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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

Penyajian dan Analisis Data 

1. Pendapat para imam empat mazhab mengenai hukum mendekati istri yang 

telah selesai haid tetapi belum mandi janabah. 

a. Abu Hanifah berpendapat, jika terhentinya haid itu dari batas masa haid 

terpanjang, boleh berhubungan intim sebelum mandi besar (mandi janabah) 

namun. Jika terhentinya itu bukan dari batas masa haid terpanjang, tidak 

boleh berhubungan intim sebelum mandi bersih atau ketika waktu sholatnya 

telah berlalu, jikalau tidak ditemukan air untuk bersuci maka harus 

tayammum dan shalat. Adapun masa haid terpanjang menurut pendapatnya 

ialah minimal tiga hari dan maksimalnya ialah sepuluh hari.71 Menurut 

pengikut atau Mazhab Hanafi (hanafiyah) tentang seorang wanita yang darah 

menstruasinya sudah berhenti keluar (yaitu sepuluh hari menurut 

pendapatnya), maka dihalalkan bagi suaminya untuk berhubungan seks 

dengannya, dengan alasan terhenti keluarnya darah dan tidak perlu mandi.
72

 

Abu Hanifah merupakan salah satu pemuka mazhab dari jumlah empat 

mazhab fiqih. Beliau dikenal sebagai ulama fiqih ahli ra‟yu, akan tetapi 

pemikirannya sejalan dengan Al-Qur‟an dan Hadits. Sejak kecil memang 

terkenal dengan kecerdasan, argumen yang dikeluarkan, bahkan ketika 

mengambil sebuah hukum fiqih, beliau lebih banyak menggunakan akal 

pikiran. Terkait dengan masalah menyutubuhi wanita yang baru selesai haid 
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dan belum mandi suci, beliau mempunyai pendapat yang berbeda dengan 

imam mazhab lainnya. Beliau berpendapat bahwa menyetubuhi istri yang 

baru selesai dari masa haid terpanjang dan belum mandi ialah hukumnya 

mubah. Beliau melihat bahwa ketika pada masa haidnya wanita yang 

terpanjang, suaminya telah menahan syahwatnya untuk disalurkan kepada 

istrinya begitu lama. Oleh sebab itulah, beliau membolehkan suami untuk 

menyetubuhi istrinya yang baru selesai haid tanpa mandi terlebih dulu, sebab 

sang suami sudah sangat menginginkan cepat dilaksanakan  bersetubuh untuk 

menyalurkan hasratnya. Selain itu juga untuk menghindarkan suami dari 

pikiran-pikiran negatif ketika melihat wanita lain karena pengaruh nafsu 

syahwatnya sedang dalam keadaan tinggi.  

Pada sisi lain, ayat Al-Qur‟an memberikan penjelasan bahwa boleh digauli 

seorang wanita oleh suaminya apabila telah suci. Makna suci ini dapat 

diartikan dengan telah berhentinya darah haid. Tidak ada penjelasan yang 

detail, baik dari Al-Qur‟an maupun hadits dari permasalahan ini. Illatnya dari 

permasalahan ini ialah terletak pada batasan suci. Ada yang mengartikan suci 

ialah mandi setelah selesai dari haid dan ada juga yang mengartikan hanya 

berhenti keluarnya darah haid. Abu Hanifah mengartikannya yakni berhenti 

keluarnya darah haid. Sedangkan tujuan Al-Qur‟an ayat 222 surat Al-Baqarah 

ialah untuk memberi pengertian dan garis besar supaya tidak didekati si istri 

ketika darah haid masih keluar, jikalau sudah berhenti keluar darah haidnya, 

dihalalkan kembali si suami untuk menyetubuhinya kembali. Dan secara 

maslahah mursalah, memang sejalan dengan pendapatnya karena maslahah 
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mursalah itu mengambil hukum yang sesuai demi tercapainya kemaslahatan 

bersama.  

Jikalau suami menyetubuhi istrinya setelah berhentinya darah haid, baik 

sebelum atau sesudah mandi, tujuan kemaslahatannya tercapai. Akan tetapi 

bagaimana jika keadaan suami telah menahan nafsunya dari masa haid 

terpanjang yang hal itu tentu juga menyiksa si suami. Maka Abu Hanifah 

memperbolehkan suami menyetubuhi istri yang telah berhenti darah haidnya 

dan belum mandi demi tujuan kemaslahatan bersama, tujuan kesucian 

tercapai dan tujuan menyalurkan syahwatnya juga tercapai secara 

maslahatnya. Boleh jadi pada waktu itu, air juga sulit didapatkan, dengan 

mewajibkan mandi sedangkan cara mendapatkan air saja susah, maka akan 

menyiksa suami dan tidak menutup kemungkinan mudharat yang 

ditimbulkannya akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itulah, Abu Hanifah 

membolehkan bagi suami untuk langsung menyetubuhinya dari masa haid 

terpanjang tanpa mandi terlebih dahulu, sebab beliau memang paham dengan 

jiwa dan syahwat laki-laki pada waktu itu di daerah beliau tinggal, yakni di 

Baghdad. Tentu ketika beliau berijtihad telah memperhitungkan segala 

keadaan dan kondisinya dengan dirujukkan pula pada garis besar dan 

tuntunan dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah.  

