahwa orang yahudi bila para wanita mereka sedang 
mendapat haidh, mereka tidak memberikan makanan pada para wanita 
itu. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali 
nikah (hubungan badan)." (HR Muslim).  
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Adapun hadits yang berisi informasi bahwa Rasulullah SAW mencumbui 
istri beliau yang sedang haid dengan menyuruh istrinya memakai sarung, 
itu adalah perintah yang bertujuan untuk istihbab (anjuran), bukan 
kewajiban. Dan ini adalah istidlal yang menggabungkan antara hadits qauli 
(perkataan) dan fi’li (perbuatan) Nabi Saw. 

An-Nawawi memberikan catatan pada pendapat kedua ini sebagai 
pendapat yang paling kuat. Sebagaimana yang ia tulis dalam al-Majmu’: 

 ادلليل حيث  من ال قوى  وهو. جامعة به وقال ِبرام، ليس أ نه: الثاِن والوجه

Dan pendapat kedua mengatakan bahwa itu (percumbuan di bagian 
antara pusar dan lutut istri yang sedang haid) tidak diharamkan. Dan ini 
adalah pendapat beberapa ulama. Dan pendapat inilah yang paling kuat 
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dari sisi dalil.1 

c. Pendapat Ketiga : 

Bila suami yakin bisa menahan diri untuk tidak melampaui batas dan 
tidak tidak sampai melakukan dukhul, sebab lemah syahwat, atau memiliki 
sifat wara’ yang kuat, maka boleh mencumbui bagian yang ada di antara 
pusar dan lutut istrinya yang haid. Tapi jika tidak yakin, maka tidak boleh. 
inilah pendapat yang hasan (baik). 

D. Madzhab Hambali 
Ulama dari madzhab Hambali membolehkan suami mencumbui 

isterinya yang sedang haid selama tidak sampai terjadi jima’. Tidak pula 
diwajibkan menggunakan penghalang. 

 
1 Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab 2/363 
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Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Buhuti sebagai berikut: 

 واحملرم  جبامع،  ليس   ل نه  والركبة  الُّسة  بني  ما  حَّت  الفرج  بدون  احلائض  من  يس متتع  أ ن  جيوز

  خاصًة، الفرج ِف الوطء  وهو امجلاع،

Boleh bagi suami untuk mencumbu istrinya yang haid di selain 
kemaluannya. Bahkan jikapun itu terjadi di bagian antara pusar dan 
lututnya. Sebab itu bukanlah jima’. Yang diharamkan itu jima’, yang 
terjadi pada kemaluan saja1.  

Walaupun hal ini diperbolehkan, namun alangkah baiknya jika istri tetap 
menutup organ intimnya dengan kain penghalang. Ini bertujuan agar 
suaminya tidak terlanjur melampaui batasan yang terlarang. Ibnu Muflih 

 
1 Al-Buhuti, Al-Manah As-Syafiyat Bisyarh Mufradat al-Imam Ahmad 1/190 
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dari madzhab Hambali mengatakan: 

ت ْمتاعَ   أ نَّ   َشكَّ   ول س ْ ،  فَْوَق   ب ام   ال  ة  َّ َت   الُّسُّ ْكَبة    وََتْ ْجامعًا،  جائ زم   الرُّ   َهذا   وعىَل  بَيَْْنُام،  ما  فََكذا  اإ

ا   َسْتُ   يَُسنُّ  ْندَ   فَْرِج  ة    ع  ،  ُمباَِشَ دٍ   ابْنُ   وقالَ   غَْي ه  ُب،:  حام  تَْمت عَ   أ نْ   جَيُوزُ   ل:  أ ْْحَدَ   وَعنْ   جَي    يَس ْ

«» ِف   ب ه   وَجَزمَ  بَيَْْناُم، ب ام ايَة  ه   الْن    املَْحُظور   ُمواقََعةَ  ل َخْوف 

