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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAID 

2.1 Pengertian Haid 

Maḥiḏ )محيض( berasal dari kata محيض .تحيض حيضا و محيضا merupakan bentuk isim 

dan juga masdar. Kata yang familiar kita dengar yaitu حيض. Kata محيض dan حيض 

adalah perkumpulan darah pada tempat tersebut.
1
 juga bermaksud orang yang محيض 

haid.
2
 Haid secara bahasa artinya mengalir. Maksudnya, haid adalah darah yang 

mengalir dari rahim seorang perempuan apabila telah menginjak masa baligh. Ada 

juga yang mengatakan haid itu adalah darah kotor. Bahkan Allah SWT juga 

menyebutkan bahwa haid adalah darah kotor dalam firman-Nya QS. al-Baqarah: 

222.
3
 

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat dijelaskan dalam hadis 

riwayat Imam Ahmad dan Anas, bahwa bila mana perempuan Yahudi sedang haid, 

masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di 

rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi 

berdiam sementara maka turunlah ayat tersebut. Setelah ayat itu turun, Rasulullah 

bersabda : “lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali 

bersetubuh”. kemudian informasi itu disampaikan kepada kaum Yahudi. Maka 

mereka berkata, “tidak ada satu perkara pun yang diserukan oleh orang ini melainkan 

kami akan menyalahinya.” Kemudian datanglah Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin 

Basyr seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi mengatakan 

begini dan begitu. Apakah kami tidak boleh menggauli isteri?” Maka berubah air 

muka Rasulullah sehingga sahabat mengira beliau marah, kepada mereka berdua. 

Mereka berdua langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari 

mereka berdua. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengejar mereka dan 
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memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah tidak 

marah kepada mereka.
4
 

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan (farji) wanita dalam keadaan 

sehat, yang tidak disebabkan oleh sesuatu apapun baik karena melahirkan anak 

ataupun kerana pecahnya selaput lendir. 

Allah SWT memberikan anugerah ini bagi kaum wanita (anak cucu adam) 

sebagai cobaan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh „Aisyah ra, bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda: 

 اِنَّ ىذا امز كتبو هللا على بنات ادم )راه متفق عليو(

“Sebenarnya ini adalah hal yang telah menjadi tetapan Allah atas puteri-

puteri Nabi Adam”.
5
 

Darah haid adalah cairan yang keluar dari rahim seorang wanita sesuai siklus 

setiap bulan dan memenuhi syarat-syarat serta ciri-ciri yang akan disebutkan. Pada 

umumnya seorang wanita mengalami sekali sebulan, meski ada pula yang mengalami 

dua kali dalam sebulan.
6
  

Darah haid berbeda pada setiap wanita, ia juga dipengaruhi beberapa faktor 

termasuk kondisi lingkungan, iklim dan suhu suatu tempat.
7
darah tersebut haruslah 

keluar supaya kesehatan wanita terjaga. 

Terdapat organ wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu rahim. Rahim 

ini merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada kaum wanita sebagai 

tempat produksi janin. Keluarnya darah haid merupakan pertanda jika rahim wanita 

mulai berfungsi untuk memproduksi janin. Dan juga merupakan pertanda bahwa 

wanita tersebut dapat memberikan keturunan. 
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Didalam asupan makanan dan minuman terdapat nutrisi dan gizi yang baik 

untuk pertumbuhan. Gizi dan nutrisi tersebut diseberkan keseluruh tubuh, termasuk 

rahim. Gizi dan nutrisi yang tersebar di dalam rahim terbentuk menjadi selaput yang 

mengitari dinding rahim. Bila terdapat janin di dalamnya, gizi dan nutrisi tersebut 

akan digunakan oleh janin untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, wanita hamil 

rata-rata tidak mengalami haid. 

Bila tidak terdapat janin di dalamnya, gizi dan nutrisi tersebut menjadi sia-sia 

dan percuma, dan terjadi pembusukan pada akhirnya. Jika selaput dinding rahim 

tersebut telah membusuk dan harus berganti, maka selaput tersebut akan rontok dan 

berubah menjadi cairan berlendir. Bila sudah waktunya, maka cairan tersebut akan 

keluar melalui farji wanita. Cairan berlendir inilah yang disebut darah haid. 