b. Menurut pendapat Imam Malik mengatakan bahwa tidak halal disetubuhi 

sehingga wanita tersebut mandi. Walaupun wanita itu mengalami haidh 

terpanjang atau terpendekpun tidak ada bedanya, yang jelas wanita itu harus 

mandi terlebih dahulu sebelum digauli suaminya. Tidak ada batas 

minimalnya, bisa saja satu jam, dan batas maksimalnya ialah lima belas 
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hari.
73

 Sebab, apabila wanita telah mandi bisa diketahui dengan jelas status 

sucinya dari haidh dan tidak ada yang meragukan lagi. Hal didasarkan pada 

alasan pada kaidah mazhabnya yaitu menutup jalan kemaksiatan. Mazhab 

Malikiyah (pengikut Imam Maliki) berpendapat telah disepakati bahwa 

menggauli wanita yang sedang haid pada saat keluarnya darah itu haram 

hukumnya hingga mandi. Pendapat yang masyhur di kalangan mereka adalah 

melarang meskipun dengan satir karena “boleh” itu mengandung bahaya 

kadang-kadang ia terangsang dan akhirnya ia tidak mampu menahan diri. 

Sedang ulama Malikiyah membangun kaidah Mazhabnya pada “menjauhi 

hal-hal yang  mengakibatkan melakukan perbuatan yang diharamkan”. 

Mereka mengistilahkan dengan “saddu al-Zariyah” (menutup jalan). Tidak 

diragukan lagi bahwa diharamkanya menyetubuhi wanita yang haid itu 

mengandung beberapa kebaikan. Akan tetapi kalau hendak bersenang-senang 

dengan istrinya ketika haid diperbolehkan asal tidak pada kemaluan. Menurut 

mazhabnya kebanyakan para ulama (jumhur) persetubuhan yang dilakukan 

sehabis berhentinya darah haid sebelum mandi adalah haram, sekalipun 

berhentinya itu pada akhir masa haid yang terpanjang. 

Imam Malik ialah salah satu mazhab dari empat mazhab fiqih di dunia Islam. 

Beliau tinggal di Madinah seumur hidup, mulai dari lahir, tumbuh dewasa, 

mencari ilmu syariat, hingga meninggalnya tidak pernah keluar dari Kota 

Madinah. Beliau terkenal juga sebagai ahlul hadits, hal ini dapat dilihat dari 

karyanya yang terkenal yaitu kitab Al-Muwaththa‟. Dalam mengambil 

hukum-hukum fiqih, beliau lebih banyak menggunakan dalil dan kebiasaan 
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ahlul Madinah. Kebiasaan ahlul Madinah tersebut diistilahkan oleh beliau 

dengan urf, dan inilah salah satu penemuan salah satu usul fiqihnya yang 

menjadi ciri fiqihnya. Dalam urf-nya ahlul Madinah, haram bagi suami untuk 

menggauli istrinya yang masih haid hingga mandi terlebih dahulu, baik pada 

masa terpanjang maupun masa terpendek dari masa haid wanita.  

Ahlul Madinah terkenal dengan ketaatannya kepada nilai-nilai Islam yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

ahlul Madinah diperintahkan Nabi Muhammad SAW pada suatu perintah, 

mereka langsung mendengarkan dan taat, tidak melihat dan 

mempertimbangkan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan, diperintahkan dan 

dikerjakan Nabi Muhammad SAW langsung dikerjakannya. Memang selain 

itu, Nabi Muhammad SAW membentuk manusia beriman pilihan di muka 

bumi berada di kota Madinah dan beliau wafat dan dimakamkan di kota 

tersebut. Oleh karena itu, penduduk Madinah terkenal dengan ketaatannya 

kepada Nabi Muhammad SAW mulai dari hal sepele hingga permasalahan 

berat tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membentuk 

fikihnya Imam Malik berbeda dengan fikihnya imam mazhab lainnya, 

fiqihnya Imam Malik lebih diwarnai dengan kehidupan masyarakat Madinah 

dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah menyetubuhi 

wanita yang selesai haid dan belum mandi, beliau mengharamkannya mutlak 

dan tidak alasan yang membolehkannya.  

Hadits-hadits Nabi dan amalan penduduk Madinah juga demikian, tidak ada 

yang melanggar satu pun dari contoh dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. 

Mereka baru menyetubuhi istrinya jika telah selesai haid dan mandi suci. 
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Imam Malik juga membuat kaidah ushuliyah, yaitu saddu dzari‟ah, yang 

artinya menutupi jalan-jalan menuju kemaksiatan atau dosa-dosa. Boleh jadi 

ketika suami bermain-main dengan istrinya kemudian tidak tahan terhadap 

gejolak birahinya untuk menyetubuhi istrinya, akhirnya ketika si istri sudah 

berhenti darah haidnya dan belum mandi kemudian bercumbu dengan 

suaminya, akan terjadi persutubuhan. Oleh sebab itulah, beliau mengambil 

hukum dalam masalah ini ialah haram menyetubuhi istri yang telah berhenti 

darah haidnya sebelum mandi suci, dan yang demikian itu lebih sesuai dengan 

contoh Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatannya.  

c. Asy-Syafi‟i menerangkan bahwa: “Allah Azza wajalla menerangkan bahwa 

wanita yang haid itu tidak suci. Ia memerintahkan, bahwa tidak didekati 

wanita yang berhaid, sebelum ia suci. Dan tidak juga apabila ia suci, sebelum 

ia bersuci dengan air (mandi).” Pendapat ini menjelaskan bahwa dalam 

pandangan al-Syafi‟i, bahwa seorang suami itu tidak diperbolehkan 

berhubugan intim dengan istrinya yang telah suci dari haid tapi belum mandi 

besar, atau seorang wanita yang telah suci dari haid tidak boleh digauli oleh 

suaminya sebelum wanita tersebut mandi besar. Diperbolehkan bersenang-

senang dengan istri yang sedang haid dari bagian pusar ke atas dan tidak 

boleh mendekati bagian badan pusar sampai lutut karena hal itu haram. 

