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Surat dari Redaksi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh
Pembaca Majalah Kesehatan Muslim yang semoga selalu dirahmati 

Allah

Segala puji Bagi Allah, Rabb semesta Alam. Shalawat dan salam 
senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, kepada keluarga, sahabat dan yang mengikuti beliau hingga akhir 
zaman.

Alhamdulillah,  Majalah Kesehatan Muslim bisa menerbitkan edisi 
ke sepuluh dengan tema seputar haid.  Kami bahas agak lengkap di sini 
megenai haid baik dari sisi medis maupun sisi syari’at. Kami sertai beberapa 
kasus yang sering dijumpai dan dialami oleh wanita. Tidak lupa kami 
cantumkan beberapa fatwa para ulama mengenai hal ini.

Masalah haid terkadang menjadi problem serius bagi beberapa wanita. 
Perubahan emosional dan gangguan fisik yang terjadi tatkala hadi  bisa 
mengacaukan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu perlu manajemen yang 
tepat saat datang kondisi haid. 

Kondisi haid, terkadang menjadi pemicu “loyo’ dalam beribadah. Padahal 
ada malan-amalan yang bisa dilakukan agar seorang wanita bisa tetap 
istiqomah dalam beribadah. Bisa disimak dalam pembahasan di majalah ini.

Perlu pembaca ketahui, Majalah Kesehatan Muslim dapat di 
didownload secara gratis di web kami. Semua majalah kesehatan 

muslim dari edisi perdana bisa di peroleh secara gratis dan 
kami mempersilahkan kepada semua pembaca agar 

menyebarkan file majalah ini. Memberikan kepada 
keluarga, kerabat dan teman. Semoga ini menjadi 

kemudahan bagi kita bersama untuk memperoleh 
ilmu dan mengamalkan ilmu kita.

Semoga Majalah ini tetap eksis dan kami 
selalu berharap agar majalah ini mendapat 
keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, bisa 
bermanfaat bagi kaum muslimin dan tetap 

langgeng. Kepada pembaca, selamat membaca.

Redaksi
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Begini Seharusnya 
Wanita Islam Yang 
Shalihah
Oleh: Al Ustadz Firanda Andirja, Lc. MA 
(Pengajar di Masjid Nabawi Madinah)
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Sesungguhnya banyak sifat-sifat 
yang merupakan ciri-ciri seorang istri 
sholihah. Semakin banyak sifat-sifat 
tersebut pada diri seorang wanita maka 
nilai kesholehannya semakin tinggi, 
akan tetapi demikian juga sebaliknya 
jika semakin sedikit maka semakin 
rendah pula nilai kesholehannya. 
Sebagian Sifat-sifat tersebut dengan 
tegas dijelaskan oleh Allah dan 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
dan sebagiannya lagi sesuai dengan 
penilaian 'urf (adat). Karena pasangan 
suami istri diperintahkan untuk saling 
mempergauli dengan baik sesuai 
dengan urf.

Sifat-sifat tersebut 
diantaranya :

Pertama : Segera menyahut dan 
hadir apabila dipanggil oleh suami jika 
diajak untuk berhubungan. Karena 
sifat ini sangat ditekankan oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi 
memerintahkan seorang istri untuk 
segera memenuhi hasrat seorang suami 
dalam kondisi bagaimanapun. Bahkan 
beliau bersabda “Jika seorang lelaki 
mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu 
istri itu menolak. Kemudian, suami itu 
bermalam dalam keadaan marah, maka 
istrinya itu dilaknat oleh para malaikat 
hingga waktu pagi.”

Kedua : Tidak membantah perintah 
suami selagi tidak bertentangan dengan 
syariat. Allah berfirman :

ُ اِلَاُت َقانَِتاٌت َحاِفَظاٌت لِلَْغْيِب ِبَا َحِفَظ اللهَّ َفالصهَّ

Maka wanita yang saleh, ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara 
diri[289] ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). (QS An-Nisaa : 34)

Qotadah rahimahullah berkata 

اِلَاُت َقاِنَتاٌت  َفالصَّ
"Yaitu wanita-wanita yang taat kepada 

Allah dan kepada suami-suami mereka" 
(Ad-Dur al-Mantsuur 4/386)

Terkadang pendapat suami 
bertentangan dengan pendapat istri, 
karena pendapat istri lebih baik. 
Seorang istri yang sholehah hendaknya 
ia menyampaikan pendapatnya 
tersebut kepada sang suami akan 
tetapi ia harus ingat bahwasanya segala 
keputusan berada di tangan suami, 
apapun keputusannya selama tidak 
bertentangan dengan syari'at.

Ketiga : Selalu tidak bermasam muka 
terhadap suami.

Keempat : Senantiasa berusaha 
memilih perkataan yang terbaik tatkala 
berbicara dengan suami. Sifat ini sangat 
dibutuhkan dalam keutuhan rumah 
tangga, betapa terkadang perkataan 
yang lemah lembut lebih berharga 
di sisi suami dari banyak pelayanan. 
Dan sebaliknya betapa sering satu 
perkataan kasar yang keluar dari mulut 
istri membuat suami dongkol dan 
melupakan kebaikan-kebaikan istri.

Yang jadi masalah terkadang seorang 
istri tatkala berbicara dengan sahabat-
sahabat wanitanya maka ia berusaha 
memilih kata-kata yang lembut, dan 
berusaha menjaga perasaan sahabat-
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sahabatnya tersebut namun tidak 
demikian jika dengan suaminya.

Kelima : Tidak memerintahkan 
suami untuk mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan wanita, seperti memasak, 
mencuci, memandikan dan 
mencebok anak-anak.

Keenam : Keluar 
rumah hanya dengan 
izin suami.

Ketujuh : Berhias 
hanya untuk suami. 
Tidak sebagaimana 
sebagian wanita yang 
hanya berhias tatkala 
mau keluar rumah 
sebagai hidangan santapan 
mata-mata nakal para lelaki.

Kedelapan : Tidak membenarkan 
orang yang tidak diizinkan suami 
masuk/bertamu ke dalam rumah.

Kesembilan : Menjaga waktu makan 
dan waktu istirahatnya kerana perut 
yang lapar akan membuatkan darah 
cepat naik. Tidur yang tidak cukup akan 
menimbulkan keletihan.

Kesepuluh : Menghormati 
mertua serta kerabat keluarga suami. 
Terutama ibu mertua, yang sang suami 
sangat ditekankan oleh Allah untuk 
berbakti kepadanya. Seorang istri 
yang baik harus mengalah kepada ibu 
mertuanya, dan berusaha mengambil 
hati ibu mertuanya. Bukan malah 
menjadikan ibu mertuanya sebagai 
musuh, meskipun ibu mertuanya 
sering melakukan kesalahan kepadanya 
atau menyakiti hatinya. Paling tidak 
ibu mertua adalah orang yang sudah 
berusia lanjut dan juga ia adalah ibu 

Yaitu 
wanita yang 

penyayang (kepada 
suaminya), yang subur, 

yang selalu memberikan 
manfaat kepada suaminya, yang 
jika suaminya marah maka iapun 

mendatangi suaminya lantas 
meletakkan tangannya di tangan 
suaminya seraya berkata, "Aku 

tidak bisa tenteram tidur 
hingga engkau ridho 

kepadaku" 

suaminya.
Kesebelas : Berusaha menenangkan 

hati suami jika suami galau, bukan 
malah banyak menuntut kepada suami 

sehingga menambah beban suami
Kedua belas : Segera 
minta maaf jika melakukan 

kesalahan kepada suami, 
dan tidak menunda-
nundanya.

Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam 
bersabda :

َأاَل ُأْخِبُُكْم .... "
 ِبِنَساِئُكْم ِمْن َأْهِل اْلَنَِّة؟ اْلَوُدْوُد

 اْلَوُلْوُد اْلَعُؤْوُد َعَلى َزْوِجَها الَِّت ِإَذا َغِضَب
ُقْوُل :  َجاَءْت َحتَّ َ�َضَع َيَدَها ِف َيِد َزْوِجَها، َو�تَ

ْرَضى "اَل َأُذْوُق ُغْمًضا َحتَّ �تَ
"Maukah aku kabarkan kepada 

kalian….tentang wanita-wanita kalian 
penduduk surga? Yaitu wanita yang 
penyayang (kepada suaminya), yang subur, 
yang selalu memberikan manfaat kepada 
suaminya, yang jika suaminya marah 
maka iapun mendatangi suaminya lantas 
meletakkan tangannya di tangan suaminya 
seraya berkata, "Aku tidak bisa tenteram 
tidur hingga engkau ridho kepadaku" 
(Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-
Sahihah no 287)

Karena sebagian wanita memiliki 
sifat angkuh, bahkan malah sebaliknya 
menunggu suami yang minta maaf 
kepadanya.

Ketiga belas : Mencium tangan 
suami tatkala suami hendak bekerja atau 
sepulang dari pekerjaan.
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Keempat belas : Mau diajak oleh suami untuk sholat 
malam, bahkan bila perlu mengajak suami untuk sholat 
malam.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

َقَظ اْمرَأََ�ُه َفَصلَّْت, َفِإْن أََبْت َنَضَح  رَِحَم اهلُل رَُجاًل َقاَم ِمَن الّلْيِل َفَصلَّى وَأَيتْ
َقَظْت َزْوَجَها  ِف َوْجِهَها اْلَماَء. َو رَِحَم اهلُل اْمرََأًة َقاَمْت ِمَن الّلْيِل َفَصلَّْت وَأَيتْ

َفَصلَّى, َفِإْن َأَب َنَضَحت ِف َوْجِهِه اْلَماَء
“Semoga Allah merahmati seorang lelaki (suami) yang bangun 

di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan 
istrinya hingga istrinya pun shalat. Bila istrinya enggan, ia 
percikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang 
wanita (istri) yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan 
shalat dan ia membangunkan suaminya hingga suaminya pun 
shalat. Bila suaminya enggan, ia percikkan air ke wajahnya.” (HR 
Abu Dawud no 1308)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda

ًعا، ُكِتَبا ف َقَظ الرَُّجُل َأْهَلُه ِمَن الّلْيِل َفَصلََّيا َأْو َصلَّى رَْكَعتتَْيِ َجِيتْ  ِإَذا أَيتْ
اِكرَاِت اِكرِْيَن وَالذَّ الذَّ

“Apabila seorang lelaki (suami) membangunkan istrinya di 
waktu malam hingga keduanya mengerjakan shalat atau shalat 
dua rakaat semuanya, maka keduanya dicatat termasuk golongan 
laki-laki dan perempuan yang berzikir.” (HR Abu Dawud no 
1309)

Dalam riwayat yang dikeluarkan An-Nasa`i disebutkan 
dengan lafadz:

َقَظ اْمرَأََ�ُه َفَصلََّيا رَْكَعتتَْيِ, ُكِتَبا ِمَن َقَظ الرَُّجُل ِمَن الّلْيِل وَأَيتْ يتْ  ِإَذا اْستتَ
اِكرَاِت رًا وَالذَّ اِكرِْيَن اهلَل َكِثيتْ الذَّ

“Apabila seorang lelaki (suami) bangun di waktu malam dan 
ia membangunkan istrinya lalu keduanya mengerjakan shalat dua 
rakaat, maka keduanya dicatat termasuk golongan laki-laki dan 
perempuan yang banyak mengingat/berdzikir kepada Allah.”

Kelima belas : Tidak menyebarkan rahasia keluarga terlebih 
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lagi rahasia ranjang !!. Bahkan berusaha menutup aib-aib suami, serta 
memuji suami agar menambahkan rasa sayang dan cintanya.

Keenam belas : Tidak membentak atau mengeraskan suara di 
hadapan suami.

Ketujuh belas : Berusaha untuk bersifat qona'ah (nerimo) sehingga 
tidak banyak menuntut harta kepada suami.

Kedelapan belas : Tidak menunjukkan kesedihan tatkala suami 
sedang bergembira, dan sebaliknya tidak bergembira tatkala suami 
sedang bersedih, akan tetapi berusaha pandai mengikut suasana 
hatinya.

Kesembilan belas : Berusaha untuk memperhatikan kesukaan 
suami dan jangan sampai suami melihat sesuatu yang buruk dari 
dirinya atau mencium sesuatu yang tidak enak dari tubuhnya.

Kedua puluh : Berusaha mengatur uang suami dengan sebaik-
baiknya dan tidak boros, sehingga tidak membeli barang-barang yang 
tidak diperlukan.

Kedua puluh satu : Tidak menceritakan kecantikan dan sifat-sifat 
wanita yang lain kepada suaminya yang mengakibatkan suaminya bisa 
mengkhayalkan wanita tersebut, bahkan membanding-bandingkannya 
dengan wanita lain tersebut.

Kedua puluh dua : Berusaha menasehati suami dengan baik tatkala 
suami terjerumus dalam kemaksiatan, bukan malah ikut-ikutan suami 
bermaksiat kepada Allah, terutama di masa sekarang ini yang terlalu 
banyak kegemerlapan dunia yang melanggar syari'at Allah

Kedua puluh tiga : Menjaga pandangannya sehingga berusaha 
tidak melihat kecuali ketampanan suaminya, sehingga jadilah 
suaminya yang tertampan di hatinya dan kecintaannya tertumpu 
pada suaminya. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang suka 
membanding-bandingkan suaminya dengan para lelaki lain.

Kedua puluh empat : Lebih suka menetap di rumah, dan tidak 
suka sering keluar rumah.

Kedua puluh lima : Jika suami melakukan kesalahan maka tidak 
melupakan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Bahkan sekali-kali 
tidak mengeluarkan perkataan yang mengisyaratkan akan hal ini. 
Karena sebab terbesar yang menyebabkan para wanita dipanggang 
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di api neraka adalah tatkala suami berbuat kesalahan mereka melupakan dan 
mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka.

Setelah membaca dan memperhatikan sifat-sifat di atas, hendaknya seorang 
wanita benar-benar menimbang-nimbang dan menilai dirinya sendiri. Jika sebagian 
besar sifat-sifat tersebut tercermin dalam dirinya maka hendaknya ia bersyukur 
kepada Allah dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan terbaik.

Akan tetapi jika ternyata kebanyakan sifat-sifat tersebut kosong dari dirinya 
maka hendaknya ia ber-instrospeksi diri dan berusaha memperbaiki dirinya. 
Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki suaminya !!!