Oleh karena itu, pembuangan darah haid tersebut penting bagi tiap wanita agar 

terhindar dari penyakit akibat dari pembusukan gizi dan nutrisi yang tidak terpakai di 

dalam rahim.
8
  

Selain kata haid terdapat nama (istilah) lain untuk menyebut haid yang dialami 

kaum wanita diantaranya adalah
9
: Pertama istilah Al-Maḥiḏ yaitu nama ini merujuk 

kepada firman Allah SWT, “mereka bertanya kepadamu tentang haid.” (Q.S al-

Baqarah: 222). Nama ini paling akrab ditelinga kaum wanita.   

Kedua istilah Al-Quru‟ yaitu nama ini dirujuk pada kalam Allah Ta‟ala 

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru‟.”(Q.S al-Baqarah: 228). Yakni tiga kali masa haid atau tiga kali suci dari haid. 

2.2 Usia Haid 

Haid merupakan suatu tanda bagi kaum wanita bahwa ia telah dewasa (baligh). 

Wanita mengalami haid paling cepat pada saat umur sembilan tahun, atau kurang 

dari umur sembilan tahun asalkan tidak lebih dari dua hari.
10

 Umumnya, haid 

memang dialami pada rentangan usia tersebut, tapi tidak menutupi kemungkinan jika 
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haid muncul sebelum atau sesudahnya. Soalnya haid ditentukan oleh kondisi wanita 

itu sendiri. Jika asupan gizi wanita itu baik, bisa jadi seorang wanita sudah 

mengalami haid ketika berumur sembilan tahun, seperti dalam hadis dari „Aisyah ra 

berkata: “apabila seorang anak perempuan  mencapai usia sembilan tahun, maka ia 

sudah dapat termasuk perempuan (memasuki usia baligh),” (HR At-Tirmidzi). 

Begitu sebaliknya, sekalipun  umumnya wanita berhenti haid di usia lima puluh 

tahun, ternyata Hindun binti Ubaidah melahirkan Musa bin Abdillah ra pada usia 

enam puluh tahun.
11

 

Kebiasaan haid bagi wanita itu berbeda-beda tiap negara. Hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti genetika, iklim dan cuaca, lingkungan serta faktor fisik 

dan kejiwaan. Rasulullah  saw menikah dengan „Aisyah ra pada usia sembilan tahun. 

Kemudian mulai membangun rumah tangga, keluarga dan hidup bersama ketika 

„Aisyah ra berusia sebelas tahun. Pada usia itulah putri Abu Bakar Al-Siddiq ini 

mulai mengalami haid yang pertama. 

Wanita yang berdomisili di daerah yang dingin. Pada umumnya mendapat haid 

agak lambat, dan biasanya ketika haid masanya lebih pendek dan masa suci lebih 

panjang. Di daerah kutub, eksimo, wanita tidak haid kecuali pada musim panas. 

ketika matahari muncul pada pertengahan siang.  Di negara-negara Arab, umumnya 

wanita haid terjadi pada usia sebelas sampai tiga belas tahun. Sedangkan di Indonesia 

sendiri gadis remaja biasanya haid pada usia  sembilan tahun sampai usia tiga belas 

tahun. Sementara usia maksimal haid  bagi wanita pada umumnya hingga lima puluh 

tahun. 

Sedangkan, haid bagi seorang gadis di daerah-daerah yang bersuhu tinggi 

(panas), dan bersuhu sedang, anak gadis mulai haid menginjak usia sembilan tahun 

jika dalam kondisi fisik normal. Wanita di Mesir misalnya, mulai haid pada usia 

sebelas sampai tiga belas tahun. Tapi ada juga wanita mulai haid pada usia sembilan 

tahun. 

Selain itu, Syaikhul Islam ibnu Taimiyah membenarkam pendapat Al-Darimi 

bahwa kapanpun seorang wanita mendapatkan darah haid berarati dia haid, meskipun 

usianya belum mencapai sembilan tahun atau di atas lima puluh tahun. Sebab Allah 
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dan Rasul-Nya menghubungkan hukum-hukum haid pada keberadaan darah tersebut 

serta tidak memberikan atas usia tertentu.
12

 

Tetapi tidak ada kepastian kapan wanita tidak lagi mengalami haid 

(menopause). Adakalanya wanita tidak lagi mengalami haid pada usia empat puluh 

tahun, ada pula yang ketika berumur enam puluh lima tahun, ada pula ketika berumur 

lima puluh tahun, tapi yang umumnya terjadi ialah pada umur enam puluh dua 

tahun.
13

 

Sebagaimana halnya tidak ada nash tentang batasan kapan awal masa haid, 

demikian pula tidak ada batasan akhir usia haid, yang sering disebut dengan masa 

menopause. Ini sesuai dengan firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang 

sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu 

ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan.” (Ath-

Thalaq:4). 