Jikalau terjadi persetubuhan, maka harus membayar denda satu dinar jika 

senggama dilakukan pada permulaan keluarnya darah dan setengah dinar jika 

dilakukan ketika haid hampir berakhir, menurut fatwa qaul qadimnya. 
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Adapun dalam fatwa qaul jadidnya, yakni ia harus memohon ampun kepada 

Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya, tetapi tidak dituntut denda.
74

 

Seorang suami hendaknya menjauhi isteri yang sedang haid. Menjauhi itu 

berarti bukan dengan cara mengasingkan isteri melainkan menghindari dari 

segala sesuatu yang bisa mendorong terangsangnya naluri birahi laki-laki. 

Seorang wanita dikatakan suci manakala ketika berhenti dari haid kemudian 

wanita itu telah mandi. Imam Syafi‟i termasuk sosok ulama yang sangat hati-

hati dengan efek persetubuhan dalam keadaan isteri haid. Baginya, mandi 

merupakan bagian yang penting untuk membersihkan vagina yang terkena 

darah, juga kebersihan badan (mandi) sesudah haid menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kesucian dan bersihnya wanita. Pendapatnya relevan dengan 

dunia medis, jikalau dihubungkan dengan pandangan medis, bahwa 

bersenggama dengan isteri yang sedang haid bisa menimbulkan bahaya pada 

orang yang bersangkutan, bukan hanya menyentuh salah satu organ tubuh 

yang vital saja melainkan pula berimbas pada seluruh struktur organ tubuh 

manusia, bahkan juga mempunyai dampak negatif secara psikologis. Haid 

membahayakan kesehatan, karena mengandung penyakit dan dari medis, 

darah haid merupakan darah kotor.
75

 

Kalau seorang suami memaksakan kehendak senggama, maka akan menyiksa 

wanita, karena ia akan merasakan sakit yang luar biasa pada vagina, 

sementara temperature tubuh naik di samping efek-efek lain yang cukup 

berbahaya sebagai akibat dari persenggemaan tersebut dan yang paling parah 

menderita ialah mulut rahim.  
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Apalagi Imam Syafi‟i termasuk ulama yang sangat memperhatikan dalil-dalil 

Al-Qur‟an dan Hadits. Beliau telah berguru kepada dua guru yang terkenal 

yang berbeda dan bisa dikatakan agak bertolak belakang, satunya ahli ra‟yu 

(Abu Hanifah) dan satunya ahlul hadits (Imam Malik). Sehingga dengan ilmu 

yang didapatkan dari dua gurunya tersebut, Imam Syafi‟i berusaha 

menggabungkan pemahamannya dengan argumen yang menakjubkan yang 

belum ada yang menyamainya sebelumnya. Beliau dapat menggabungkan 

argumen yang didapatkan dari guru-gurnya tersebut sesuai nalar dan tuntunan 

dari Al-Qur‟an dan Hadits pada waktu itu.  

Selain itu, beliau juga ulama yang pertama kali secara serius membukukan 

ilmu ushul fiqh. Dilihat dari pendapatnya berkaitan dengan permasalahan di 

atas, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa beliau berusaha 

mempertahankan pendapat dari Al-Qur‟an dan Hadits dengan berbagai 

pendapat yang dikeluarkannya sesuai atau diterima nalar rasional, terlebih 

lagi dengan qaul jadidnya yang lebih menerima pemahaman hadits secara 

lahiriyah. Selain itu, beliau juga menemukan istilah maslahah mursalah, 

sehingga ketika beliau mengambil pendapat dan berijtihad, beliau juga 

memperhatikan dari segi kemaslahatan atau kebaikannya. Ketika beliau 

berijtihad bahwa wanita yang baru selesai haid, harus mandi terlebih dahulu 

sebelum disetubuhinya, ternyata memang banyak mengandung kemaslahatan, 

terutama dari segi psikologi dan medis. Walaupun pada waktu Imam Syafi‟i 

belum ada istilah psikologi dan medis, akan tetapi beliau paham betul 

mengenai permasalahan tersebut dan kemudian mengambil pendapat 

berijtihad berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits demi kemaslahatan bersama. 
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Adapun jika suami melanggar dalam permasalahan ini, maka wajib baginya 

untuk bertaubat, kemudian bila hal itu terjadi pada awal haid maka wajib 

bersedekah sebesar satu dinar, dan terjadi di pertengahan masa haidnya maka 

harus bersedekah sebesar setengah dinar. Berdasarkan hal itu, terlihat bahwa 

beliau berusaha menggabungkan dua pendapat gurunya yang dapat diterima 

secara masuk akal dan sesuai tuntunan Al-Qur‟an dan Hadits. Inilah letak 

perbedaan fiqihnya Imam Syafi‟i dibandingkan dengan ulama-ulama mazhab 

lainnya.  

d. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, “wanita haid apabila suci dan 

tidak mendapat air, hendaklah ia tayammum supaya halal disetubuhi 

suaminya walaupun ia belum bersembahyang”.
76

 Mazhab Hambali (pengikut 

Ahmad bin Hambal) berpendapat bahwa bagi seorang lelaki dihalalkan 

bersuka-suka dengan seluruh tubuh isterinya sedang ia dalam keadaan haid 

atau nifas dengan adanya satir atau penghalang. Tidak ada yang haram 

baginya kecuali “bersenggama”; yang ini menurut mereka termasuk dosa 

kecil; barang siapa yang melanggar peraturan ini wajib membayar kifarat 

dengan mengeluarkan sedekah satu atau setengah dinar jika mampu baik pada 

masa haid terpanjang maupun tidak sama saja. Jika tidak, kifarat itu gugur 

baginya dan ia wajib bertaubat. Hukum ini berlaku, jika senggama tersebut 

tidak mengakibatkan orang bersangkutan menjadi sakit atau kesulitan yang 

berat, jika tidak demikian, maka hukum senggama itu haram secara ijma‟.77 
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Adapun lama masa haidnya ialah sehari semalam dan maksimal ialah lima 

belas hari lima belas malam.
78

 

Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah satu mazhab dari imam mazhab 

empat. Beliau lebih dikenal sebagai seorang ahlul hadits ketimbang ahlul 

fiqih. Akan tetapi fiqih yang dibangunnya juga tidak kalah mendalamnya 

dengan fikih mazhab lainnya. Beliau dalam mengambil hukum-hukum, selalu 

kembali pada hadits-hadits Rasul terkait masalah yang dihadapinya. Memang 

beliau hafal hadits sangat banyak sekali, ada yang mengatakan mencapai satu 

juta hadits lebih dengan sanadnya berbagai tingkatan. Beliau juga terkenal 

dengan kegigihannya menjalankan kehidupan sesuai dengan hadits-hadits 

Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupannya, dan beliau ialah orang 

yang paling kuat dan getol dalam menjalankan sunnah Nabi-Nya SAW. Oleh 

karena itu, ketika beliau mengambil hukum dan keputusan terhadap suatu 

masalah, beliau kembalikan penyelesaiannya kepada hadits-hadits yang 

terkait dengan persoalannya tersebut.  

Begitu juga dalam permasalahan ini, yakni hukum mendekati istri yang sudah 

selesai haid  tetapi belum mandi janabah. Beliau mengharamkan seorang 

suami untuk mendekati istrinya yang telah berhenti darah haidnya tetapi 

belum mandi. Beliau langsung membawakan ayat Al-Qur‟an dan hadits Nabi 

Muhammad SAW terkait masalah ini. Memang dari ayat Al-Qur‟an 

mengharamkannya sebelum suci, kemudian ditambah contoh Nabi 

Muhammad SAW tidak pernah menyetubuhi istrinya sebelum mandi suci. 

Apabila tidak diterangkan dan dicontohkan oleh Al-Qur‟an dan hadits, beliau 
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menghindarinya dan lebih condong untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi 

Muhammad SAW, sekalipun itu berat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. Adapun hanya bersenang-senang dengan istri ketika haid, beliau 

membolehkannya dengan syarat menutupi daerah kemaluan dengan satir (dari 

pusar hingga lutut), hal ini juga mengambil kasus yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW ketika Nabi mencumbu istrinya dalam keadaan haid 

dengan menutupi daerah kemaluan dengan satir. Dalam hadits-haditsnya, 

Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyetubuhi istrinya yang telah berhenti 

haid dan belum mandi. Yang ditemukan dalam haditsnya ialah Nabi 

Muhammad SAW menyetubuhi istrinya selalu dalam keadaan suci. Hal inilah 

yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk mengambil hukum bagi 

seorang suami yang haram menyetubuhi istrinya sebelum darah haidnya 

berhenti keluar dan mandi suci secara mutlak, baik masa haid terpendek atau 

terpanjang tidak ada bedanya. 

Adapun jika melanggarnya, suami harus bertaubat kepada Allah SWT dan 

membayar kifarat bagi yang mampu. Adapun jika tidak mampu, maka hanya 

wajib bertaubat kepada Allah SWT. Memang dalam hal pelanggaran ini, tidak 

ada contoh dari Nabi Muhammad SAW secara terperinci, baik melalui Al-

Qur‟an maupun haditsnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad hanya 

menganjurkan bagi yang melanggar untuk bersedekah jika mampu, jika tidak 

maka gugurlah sedekahnya, tetapi tetap wajib untuk bertaubat kepada Allah 

SWT.  
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2. Pendapat yang Rajih (kuat) di antara Imam Mazhab Empat 

Pendapat dapat dikatakan kuat dan bisa dipahami, apabila memenuhi standar 

ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam 

menentukan ketentuan dan persyaratan tersebut, para ulama dengan segala 

keluasan ilmunya merujuk kepada yang telah digariskan oleh Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. Adapun standar untuk mengukur atau barometernya kerajihan pendapat 

ulama dalam masalah mendekati istri yang sudah selesai haid dan belum mandi 

janabah dapat dilihat dengan tiga katentuan syarat, yaitu sesuai dengan Al-Qur‟an, 

sesuai dengan hadits-hadits yang shahih, dan dapat diterima akal fikiran/rasional. 

a. Dalil Al-Qur‟an 

(QS. Al-Baqarah [2]: 222) 

                  

                       

             

Artinya:  

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu 

adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri 

dari wanita di waktu haid; 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 tobat dan menyukai 

orang-orang yang menyucikan diri.
79
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(QS. Al-Baqarah [2]: 187) 

                     

   

Artinya:  