Tentunya seorang suami yang baik menyadari bahwa istrinya bukanlah bidadari 
sebagaimana dirinya juga bukanlah malaikat. Sebagaimana dirinya tidak sempurna 
maka janganlah ia menuntut agar istrinya juga sempurna. Akan tetapi sebagaimana 
perkataan penyair :

َعدَّ َمَعاِيُبُه اًل َأنَّ �تُ بتْ ْرَضي َسَجاَياه ُكلَُّها...َكَفى اْلَمرَْء نتُ َمْن َذا الَِّذي �تُ
"Siapakah yang seluruh perangainya diridhoi/disukai…??

Cukuplah seseorang itu mulia jika aibnya/kekurangannya masih terhitung…"

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami dalam mengembangkan 

Majalah Kesehatan Muslim. 

Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan majalah 

ini dan semoga usaha kita ini menjadi pemberat 

timbangan amal kita di hari perhitungan kelak. 

Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm
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www.wihdahtravel.com
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Penulis : dr. Avie Andriyani

Ketika 
Remaja Putri 
Mendapatkan 
Haid Pertama
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Penulis : dr. Avie Andriyani

Ketika 
Remaja Putri 
Mendapatkan 
Haid Pertama

Saat seorang anak perempuan mulai mendapatkan haid 
(menstruasi atau datang bulan), ada begitu banyak hal yang 
perlu diketahuinya. Selain hukum dan aturan agama yang 

berkaitan dengan haid, sebaiknya remaja putri juga mengetahui hal-
hal yang berkaitan dengan kesehatan dan permasalahan yang sering 
terjadi berkenaan dengan haid. Biasanya para remaja putri akan 
banyak bertanya-tanya mengenai haid yang baru saja dialaminya. 
Supaya remaja putri tidak mendapatkan informasi yang salah dan 
mempercayai mitos yang justru menyesatkan, berikut ini kami akan 
menyajikan pembahasan mengenai apa saja yang perlu diketahui oleh 
para remaja putri.

Apa “Haid” itu?
Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Dan menurut 

arti syara’ ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan 
karena suatu sebab, dan pada waktu 
tertentu. Jadi haid adalah darah normal, 
bukan disebabkan oleh suatu penyakit, 
luka, keguguran atau kelahiran. Oleh 
karena haid adalah darah normal, maka 
darah tersebut berbeda sesuai kondisi, 
lingkungan dan iklimnya, sehingga 
terjadi perbedaan yang nyata pada setiap 
wanita.

Secara medis, keadaan haid atau 
menstruasi adalah proses alami yang dialami 

setiap wanita, yaitu terjadinya proses pendarahan yang disebabkan 
luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. 
Proses ini umumnya terjadi pada saat wanita memasuki usia 10-12 
tahun. Proses haid diiringi dengan keadaan keluarnya darah dari 
kelamin kewanitaan. Dimana proses alamiah ini terjadi rata-rata 
sekitar selama 2 hari 

sampai 8 hari. Pendarahan lebih banyak terjadi pada hari kedua 
dan ketiga, lalu semakin sedikit sampai haid berhenti. Darah yang 
keluar rata-rata sebanyak antara kisaran 10ml hingga 80ml per hari. 
Adapun siklus haid yang normal adalah rata-rata selama 21-35 hari.
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Bagaimana Proses Terjadinya Haid?
Haid merupakan bagian dari proses mempersiapkan tubuh wanita 

setiap bulannya untuk kehamilan. Daur ini melibatkan beberapa 
tahap yang dikendalikan oleh interaksi hormon yang dikeluarkan 
oleh hipotalamus, kelenjar di bawah otak depan, dan indung telur. 
Pada permulaan daur, lapisan sel rahim mulai berkembang dan 
menebal. Lapisan ini berperan sebagai penyokong bagi janin yang 
sedang tumbuh jika wanita itu hamil.

Hormon memberi sinyal pada telur di dalam indungnya untuk 
mulai berkembang. Tak lama kemudian, sebuah telur dilepaskan dari 
indungnya dan mulai bergerak menuju tuba falopi terus ke rahim. 
Jika telur tidak dibuahi oleh sperma pada saat berhubungan intim, 
lapisan rahim akan berpisah dari dinding uterus dan mulai luruh 
serta akan dikeluarkan melalui vagina. Periode pengeluaran darah 
dikenal sebagai periode haid, berlangsung selama 3-7 hari. Jika 
seorang wanita menjadi hamil, haid bulanannya akan berhenti. Oleh 
karena itu, menghilangnya haid bulanan merupakan tanda (walaupun 
tidak selalu) bahwa seorang wanita sedang hamil. 

Mengapa beberapa anak perempuan 
terlambat mengalami haid ?

Walaupun mestruasi biasanya mulai antara umur 11 dan 14 tahun, 
kadang-kadang ada juga yang lebih lambat datangnya. Tidak perlu 
cemas, bila teman-temannya sudah haid, sedangkan dirinya belum. 
Biasanya hal ini karena keterlambatan yang dipengaruhi oleh faktor 
keturunan, yaitu jika ibunya terlambat mendapat haid pertama maka 
seringkali anaknya juga mengalami hal yang sama. Jika ukuran tubuh 
lebih kecil dari ukuran rata-rata, biasanya datang haid pertamanya 
lebih terlambat. Namun semua itu hanya bersifat kebanyakan saja 
dan bukan sebuah kemestian. Pada asalnya, hampir semua anak 
perempuan telah haid pada usia 16 tahun.



Majalah Kesehatan Muslim 11

Bagaimana cara mengetahui, kapan 
periode haid berikutnya akan terjadi ?

Dianjurkan agar  remaja putri mencatat hari pertama mengalami 
haid. Pada awalnya, siklus mungkin tidak teratur, jarak antar 2 siklus 
bisa berlangsung selama 2 bulan atau dalam 1 bulan mungkin terjadi 
2 siklus. Hal ini adalah normal, setelah beberapa lama siklus akan 
menjadi lebih teratur. Siklus dan lamanya haid bisa diketahui dengan 
membuat catatan pada kalender. Dengan menggunakan kalender 
tersebut, tandailah siklus haid setiap bulannya. Setelah beberapa 
bulan bisa diketahui pola siklus haid, dan hal ini akan membantu 
dalam memperkirakan siklus yang akan datang. Tandai setiap hari 
ke-1 dengan tanda silang, lalu hitung sampai tanda silang berikutnya 
dengan demikian dapat diketahui siklus haid. 

Selain dengan menghitung siklus haid, biasanya muncul gejala-
gejala yang menandai akan terjadinya haid seperti pertumbuhan 
jerawat yang lebih banyak dari biasanya dan ada juga yang merasa 
bahwa payudara terasa membesar, daerah di sekitar puting susu 
menghitam dan puting susu menegang.

Dapatkah remaja putri mengalami 
kehamilan bila telah mendapatkan 
haid ?

Haid pada wanita adalah suatu perdarahan rahim yang sifatnya 
fisiologik (normal), sebagai akibat perubahan hormonal yaitu estrogen 
dan progesteron. Haid bisa menjadi salah satu pertanda bahwa 
seorang perempuan sudah memasuki masa suburnya. Karena secara 
fisiologis, haid menandakan telah terbuangnya sel telur yang sudah 
matang. Haid merupakan bagian dari proses mempersiapkan tubuh 
wanita setiap bulannya untuk kehamilan. Bila mentruasi sudah 
teratur, sel telur akan keluar dari salah satu indung telur setiap bulan. 
Ketika bertemu dengan sperma (misalnya hubungan seksual atau 
menempelnya sperma pada vagina), maka sel telur tersebut sudah 
dibuahi, artinya seorang perempuan dapat hamil.
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Apakah saat haid akan mengalami 
rasa sakit, dan apakah berbahaya?

Pada umumnya wanita merasakan nyeri atau kram perut 
menjelang haid yang dapat berlangsung hingga 2-3 hari, 
dimulai sehari sebelum mulai haid. Nyeri perut saat haid 
atau dismenorea yang dirasakan setiap wanita berbeda-beda, 
ada yang merasa sedikit terganggu namun ada yang merasa 
sangat terganggu hingga tidak dapat menjalankan aktivitas. 
Jika nyeri haid timbul lebih lama dari 2-3 hari dan terasa 
sangat berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, patut 
dicurigai adanya gangguan yang mendasarinya dan sebaiknya 
segera memeriksakan diri ke dokter spesialis kebidanan dan 
kandungan. Untuk sensasi nyeri yang berlangsung kurang dari 
2-3 hari, maka tidak perlu khawatir.

Bagaimana cara mengurangi nyeri 
haid?

Ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mengurangi 
nyeri perut saat haid:

•	 Minum	pereda	nyeri	berupa	obat	anti	inflamasi	yang	
memiliki kandungan seperti asam mefenamat atau ibuprofen. 
Namun, hati-hati bagi remaja putri yang memiliki riwayat 
gangguan ginjal atau lambung, hendaknya dikonsultasikan 
terlebih dahulu dengan dokter. Minum obat sesaat setelah 
makan dapat mencegah nyeri lambung.

•	 Tempatkan	bantal	hangat	atau	botol	isi	air	hangat	pada	
bagian punggung atau perut. Mandi air hangat juga dapat 
mengurangi rasa nyeri.

•	 Istirahat	jika	diperlukan
•	 Hindari	makanan	yang	mengandung	kafein,	rokok	dan	

alkohol
•	 Menjaga	berat	badan	tetap	normal
•	 Pijat	bagian	punggung	dan	perut
•	 Lakukan	olah	raga	secara	teratur
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Bagaimana cara merawat organ 
kewanitaan?

Setelah mendapatkan haid, tentunya remaja putri harus tahu 
bagaimana cara merawat organ kewanitaan. Ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan remaja putri dalam merawat organ 
kewanitaan, antara lain :

 Membersihkan vagina (liang kemaluan) dengan cara 
membasuh bagian di antara vulva (bibir vagina) secara hati-hati 
menggunakan air bersih dan sabun yang lembut setiap habis 
buang air kecil, buang air besar dan ketika mandi. Seandainya 
alergi dengan sabun yang lembut sekalipun, bisa membasuhnya 
dengan air hangat. Yang penting adalah membersihkan bekas 
keringat dan bakteri yang yang ada disekitar vulva di luar 
vagina. Jika hendak menggunakan produk pembersih kemaluan, 
pilihlah yang tidak menyebabkan perubahan keasaman 
dan keseimbangan bakteri dalam vagina. Bisa juga dengan 
menggunakan sabun bayi saja, karena biasanya mempunyai pH 
yang normal. Penggunaannya hanya untuk membasuh bagian 
luar saja, bukan dimasukkan atau disemprotkan ke dalam 
vagina. Jangan menggunakan spray (semprotan) vagina, karena 
produk ini dapat mengubah keseimbangan pH dalam vagina 
dan dapat memicu infeksi.

 Cara membasuh yang benar adalah dari arah depan 
(vagina) ke belakang (anus), jangan terbalik, karena akan 
menyebabkan bakteri yang ada di sekitar anus terbawa masuk 
ke vagina. 

 Gunakan air bersih, lebih baik lagi air hangat, tapi jangan 
terlalu panas karena bisa menyebabkan kulit yang sensitif di 
daerah vagina melepuh dan lecet. Setelah itu, sebelum memakai 
celana dalam lagi, keringkan dahulu menggunakan handuk atau 
tissu yang tidak berparfum.

 Selalu gunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari 
bahan katun (100%). Bahan lain misalnya nylon dan polyester 
akan membuat gerah dan panas sehingga vagina menjadi 
lembab. Kondisi ini sangat disukai bakteri dan jamur untuk 
berkembang biak.

 Sering mengganti pakaian dalam, minimal sehari dua kali 
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di saat mandi. Apalagi, kalau termasuk wanita yang aktif dan mudah 
berkeringat. Bisa juga menggunakan panty liners (pembalut tipis 
sekali pakai) untuk melapisi pakaian dalam dan menjaga vagina dari 
kelembaban yang berlebihan. 

 Pada saat haid, gunakan pembalut berbahan yang lembut, 
menyerap dengan baik, tidak mengandung bahan yang bisa membuat 
alergi (misalnya parfum atau gel) dan merekat dengan baik pada 
celana dalam. Pembalut ini perlu diganti sekitar 4 sampai 5 kali dalam 
sehari untuk menghindari pertumbuhan bakteri yang berkembang 
biak pada pembalut, dan menghindari masuknya bateri tersebut ke 
dalam vagina. 

 Selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina.
 Hindari menggunakan handuk atau washlap milik orang lain 

untuk mengeringkan vagina. 
 Mencukur rambut kemaluan untuk menghindari kelembaban 

yang berlebihan di daerah vagina. Seperti yang terdapat dalam hadits 
dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu , Rasulullah shalallahu ’alaihi wa 
sallam bersabda : ”Perkara fithrah itu ada lima, yaitu khitan, istihdad 
(menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan), mencabut 
bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis” (H.R Bukhari 
dan Muslim). 

Penutup
Sudah seharusnya seorang remaja putri mempersiapkan diri dengan 

bekal pengetahuan mengenai haid dan segala permasalahannya. 
Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mentalnya. 
Dengan banyak membaca dan bertanya pada orang-orang yang 
amanah (bisa dipercaya) diharapkan dapat memberikan pencerahan 
pada remaja putri sehingga bisa mendapat informasi yang tepat dan 
terhindar dari mitos-mitos yang menyesatkan. Jangan lupa untuk 
selalu menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Demikianlah 
penjelasan singkat mengenai hal-hal seputar haid yang perlu diketahui 
oleh remaja putri. Semoga bermanfaat. 
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Perasaan galau tidak karuan, 
gampang sedih, ngambek, 
mudah tersinggung dan 

menangis sepertinya sudah menjadi 
menu bulanan wanita yang mengalami 
haid. Meskipun tidak selalu muncul, 
namun sudah dimaklumi bahwa 
perempuan akan menjadi lebih sensitif 
ketika datang bulan. Suatu hal yang 
wajar namun bisa diatasi insyaallah, 
tentunya dengan cara-cara yang syar’i 
supaya hari-hari yang dilalui seorang 
perempuan haid bisa lebih bernilai 
positif.

Mengapa Jadi Lebih 
Sensitif?Kondisi emosional 
perempuan yang sedang haid memang 
lebih labil dari biasanya. Hal ini 
bukan sekedar mitos namun fakta 
yang bisa dijelaskan secara ilmiah. 
Semua perubahan kondisi fisik dan 
kejiwaan wanita haid disebabkan oleh 
hormon yang dihasilkan oleh ovarium. 
Maka tidak heran jika perempuan 
yang sedang haid menjadi lebih 
labil (berubah-ubah), kadang sangat 
bersemangat, namun kadang sangat 
sensitif dan mudah tersinggung.