Sebagian ulama membatasinya pada usia lima puluh tahun, sebagian yang lain  

lima puluh lima tahun dan sebagian ada yang memberi batas akhir enam puluh tahun. 

Namun sebenarnya adalah, bahwa setiap wanita memiliki perbedaan yang 

besar dalam masalah ini dengan beberapa sebab heriditas dan lingkungan. Oleh 

sebab itulah sebagian membedakan antara wanita Arab dan non-Arab. Maka 

dikatakan wanita non-Arab mengalami masa menopause pada usia lima puluh tahun 

sementara itu wanita Quraisy dan wanita Arab lainnya bisa mencapai usia enam 

puluh tahun. 

Pandangan yang kuat adalah bahwa yang menjadi standar dalam masalah ini 

adalah wujudnya darah. Jika masih didapatkan darah haid dengan sifat-sifatnya yang 

diketahui dan dengan bau yang telah dikenal oleh kaum wanita, dan tanda-tanda 

nyeri, maka usia beberapa seorang wanita yang mengalami hal seperti ini maka kami 
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nyatakan bahwa dia masih mengalami masa haid. Dan ditetapkan hukum khusus 

atasnya.
14

 

Ada pula wanita yang sudah lama tidak mengalami haid, ternyata mengalami 

kembali, tapi jarang sekali. Hal ini terjadi tergantung faktor kedisiplinan wanita 

menjaga kesehatan, dan juga faktor umur yang menjadikannya tidak lagi mengalami 

haid.
15

 

2.3 Masa Haid 

Setiap wanita dewasa memiliki hari-hari khusus pada setiap bulannya dalam 

menjalani masa haid, kecuali yang hamil. Pada saat haid, ia meninggalkan (cuti) 

beberapa ibadah seperti: shalat, puasa, tawaf, berhubungan badan bagi yang sudah 

menikah. Apabila ia melihat darah maka mulai saat itu ia datang haid dan harus 

meninggalkan shalat dan puasa hingga lewat masa bersuci.
16

 

Rata-rata wanita mendapat haid selama seminggu. Tapi tidak menutup 

kemungkinan juga jika wanita mengalami haid kurang atau lebih dari itu. Masa haid 

paling sedikit ialah sehari semalam alias 24 jam tanpa terhenti aliran darahnya. Pada 

umumnya masa haid berjalan enam-tujuh hari, dan yang paling lama berjalan sampai 

lima belas hari dengan aliran darah yang terpisah-pisah waktunya, dengan dihitung 

waktu keluarnya darah lebih dari 24 jam, hal ini masih bisa dimaklumi asalkan tetap 

tidak lebih dari lima belas hari.
17

 

Setiap wanita berbeda-beda masa haidnya. Ada yang haid terus-menerus dalam 

jangka beberapa hari. Tapi ada juga wanita yang haidnya mungkin hanya tiga hari, 

empat hari atau tujuh hari, tanpa terputus. Ini suatu hal yang normal. 

Dr. Digaldebird dalam bukunya, “Referensi Bagi Penyakit-Penyakit Wanita 

Dan Kelahiran”, beliau menerangkan bahwa: “masa haid dan sirkulasi darahnya tidak 

hanya berbeda-beda dari satu wanita ke wanita lain, akan tetapi juga terkadang 

berbeda-beda pada wanita itu sendiri dari satu waktu ke waktu yang lain atau dari 
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satu bulan ke bulan yang lain. Hal ini terjadi karena kapasitas darah dan sirkulasinya 

berbeda ketika awal baligh”. 

Ada tiga pendapat dari imam mazhab berkaitan batasan waktu haid bagi wanita 

itu: Pertama: Imam Syafi‟i dan Imam Hambali berpendapat bahwa masa haid paling 

sedikit adalah satu malam dan yang umumnya enam atau tujuh hari. Sedangkan, 

yang paling banyak adalah lima belas hari. 