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan 

istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah 

pakaian bagi mereka.
80

 

b. Dalil Hadits 

لََّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َوَعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َجاَئْت فَاِطَمُة بِْنُت َأِِب ُحبَ ْيٍس ِإََل النَِّب صَ 
الََة اَيَّاَم  الَِة؟ فَ َقاَل ََلَا: اْجَتِنِب الصَّ فَ َقاَلْت: ِإىنِّ اْمرَأٌَة اْسِتَحاَض َفاَل َأْطُهُر أََفدَِع الصَّ

مُّ َعَلى احَلصِ  يُضِك ُُثَّ اْغَتِسِلى َوتَ َوَضاِئى ِلُكلِّ َصالٍَة ُُثَّ َصلَّى َوِاْن َقطََر الدَّ ْْيِ )رواه َمَِ
 أمحد و ابن ماجو(

Artinya:  

“Dan dari Aisyah, ia berkata: Fatimah binti Abu Hubaisy datang 

kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya: “Sesungguhnya saya seorang 

wanita yang beristihadhah, karena itu saya tidak suci, bolehkah saya 

menginggalkan sholat? Kemudian Nabi SAW menjawab kepadanya: 

“Jauhilah shalat pada hari-hari haidmu, kemudian mandilah, dan 

berwudhu-lah untuk setiap shalat, kemudian sembahyanglah, 

walaupun darah itu menetes diatas tikar.” (HR. Ahmad dan Ibnu 

Majjah). 

قَاَلْت فَاِطَمَة بِْنِت َأِِب ُحبَ ْيٍس ِلَرُسوُل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَلْيِو َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: 
اَلَة؟ فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ  َوَسلََّم: ِإىنِّ اْمَرأَُة اْسَتَحاَض َفاَل اَْطُهْر أَفَاَدَِع الصَّ

َا َذاِلَك َعَرٌق َولَْيَس بِاحلَْيَضِة  اَلَة َعَليِو َوَسلََّم: ِاَّنَّ فَِإَذا أَقْ بَ َلْت احلَْيَضِة فَاتْ رُِكى الصَّ
َم َوالصَّلىِّ   فَِاَذا َذَىَب َقَدَرَىا فَاْغِسِلى َعْنِك الدَّ
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Artinya:  

“Dari „Aisyah ia berkata; Fatimah binti Abu Hubaisy memberitahu 

kepada Rasulullah SAW: “Sesungguhnya aku seorang perempuan 

yang beristihadlah, karena itu aku tidak pernah suci, bolehkah aku 

menginggalkan sholat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab: 

“Sesungguhnya yang demikian itu hanya sekedar basah-basah bukan 

haid, oleh karena itu saat haid itu datang maka tinggalkanlah 

sembahyang, lalu apabila waktu haid sudah habis, maka mandilah 

karena haid itu, dan sholatlah.” (HR. Bukhari dan Ahmad).
81

 

َها َأنَّ فَاِطَمَة بِْنِت َأِِب ُحبَ ْيٍس َكاَنْت َتْسَتِحْيُض فَ َقاَل ََلَا  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعن ْ
َوَسلََّم ِإنَّ َدمَّ احْلَْيِض َدمٌّ َاْسَوٌد يُ ْعَرُف فَِاَذا َكاَن َذِلَك َرُسُوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو 

اَلِة فَِاَذا َكاَن ااَلَخُر فَ تَ َوَضِأى َوَصلىِّ   فَاْمِسِكى َعِن الصَّ
Artinya: 

“Dari „Aisyah, bahwasannya Fatimah binti Abi Hubaisy biasa 

istihadhah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: 

“Sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang terkenal. Maka 

apabila ada yang begitu, berhentilah dari sholat; tetapi jika ada yang 

lain, berwudhulah dan sholatlah.”  

(Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan an-Nasa‟i dan disyahkan dia 

oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi dianggap mungkar oleh Abu 

Hatim).
82 

َر اَْن َتَطوَََّف بِاْلبَ ْيِت َحَّتَّ َتْطُهرِى َعِلى َما يَ ْفَعُل احلَاَج َغي ْ  فَاف ْ
Artinya:  

“Kerjakanlah sebagaimana orang yang sedang menjalankan ibadah haji, 

kecuali kamu tidak boleh melakukan thawaf di Ka‟bah, sehingga kamu benar-

benar dalam keadaan suci.” (HR. Bukhari).
83

 

Riwayat Hadits lain menceritakan: 

اهلُل َعْنُو قَاَل: َأنَّ اْليَ ُهْوَد َكانُو ِاَذا َحاَضِت اَْلمْرأَُة  َرِضىَ  َعْن اََنِس ْبِن َماِلكِ 
ُهْم َلَْ يُ َؤاِكُلوَىا وَلَْ ُُيَاِمُعوُىنَّ َِف اْلبُ ُيوِت َفَسَأَل َأْصَحاَب النَِّب َصلََّى اهللُ  ِمن ْ

ِحيِض ُقْل ُىَو أََذى َعَلْيِو َوَسلََّم : فَأَنْ َزَل اهلُل َعزَّوَ 
َ

َجلَّ )َوَيْسأَُلوَنَك َعِن امل
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فَاْعَتزُِلوا الِّنَساَء َِف اْلَمِحْيِض فَِاَذا َتْطُهْرَن فَْأتُوُىنَّ ِمْن َحْيُث اََمرَُكُم اهلَل( 
رواه فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِو َوَسلََّم: ِاْصنَ ُعوا ُكلَّ َشْيٍئ ِاالَّ النَِّكاَح.)