Mengenal Sindrom 
Pre Menstruasi 
atau PMS (Pre 
Menstruation 
Syndrome)

Sindrom pre-menstruasi atau yang 
lebih dikenal dengan PMS (pre-
menstruation syndrome) merupakan 
kumpulan gejala fisik, psikologis dan 
emosi yang terkait dengan proses 
terjadinya siklus haid wanita. Sekitar 
80%-95% wanita pada usia melahirkan 
mengalami gejala-gejala pra-haid yang 
dapat mengganggu beberapa aspek 
dalam kehidupannya.

Gejala tersebut seringkali terjadi 
secara teratur pada dua pekan periode 
sebelum haid. Hal ini dapat hilang 
begitu dimulainya pendarahan, namun 
dapat pula berlanjut setelahnya. 
Sebagian kecil dari kalangan wanita 
antara usia 20 hingga 35 tahun dapat  
mengalami sindrom pra-haid dengan 
sangat hebat pengaruhnya. Terkadang 
mengharuskan mereka beristirahat 
dari kesibukan rutinitias hariannya. 
Gangguan kesehatan berupa pusing, 
depresi, perasaan sensitif berlebihan. 
Gejala tersebut terjadi sekitar dua 
pekan sebelum haid dan seringkali 
dianggap hal yang lumrah bagi wanita 
usia produktif. 

Faktor Risiko 
Terjadinya Sindrom 
Pre Menstruasi
Ada beberapa faktor yang 
meningkatkan risiko terjadinya PMS, 
antara lain:

•	 Wanita	yang	pernah	melahirkan	
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(PMS semakin berat setelah 
melahirkan beberapa anak, terutama 
bila pernah mengalami kehamilan 
dengan komplikasi seperti toksemia).
•	Status	perkawinan	(wanita	yang	

sudah menikah lebih banyak 
mengalami PMS dibandingkan 
yang belum).

•	Usia	(PMS	semakin	sering	
dan mengganggu dengan 
bertambahnya usia, terutama 
antara usia 30 - 45 tahun).

•	Stres	(faktor	stres	memperberat	
gangguan PMS).

•	Diet	(faktor	kebiasaan	makan	
seperti tinggi gula, garam, kopi, 
teh, coklat, minuman bersoda, 
produk susu, makanan olahan, 

memperberat gejala PMS).

•	 Kekurangan	zat-zat	gizi	seperti	
kurang vitamin B (terutama B6), 
vitamin E, vitamin C, magnesium, 
zat besi, seng, mangan, asam 
lemak linoleat. Kebiasaan merokok 
dan minum alkohol juga dapat 
memperberat gejala PMS.

•	 Kegiatan	fisik	(kurang	

berolahraga dan aktivitas fisik 
menyebabkan semakin beratnya 
PMS).

Mengenal 4 Tipe 
Sindrom Pre 
Menstruasi

Ada 4 tipe PMS dan setiap tipe 
memiliki gejalanya sendiri, yaitu :

1. PMS tipe A (anxiety) ditandai 
dengan gejala seperti rasa cemas, 
sensitif, saraf tegang, perasaan 
labil. Bahkan beberapa wanita 
mengalami depresi ringan sampai 
sedang saat sebelum mendapat 
haid. Gejala ini timbul akibat 
ketidakseimbangan hormon 
estrogen dan progesteron, dimana 
hormon estrogen terlalu tinggi 
dibandingkan dengan hormon 
progesteron. Pemberian hormon 
progesteron kadang dilakukan 
untuk mengurangi gejala, tetapi 
beberapa peneliti mengatakan, 
pada penderita PMS bisa jadi 
kekurangan vitamin B6 dan 
magnesium. Penderita PMS A 
sebaiknya banyak mengonsumsi 
makanan berserat dan mengurangi 
minum kopi.

2. PMS tipe H (hyperhydration) 
memiliki gejala edema (bengkak), 
perut kembung, nyeri pada buah 
dada, pembengkakan tangan dan 
kaki, peningkatan berat badan 
sebelum haid. Gejala tipe ini dapat 

Ada 4 tipe PMS dan 
setiap tipe memiliki gejalanya 
sendiri,
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juga dirasakan bersamaan dengan 
tipe PMS lain. Pembengkakan itu 
terjadi akibat berkumpulnya air 
pada jaringan di luar sel (ekstrasel) 
karena tingginya asupan garam 
atau gula pada diet penderita. 
Pemberian obat diuretika untuk 
mengurangi retensi (penimbunan) 
air dan natrium pada tubuh 
hanya mengurangi gejala yang 
ada. Untuk mencegah terjadinya 
gejala ini penderita dianjurkan 
mengurangi asupan garam dan 
gula serta membatasi minum 
sehari-hari.

3. PMS tipe C (craving) 
ditandai dengan rasa lapar ingin 
mengonsumsi makanan yang 
manis-manis (biasanya coklat) dan 
karbohidrat sederhana (biasanya 
gula). Pada umumnya sekitar 20 
menit setelah menyantap gula 
dalam jumlah banyak, timbul 
gejala hipoglikemia seperti 
kelelahan, jantung berdebar, 
pusing kepala yang terkadang 
sampai pingsan. Hipoglikemia 
timbul karena pengeluaran 
hormon insulin dalam tubuh 
meningkat. Rasa ingin menyantap 
makanan manis dapat disebabkan 
oleh stres, tinggi garam dalam diet 
makanan, tidak terpenuhinya asam 

lemak esensial (omega 6), atau 
kurangnya magnesium.

4. PMS tipe D (depression) 
ditandai dengan gejala rasa 
depresi, ingin menangis, lemah, 
gangguan tidur, pelupa, bingung, 
sulit dalam mengucapkan kata-
kata (verbalisasi), bahkan kadang-
kadang muncul rasa ingin bunuh 
diri atau mencoba bunuh diri. 
Biasanya PMS tipe D berlangsung 
bersamaan dengan PMS tipe A, 
hanya sekitar 3% dari seluruh tipe 
PMS benar-benar murni tipe D. 
PMS tipe D murni disebabkan 

oleh ketidakseimbangan hormon 
progesteron dan estrogen, hormon 
progesteron dalam siklus haid 
terlalu tinggi dibandingkan dengan 
hormon estrogennya. 

Kombinasi PMS tipe D dan 
tipe A dapat disebabkan oleh stres, 
kekurangan asam amino tyrosine, 
penyerapan dan penyimpanan timbal 
di tubuh, atau kekurangan magnesium 
dan vitamin B (terutama B6). Ada 
pula kram perut pada hari pertama 
atau satu hari menjelang datang 
bulan. Banyak wanita yang mengeluh 
sakit perut atau tepatnya kram perut. 

Sebagaimana kita perlu mengendalikan emosi marah, maka emosi 
sedih dan gundah gulana juga perlu kita kendalikan. Kondisi kejiwaan 

dan emosional yang sedang labil tidak boleh menjadi alasan untuk terus 
menerus larut dalam kesedihan
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Gangguan kram perut ini tidak termasuk PMS walaupun kadang 
bersamaan dengan gejala PMS.

Bagaimana Cara Mengendalikan 
Emosi?

Sebagaimana kita perlu mengendalikan emosi marah, maka 
emosi sedih dan gundah gulana juga perlu kita kendalikan. Kondisi 
kejiwaan dan emosional yang sedang labil tidak boleh menjadi alasan 
untuk terus menerus larut dalam kesedihan. Berikut ini beberapa 
langkah yang bisa ditempuh para perempuan untuk mengendalikan 
kondisi emosional ketika sedang haid :

1. Banyak berdzikir dan mengingat Allah. Kondisi seseorang 
yang menenangkan diri dengan cara berdzir dan berdoa pada 
Allah  terbukti bisa melejitkan kadar serotonin (hormon yang 
memunculkan efek bahagia atau gembira). Maka tidak pernah 
didapati orang yang ikhlas dalam berdzikir dan berdoa kepada 
Allah mengalami depresi atau yang semisalnya.

2. Mengalihkan emosi negatif ke hal-hal yang lebih bersifat 
positif. Adakalanya kita tidak bisa tenang dengan sekedar 
meniatkan atau menginginkannya. Untuk itu diperlukan usaha 
untuk lebih menekan perasaan atau suasana hati yang tidak 
baik. Alihakan emosi dan tenaga yang dimiliki kepada kegiatan 
yang lebih bermanfaat dan tentunya tidak melanggar syari’at. 
Mendengarkan kajian sambil minum segelas minuman hangat 
bisa jadi pilihan ketika kita butuh menenangkan diri. Jangan 
mengikuti perasaan dengan membiarkan diri kita melamun atau 
mengerjakan hal-hal negatif seperti misalnya banyak mengeluh 
di facebook atau marah-marah tanpa alasan yang jelas.

3. Terapi bicara pada orang lain. Dalam kondisi sendirian, 
seseorang lebih mudah terjatuh pada kegiatan negatif karena 
kurangnya kontrol sosial. Carilah teman yang bisa memberikan 
nasihat bermanfaat dan amanah (bisa dipercaya). Terapi bicara 
disini tidak berarti kita harus menumpahkan semua uneg-uneg 
hingga membuka aib pribadi. Bicara yang dimaksud adalah 
berusaha tetap terkoneksi dengan orang di sekitar kita, semisal 
orangtua, saudara, atau teman. Pembicaraan yang diangkat 
hendaknya yang bermanfaat dan tidak menambah beban pikiran 
kita. Ketika kita berbicara pada orang yang kita percaya, maka 
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tubuh kita akan melepaskan senyawa-senyawa kimia yang merangsang 
perasaan gembira. Yang paling menonjol adalah dilepaskannya 
oksitosin akibat adanya perasaan aman, penuh dukungan, dan positif. 
Terapi bicara juga ditujukan untuk mempelajari strategi baru dalam 
mengatasi stress atau tekanan. Jika kondisi memungkinkan, momen 
silaturrohim ke keluarga atau ziarah ke rumah temah bisa menjadi 
wasilah (jalan) untuk melakukan terapi bicara.

4. Berolahraga. Perempuan yang sedang haid tidak dilarang 
melakukan olahraga selama tidak berlebihan. Jangan lupa untuk 
melakukan pemanasan supaya perut tidak kram. Pilih olahraga ringan 
namun kontinu seperti jalan kaki atau senam. Tidak perlu sampai 
berjam-jam, cukup 20-30 menit namun rutin dalam berolahraga.

5. Mengerjakan Hobi. Kesukaan kita pada sesuatu hal akan sangat 
membantu meningkatkan mood atau suasana hati yang tidak baik. 
Namun tentu saja kita harus memilih hobi yag bermanfaat dan tidak 
menyalahi syari’at. Kerjakan hobi di saat kita mulai dilanda suasana 
hati tidak menentu maka kita akan merasakan manfaatnya. Mungkin 
saja kita sudah lama tidak mengerjakan hobi karena minimnya waktu 
luang, maka ketika ada kesempatan segera manfaatkan dengan sebaik-
baiknya. Hobi membaca, menulis, berkebun, menyulam, menjahit, 
atau memasak merupakan beberapa contoh hobi yang bisa dikerjakan 
perempuan yang sedang haid tanpa harus keluar rumah.

Beberapa contoh yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil contoh 
cara-cara untuk mengatasi suasan hati yang tidak baik ketika sedang haid. 
Masih banyak lagi cara lain yang bisa ditempuh untuk menyingkirkan 
perasaan sedih atau galau. Namun satu hal yang harus selalu diingat, 
hendaknya jangan selalu mengikuti kata hati dan berhati-hatilah dengan 
bisikan syaithon. Hal ini mengingat kondisi keimanan seorang perempuan 
yang sedang haid biasanya turun drastis dari hari biasanya. Tepislah setiap 
niat atau pikiran buruk dan segera alihkan pada hal-hal yang bermanfaat. 
Meskipun tidak bisa sholat atau puasa, namun masih banyak ibadah yang 
bisa dikerjakan ketika sedang haid, seperti sedekah, mendengarkan kajian, 
dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Semoga tulisan ini bermanfaat 
bagi kita semua.
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 Keadaan Hadats 
Tidak Boleh Menyentuh 

Mushaf Al Qur’an
Oleh Ustadz Aris Munandar, S.S. M.Pi



Kita akan membahas dalil-dalil yang dipergunakan oleh para 
ulama untuk mengatakan bahwa orang yang berhadats tidak 

diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al Qur’an.

ْنزِيٌل ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّرُوَن )79( �تَ  إِنَُّه َلُقرَْآٌن َكِرمٌي )77( ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن )78( اَل يََسُّ
(ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَي )80

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia, 
pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya 
kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil ‘alamiin” (Al 
Waqiah 77-80).

Sisi pendalilan dari ayat ini menurut ulama yang berdalil 
dengannya adalah firman Allah yang artinya, ‘tidak menyentuhnya’ 
adalah kalimat berita namun maknanya adalah larangan. Sehingga 
maknanya adalah ‘janganlah menyentuhnya’, dan bukan semata-
mata kalimat berita karena berita yang Allah sampaikan pasti tidak 
meleset. Sedangkan kenyataannya mushaf Al Qur’an disentuh oleh 
muslim, munafik, dan orang kafir.

Sedangkan yang dimaksud ‘orang-orang yang disucikan’ ada 
beberapa pendapat. Ada yang mengatakan malaikat, para rasul, 
orang yang suci dari hadats kecil dan hadats besar dan pendapat yang 
lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah 
semua pendapat yang telah disebutkan karena ayat di atas bersifat 
umum mencakup semua orang yang suci dan tidak khusus orang-
orang tertentu.

Di antara hal yang menguatkan bahwa orang-orang yang suci dari 
hadats tercakup dalam ayat ini adalah pemahaman Salman al Farisi 
terhadap ayat di atas.

َقَضى َحاَجَتُه  َعْن َعْبِد الرَّْحَِن ْبِن َيزِيَد َعْن َسْلَماَن َقاَل ُكنَّا َمَعُه ِف َسَفٍر َفاْنَطَلَق فتَ

َقاَل َسُلون ْأ َلَعلََّنا َنْسَأُلَك َعْن آٍى ِمَن اْلُقرْآِن فتَ ُقْلُت َأْى أََبا َعْبِد اللَِّه �تََوضَّ  ُثَّ َجاَء فتَ
َأ تتََوضَّ ْبَل َأْن يتَ َنا قتَ َقرََأ َعَليتْ ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّرُوَن َفَسَأْلَناُه فتَ ُه إِنَُّه اَل يََسُّ .َفِإنِّ اَل َأَمسُّ

Dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman, Kami bepergian bersama 
Salman. Suatu ketika beliau pergi untuk buang hajat setelah kembali aku 
berkata kepada beliau, “Wahai Abu Abdillah, berwudhulah agar kami 
bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat al Qur’an”. Beliau berkata, 
“Silahkan bertanya namun aku tidak akan menyentuhnya. ‘Sesungguhnya 
tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan” (Al 



Waqiah:77)”. Kamipun mengajukan beberapa pertanyaan kepada 
beliau dan beliau bacakan beberapa ayat kepada kami sebelum 
beliau berwudhu (H.R Hakim, shahih).