Kedua: Imam Hanafi berpendapat bahwa masa haid yang paling sedikit tiga 

hari tiga malam dan pertengahannya adalah lima hari dan yang paling banyak 

sepuluh hari. 

Ketiga: Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada pembatasan paling sedikit 

untuk masa haid yang dihubungkan dengan ibadah-ibadah ini. Jadi, yang paling 

sedikit adalah sesaat saja. Sedangkan, yang berkaitan dengan iddah dan pembebasan 

rahim, batasan yang paling sedikit adalah satu hari atau masa terputus yang panjang 

dari suatu hari. Adapun batas yang paling lama perbedaannya berdasarkan keadaan 

wanita.
18

 

Ibnu al-Mundzir juga menjelaskan bahwa: “ada kelompok yang berpendapat 

bahwa masa haid tidak mempunyai batasan beberapa hari minimal atau 

maksimalnya. Sebagaimana pendapat al-Darimi dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 

yang dibenarkan dalam al-Qur‟an dan sunnah dan logika.  

Allah berfirman: “mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: “haid 

itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri demi 

wanita haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci….”(Q.S. 

al-Baqarah:222). 

Dalam ayat di atas, Allah SWT tidak memberi batasan berupa hari masa haid. 

Batas waktu lamanya haid adalah ketika wanita tersebut sudah dalam keadaan suci 

dan tidak keluar darah haid lagi. Sebagian ulama memberi batasan tidak lebih dari 

lima belas hari. Karena apabila melebihi lima belas hari, maka dikategorikan sebagai 
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wanita yang mengalami masa “istihadhah” serta tidak perlu bersuci, akan tetapi 

cukup dengan melakukan mandi dan mengerjakan shalat.
19

  

Penting diingat adalah mengetahui tanda-tanda haid yang sudah berhenti. 

Seandainya sudah menemui tanda-tanda ini sedangkan masa haid belum sampai 

seminggu, artinya memang harus bersuci. Dalam sebuah hadis dari perkataan 

„Aisyah ra disebutkan, “janganlah terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih,” 

(H.R Bukhari). 

Jika sudah muncul cairan putih itu artinya haid sudah berhenti. Begitu juga 

sebaliknya, kalau belum mejumpainya jangan terburu-buru ingin segera bersuci dan 

beribadah lagi. Sampai betul-betul yakin secara waktu ataupun dari cairan yang 

keluar. 

Dalam riwayat lain Ummu Athiyah r.a juga menuturkan, “kami tidak 

menganggap warna kekuning-kuningan dan keruh sebagai haid,” (H.R Nasa‟i). 

Ketika darah haid sudah berhenti lalu muncul warna kekuningan atau keruh bukan 

berarti haid lagi.
20

 

2.4 Warna Dan Ciri Darah Haid 

Darah haid warnanya kehitam-hitaman. Sebagaimana yang sudah dikenal ia 

mempunyai bentuk dan aroma khusus. Maka jika darahnya seperti itu, berhentilah 

dari shalat. Dan jika tidak demikian, maka berwudhuklah dan shalatlah, karena itu 

hanyalah sejenis keringat. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan tentang darah 

haid pada Fatimah binti Abi Hubaisy r.a ketika ia sedang istihadhah. 

Pada umumnya, warna darah haid adalah kehitaman pada awal hari pertama 

mendapat haid. Biasanya setelah hari-hari berikutnya, warna darah haid berubah 

menjadi lebih merah dan lebih segar. Pada wanita yang masa haidnya biasa sampai 

enam atau tujuh hari, maka di pertengahan masa haid yakni sekitar hari kedua dan 

ketiga warna darah haid lebih segar dan cukup banyak jumlahnya.  
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Kadang seperti gumpalan darah kecil mirip lemak-lemak daging atau serpihan-

serpihan sisa potongan daging. Setelah lewat beberapa hari, pada hari keempat dan 

kelima warna darah haid berubah lagi menjadi merah kekuning-kuningan dan 

jumlahnya semakin berkurang seiring mendekatinya masa bersih (suci). Kemudian 

pada hari keenam atau hari terakhir, hanya tinggal goresan tipis yang berwarna 

kuning atau keruh. Setelah itu, warna darah haid hilang dan tidak nampak lagi. Maka 

saat itu usailah masa haid dan bersegeralah untuk mandi wajib. 