 )اجلماعة اال البخارى
Artinya:  

“Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri 

mereka haid, mereka tidak makan bersama mereka, dan tidak mau 

tinggal bersama mereka di dalam rumah mereka. Lalu sahabat Nabi 

SAW bertanya, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-

Nya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid, 

katakanlah dia (haid) itu kotoran, karena itu jauhilah perempuan-

perempuan (istri-istri) yang sedang berhaid‟. 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”. lalu 

Rasulullah SAW bersabda:“Berbuatlah apa saja kecuali 

bersetubuh”.84 

Ketika berita tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, maka mereka 

mengatakan, “apakah yang dikehendaki oleh lelaki ini (Muhammad SAW), 

tidaklah sekali-kali ia membiarkan suatu hal dari urusan kami, melainkan ia 

pasti berbeda dengan kami mengenainya.” Kemudian datanglah Usaid ibnu 

Hudhair dan Abbad ibnu Bisyr, lalu keduanya berkata, “wahai Rasulullah, 

sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan anu dan anu. Maka bolehlah 

kami bersetubuh dengan mereka (wanita-wanita sedang haid)?” mendengar 

itu roman muka Rasulullah SAW berubah hingga kami menduga bahwa 

beliau sangat marah terhadap Usaid dan Abbad. Setelah itu keduanya pulang 

dan mereka berpapasan dengan hadiah yang akan diberikan kepada 

Rasulullah SAW berupa air susu. Maka Rasulullah SAW memanggil 

keduanya untuk datang menghadap. Ketika keduanya sampai di hadapan 
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Rasulullah SAW, maka beliau memberinya minum dari air susu itu. Maka 

mengertilah bahwa Rasulullah SAW tidak marah terhadapnya.  

 

Riwayat lain dari Bukhari, dari Aisyah merupakan salah seorang istri Nabi 

SAW menceritakan:  

َكاَنْت ِإْحَدانَا ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا فََأرَاَد َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَْن 
ِلُك ِإْربَُو يُ َباِشَرَىا أََمَرَىا َأْن تَ تَّزَِر ِف فَ ْوِر َحْيَضِتَها ُُثَّ يُ َباِشُرَىا. قَاَلْت: َوأَيُُّكْم يَْ 

 َكَما َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيِْلُك ِإْربَوُ 
Artinya:  

“Jika salah seorang dari kami (istri-istri Nabi) sedang mengalami 

haid dan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkeinginan untuk 

bermesraan dengannya, maka beliau menyuruhnya  untuk 

mengenakan sarung guna menutupi tempat keluarnya darah haid 

(kemaluan), lalu beliau pun mencumbuinya.” Aisyah berkata, “Hanya 

saja, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya 

sebagaimana Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam menahan.”
85

 

c. Kesesuaian dengan akal pikiran manusia/rasional 

Ditinjau dari sudut medis, bersenggama dengan istri yang sedang haid bisa 

menimbulkan bahaya pada orang yang bersangkutan, bukan hanya menyentuh 

salah satu organ tubuh yang vital saja melainkan pula berimbas pada seluruh 

struktur organ tubuh manusia bahkan memiliki dampak negatif secara 

psikologis. Haid bisa membahayakan kesehatan, karena mengandung 

penyakit dan di sini tampaknya medis melihat darah haid sebagai darah kotor. 

Mengutip pendapat Ali Akbar dalam bukunya mengatakan bahwa laki-laki 

yang bersenggama dengan isteri yang sedang haid ialah laki-laki yang tidak 

mengerti efeknya, dan hanya memikirkan cara bagaimana melampiaskan 

nafsu seks yang tidak terkendalikan. Oleh karena itulah sebabnya agama-
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agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) melarang melakukan senggama 

sewaktu isteri sedang haid.
86

 Bahkan hubungan badan dengan istri sedang 

haid ialah sebab terpenting yang mengakibatkan rahim berbau busuk, di 

samping mengakibatkan kemandulan. Inilah penyakit yang paling menyiksa 

wanita, karena ia merasakan sakit yang luar biasa pada vagina, sementara 

temperatur tubuh naik di samping efek-efek lain yang cukup berbahaya 

sebagai akibat dari pembusukan tersebut dan yang paling parah menderita 

ialah mulut rahim.  

Adapun bahaya yang mengancam pihak laki-laki antara lain, radang hebat 

yang menyerang organ-organ kelaminnya. Karena dengan persetubuhan itu 

bibit-bibit penyakit masuk ke dalam saluran kecil, bahkan kadang-kadang 

bisa masuk sampai ke kandung kencing dan saluran ginjal. Bahkan kadang 

radang tersebut bisa mencapai kelenjar koper, prostat, anak pelir, pelir dan 

saluran kandung kencing. Persetubuhan di waktu haid mengancam laki-laki 

dengan bahaya besar yang tidak ia inginkan dengan segala akibatnya. Bahaya 

mana takkan terjadi seandainya kedua belah pihak tahu akan akibat-

akibatnya.
87

 