Salman al Farisi berdalil dengan ayat di atas bahwa 
mushaf Al Qur’an itu tidak disentuh oleh orang yang dalam 
kondisi berhadats. Salman adalah salah seorang shahabat 
Nabi. Sedangkan para shahabat adalah orang-orang 
yang menyaksikan turunnya Al Qur’an, memahaminya, 
menghafalnya, mengenalnya, mengetahui kandungan lafazhnya 
serta tafsirnya. Merekalah orang yang paling mengetahui al 
Qur’an.

Ibnul Jauzi mengatakan, “Para ulama yang berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan Al Qur’an dalam ayat di atas 
adalah mushaf Al Qur’an berbeda pendapat tentang yang 
dimaksud dengan orang-orang yang disucikan menjadi empat 
pendapat.

Pertama, mereka adalah orang-orang yang bersih dari hadats. 
Inilah pendapat mayoritas ulama. Sehingga ayat di atas adalah 
kalimat berita namun maknanya adalah larangan. 

Kedua, orang yang bersih dari syirik. Inilah pendapat ibnu al 
Sa-ib. 

Ketiga, orang yang bersih dari dosa dan kesalahan. Inilah 
pendapat Al Rabi’ bin Anas.

Keempat, makna ayat adalah tidak ada yang bisa merasakan 
nikmatnya al Qur’an dan manfaatnya melainkan orang yang 
mengimani al Qur’an. Adanya pendapat ini diceritakan oleh al 
Fara’ (Zadul Masir fi Ilmi al Tafsir 8/152). Dari Abi Bakr bin 
Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya,dia  
berkata,

 َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- َكَتَب ِإَل َأْهِل اْلَيَمِن ِكَتاًبا َفَكاَن ِفيِه
.» » اَل يََسُّ اْلُقرْآَن ِإالَّ َطاِهٌر

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menulis surat untuk 
penduduk Yaman yang isinya, “Tidak boleh menyentuh al Quran 
melainkan orang yang suci” (HR Daruquthni, shahih). Banyak 
ulama salaf yang berdalil dengan hadits ini terkait masalah ini. Di 
antaranya adalah Malik, Ahmad dan Ishaq.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa hadits di atas 
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mengandung dua kemungkinan makna yaitu suci yang abstrak 
itulah iman dan suci yang konkret itulah hadats. Karena ada 
beberapa kemungkinan maka hadits ini tidak bisa dijadikan 
sebagai dalil. Kita katakan bahwa bukanlah kebiasaan Nabi 
menyebut mukmin dengan istilah orang yang suci karena 
itulah mukmin itu lebih agung.

Hadits di atas tidaklah bermasalah karena istilah ‘suci’ 
adalah satu kata yang mengandung banya kemungkinan makna 
dan tidaklah terlarang memaknai istilah ‘suci’ dalam hadits 
ini dengan semua maknanya. Sehingga mushaf Al Qur’an itu 
tidak boleh disentuh oleh orang musyrik sebagaimana tidak 
boleh disentuh oleh seorang muslim yang berhadats besar 
ataupun berhadats kecil. Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,

ُر اْلُفَقَهاِء : َياُه إْذ َقْد َجوََّز َذِلَك َأْكثتَ رَاَد ِبِه َمْعنتَ رَِك َيُوُز َأْن يتُ  اللَّْفِظ اْلُمْشتتَ
اِفِعيَُّة وَاْلَْنَبِليَُّة وََكِثرٌي ِمْن َأْهِل اْلَكاَلِم اْلَماِلِكيَُّة وَالشَّ

 “Kata yang bersifat musytarak (satu kata yang memuat banyak 
kemungkinan makna) bisa dimaknai dengan semua maknanya. 
Hal ini dibolehkan oleh mayoritas pakar fiqih dari mazhab Maliki, 
Syafii dan Hanbali serta banyak pakar ilmu kalam” (Majmu 
Fatawa 13/341).

Imam Syaukani mengatakan,

رَِك َعَلى َجِيِع َمَعاِنيِه ُهَو اْلَمْذَهُب اْلَقِويُّ َوَحُْل اْلُمْشتتَ
“Memaknai kata yang bersifat musytarak dengan semua 

maknanya adalah pendapat yang kuat” (Nailul Author 3/8, 
Syamilah).

Perlu ditambahkan bahwa para ulama salaf berdalil dengan 
hadits di atas untuk membahas bersuci yang bersifat konkret 
yaitu hadats. Orang yang paling terkenal memaknai suci dalam 
hadits di atas dengan suci yang abstrak adalah Daud azh 
Zhahiri dan orang-orang yang mengikutinya.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Daud (azh Zhahiri) 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang 
yang discikan dalam firman Allah ‘tidaklah menyentuhnya 
melainkan orang-orang yang disucikan’ (QS al Waqiah:79) 
adalah para malaikat. Daud juga menolak hadits ‘Amr bin 
Hazm yang berisikan bahwa tidak boleh menyentuh al Qur’an 
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melainkan orang yang suci dengan mengatakan bahwa hadits 
tersebut mursal dan tidak bersambung. Dia juga membantah hadits 
tersebut dengan menggunakan sabda Nabi, ‘Seorang mukmin itu 
tidak najis’.

Telah kami jelaskan pembelaan untuk hadits Amr bin Hazm 
dari sisi periwayatan. Mayoritas ulama pun berpendapat dengan 
kandungan hadits Amr bin Hazm dan tidak mungkin mereka 
melakukan penyelewengan makna atau menerima dalil yang tidak 
layak untuk diterima. Pendapat mayoritas ulama-lah yang aku pilih” 
(Al Istidzkar 8/13)

Yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan suci dalam 
hadits di atas adalah suci dari hadats adalah beberapa riwayat dari 
para shahabat. Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,

ْغرَى ِعْنَد َجَاِهرِي اْلُعَلَماِء وََكَما رَى وَالصُّ َهارَُة اْلُكبتْ َرُط َلُه الطَّ  ُثَّ َمسُّ اْلُمْصَحِف ُيْشتتَ
َحاَبِة نَُّة َوُهَو َثاِبٌت َعْن َسْلَماَن َوَسْعٍد َوَغرْيِِهْم ِمْن الصَّ َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب وَالسُّ

“Untuk menyentuh mushaf Al Qur’an disyaratkan harus bersih dari 
hadats besar dan hadats kecil menurut mayoritas ulama. Inilah pendapat 
yang sejalan dengan al Qur’an, sunnah dan pendapat Salman (al 
Farisi), Saad bin Abi Waqqash dan shahabat yang lain” (Majmu Fatawa 
26/200). Beliau juga  berkata,

َحاَبة – ِرْضوَاُن اللَِّه َعَلْيِهْم – َوُهَو َبَت َعْن الصَّ ِحيُح ِف َهَذا اْلَباِب َما ثتَ  وَالصَّ
نَُّة َوُهَو َأنَّ َمسَّ اْلُمْصَحِف اَل َيُوُز لِْلُمْحِدِث الَِّذي َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب وَالسُّ

 “Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat para 
shahabat dan itulah pendapat yang sejalan dengan al Qur’an dan sunnah 
yaitu menyentuh mushaf tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadats” 
(Majmu Fatawa 21/270).

Semoga pembahasan ringkas ini bermanfaat.

www.kesehatanmuslim.com
Kunjungi kami di 
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Oleh: dr. Raehanul Bahraen
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Terdapat beberapa hadits yang 
menjelaskan bahwa wanita 
diciptakan dari tulang rusuk 

laki-laki. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

 ِإنَّ اْلَمرَْأةََ ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع, َلْن َ�ْسَتِقْيَم َلَك
ْعَت ِبَا ْعَت ِبَا ِاْسَتْمتتَ َقٍة, َفِإِن اْسَتْمتتَ  َعَلى َطرِيتْ

َها وََكْسرَُها َها ِعوٌَج, َوِإْن َذَهْبَت ُ�ِقْيُمَها َكَسرْ�تَ  َوِفيتْ
َها َطاَلقتُ

“Sesungguhnya wanita diciptakan 
dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus 
untukmu di atas satu jalan. Bila engkau 
ingin bernikmat-nikmat dengannya maka 
engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya 
namun padanya ada kebengkokan. Jika 
engkau memaksa untuk meluruskannya, 
engkau akan memecahkannya. Dan 
pecahnya adalah talaknya.” (HR. Muslim)

Demikian juga sabda beliau,

رًا، َفِإنَّ اْلَمرْأَََة ُخِلَقْت ِمْن ْوُصْوا ِبالنَِّساِء َخيتْ  اْستتَ
َلِع  ِضَلٍع … -َوِف ِروَاَيٍة- اْلَمرَْأُة َكالضِّ

“Berwasiatlah kalian dengan kebaikan 
kepada para wanita (para istri), karena 
wanita itu diciptakan dari tulang rusuk…” 
Dalam satu riwayat: “Wanita itu seperti 
tulang rusuk….” 

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Dalam beberapa ayat Al-Quran ada 
beberapa ayat yang mengisyaratkan 
bahwa Hawa tercipta dari Nabi Adam 
‘alaihissalam. Allah Ta’ala berfirman,

ُقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن َها النَّاُس ا�تَّ  َيا أَيتُّ
ُهَما َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنتْ ْفٍس وَاِحَدٍة َوَخَلَق ِمنتْ  نتَّ

ُقوْا الّلَه الَِّذي َ�َساءُلوَن ِبِه  رَِجااًل َكِثرياً َوِنَساء وَا�تَّ
وَاأَلرَْحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah 
kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu, 
dan daripadanya Allah menciptakan 
istrinya; dan daripada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu.” (An-Nisaa : 1)
Dan firman Allah,

ْفٍس وَاِحَدٍة َوَجَعَل  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نتَّ
اَها َحََلْت ا �تََغشَّ َلمَّ َها فتَ َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيتْ  ِمنتْ

َقَلت دََّعوَا الّلَه ا أَثتْ َلمَّ  َحْاًل َخِفيفًا َفَمرَّْت ِبِه فتَ
اِكرِي َنا َصاِلًا لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّ ْيتتَ ُهَما لَِئْن آ�تَ رَبتَّ

“Dialah Yang menciptakan kamu 
dari diri yang satu dan daripadanya 
Dia menciptakan istrinya, agar dia 
merasa senang kepadanya. Maka setelah 
dicampurinya, istrinya itu mengandung 
kandungan yang ringan, dan teruslah 
dia merasa ringan (beberapa waktu). 

“Sesungguhnya 
wanita diciptakan dari 

tulang rusuk, ia tidak bisa 
lurus untukmu di atas satu jalan. 

Bila engkau ingin bernikmat-nikmat 
dengannya maka engkau bisa bernikmat-
nikmat dengannya namun padanya ada 

kebengkokan.
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Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon 
kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau 
memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-
orang yang bersyukur". (Al-A’raf: 189)
Demikianlah jika dipadukan bahwa hadits dan AL-Quran tidak 
dipertentangkan. Hawa tercipta dari tulang rusuk nabi Adam 
‘alahissalam. Dijelaskan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah 
(semacam MUI di Saudi) yang diketui oleh Syaikh Abdul Aziz 
bin Abdillah bin Baz rahimahullah:

“Dzahir hadits menunjukkan bahwa wanita (yang dimaksud di sini 
adalah Hawa )diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pengertian seperti 
ini tidaklah menyelisihi hadits lain yang menyebutkan penyerupaan 
wanita dengan tulang rusuk. Bahkan diperoleh faedah dari hadits yang 
ada bahwa wanita serupa dengan tulang rusuk. Ia bengkok seperti 
tulang rusuk karena memang ia berasal dari tulang rusuk. Maknanya, 
wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok maka tidak bisa 
disangkal kebengkokannya. Apabila seorang suami ingin meluruskannya 
dengan selurus-lurusnya dan tidak ada kebengkokan padanya niscaya 
akan mengantarkan pada perselisihan dan perpisahan. Ini berarti 
memecahkannya2. Namun bila si suami bersabar dengan keadaan si 
istri yang buruk, kelemahan akalnya dan semisalnya dari kebengkokan 
yang ada padanya niscaya akan langgenglah kebersamaan dan terus 
berlanjut pergaulan keduanya. Hal ini diterangkan para pensyarah 
hadits ini, di antaranya Al-Hafizh Ibnu Hajar  dalam Fathul 
Bari (6/368) semoga Allah l merahmati mereka semua. Dengan ini 
diketahuilah bahwa mengingkari penciptaan Hawa dari tulang rusuk 
Adam tidaklah benar.” (Fatwa no. 20053, kitab Fatawa Al-Lajnah 
Ad-Da`imah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta`, 17/10)
Semoga  sajian yang ringkas ini bermanfaat.
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Larangan 
bagi 

Wanita 
Haid

Oleh: Ustadz M. Abduh Tuasikal, S.T, M.Sc
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Darah haid adalah darah 
normal pada wanita, 
berwarna hitam pekat 

dan berbau tidak enak, keluar 
dari tempat dan waktu tertentu. 
Darah ini penting sekali 
dipahami baik bagi wanita 
itu sendiri, termasuk pula 
bagi pria karena ia nantinya 
menjadi pendamping wanita 
atau memiliki sanak keluarga  
yang mesti ia jelaskan tentang 
masalah ini. Yang rumaysho.
com angkat kali ini mengenai 
masalah larangan bagi wanita 
haid. Yaitu hal-hal apa saja yang 
tidak boleh dilakukan. Dan hal 
yang dilarang ini juga berlaku bagi 
wanita nifas. Juga ada sedikit penjelasan 
mengenai hal-hal yang sebenarnya bukan 
larangan. 

Larangan pertama: 
Shalat

Para ulama sepakat bahwa diharamkan 
shalat bagi wanita haid dan nifas, baik 
shalat wajib maupun shalat sunnah. 
Dan mereka pun sepakat bahwa wanita 
haid tidak memiliki kewajiban shalat 
dan tidak perlu mengqodho’ atau 
menggantinya ketika ia suci.