Kondisi darah haid itu sendiri mempunyai aroma sangat khas dan setiap wanita 

sudah mengenal dengan baik.
21

 apabila diperkirakan warna darah  terdapat lima 

macam antaranya adalah: hitam, merah, jingga(merah kekuning-kuningan), kuning, 

dan keruh.
22

 

Ciri darah haid seperti yang dikisahkan Allah dalam firman-Nya, “katakanlah 

haid itu penyakit”, Atha‟, Qatadah, dan as-Suddi mengatakan, ia adalah kotoran, dan 

menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai. 

Sedangkan menurut penjelasan Rasulullah SAW, haid memiliki ciri: pertama: 

berwarna hitam, kedua: terasa panas, ketiga: darahnya hitam seakan membakar, 

keempat: keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus, kelima: memiliki bau yang 

sangat tidak enak, berbeda dengan darah yang lain karena ia berasal dari sisa tubuh, 

keenam: sangat kemerahan. 

Inilah ciri-ciri utama darah haid berdasarkan nash al-Qur‟an dan Hadis 

Rasulullah SAW. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa darah haid 

berbeda dengan istihadhah. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas ia adalah 

haid, dan yang tidak memiliki sifat seperti itu ia bukan haid. Sebagian ulama ada 

yang mengatakan bahwa ciri-ciri ini terkadang menyulitkan sebagian orang dan 

membuat bingung. Allah telah menetapkan ukuran waktu secara jelas, maka kapan 

saja seorang wanita menemukan ada darah maka berlakulah hukum haid, apa pun 

cirinya. Dan kapan saja darah itu keluar di luar waktu yang sudah ditentukan maka ia 

bukan darah haid, apa pun bentuknya. Tujuannya jelas, menghilangkan kesusahan 

dan kesulitan dari seorang mukallaf. 
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Dalam kitab al-mabsuth, as-Sarkhasi menjelaskan perbedaan antara darah yang 

sehat dan yang rusak. Ia mengatakan bahwa darah yang rusak ada beberapa jenis, 

yaitu seperti berikut: 

1. Darah yang keluar kurang dari tempo minimal haid, sebab batas syariat 

menolak tempo yang kurang dari ukuran minimal haid untuk dijadikan 

bagian dari tempo haid. 

2. Jika tempo lebih dari batas maksimal, dikarenakan batas maksimal haid 

menurut syariat sudah ditentukan, maka yang lebih dari itu tidak dapat 

disatukan hukumnya, jika tidak maka tidak ada arti dari batasan itu. 

3. Darah yang keluar lebih dari tempo maksimal nifas.  

4. Darah yang terlihat oleh wanita yang sedang hamil, walaupun ada 

perbedaan ulama.  

5. Darah yang dilihat oleh wanita yang masih sangat belia karena belum 

sampai waktunya.  

6. Darah yang terlihat oleh wanita lanjut usia. 

Imam an-Nawawi juga membedakan antara darah rusak dan darah istihadhah. 

Ia mengatakan dalam al-majmu‟: “wanita itu terbagi menjadi empat macam: wanita 

suci, wanita haid, wanita mustahadhah, dan wanita yang memiliki darah rusak.” 

Wanita suci adalah yang bersih dari haid. Wanita haid adalah wanita yang 

melihat darah pada waktunya dengan beberapa syarat. Wanita mustahadhah adalah 

wanita yang melihat darah setelah selesai dari darah haid dengan ciri yang tidak sama 

dengan haid. Sedangkan wanita yang memiliki darah rusak adalah wanita yang 

senantiasa keluar darah dan bukan darah haid. 

Imam asy-Syafi‟i mengatakan, jika ia (wanita) melihat darah keluar sebelum 

umur sembilan tahun maka itulah darah rusak dan bukan istihadhah sebab istihadhah 

tidak keluar kecuali setelah haid.
23
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2.5 Larangan Wanita Ketika Haid 

Ketika datang bulan, semua ibadah wajib berubah menjadi haram untuk 

dilaksanakan. Terdapat beberapa amalan yang dilarang untuk dilaksanakan bagi 

wanita yang menjalani haid antara lain:  

1. Shalat 

“Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah shalat”. (HR. Muttafaq 

„alaih) Diharamkan bagi wanita yang sedang haid mengerjakan shalat, baik 

fardhu maupun sunnat, dan jika ternyata mengerjakan shalat, maka shalatnya 

tidak sah. Tidak wajib baginya mengerjakan shalat kecuali jika ia mendapatkan 

sebagian dari waktunya yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat sempurna, 

baik pada awal atau akhir waktunya. 