Radang saluran kencing bukanlah perkara enteng, karena ia akan menyeret 

penderita kepada berbagai macam bencana dengan segala akibatnya, 

manakala benar-benar telah terjangkit saluran kencing itu. Pada waktu itu 

akan terjadi radang hebat hingga penderita tak bisa kencing dan menimbulkan 

rasa sakit serta penderitaan. Radang ini biasanya dibarengi dengan keluarnya 
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cairan busuk yang cukup keras, yang bila telah rusak parah nampak 

bercampur dengan darah. Hal ini tentu saja dibarengi pula dengan bermacam-

macam gangguan lainnya seperti demam, menggigil dan lain-lain.
88

 Adapun 

penafsiran dari ayat 222 menurut qira‟at imam empat mazhab adalah: 

Imam Syafi‟i menafsirkan ayat 222 surat Al-Baqarah menggunakan qira‟at 

           sebagai suci setelah mandi,  bahwa para istri itu sedang haid, bukan 

dalam keadaan suci. Sehingga Imam Syafi‟i melarang orang yang sedang 

junub untuk mendirikan shalat sebelum mandi. Jangka waktu suci dari haid 

ialah sampai haidnya selesai lalu mandi. Imam Syafi‟i menjelaskan makna 

suci dari perspektif As-Sunnah menunjukkan bahwa bersucinya perempuan 

yang telah haid ialah dengan cara mandi. Sebelum mandi, beliau melarang 

dan mengharamkan suami untuk menggaulinya sebelum mandi, walaupun 

telah suci. Artinya belum dianggap suci jika belum mandi walaupun darah 

haidnya telah berhenti sesuai siklusnya yang berlaku. Jika ia mendapati air, 

maka dia harus mandi terlebih dahulu. Dan jika sedang dalam perjalanan dan 

tidak mendapati air, maka dia harus bertayammum terlebih dahulu, setelah itu 

baru bisa dikatakan suci.
89

  

Selanjutnya Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat tersebut menggunakan 

qiraat             sebagai bersih atau suci atau berhentinya darah haid mengalir 

sesuai siklusnya. Artinya suami boleh menyetubuhi istrinya yang telah 

berhenti haidnya walaupun belum mandi ataupun shalat. Sebab intinya dari 

suci menurut beliau ialah berhentinya darah haid dari siklus yang dialami 

wanita menurut kebiasaannya. Akan tetapi Abu Hanifah memberikan syarat 
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hal itu diperbolehkan berdasarkan dari siklus masa haidnya yang terpanjang. 

Jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini, ketika tujuh hari, misalnya, 

darah sudah berhenti, tapi istri belum mandi suci, maka suami belum boleh 

menyetubuhi istirnya. Jika tidak ada air, istri diperbolehkan bertayamum 

untuk menggantikan mandi sebagai media bersuci. 

Berikutnya Imam Malik menafsirkan ayat 222 surat Al-Baqarah 

menggunakan qiraat               sebagai suci setelah terlebih dahulu mandi. Kata 

di atas (yathurna) memang lebih diartikan kepada suci setelah berhenti 

mengalirnya darah haid kemudian mandi. Menurut beliau, penafsiran seperti 

itu juga didukung oleh kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang telah diikuti 

oleh penduduk Madinah secara keseluruhan. Dalam contoh-contoh keseharian 

Nabi SAW yang tercantum dalam hadits-haditsnya memang menjelaskan suci 

itu selesai haid kemudian harus mandi terlebih dahulu. Sehingga Imam Malik 

menafsirkan ayat tersebut menggunakan qiraat yang lebih mendekati kepada 

kebiasaan penduduk Madinah dan sinkronisasi terhadap hadits-hadits yang 

ada dari jalur periwayatan yang shahih. 

Terakhir, Imam Ahmad bin Hambal menafsirkan ayat 222 surat Al-Baqarah 

menggunakan qiraat         sebagai suci. Suci menurut Imam Ahmad ialah 

setelah berhenti mengalirnya darah haid, maka harus mandi seperti mandinya 

jika mau shalat. Artinya seorang perempuan harus dalam keadaan benar-

benar suci sebelum disetubuhinya, harus mandi suci dan bila tiba waktu shalat 

wajib, maka terlebih dahulu harus melaksanakan shalat, sebelum disetubuhi 

oleh suaminya. Imam Ahmad menafsirkan ayat itu sesuai makna dan maksud 

ayat dan kemudian disinkronisasikan dengan hadits-hadits Rasulullah SAW 

qiraat      

qiraat      
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yang fungsinya sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Qur‟an. Imam Ahmad 

memang dikenal sebagai orang yang kuat dalam mengikuti sunnah dan 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an secara tekstual apa adanya, tanpa pena‟wilan dan 

tentu sejalan dengan manhajnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab, 

ketika Imam Ahmad  menafsirkan ayat Al-Qur‟an, beliau bertendensi 

terhadap makna dan maksud ayat diturunkan serta praktek kehidupan Nabi 

Muhammad SAW yang merupakan interpretasi asli dari maksud ayat 

tersebut.  

Berdasarkan dari ketentuan di atas, pendapat yang paling kuat dan sesuai 

rasional ialah pendapat dari Imam Syafi‟i. Adapun pendapat Imam Syafi‟i 

ialah Asy-Syafi‟i menerangkan bahwa: “Allah Azza wajalla menerangkan 

bahwa wanita yang haid itu tidak suci. Ia memerintahkan, bahwa tidak 

didekati wanita yang berhaid, sebelum ia suci. Dan tidak juga apabila ia suci, 

sebelum ia bersuci dengan air (mandi).” Pendapat ini menjelaskan bahwa 

dalam pandangan al-Syafi‟i, bahwa seorang suami itu tidak diperbolehkan 

berhubugan intim dengan istrinya yang telah suci dari haid tapi belum mandi 

besar, atau seorang wanita yang telah suci dari haid tidak boleh digauli oleh 

suaminya sebelum wanita tersebut mandi besar. Diperbolehkan bersenang-

senang dengan istri yang sedang haid dari bagian pusar ke atas dan tidak 

boleh mendekati bagian badan pusar sampai lutut karena hal itu haram. 