Dari Abu Sai’d, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

 أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْ ُ�َصلِّ ، وََلْ َ�ُصْم َفَذِلَك
ْقَصاُن ِديِنَها نتُ

“Bukankah bila si wanita 
haid ia tidak shalat dan tidak pula 
puasa? Itulah kekurangan agama si 
wanita. (Muttafaqun ‘alaih)

Dari Mu’adzah, ia berkata 
bahwa ada seorang wanita yang 
berkata kepada ‘Aisyah,

َها ِإَذا َطُهَرْت  َأَتْزِى ِإْحَداَنا َصاَل�تَ
َقاَلْت َأَحرُورِيٌَّة أَْنِت ُكنَّا َنِيُض َمَع النَِّبِّ  فتَ

 – صلى اهلل عليه وسلم – َفاَل َيْأُمرَُنا ِبِه .
ْفَعُلُه َأْو َقاَلْت َفاَل نتَ

“Apakah kami perlu mengqodho’ 
shalat kami ketika suci?” ‘Aisyah 
menjawab, “Apakah engkau seorang 
Haruri? Dahulu kami mengalami 
haid di masa Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam masih hidup, 
namun beliau tidak memerintahkan 
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kami untuk mengqodho’nya. Atau 
‘Aisyah berkata, “Kami pun tidak 
mengqodho’nya.” (HR. Bukhari)

Larangan kedua: 
Puasa

Dalam hadits Mu’adzah, ia pernah 
bertanya pada ‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha,

ْوَم َواَل �تَْقِضى ْقِضى الصَّ  َما َباُل اْلَاِئِض �تَ
ْلُت َلْسُت ِبَرُورِيٍَّة َقاَلْت َأَحرُورِيٌَّة أَْنِت قتُ اَلَة فتَ  الصَّ

ْؤَمُر نتُ َنا َذِلَك فتَ  َوَلِكنِّ َأْسَأُل. َقاَلْت َكاَن ُيِصيبتُ
اَلِة ْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ ْوِم َواَل نتُ .ِبَقَضاِء الصَّ

‘Kenapa gerangan wanita yang haid 
mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ 
shalat?’ Maka Aisyah menjawab, ‘Apakah 
kamu dari golongan Haruriyah? ‘ Aku 
menjawab, ‘Aku bukan Haruriyah, 
akan tetapi aku hanya bertanya.’ Dia 
menjawab, ‘Kami dahulu juga mengalami 
haid, maka kami diperintahkan 
untuk mengqadha’ puasa dan tidak 
diperintahkan untuk mengqadha’ shalat’.” 
(HR. Muslim no. 335) Berdasarkan 
kesepakatan para ulama pula, wanita 
yang dalam keadaan haid dan nifas 
tidak wajib puasa dan wajib mengqodho’ 
puasanya. (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 28/ 
20-21) 

Larangan ketiga: Jima’ 
(Hubungan intim di 
kemaluan)

Imam Nawawi rahimahullah 
berkata, “Kaum muslimin sepakat 

akan haramnya menyetubuhi wanita 
haid berdasarkan ayat Al Qur’an 
dan hadits-hadits yang shahih.” 
(Al Majmu’, 2: 359) Ibnu Taimiyah 
rahimahullah berkata, “Menyetubuhi 
wanita nifas adalah sebagaimana 
wanita haid yaitu haram berdasarkan 
kesepakatan para ulama.” (Majmu’ Al 
Fatawa, 21: 624)

Allah Ta’ala berfirman,

َفاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِف اْلَمِحيِض
“Oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari (hubungan intim 
dengan) wanita di waktu haid.” (QS. Al 
Baqarah: 222). Imam Nawawi berkata, 
“Mahidh dalam ayat bisa bermakna 
darah haid, ada pula yang mengatakan 
waktu haid dan juga ada yang berkata 
tempat keluarnya haid yaitu kemaluan. 
… Dan menurut ulama Syafi’iyah, 
maksud mahidh adalah darah haid.” (Al 
Majmu’, 2: 343)

Dalam hadits disebutkan,

 َمْن أََ�ى َحاِئًضا َأِو اْمرََأًة ِف ُدُبرَِها َأْو َكاِهًنا
ٍد -صلى اهلل عليه َقْد َكَفَر ِبَا أُْنزَِل َعَلى ُمَمَّ  فتَ

-وسلم
“Barangsiapa yang menyetubuhi 

wanita haid atau menyetubuhi wanita 
di duburnya, maka ia telah kufur 
terhadap apa yang diturunkan kepada 
Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa 
sallam-.” (HR. Tirmidzi no. 135, 
Ibnu Majah no. 639. Syaikh Al Albani 
mengatakan bahwa hadits ini shahih). 
Al Muhamili dalam Al Majmu’ (2: 359) 
menyebutkan bahwa Imam Asy Syafi’i 
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rahimahullah berkata, “Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid, 
maka ia telah terjerumus dalam dosa besar.”

Hubungan seks yang dibolehkan dengan wanita haid adalah 
bercumbu selama tidak melakukan jima’ (senggama) di kemaluan. 
Dalam hadits disebutkan,

ُعوا ُكلَّ َشْىٍء ِإالَّ النَِّكاَح اْصنتَ
“Lakukanlah segala sesuatu (terhadap wanita haid) selain jima’ (di 

kemaluan).” (HR. Muslim no. 302)
Dalam riwayat yang muttafaqun ‘alaih disebutkan,

 َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَنْت ِإْحَداَنا ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا ، َفَأرَاَد َرُسوُل اللَِّه – صلى
َباِشرَُها . َقاَلْت ْوِر َحْيَضِتَها ُثَّ يتُ تَّزَِر ِف فتَ َباِشرََها ، َأَمرََها َأْن �تَ  اهلل عليه وسلم – َأْن يتُ

وَأَيُُّكْم َيِْلُك ِإرَْبُه َكَما َكاَن النَِّبُّ – صلى اهلل عليه وسلم – َيِْلُك ِإرَْبُه
Dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam ada yang mengalami haid. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau 
memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat 
memancarnya darah haid, kemudian beliau tetap mencumbunya (di atas 
sarung). Aisyah berkata, “Adakah di antara kalian yang bisa menahan 
hasratnya (untuk berjima’) sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam menahannya?”   (HR. Bukhari no. 302 dan Muslim no. 293). 
Imam Nawawi menyebutkan judul bab dari hadits di atas, “Bab 
mencumbu wanita haid di atas sarungnya”. Artinya di selain tempat 
keluarnya darah haid atau selain kemaluannya.

Larangan keempat: Thawaf Keliling 
Ka’bah

Ketika ‘Aisyah haid saat haji, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda padanya,

ْيِت َحتَّ َ�ْطُهرِى َر َأْن اَل َ�ُطوِف ِباْلبتَ ْفَعُل اْلَاجُّ ، َغيتْ َعِلى َما يتَ َفافتْ
“Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain 

dari melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.”  (Muttafaqun 
‘alaihi)

Larangan kelima: Menyentuh mushaf 
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Al Qur’an
Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh 

mushaf seluruh atau sebagiannya. Inilah pendapat para ulama empat madzhab. 
Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala,

ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّرُوَن اَل يََسُّ
“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan” (QS. Al Waqi’ah: 79)
Begitu pula sabda Nabi ‘alaihish shalaatu was salaam,

اَل تَُسُّ الُقرْآن ِإالَّ وَأَْنَت َطاِهٌر
“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Al 

Hakim, shahih)
Bagaimana dengan membaca Al Qur’an? Para ulama empat madzhab sepakat 

bolehnya membaca Al Qur’an bagi orang yang berhadats baik hadats besar maupun 
kecil selama tidak menyentuhnya.

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata, “Diperbolehkan bagi wanita haid dan 
nifas untuk membaca Al Qur’an menurut pendapat ulama yang paling kuat. 
Alasannya, karena tidak ada dalil yang melarang hal ini. Namun, seharusnya 
membaca Al Qur’an tersebut tidak sampai menyentuh mushaf Al Qur’an. Kalau 
memang mau menyentuh Al Qur’an, maka seharusnya dengan menggunakan 
pembatas seperti kain yang suci dan semacamnya (bisa juga dengan sarung tangan, 
pen). Demikian pula untuk menulis Al Qur’an di kertas ketika hajat (dibutuhkan), 
maka diperbolehkan dengan menggunakan pembatas seperti kain tadi.” (Majmu’ 
Fatawa Ibnu Baz, 10: 209-210)

Hal-Hal yang Masih Dibolehkan bagi Wanita 
Haid dan Nifas

1. Membaca Al Qur’an tanpa menyentuhnya.
2. Berdzikir.
3. Bersujud ketika mendengar ayat sajadah karena sujud tilawah tidak 

dipersyaratkan thoharoh menurut pendapat paling kuat.
4. Menghadiri shalat ‘ied.
5. Masuk masjid karena tidak ada dalil tegas yang melarangnya.
6. Melayani suami selama tidak melakukan jima’ (hubungan intim di 

kemaluan).
7. Tidur bersama suami.
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Mitos 
Seputar 
Haid
Oleh : dr. Adika Mianoki
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Di masyarakat, beredar beberapa 
anggapan tentang haid yang 

tidak benar. Namun hal ini masih 
dipercaya oleh sebagian wanita. 
Berikut beberapa mitos seputar haid 
pada wanita :

Pertama : Tidak 
Boleh Keramas Saat 
Haid

Mitos yang satu ini sebenarnya 
tidak benar, namun masih banyak 
dipercaya oleh kaum hawa. Keramas 
tidak ada hubungannya dengan haid, 
namun lebih kepada kebersihan 
tubuh dan rambut Anda. Berkeramas 
tidak ada larangan ketika sedang 
haid, justru malah harus dilakukan. 
Menjaga kebersihan adalah hal 
terpenting ketika sedang haid. 
Begitu pula dengan mencuci rambut, 
kebersihan kulit kepala ketika sedang 
haid harus lebih dijaga karena adanya 
perubahan hormon.

Kedua : Tidak Boleh 
Olahraga Saat Haid

Olahraga bukanlah hal yang buruk 
saat Anda sedang haid. Bahkan 
beberapa orang mengalami mood 
yang lebih baik serta tubuh yang 
lebih nyaman ketika berolahraga 
di hari haid. Pilih saja olahraga-
olahraga ringan yang akan membuat 

Anda jadi lebih nyaman dan tidak 
terlalu memforsir energi.

Ketiga : Mandi 
Air Hangat 
Memeprbanyak 
Keluarnya Darah 
Haid

Tidak ada hubungan antara 
air hangat dengan jumlah darah 
yang keluar saat haid. Anda bisa 
mengatur suhu air mandi Anda 
dan membantu meringankan nyeri 
haid yang Anda rasakan dengan 
mandi air hangat.

Keempat : Dilarang 
Minum Es Saat 
Haid

Betulkah minum-minuman 
dingin ketika sedang haid akan 
menyebabkan darah membeku 
sehingga berakibat kista ? Anda 
mungkin sering mendengar 
pendapat tersebut, akan tetapi 
mari simak penjelasan berikut. 
Haid berhubungann dengan 
sistem reproduksi wanita  
sedangkan minum dan makan 
akan berhubungan dengan 
sistem pencernaan. Anda bisa 



Majalah Kesehatan Muslim 39

mengetahui sendiri bahwa dua sistem yang berbeda yaitu sistem 
reproduksi dan sistem pencernaan yang terpisah dan tidak 
ada hubungan satu sama lainnya. Sehingga secara medis tidak 
benar adanya pengaruh antara minum-minuman dingin yang 
anda konsumsi sedang haid dengan adanya gangguan pada 
haid. Apalagi hingga menyebabkan adanya pembekuan darah, 
itu hanya kesalahan cara pandang masyarakat.Sesungguhnya 
air dingin tidak memiliki efek apapun saat haid, terutama efek 
menghambat aliran darah. Selama tidak merasakan sakit ataupun 
perut kembung, minum air es boleh-boleh saja dilakukan. 

Kelima : Minum Soda Untuk 
Memperlancar Haid

Haid yang tidak lancar membuat wanita tersiksa untuk 
melakukan kegiatan sehari-hari. Beberapa dari wanita yang 
sedang haid sering minum-minuman bersoda yang konon akan 
memperlancar haid. Betulkah?  Dikutip dari The sun bahwa 
dengan minuman bersoda sering digunakan hampir oleh wanita 
yang sedang haid untuk memperlancar haidnya. Pendapat ini 
ternyata dipatahkan oleh penelitian yang ternyata tidak ada 
hubungan sama sekali minuman bersoda dengan hormon dan 
faktor psikis lainnya. Haid yang tidak lancar diakibatkan adanya 
faktor internal yaitu hormon yang bertugas mengatur siklus 
menstruasi tidak seimbang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 
keadaan stress dan perubahan berat badan. Ini membuktikan 
kepada bahwa untuk memperlancar haid tidak ada hubungannya 
dengan minuman bersoda.

Keenam : Minum Obat Anti 
Nyeri Saat Haid Mempengaruhi 
Kesuburan

Obat pereda nyeri aman digunakan untuk Anda yang 
ingin menghilangkan rasa sakit ketika sedang haid. Akan 
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tetapi Anda juga harus memperhatikan penggunaanya, gunakan jika 
memang dibutuhkan. Hubungan dengan kehamilan yang sampai saat 
ini diteliti memang tidak dapat dinyatakan sepenuhnya mengganggu 
kesuburan selama mengikuti anjuran dokter. Adapun beberapa kasus 
yang bisa mengakibatkan gangguan terhadap kesuburan karena 
adanya pertumbuhan jaringan endometrium ke dalam otot rahim akan 
mempengaruhi kesuburan meskipun tidak mempengaruhi semua wanita.

Meskipun banyak mitos yang berkembang di masyarakat, jangan 
terburu-buru mempercayainya. Anda perlu mencari penjelasan ilmiah 
sehingga tidak ketakutan dengan mitos yang belum tentu kebenarannya. 
Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi Anda saat haid 
karena itulah hal yang terpenting untuk Anda. Semoga bermanfaat. 



Majalah Kesehatan Muslim 41

www.wihdahtravel.com



Majalah Kesehatan Muslim42

Konsultasi 
Kesehatan

Tanya :
Dok, saya mau bertanya kenapa saya belum haid juga ya 

sudah setahun saya tidak haid dan hanya yang keluar bercak 
coklat pekat saja.Saya pernah konsultasi ke bidan, lalu saya 
dianjurkan untuk meminum pil kecil seperti pil KB untuk 
penambah hormon setiap sehari sekali. Setelah saya minum,  
haid saya kembali rutin, tetapi setelah saya berhenti saya malah 
jadi jarang haid.  Tadinya saya haid 3-4 bulan sekali, sekarang 
malah 6 bulan sekali. Selebihnya hanya bercak coklat pekat saja. 
Dok,  saya minta tolong solusinya. Terima kasih.