Contoh pada awal waktu, seorang wanita haid setelah matahari terbenam 

tetapi ia sempat mendapatkan waktu sebanyak satu rekaat dari waktunya. Maka 

wajib baginya mengqadha shalat maghrib tersebut setelah suci, karena ia telah 

mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat sebelum 

datangnya haid. 

Adapun contoh pada akhir waktu: seorang wanita suci dari haid sebelum 

matahari terbit dan masih sempat mendapatkan satu rakaat dari waktunya. 

Maka wajib baginya mengqadha shalat subuh tersebut setelah bersuci, karena 

ia masih sempat mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu 

rakaat.
24

  

Berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa mendapatkan satu 

rakaat dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat itu.” (hadis muttafaq 

„alaih). 

Jadi, siapa yang mendapat kurang dari satu rakaat berarti tidak mendapat 

shalat tersebut. Tapi jika ia mendapat satu atau lebih rakaat, sekalipun belum 

selesai semua rakaat shalat tersebut, maka ia wajib mengqadanya setelah suci. 
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Adapun membaca zikir, takbir, tasbih, tahmid dan bismillah ketika hendak 

memulai pekerjaan, membaca hadis, fiqih, doa dan membaca al-qur‟an, maka 

tidak diharamkan bagi wanita haid, hal ini berdasarkan hadits dalam shahih Al 

Bukhari dan Muslim dan kitab lainnya bahwa Nabi SAW pernah bersandar di 

kamar Aisyah ra yang ketika itu sedang haid, lalu beliau membaca Al Qur‟an. 

Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Ummu „Athiyah ra 

bahwa ia mendengar nabi saw bersabda: 

“Agar keluar para gadis, perawan dan wanita haid- yakni ke shalat idhul 

fitri Dan adha- serta supaya mereka ikut menyaksikan kebaikan dan do‟a 

orang-orang Yang beriman. Tetapi wanita haid menjauhi tempat shalat”.
25

 

2. Puasa 

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid berpuasa, baik puasa wajib maupun 

sunnat, dan tidak sah puasa yang dilakukannya. Tapi wajib baginya  

manqadha‟ puasanya dikala telah suci berdasarkan hadits yang diriwayatkan 

oleh „Aisyah ra:“Ketika kami mengalami haid, diperintahkan kepada kami 

mengqadha‟ puasa Dan tidak diperintahkan mengqadha‟ shalat”.(hadits 

muttafaq „ alaih)  

Jika seorang wanita kedatangan haid ketika berpuasa maka batallah 

puasanya, sekalipun hal itu terjadi sesaat menjelang maghrib, dan wajib 

baginya mengqadha puasa hari itu, jika puasa tersebut puasa wajib. Namun jika 

ia merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sebelumnya, tetapi darah baru 

keluar setelah maghrib, maka menurut pendapat yang shahih bahwa puasanya 

itu sempurna dan tidak batal, alasannya, darah yang masih dalam rahim belum 

ada hukumnya.
26

 

3. Thawaf 

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melakukan thawaf di Ka‟bah, baik 

yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah thawafnya, berdasarkan sabda Nabi 
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SAW kepada Aisyah ra: “Lakukanlah apa saja yang dilakukan jamaah haji, 

hanya saja jangan melakukan thawaf di Ka‟bah sebelum kamu suci”. 

Adapun kewajiban lainnya seperti sa‟i antara Shafa dan marwah, wukuf di 

Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan amalan haji 

dan umrah selain itu, tidak diharamkan. Atas dasar ini, jika seorang wanita 

melakukan thawaf dalam keadaan suci, kemudian keluar darah haid langsung 

setelah thawaf atau di tengah-tengah melakukan sa‟i, maka tidak apa-apa 

hukumnya. 