Tidak diragukan lagi bahwa percumbuan yang terjadi diatas pusar dan di 
bawah lutut itu diperbolehkan secara ijma’. Begitupula bila dilakukan di 
bagian yang ada di antara keduanya (pusar dan lutut) juga boleh. 
Namun disunnahkan untuk menutup farjinya saat percumbuan 
dilakukan. Ibnu Hamid bahkan mengatakan itu (menutup farji dengan 
kain) wajib. Diriwayatkan dari Imam Ahmad : Tidak boleh mencumbu apa 
yang ada di antara pusar dan lutut istri yang haid, sebab dikhawatirkan 
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terjadi sesuatu yang diharamkan1.  

Namun demikian, Al-Mardawi (w. 885 H.), salah satu ulama dalam 
madzhab Hambali menganjurkan agar para suami sebaiknya menahan diri 
terlebih dulu. Hal ini bertujuan agar dirinya terlepas dari kemungkinan 
terjatuh pada keharaman. Beliau menyebutkan dalam kitabnya “Al-Inshaf fi 
Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf” sebagai berikut: 

“jika seorang suami tidak yakin bisa menahan syahwatnya, dan kuatir 
akan terjadi jima’ apabila mencumbui bagian tubuh isterinya yang ada 
diantara pusar dan lutut, maka haram baginya mencumbui isterinya di 
bagian itu. Sebab menghindari itu akan membuat dirinya lebih selamat 
dan tidak terjerumus dalam perbuatan dosa”2  

 
1 Burhanuddin Ibnu Muflih, Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Muqni’ 1/232 
2 Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf 1/350 
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Bab 2 : Berhubungan Badan Sebelum Mandi Dari Haid Dan Nifas 

Wanita yang sudah suci dari haid tapi belum mandi janabah belum 
boleh berjima’. Sebab syarat untuk berjima’ tak cukup darah berhenti saja, 
tapi juga harus ‘bersuci’, yakni mandi janabah. 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: 

َ يَطهُرَن  يض  َوَل تَقَربُوُهنَّ َحَّتَّ يض  قُل ُهَو َأًذى فَاعََت لُوا الن  َساء ِف  املَح  َويَسأَلُونََك َعن  املَح 

بُّ املُتََطه  ر ينَ  اب نَي َوُُي  بُّ التَّوَّ َ ُُي  نَّ اّلل 
ِ
ُ ا ن َحيُث َأَمَرُُكُ اّلل  َذا تََطهَّرَن فَأ تُوُهنَّ م 

ِ
 فَا

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 bersuci maka campurilah 
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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)  

Ad-Dimyati, salah seorang ulama dari madzhab Syafii mengatakan : 

ذا) ْمَكن ه   ل َزَمن   احلَْيض   َدمُ ( انْقََطعَ  فَاإ ثُْلُ  اإ لَّ  لَمْ ) الن  فاُس  وم  م   أ وْ ( الُغْسل   قَْبلَ  َُي   التََّيمُّ

Bila darahnya sudah berhenti mengalir di waktu yang biasanya dia sudah 
selesai dari haidnya atau nifasnya, maka ia belum boleh berhubungan 
badan bila belum melakukan mandi janabah atau tayammum1.  

Syeikh Sulaiman Al-Jamal juga berpendapat yang sama, sebagai berikut: 

 
1 Ad-Dimyati, I’anatut Thalibin Ala Halli Alfadzi Fath Al-Mu’in 1/88 
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م   انْق طاع   بَْعدَ  ولَوْ  أ يْ ( ب َوْطءٍ  ائ لٍ  ولَوْ  الُغْسل   وقَْبلَ  ادلَّ   ِب 

Tidak boleh melakukan jima’ walaupun darah istrinya sudah berhenti 
mengalir bila ia belum melakukan mandi janabah. Bahkan jikapun 
menggunakan penghalang juga tidak boleh.1 

 
1 Sulaiman Al-Jamal, Hasyiyatul Jamal Ala Syarh Al-Minhaj 1/240 