Jawab :
Amenorea sekunder adalah tidak terjadinya haid selama 3 

siklus (pada kasus oligomenorea atau jumlah darah menstruasi 
sedikit), atau 6 siklus setelah sebelumnya mendapatkan siklus 
haid seperti biasa.

Faktor-faktor risiko terjadinya amenore sekunder antara lain:
* Aktivitas fisik yang terlalu berat (ekstrem)
* Terlalu kurus (lemak tubuh kurang dari 15 – 17%). Keadaan 

ini mempengaruhi proses pembentukan hormon. Jika seorang 
perempuan mengalami kelainan makan, seperti anoreksia atau 
bulimia, perubahan hormonal yang disebabkan dapat berujung 
pada berhentinya menstruasi.

* Obesitas. Adanya jaringan lemak yang berlebih pada 
seorang yang mengalami obesitas juga mempengaruhi proses 
ovulasi (pengeluaran sel telur dari indung telur).

* Stress psikis. Stress dapat mempengaruhi fungsi 
hipotalamus sehingga menstruasi berhenti. Karena itu jika stress 
berkurang, menstruasi muncul kembali.

* Penggunaan obat-obatan tertentu seperti antidepresan, 

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda
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antipsikotik, obat kemoterapi, dan kortikosteroid oral.

Kami sarankan Anda mengunjungi dokter spesialis 
kandungan dan kebidanan untuk dilakukan wawancara 
medis mendetil, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 
penunjang yang diperlukan sehingga segera diketahui 
apa yang menjadi penyebab amenore sekunder Anda. 
Amenore sekunder memang dapat menjadi penyebab 
ketidaksuburan pada wanita. Untuk itu, semakin 
cepat diketemukan penyebabnya maka dapat segera 
mendapatkan penanganan yang optimal. Semoga 
bermanfaat.

--------------

Tanya: 
Saya ibu rumah tangga (26), punya anak usia 

4 tahun. Setahun terakhir ini saya memakai alat 
kontrasepsi implant. Sebelumnya, saya menggunakan 
KB suntik bulanan dan haid saya normal. Sekarang, 
haid saya tidak teratur. Tiga hari ada, selesai, kemudian 
ada lagi. Bagaimana agar siklus haid saya normal? 

Jawab:
Implant (susuk) adalah alat KB yang ditanamkan 

di bawah kulit. Implan ini mengandung hormon 
progesteron yang bekerja menghambat proses ovulasi 
di dalam kelenjar telur. Pemakaian implant bisa sekali 
pasang untuk 3-5 tahun. Efek utamanya adalah haid 
yang	tidak	teratur.	Haid	dapat	berupa	flek-flek	hingga	
pendarahan yang banyak atau malah tidak keluar sama 
sekali (amenorea). 

Kondisi tersebut tidak memerlukan obat atau 
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tindakan apa pun. Namun, bila haidnya lama, jumlahnya banyak 
dan berkepanjangan, sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter 
lagi, karena dikuatirkan terjadi anemia. Dampak lain dari KB 
dengan hormonal adalah kemungkinan terjadinya kenaikan 
berat badan. 

*****

Tanya: 
Tiga tahun menikah, sampai sekarang kami belum juga 

dikaruniai anak. Saya tidak menggunakan alat kontrasepsi 
atau ber-KB. Haid terakhir saya dua bulan lalu. Itu pun hanya 
flek	selama	2	hari.	Saya	pikir	hamil	ternyata	setelah	di	periksa	
dokter menggunakan USG, saya tidak hamil. Sebelumnya, haid 
saya selalu teratur. Mungkinkah saya hamil? Apakah penyebab 
terlambat haid selain kehamilan?

Jawab: 
Keterlambatan haid selama beberapa bulan bisa saja terjadi 

karena adanya gangguan sistem hormonal yang mengatur 
haid. Misalnya, jika indung telur tidak menghasilkan hormon 
estrogen dan progesteron, lalu gangguan pelepasan sel telur dari 
indung telur.

Apabila indung telur tidak berfungsi mengeluarkan sel telur 
dan memproduksi hormon-hormon, maka kesuburan calon ibu 
akan terganggu. Untuk lebih memastikan diagnosa, diperlukan 
pemeriksaan kandungan dan laboratorium yang lengkap, 
termasuk pemeriksaan hormon. Dari hasil pemeriksaan, dokter 
kebidanan dan kandungan akan memberikan saran-saran untuk 
meningkatkan kesuburan Anda.

*****
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Mengatasi 
Darah Haid yang 

Berlebihan 
Oleh : Arif Rohman Mansur, S.Kep,Ns
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Pendahuluan 

Segala puji hanya bagi Allah 
Ta’ala atas berbagai macam 
kenikmatan yang senantiasa 

dilimpahkan kepada kita semuanya, 
sehingga kita memiliki kemampuan 
untuk  belajar, bekerja, berdakwah dan 
menyebarkan ilmu yang bermanfaat. 
Pada kesempatan kali ini penulis ingin 
menyampaikan sebuah topik yang 
berkaitan dengan menstruasi (haid), 
mungkin bagi sebagian kaum adam, 
perkara ini dianggap tidak penting 
karena merupakan urusan wanita. 
Akan tetapi perlu kita ingat bahwa 
diantara kita pasti mempunyai adik, 
kakak, kerabat, dan tentunya istri. 
Ketika menstruasi dapat mengalami 
perdarahan berlebihan dan lama, yang 
dalam istilah medis disebut sebagai 
menorrhagia. Oleh karena itu , tidak 
ada salahnya kita bersama-sama 
mempelajari tentang menorrhagia pada 
edisi majalah kesehatan muslim kali 
ini.

Setiap bulan, rahim atau kandungan 
seorang wanita yang sudah dewasa 
akan membentuk lapisan baru 
(endometrium) yang berfungsi 
sebagai tempat sel telur setelah proses 
pembuahan oleh sperma, apabila 
tidak terjadi pembuahan maka lapisan 
tersebut akan luruh yang disebut 
sebagai menstruasi. Kebanyakan 
wanita memiliki siklus menstruasi 
antara 24-38 hari, rata-ratanya adalah 
setiap 28 hari dan lamanya bervariasi 

antara 4-8 hari. Dengan jumlah darah 
haid yang dikeluarkan kurang lebih 
sebanyak 2 sampai 3 sendok makan atau 
35 sampai 40 ml. Namun, sekitar 9-30 
% wanita usia reproduksi mengeluarkan 
darah haid dalam jumlah yang lebih 
banyak (>80 ml) dan waktu haid yang 
lebih lama (> 8 hari) serta rasa nyeri 
yang mengganggu aktivitas sehari-hari, 
keadaan inilah yang disebut sebagai 
menorrhagia.

Penyebab 
Menorrhagia

Penyebab paling umum terjadinya 
perdarahan menstruasi yang berlebihan 
diantaranya adalah ketidakseimbangan 
hormonal yang menyebabkan siklus 
menstruasi tanpa adanya ovulasi 
atau pelepasan sel telur yang pada 
saat bersamaan akan menstimulasi 
tubuh untuk mensekresikan hormon 
progesteron, apabila hormon ini 
jumlahnya sedikit akan menyebabkan 
perdarahan berat saat menstruasi. 
Hormon estrogen dan progesteron 
yang berfungsi mengatur pembentukan 
selaput lendir rahim akan rontok 
setiap kali menstruasi, apabila ada 
ketidakseimbangan hormonal akan 
mengakibatkan selaput lendir yang 
rontok menjadi berlebihan. Kondisi ini 
disebabkan adanya penebalan dinding 
rahim, makin lama dinding dalam rahim 
semakin tebal, sehingga ketika pertama 
kali menstruasi, darah keluar dalam 
jumlah yang berlebihan. Biasanya gejala 
ketidakseimbangan hormon sering 
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dialami oleh remaja yang baru mengalami 
menstruasi pertama dan wanita yang 
mendekati menopause. Menorrhagia 
juga dapat terjadi karena adanya tumor 
jinak di rahim, polip (tumor  bertangkai 
yang melekat pada selaput lendir), kanker 
atau kista ovarium, kehamilan di luar 
kandungan, gangguan perdarahan bawaan, 
penyakit peradangan panggul, penyakit 
hati dan ginjal.  Selain itu menorrhagia 
juga dapat disebabkan kondisi yang dapat 
meningkatkan risiko perdarahan seperti 
kadar trombosit yang rendah, penggunaan 
obat-obatan tertentu seperti obat anti 
pembengkakan dan pencegah gumpalan 
darah serta penggunaan  Alat Kontrasepsi 
Dalam Rahim (AKDR).

Gejala Menorrhagia
Tanda atau gejala yang biasanya 

muncul pada wanita dengan menorrhagia 
diantaranya adalah :

1. Darah keluar sangat deras di malam 
hari.

2. Mengalami anemia karena 
kekurangan zat besi (Fe).

3. Mengeluarkan darah haid lebih dari 
8 hari.

4. Harus mengganti pembalut secara 
sering dalam satu malam.

5. Aktivitas rutin sehari-hari 
terganggu, merasa lelah, lemah atau 
nafas pendek.

6. Harus menggunakan pembalut 
yang berlapis untuk mengontrol aliran 
darah yang keluar.

7. Mengeluarkan  cukup banyak 

gumpalan darah haid, yang 
berukuran  lebih dari 1 Inch (2,5 
cm).

Apabila darah haid yang dikeluarkan 
sangat banyak, misalnya harus 
mengganti pembalut tiap 1 atau 2 
jam, maka segera dibawa ke klinik 
atau rumah sakit terdekat. Karena hal 
tersebut dapat menyebabkan kondisi 
yang serius serta dapat mengancam 
kehidupan.

Perawatan 
Menorrhagia

Perawatan dan penatalaksanaan 
terbaik terkait dengan gejala 
menorrhagia tergantung pada 
penyebab perdarahan, pilihan pasien, 
keinginan untuk menunda kehamilan, 
dan keinginan untuk memiliki anak. 
Biasanya pemberi pelayanan kesehatan 
pertama kali akan merekomendasikan 
pengobatan dengan satu atau lebih obat, 
apabila upaya tersebut tidak mengurangi 
terjadinya perdarahan. Maka upaya 
pembedahan dapat menjadi salah satu 
pilihan.
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Beberapa pengobatan untuk 
mengatasi menorrhagia 
diantaranya adalah : 

1. Alat kontrasepsi hormonal meliputi : pil, susuk KB, 
IUD hormonal. Metode ini untuk mengurangi perdarahan 
selama periode menstruasi, kram dan nyeri. 

2. Obat antifibrinolitik dapat membantu untuk 
memperlambat perdarahan menstruasi secara cepat. Obat-
obatan ini bekerja dengan membantu sistem pembekuan 
darah. Contohnya termasuk asam traneksamat dan asam 
aminokaproat. Keuntungan memperlambat perdarahan 
dengan cepat (dalam waktu 2 sampai 3 jam), efek samping 
sakit kepala dan kram otot.

3.	 Obat	Nonsteroid	Antiinflamasi	(NSAID)	seperti	
ibuprofen dan asam mefenamat, dapat membantu 
mengurangi perdarahan dan kram menstruasi. Beberapa 
NSAID (ibuprofen) dapat dibeli tanpa resep, tidak mahal, 
sedikit efek samping, mengurangi rasa sakit dan pendarahan.

4. Pembedahan bagi wanita yang memiliki pertumbuhan 
di dalam rahim, ditujukan untuk menghilangkan sebagian 
besar lapisan rahim, menghilangkan fibroid atau polip di 
dalam rahim, hal ini dapat mengurangi perdarahan berat 
ketika menstruasi, kebanyakan wanita akan mengalami 
beberapa efek samping seperti  kram, keputihan, dan mual.

5. Histerektomi adalah operasi untuk mengangkat rahim, 
pengobatan permanen perdarahan menstruasi berat. Namun, 
operasi dapat memiliki komplikasi dan membutuhkan waktu 
hingga 6 minggu untuk pemulihan dan seorang wanita sudah 
tidak dapat hamil kembali setelah operasi histerektomi.
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Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi anda semua 
dalam membantu keberlangsungan majalah "Kesehatan Muslim"  

baik melalui DONASI, ataupun dalam menyebarkan 
link FANSPAGE FACEBOOK, menyebarkan PIN BB 
Kesehatan Muslim, dan menginformasikan kepada khalayak 

mengenai majalah yang kita cintai ini.....

Semoga Alloh 'azza wa jalla memberikan kemudahan kepada 
kita dan menjadikan amalan kita sebagai pemberat timbangan 

amal kita kelak. 
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Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Menyusui Ketika 
Hamil
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Hal ini sering menjadi pertanyaan, apakah tidak berbahaya? 
Bagaimana hukumnya? karena biasanya jarak anak pertama dan 
kedua berdekatan, belum selesai anak pertama menyusu 2 tahun, 

sang ibu sudah hamil lagi. Berikut pembahasannya.

Hukumnya dalam Islam
Hukumnya adalah boleh. Inilah yang disebut dengan nama al-ghiilah 

(الغيلة)
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ُعوَن َذِلَك َفاَل َيُضرُّ َأْواَلَدُهْم َهى َعِن اْلِغيَلِة َحتَّ َذَكْرُت َأنَّ الرُّوَم َوَفاِرَس َيْصنتَ َلَقْد َهَْمُت َأْن أَنتْ
“Sungguh, aku ingin melarang (kalian) dari perbuatan ghiilah. Lalu aku 

melihat bangsa Romawi dan Persia dimana mereka melakukan ghiilah terhadap 
anak-anak mereka. Ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka”

Dalam kitab Mausuu’ah fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan,   “Diantara 
makna Al-ghiilah secara bahasa Adalah seseorang laki-laki menyetubuhi 
istrinya yang sedang menyusui, atau seorang wanita yang menyusui sedangkan 
ia dalam keadaan hamil, makna istilah tidak melenceng dari makna 
bahasanya.” 

Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadits,

 واختلف العلماء ف املراد بالغيلة ف هذا الديث وهي الغيل فقال مالك ف املوطأ
 واألصمعي وغريه من أهل اللغة أن يامع امرأ�ه وهي مرضع ...وقال بن السكيت هو أن �رضع
 املرأة وهي حامل ... وف الديث جواز الغيلة فإنه صلى اهلل عليه وسلم ل ينه عنها وبي سبب

�رك النهي وفيه جواز
“Ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari Al-ghiilah pada hadits 

ini. Maknanya bisa “al-ghail”. Berkata imam Malik dalam muwattha’ dan Al-
Ashnamiy serta ahli bahasa yang lainnya: maknanya adalah menyetubuhi istri 
dalam keadaan menyusui...berkata Ibnu Sikktit, maknanya yaitu seseorang wanita 
menyusui dalam keadaan hamil... Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya 
melakukan ghiilah karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya 
dan menjelaskan sebab beliau tidak melarangnya. Hadits ini menunjukkan 
bolehnya ghiilah.” 