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin 

Hambal. Pendapat Imam Malik memang sesuai dengan Al-Qur‟an, Hadits dan 

kebiasaan (urf) ahlul Madinah, akan tetapi akan terasa memberatkan jika 

diterapkan dengan umat Islam selain penduduk Madinah. Sebab, penduduk 
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Madinah yang pernah dididik dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW 

sehingga dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW lebih banyak dari pada 

umat Islam yang lain yang tidak atau hanya mendengar ajaran Islam melalui 

da‟i-da‟i Islam. Selanjutnya pendapat dari Abu Hanifah juga malah terkesan 

lebih menggampangkan, walaupun secara nash Al-Qur‟an dan Hadits masih 

sejalan/tidak menyimpang. Akan tetapi jika dilihat dari dunia medis, pendapat 

Abu Hanifah tidaklah cocok sebab darah haid itu harus dibersihkan terlebih 

dahulu dengan mandi agar penyakit/kotorannya tidak menular kepada suami. 

Oleh karena itu, tidak ada toleran lagi bagi suami untuk menyetubuhi istrinya 

setelah haid melainkan harus mandi terlebih dahulu.  

Selanjutnya pendapat Imam Ahmad juga tidak jauh berbeda dengan pendapat 

Imam Malik. Jika dipahaminya, malah terkesan lebih memberatkan dari pada 

pendapat-pendapat Imam lain. Pendapat Imam Ahmad selalu langsung 

merujuk kepada Al-Qur‟an dan Hadits, dan jika tidak ditemui dari keduanya, 

maka Imam Ahmad cenderung meninggalkannya. Beliau lebih dikenal 

dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dari yang kecil 

hingga permasalahan yang besar dan beliau termasuk orang yang paling kuat 

dalam mengikuti Rasulullah SAW. Maka tidak ragu lagi ketika Imam Ahmad 

berpendapat selalu melihat Al-Qur‟an dan Hadits dan kemudian 

mengikutinya tanpa bertanya atau meringankannya, tidak juga menggunakan 

Urf, Saddu Dzari‟ah atau istilah lain dalam ushul fiqih.  

Adapun pendapat Imam Syafi‟i berbeda dengan pendapat Imam-Imam 

lainnya. Beliau terkenal dengan kuat mengikuti Al-Qur‟an dan Hadits, tetapi 

juga mudah diterima oleh akal pikiran. Beliau ialah ulama besar Islam yang 
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berhasil menggabungkan wahyu Ilahi dengan ilmu pengetahuan agar sejalan 

pada zamannya. Pendapat Imam Syafi‟i, dilihat dari segi Al-Qur‟an, sesuai 

dan tidak bertentangan, baik secara makna dzahir maupun makna tafsir dan 

ta‟wilnya. Adapun dari segi haditspun juga tidak bertentangan sama sekali 

dengan salah satu hadits-hadits yang ada, bahkan malah menguatkannya. Dan 

adapun dari segi rasional kesehatan medis juga telah sesuai sehingga 

pendapatnya Imam Syafi‟i tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an, Hadits dan 

akal pikiran/rasionalitas. Bahkan ketika suami suatu waktu tidak tahan untuk 

menyetubuhi istrinya, padahal dia masih haid, maka bila terjadi persetubuhan, 

harus bertaubat dan membayar kifarat sesuai ketentuannya.  

Hal ini merupakan bentuk dari Saddu Dzari‟ah/penutup jalan bagi suami agar 

tidak melanggar ayat-ayat dari Al-Qur‟an dan Hadits. Dengan memberinya 

kifarat, diharapkan si suami akan merasa jera dan tidak melebihi batas-batas 

ketika akan melakukan persenggamaan. Adapun jika suami betul-betul tidak 

kuat menahannya, dibolehkan menyetubuhi istrinya, asal setelah itu harus 

taubat dan membayar kifarat yang dirasa tidak terlalu memberatkannya. 

Pendapat Imam Syafi‟i memperincinya secara detail dan mudah dipahami, 

serta selalu memperlihatkan kemaslahatannya/maslahah mursalah. Hal ini 

memperlihatkan bahwa ajaran Islam itu mudah dan tidak menyulitkan bagi 

kaum muslimin, Allah SWT melalui Al-Qur‟an dan Hadits Rasulnya 

senantiasa memudahkan urusan-urusan umatnya di seluruh aspek kehidupan. 

Sehubungan dengan itu penulis lebih condong kepada pendapat yang 

mengatakan bahwa bersetubuh dengan istri yang haid sudah berhenti tapi 

belum mandi diharamkan. Alasan condong pada pendapat tersebut, karena 
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berpijak pada suatu asumsi bahwa mencegah atau menutup terjadinya suatu 

kemadharatan ialah lebih baik, meskipun dasar awalnya diperbolehkan. 

Dalam ushul fiqih yang disebut Saddu Dzari‟ah: 

 اْلَمَصاِلحِ  ى َجْلبِ لَ عَ  م  دَ قَ َدْرُء اْلَمَفاِسِد مُ  

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan 

(maslahah). Apabila suatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dapat 

menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah kita larang perbuatan itu.
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