Adapun thawaf untuk haji dan umrah tetap wajib bagi wanita yang sedang 

haid, dan dilakukan setelah suci.
27

 

4. Berdiam Diri Dalam Masjid 

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid berdiam di masjid bahkan 

diharamkan pula baginya berdiam di tempat shalat. Tapi diperbolehkan jika 

hanya sekadar berlalu saja. Berdasarkan hadis Ummu Athiyah ra bahwa ia 

mendengar Nabi SAW bersabda : “Agar keluar para gadis, perawan dan wanita 

haid… tetapi wanita yang sedang haid menjahui tempat shalat” ( muttafaq alaih 

).
28

 

5. Jima‟ 

Diharamkan bagi sang suami melakukan jima‟ dengan istrinya yang sedang 

haid, dan diharamkan bagi sang istri memberi kesempatan kepada suaminya 

melakukan hal tersebut. 

Dalilnya firman Allah SWT: “mereka bertanya kepadamu tentang haid, 

katakanlah: “ haid itu suatu kotoran:oleh sebab itu hendaklah engkau 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati 

mereka sebelum mereka suci…( QS. Al-Baqarah : 222). 
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6. Talak 

Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid, 

berdasarkan firman Allah SWT: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-

istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya ( yang wajar)…” (QS. Al-Thalak:1) 

Maksudnya, istri-istri itu ditalak dalam keadaan dapat menghadapi iddah 

yang jelas. Berarti mereka tidak ditalak kecuali dalam keadaan hamil atau suci 

sebelum di gauli. Sebab jika seorang istri ditalak dalam keadaan haid ia tidak 

dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialami pada saat 

jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk iddah. Sedangkan jika ditalak dalam 

keadaan suci setelah digauli, berarti iddah yang dihadapinya tidak jelas karena 

tidak dapat diketahui apakah ia hamil karena digauli tersebut apakah tidak 

hamil, jika ia hamil, maka iddahnya dengan kehamilan, dan jika tidak hamil 

maka iddahnya dengan haid. Karena belum dapat dipastikan jenis iddahnya, 

maka diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya sehingga jelas permasalah 

tersebut.
29

 

7. Mandi Wajid 

Wanita yang lagi haid, jika telah suci wajib mandi dengan membersihkan 

seluruh badannya, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fathimah binti Abu 

Hubaisy : “Bila kamu kedatangan haid maka tinggalkan shalat, dan bila telah 

suci mandilah dan kerjakan shalat ( HR. Al Bukhari ). 

Kewajiban minimal dalam mandi yaitu membasuh seluruh anggota badan 

dengan air sampai bagian kulit yang ada di bawah rambut. Yang lebih utama, 

adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW tatkala ditanya oleh 

Asma binti Syahl tentang mandi haid, beliau bersabda: “Hendaklah seseorang 

di antara kamu mengambil air dan daun bidara lalu berwudhu‟ dengan 

sempurna, kemudian mengguyurkan air ke bagian atas kepala dan menggosok 

gosokannya dengan kuat sehingga merata ke seluruh kepalanya, selanjutnya 

mengguyurkan air pada anggota badannya, setelah itu, mengambil sehelai kain 
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yang ada pengharumnya untuk bersuci dengannya. Asma‟ bertanya: 

“bagaimana bersuci dengannya ?” Nabi menjawab : “ Subhanallah”. Maka 

Aisyah menerangkan dengan berkata: “Ikutilah bekas-bekas darah”. (Hadis 

riwayat Muslim). 

Apabila wanita yang sedang haid mengalami suci di tengah-tengah waktu 

shalat, maka ia harus segera mandi agar dapat mendapatkan shalat pada 

waktunya. Jika ia sedang dalam perjalanan dan tidak ada air, atau ada air tapi 

takut membayakan dirinya jika menggunakan air, atau dalam keadaan sakit dan 

berbahaya baginya jika menggunakan air, maka ia boleh bertayammum sebagai 

ganti dari mandi sampai hal yang menghalanginya tidak ada lagi, kemudian 

mandi.  

Ada di antara kaum wanita yang suci di tengah-tengah waktu shalat tetapi 

menunda mandi pada waktu lain, dalihnya : “tidak mungkin dapat mandi 

dengan sempurna pada waktu sekarang ini” . akan tetapi ini bukan alasan 

ataupun halangan, karena boleh baginya mandi sekedar untuk memenuhi yang 

wajib dan melaksanakan shalat pada waktunya. Apabila kemudian ada 

kesempatan lapang, barulah ia dapat mandi dengan sempurna.
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