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, “Jika seorang wanita 
hanya menyusui anaknya selama setahun saja, lalu ia hamil lagi dan menyapih 
anaknya yang masih menyusui, apakah ia berdosa dengan kondisi seperti itu? 
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Karena aku pernah mendengar bahwa wanita yang menyusui ketika hamil bisa 
memberi bahaya bagi anak yang disusui, apakah hal ini benar?”

Beliau menjawab,  “Hal Ini terserah dia dan suaminya, jika mereka berdua 
ridha menyapihnya maka tidak mengapa dan jika mereka berdua ridha untuk 
tetap menyusuinya maka silahkan tetap menyusui dan hal ini tidaklah berbahaya 
bagi si bayi. Intinya, seorang istri hendaknya mendiskusikannya dengan 
suaminya mengenai masalah itu, jika mereka berdua ridha maka tidak mengapa. 
Berdasarkan firman Allah Ta’ala,

اَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ُهَما َوَ�َشاُوٍر فتَ رَاٍض ِمنتْ َفِإْن َأرَاَدا ِفَصااًل َعْن �تَ
“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya..” [Al-Baqarah: 
233]

Maka urusan ini terserah kepada mereka berdua, apakah akan menyapih atau 
tidak. (sumber : www.binbaz.org)

Awas air susu campur darah, jangan 
menyusui ketika hamil!

Ya, begitulah perkataan orang dahulu seperti nenek kita, mereka melarang 
hal ini karena bisa memberikan dampak bahaya bagi janin ataupun anak yang 
menyusui , misalnya kekurangan gizi karena diambil oleh anak yang menyusui. 
Sebagaimana dijelaskan oleh imam An-Nawawi rahimahullah, ini juga pendapat 
beberapa dokter di zaman beliau, beliau berkata,“Para ulama menjelaskan bahwa 
keinginan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya (al-ghiilah) adalah 
beliau khawatir akan membahayakan anak susu, berkata para dokter (di zaman 
imam An-Nawawi, pent) bahwa air susu tersebut adalah air susu penyakit, 
bangsa Arab tidak menyukainya dan menjauhinya.” (Syarh Shahih Muslim)

Tinjauan Medis
Benarkah berbahaya? Jawaban secara medis: tidak berbahaya, selama 

memperhatikan beberapa poin berikut (penulis berkata: sekedar berbagi 
pengalaman, istri saya tetap menyusui ketika hamil sampai umur kehamilan 6 
bulan, itu juga si kecil berhenti menyusui karena memang air susu sudah mulai 
berubah warnanya dan mungkin rasanya juga sudah berubah karena pengaruh 
kehamilan, alhamdulillah, kedua anak dan ibu sehat sampai saat ini).
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Berikut poin-poin yang harus kita perhatikan:
1. Kontraksi rahim (sering di khawatirkan menjadi keguguran) menyusui 

menyebabkan hormon oksitosin diproduksi, hormon ini akan menyebabkan kontraksi 
pada payudara dan rahim. Namun tingkat kontraksi dari hormon oksitosin ini tidak 
memiliki dampak yang terlalu besar pada rahim selama hamil, tidak sampai pada 
tingkatan bisa menyebabkan kelahiran bayi, kecuali jika waktu melahirkan sudah 
mendekati harinya atau ada hal-hal lain yang berpengaruh. Sebagai perbandingan, 
Kontraksi rahim saat berhubungan sex. Hubungan sex akan menyebabkan rahim 
berkontraksi, namun tidak berpengaruh terhadap kehamilan. Akan tetapi ada juga 
yang tidak tahan menahan kontraksi rahim akibat menyusui atau bahkan merasa 
nyeri, jika sampai keadaan seperti ini, maka sebaiknya menyusui dihentikan.

2.  Khawatir kekurangan gizi. Ibu hamil sekaligus menyusui harus mendapat super 
ekstra asupan gizi. Asupan makanan dengan kandungan protein dan karbohidrat 
yang lebih tinggi dibutuhkan seorang ibu yang hamil dan menyusui, karena keadaan 
ini memang memerlukan tambahan tenaga. Gizi terutama kalsium, bisa meminum 
kalsium posfat 1-2x sehari dan vitamin kehamilan serta juga lebih sering memakan 
makanan alami. Produksi ASI biasanya akan berkurang perlahan-lahan, karena 
semakin meningkatnya kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Rasa ASI bisa jadi 
berubah, bisa juga tidak dan bayi mungkin akan berhenti sendiri atau mengurangi 
menyusu atau menyapih dirinya sendiri. Tidak ada istilah ASI basi, karena selama 
berada di dalam tubuh, ASI tidak akan pernah basi. Begitu juga keadaan payudara 
ibu, sensitifitasnya akan meningkat ketika hamil, sehingga terkadang sang ibu sudah 
mulai merasa geli , tidak nyaman atau nyeri ketika menyusui, maka ini juga perlu 
diperhatikan

3. Keadaan fisik dan psikis ibu sang ibu pasti merasa lelah secara fisik dan psikis saat 
ini, belum lagi mual dan muntah karena kehamilan (morning sickness). Oleh karena 
itu perlu diperhatikan keadaan ibu, jika tidak memungkinkan maka jangan menyusui 
ketika hamil, lebih banyak beristirahat.

4. Tetap konsultasikan kepada dokter dan ahlinya jangan hanya mendengar perkataan 
orang atau perkataan orang lain, tetapi konsultasikan kepada dokter ahlinya mengenai 
keadaan anda. Karena Setiap orang memiliki kondisi tubuh dan kesehatan yang 
berbeda. Mungkin ada pertimbangan kesehatan khusus, seperti riwayat keguguran 
yang sering, sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak, kontraksi rahim 
berlebihan ketika menyusui, atau keadaan yang lain. Allah Ta’ala berfirman,

ْعَلُموَن َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال �تَ
“Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui!” [An-Nahl :  

43]
Semoga pembahasan ini bermanfaat.

Terapi 
Minum 

Urin dan 
Susu Unta
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Terapi 
Minum 

Urin dan 
Susu Unta

Penyusun: dr. Raehanul Bahraen
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Perlu kita ketahui bahwa 
terapi autourin yang yaitu 
meminum urin sendiri adalah 

haram dalam syariat.  Walaupun ada 
beberapa pihak yang mengklaim hal 
ini sebagai obat yang mujarab dengan 
menggunakan prinsip homeopathy  
yaitu salah satu prinsip kembali ke 
kembali dari asal yang dibuang.

Terapi autourin 
secara syariat

Jelas hukumnya haram, karena 
arena urin manusia hukumnya haram. 
Karena urin manusia hukumnya najis 
dan haram dimakan.

Rasulullah shallallahu a’laihi wa 
sallam bersabda,

عباد اهلل �داووا وال �تداووا برام
“Wahai Hamba Allah, berobatlah 

kalian, janganlah berobat dengan yang 
haram” (H.R Abu Daud)

Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu 
berkata,

إن اهلل ل يعل شفاءكم فيما حرم عليكم
“Sesungguhnya Allah tidak 

menjadikan kesembuhan/obat pada apa 
yang Allah haramkan bagi kaliani” (H.R 
Bukhari)

Sedangkan pendangan medis 
terhadao terapi autourin, masih 
diragukan kebenarannya karena jelas 
fungsii utma ginjal adalah menyaring 
darah dari berbagai kotoran yang 
akan dibuang. Zat-zat yang dirasa 
tidak bermanfaat lagi akan dibuang. 

Dan juga kita kan merasa jijik untuk 
meminumnya.

Terapi urin yang boleh
Yaitu terapi menggunakan urin unta 

dipadukan dengan susu unta. Sebagaimana 
pada kisah dalam  riwayat dari Anas 
bin Malik radhiallahu a’nhu  yang 
menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 
a’laihi wa sallam memerintahkan untuk 
minum air kencing unta, sebagaimana 
tertera dalam Ash-Shahihain dan lainnya,

“Sekelompok orang dari Bani ‘Akl 
(Bani ‘Urainah)  datang menemui Nabi. 
Namun mereka merasa tidak betah tinggal 
di Madinah karena sakit yang menimpa 
mereka. Rasulullah r pun memerintahkan 
agar didatangkan seekor unta betina yang 
banyak susunya dan menyuruh mereka 
minum air kencing dan susunya. Lalu mereka 
beranjak melakukannya. Ketika telah sehat, 
mereka membunuh penggembala ternak Nabi 
r dan meminum susu ternak itu. Datanglah 
berita tentang peristiwa itu menjelang siang 
sehingga Rasulullah memerintahkan untuk 
mengikuti jejak mereka. Pada siang harinya 
mereka didatangkan ke hadapan Nabi, lalu 
beliau memerintahkan agar dipotong tangan 
dan kaki mereka, dicungkil matanya, dan 
dilemparkan ke tengah padang pasir yang 
panas. Mereka meminta-minta minum, 
namun tidak diberi minum.” (H.R Bukhari 
dan Muslim)

Kencing hewan yang boleh dimakan 
hukumnya suci dan tidak najis, oleh karena 
itu urin unta suci.

Dan perlu diperhatikan di sini bahwa, 
kita sekarang tidak sembarangan atau 
asal-asalan meminum air kencing unta dan 
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susu tanpa takaran dan dosis yang tepat, serta lama terapinya. 
Karena dalam hadits menjelaskan masih bahannya saja perlu 
pengalaman thabib atau dokter untuk meramunya menjadi obat.

sebagaimana penjelasan dalam hadits berikut :

ُعوُدن  َعْن َسْعٍد، َقاَل: َمِرْضُت َمَرًضا أََ�اِن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يتَ
َقاَل: »إِنََّك رَُجٌل ؤَاِدي فتَ رَْدَها َعَلى فتُ ْيَ َثْدَييَّ َحتَّ َوَجْدُت بتَ َوَضَع َيَدُه بتَ  فتَ

ْلَيْأُخْذ َسْبَع تََرَاٍت َتَطبَُّب فتَ  َمْفُئوٌد، اْئِت اْلَاِرَث ْبَن َكَلَدَة َأَخا َثِقيٍف َفِإنَُّه رَُجٌل يتَ
َك ِبِنَّ ُلدَّ وَاُهنَّ ُثَّ لِيتَ ْلَيَجْأُهنَّ ِبنتَ ِمْن َعْجوَِة اْلَمِديَنِة فتَ

“Dari Sahabat Sa’ad mengisahkan, pada suatu hari aku 
menderita sakit, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam menjengukku, beliau meletakkan tangannya di antara 
kedua putingku, sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya 
tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, ‘Sesungguhnya engkau 
menderita penyakit jantung, temuilah Al-Harits bin Kalidah dari 
Bani Tsaqif, karena sesungguhnya ia adalah seorang tabib. Dan 
hendaknya dia [Al-Harits bin Kalidah] mengambil tujuh buah 
kurma ajwah, kemudian ditumbuh beserta biji-bijinya, kemudian 
meminumkanmu dengannya.” (H.R Abu Daud)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tahu ramuan obat 
yang sebaiknya diminum, akan tetapi beliau tidak meraciknya 
sendiri tetapi meminta sahabat Sa’ad radhiallahu ‘anhu agar 
membawanya ke Al-Harits bin Kalidah sebagai seorang tabib. 
Hal ini karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya 
tahu ramuan obat secara global saja dan Al-Harits bin Kalidah 
sebagai tabib mengetahui lebih detail komposisi, cara meracik, 
kombinasi dan indikasinya.

Ibnu hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, “Seluruh 
tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-
beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, 
jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya 
tahan fisik...karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya 
dengan penyakit, jika dosisnya berkurang maka tidak bisa 
menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebih dapat 
menimbulkan bahaya yang lain”  (Fathul Bari)
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Peduli Muslim
Berkhidmat 
Melayani Umat

Peduli Muslim merupakan salah satu 
divisi di bawah Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Atsari (YPIA) Yogyakarta 

yang menangani masalah sosial kemanusiaan. 
Pada awalnya, YPIA memfokuskan 
kegiatannya di bidang dakwah mahasiswa dan 
pembinaan umat. 
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Dalam hal dakwah mahasiswa, 
kegiatan YPIA diwujudkan dalam 
bentuk pengadaan kursus bahasa 
arab dasar, kajian islam intensif, dan 
perintisan pondok pesantren mahasiswa. 
Adapun pembinaan umat secara 
umum, diwujudkan dalam bentuk 
penyebaran buletin dakwah At-Tauhid, 
pengelolaan situs dakwah muslim.or.id 
dan muslimah.or.id, pengadaan radio 

muslim melalui jalur internet dengan alamat radiomuslim.com dan 
penyelenggaraan kajian umum bulanan.

Seiring waktu berjalan, YPIA membuka donasi kasuistik pada 
momen-momen musibah yang menimpa kaum muslmin, seperti 
Gempa Padang, Tragedi Penyerangan Syi’ah di Dammaj, Agresi Bani 
Israel di Gaza tahun 2009, dan bencana alam Gunung Merapi 2010.

Setelah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kasuistik tersebut, 
terbesit pikiran di antara para pengurus yayasan untuk membuat divisi 
khusus kemanusiaan yang permanen, agar pengelolaan donasi untuk 
membantu meringankan beban kaum muslimin yang tertimpa musibah 
menjadi lebih tertata, terencana, dan profesional.

Untuk itulah Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari membentuk divisi 
baru, Divisi Sosial Kemanusiaan, dengan nama Peduli Muslim.

Aktivitas Peduli Muslim, dimulai dari pembuatan akun page 
facebook, yang kemudian dilaunching 
ke publik pada 12 Januari 2013. Dengan 
hanya bermodal facebook tersebut, ternyata 
antusias kaum muslimin demikian besar 
dengan memberikan bantuan berupa 
donasi. Kemudian, pada 16 Maret 2013 
mulai diposting case pertama di situs 
pedulimuslim.com. Sejak saat itu, kegiatan 
dan program Peduli Muslim semakin 
bertambah.

Dalam jangka waktu empat bulan sejak mulai 
berdirinya, Peduli Muslim telah melakukan berbagai 
program sosial, yaitu:

•	 Santunan	kepada	warga	miskin	
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•	 Bantuan	pembiayaan	rumah	sakit	bagi	warga	
miskin yang terkena musibah

•	 Bantuan	pelunasan	hutang	janda	yang	terilit	
hutang

•	 Santunan	kepada	muallaf
•	 Bantuan	pemberian	modal	kepada	warga	

kurang mampu untuk pengembangan usaha 
produktif

•	 Santunan	kepada	anak-anak	yatim	di	lereng	
Merapi

•	 Pengadaan	layanan	kesehatan	gratis	di	lereng	
merapi dan desa miskin di Gunungkidul

•	 Bantuan	pengadaan	kamar	mandi	dan	WC	
bersama untuk warga korban erupsi merapi di 
Kepuharjo

•	 Pengiriman	relawan	kemanusiaan	ke	
Palestina dan Suriah, bekerjasama dengan Radio 
Rodja Cileungsi.

•	 Pemberian	beasiswa	pendidikan	bagi	pelajar	
kurang mampu

Untuk kegiatan Layanan Kesehatan Gratis, 
insya Allah akan dirutinkan setiap dua bulan sekali, 
dengan sasaran lokasi yang minim akses kesehatan. 
Dalam kegiatan di Gunungkidul 5 Mei 2013 yang 
lalu, tingkat antusiasme warga demikian besar. 
Ada sekitar tujuh puluh orang laki-laki dan lebih 
dari dua ratus orang perempuan yang mengikuti 
kegiatan ini. 

Ke depannya, Peduli Muslim akan 
terus mengembangkan diri, mulai 
dari pengembangan SDM dan 

pengembangan program-program. Dengan 
bekerjasama dengan relawan para dokter dan 
mahasiswa kedokteran UGM, kegiatan layanan 
kesehatan akan terus dirutinkan, dievaluasi, 
dan dikembangkan menjadi lebih baik. Sesuai 
perkembangan donasi yang masuk, diusahakan akan 
diadakan klinik gratis yang nantinya bisa diakses 
secara gratis bagi warga yang membutuhkan.

Kaum muslimin 
yang ingin 

berpartisipasi 
mengembangkan kegiatan 
Peduli Muslim, terbuka 
kesempatan dengan 
menyalurkan donasinya ke 
rekening berikut:

Bank BNI 
Syariah Yogyakarta, 
no. rekening 
0293.191.838 a.n. 
Peduli Muslim YPIA. 
Untuk transfer dari luar 
negeri, gunakan kode bank: 
BNINIDJA.

Untuk mempermudah 
Peduli Muslim dalam 
melakukan pencatatan 
dan  menyusun alokasi 
penyaluran, mohon setiap 
setelah mengirimkan 
donasi, agar menyampaikan 
konfirmasi via sms ke 
nomor +628.961.546.4449 
(Muhammad Iqbal) 
atau ke email: donasi@
pedulimuslim.com. 
Informasi lebih lengkap 
tentang peduli muslim bisa 
dilihat di 

www.pedulimuslim.com.
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[Donasi Kegiatan 
Tim Kesehatan 
Muslim]

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia penerus para nabi. Di 
zaman ini, berdakwah tidak selalu melalui jalur konvensional melalui ceramah, 
pengajian, maupun artikel dan majalah bertemakan diniyah. Diperlukan terobosan 
untuk memanfaatkan dakwah Islam di setiap bidang. Salah satunya adalah 
menyisipkan dakwah Islam dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, kami dari 
Tim Kesehatan Muslim berupaya memberikan sumbangsih dakwah Islam dalam 
bidang kesehatan.

Program-program yang kami rencanakan di antaranya:

•	 Pengelolaan	website	kesehatanmuslim.com	:	menampilkan	artikel	informasi	
seputar kesehatan dan hukum islam serta konsultasi kesehatan gratis.
•	Pembuatan	e-magazine	Majalah	Kesehatan	Muslim	yang	dapat	di	download	

secara gratis.
•	Pembuatan	e-book	yang	disebarluaskan	secara	gratis.
•	Penyebaran	leaflet	dan	buku	saku	panduan	ibadah	orang	sakit	secara	gratis.
•	Pembuatan	video	edukasi	bertemakan	kesehatan-Islam.
•	Pengobatan	gratis	bagi	kaum	muslimin	yang	tidak	mampu.
•	Seminar	dan	talkshow	bertemakan	kesehatan-Islam.
•	Dan	program-program	lainnya.
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Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut 
bekerjasama dalam mengemban misi dakwah ini 
sebagai donatur untuk program-program Tim Majalah 
Kesehatan Muslim di atas.

Donasi dapat disalurkan melalui rekening Majalah 
Kesehatan Muslim berikut :

Rekening BNI Syariah (Kode Bank 
:009) No Rek 0297743582

A.n. ADIKA MIANOKI
Setelah transfer mohon konfirmasi ke no HP 0896 

9141 5115

Contoh format konfirmasi : Abdullah#1
Maret2012#Jogja#500.000

InsyaAllah update laporan donasi akan kami 
laporkan setiap bulan melalui website kesehatanmuslim.
com. 

Allah Ta’ala berfirman,

َبَتْت َسْبَع ْنِفُقوَن َأْموَاَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنتْ  َمَثُل الَِّذيَن يتُ
َلٍة ِمَئُة َحبٍَّة وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه وَاِسٌع  َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسْنبتُ

َعِليٌم
 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 
(QS. Al Baqarah: 261)

Semoga Allah Ta’ala membalas amal kaum muslimin 
sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-
Nya yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya

Bagi kaum 
muslimin yang 
berminat menyisihkan 
hartanya untuk membantu 
penerbitan	leaflet	gratis	
ini bisa mentransfer ke no 
rekening berikut :

BNI SYARIAH 
0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah 
mentransfer, diharapakan 
untuk konfirmasi ke No 
HP 089691415115dengan 
format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis

www.kesehatanmuslim.com 

PIN BB : 32356208
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Waspadai 
Fitnah 

(Kerusakan) 
Harta!

Oleh: Ustadz Abdullah bin Taslim 
al-Buthani, M.A
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Perlu diwaspadai dalam hal yang berhubungan dengan pembelanjaan 
harta, fitnah (kerusakan) yang ditimbulkan dari kecintaan yang 
berlebihan terhadap harta tersebut, sebagaimana yang telah 

diingatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabda beliau,

َنَة ُأمَِّت اْلَماُل َنٌة، َوِفتتْ ِإنَّ ِلُكلِّ ُأمٍَّة ِفتتْ
“Sesungguhnya pada setiap umat (kaum) ada fitnah (yang merusak/

menyesatkan mereka) dan fitnah (pada) umatku adalah harta.”

Maksudnya, menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan adalah 
fitnah (yang merusak agama seseorang), karena harta dapat melalaikan 
pikiran manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan 
membuatnya lupa kepada akhirat, sebagaimana firman-Nya,

َنٌة َا َأْموَاُلُكْم وََأْوالدُُكْم ِفتتْ ِإنَّ
“Sesungguhnya, hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah (bagimu), dan 

di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (At-Taghabun: 15) (Lihat kitab Faidhul 
Qadir, 2/507).

Kerusakan lain yang ditimbulkan dari kecintaan yang berlebihan terhadap 
harta adalah sifat tamak/rakus dan ambisi untuk mengejar dunia, karena 
secara tabiat asal nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas/cukup 
dengan harta dan kemewahan dunia yang dimilikinya, bagaimanapun 
berlimpahnya (Lihat keterangan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul 
Lahfan, hal. 84 - Mawaaridul amaan), kecuali orang-orang yang diberi 
petunjuk oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengingatkan hal ini dalam sabda 
beliau, “Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah (yang penuh 
berisi) harta/emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah (harta) yang 
ketiga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sifat rakus inilah yang akan terus memacunya untuk mengejar harta dan 
mengumpulkannya siang dan malam, dengan mengorbankan apapun untuk 
tujuan tersebut. Sehingga, tenaga dan pikirannya akan terus terkuras untuk 
mengejar ambisi tersebut, dan ini merupakan kerusakan sekaligus siksaan 
besar bagi dirinya di dunia.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata, “Orang yang 
mencintai dunia/harta (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga 
(kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang tidak pernah hilang, 



Majalah Kesehatan Muslim 65

keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhirnya.” 
(Kitab Ighatsatul Lahfan, hal. 83-84, Mawaaridul amaan).

Dalam hal ini, salah seorang ulama salaf  berkata, “Barangsiapa 
yang mencintai dunia/harta (secara berlebihan), maka hendaknya 
dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam 
penderitaan.” (Dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab 
Ighatsatul Lahfan, hal. 83 - Mawaaridul amaan).

Zuhud dalam Masalah Harta 
Zuhud dalam harta dan dunia bukanlah dengan 

meninggalkannya, juga bukan dengan mengharamkan apa yang 
dihalalkan Allah Ta'ala. Akan tetapi, zuhud dalam harta adalah 
dengan menggunakan harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah 
'Azza wa Jalla, tanpa adanya keterikatan hati dan kecintaan yang 
berlebihan kepada harta tersebut. Atau dengan kata lain, zuhud 
dalam harta adalah tidak menggantungkan angan-angan yang 
panjang pada harta yang dimiliki, dengan segera menggunakannya 
untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala.

Inilah arti zuhud yang sesungguhnya, sebagaimana ucapan Imam 
Ahmad bin Hambal ketika beliau ditanya, “Apakah makna zuhud di 
dunia (yang sebenarnya)?” Beliau berkata, “(Maknanya adalah) tidak 
panjang angan-angan, (yaitu) seorang yang ketika dia (berada) di 
waktu pagi dia berkata, 'Aku (khawatir) tidak akan (bisa mencapai) 
waktu sore lagi.'” (Dinukil oleh oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau 
Jami'ul 'Ulumi wal Hikam, 2/384).

Salah seorang ulama salaf berkata, “Zuhud di dunia bukanlah 
dengan mengharamkan yang halal, dan juga bukan dengan menyia-
nyiakan harta, akan tetapi zuhud di dunia adalah dengan kamu lebih 
yakin dengan (balasan kebaikan) di tangan Allah daripada apa yang 
ada di tanganmu, dan jika kamu ditimpa suatu musibah (kehilangan 
sesuatu yang dicintai) maka kamu lebih mengharapkan pahala dan 
simpanan (kebaikannya di akhirat kelak) daripada jika sesuatu yang 
hilang itu tetap ada padamu.” (Dinukil oleh oleh Ibnu Rajab dalam 
kitab beliau Jami'ul 'Ulumi wal Hikam, 2/179).
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Fatwa Seputar Haid
Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits, S.T. BA
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Pertanyaan 1
Assalamualaikum warohmatullahhi 

wabarokatuh
Pertanyaan saya, bolehkah 

wanita yang sedang haid berzikir ? 
terimakasih

Wasalamualaikumwarohmatullahi 
wabarokatuh

Dari: A. Nurmalinda

Jawab :
Wa alaikumus salam 

warohmatullahhi wabarokatuh
Bismillah was shalatu was salamu 

‘ala rasulillah, amma ba’du,
Islam tidak melarang umatnya 

untuk beribadah, selama tidak 
melanggar aturan. Karena setiap 
manusia dituntut untuk menjalankan 
ibadah selama hayat masih dikandung 
badan.

وَاْعُبْد رَبََّك َحتَّ َيْأِ�َيَك اْلَيِقُي
“Beribadahlah kepada Tuhanmu 

sampai datang kepadamu kematian.” 
(QS. Al-Hijr: 99)

Demikian pula wanita haid, dia 
tidak dilarang untuk melakukan semua 
bentuk ibadah. Hanya ada ibadah 
tertentu yang dilarang ketika haid. 

Ketika mengikuti haji wada’ Aisyah 
mengalami haid. Diapun menangis 
karena takut tidak bisa melakukan 
manasik haji. Melihat istrinya 
menangis, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam menghiburnya dan 
memberikan panduan kepadanya,

َر َأْن اَل َ�ُطوف ْفَعُل اْلَاجُّ ، َغيتْ َعِلى َما يتَ  َفافتْ
ْيِت َحتَّ َ�ْطُهرِى ِباْلبتَ

“Lakukanlah segala sesuatu yang 
dilakukan orang yang berhaji selain dari 
melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau 
suci.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah 
dinyatakan,

 ومن املعلوم أن الاج يقوم بكثري من األذكار
 مثل التلبية، ومثل الذكر والدعاء ف عرفة، والذكر

 ف أيام من، والدعاء بعد الرمي من المار،
والذكر والدعاء ف املشعر الرام

Seperti yang kita tahu, bahwa jamaah 
haji melakukan banyak dzikir (selama 
di tanah suci), seperti membaca talbiyah, 
dzikir dan doa di arafah, dzikir ketika 
di Mina, doa setelah melempar jumrah, 
atau dzikir dan doa di al-Masy’ar al-
Haram (Muzdalifah). (Fatawa Syabakah 
Islamiyah, no. 34948)

Imam Ibnu Baz mengatakan,

 الائض مشروع لا ما يشرع لغريها من ذكر
 اهلل عز وجل، �سبيحه وحتميده وهتليله و�كبريه،

 واالستغفار والتوبة ومساع القرآن ممن يتلوه، ومساع
 العلم واملشاركة ف حلقات العلم، مساع ما يذاع

 من حلقات العلم، وحلقات القرآن واالستفادة من
ذلك، مثل غريهن

Wanita haid dianjurkan untuk berdzikir 
sebagaimana manusia yang lainnya, seperti 
membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, 
istighfar, bertaubat, mendengarkan al-
Quran dari orang yang membacanya, ikut 
kajian, atau mendengarkan rekaman kajian 
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ilmu atau tafsir, atau yang lainnya.
Kemudian beliau membawakan dalil,

 النيب صلى اهلل عليه وسلم قال للحائض: )افعلي ما يفعله الاج غري أن ال
 �طوف ف البيت حت �طهري( فأمرها املرأة أن �فعل مثل ما يفعله الجاج من

 التلبية، والذكر، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أهنا مثل
غريها، �رمي المار، �ليب، �ذكر اهلل، �سبح، حتمد، هتلل، �ستغفر

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang wanita haid: 
” Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji 
selain dari melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.”

Beliau memerintahkan wanita haid untuk melakukan 
kegiatan sebagaimana yang dilakukan jamaah haji lainnya, 
berupa talbiyah, dzikir, atau amal sunah lainnya, selain thawaf. 
Ini menunjukkan bahwa wanita haid, statusnya seperti yang 
lainnya. Dia melempar jumrah, melantunkan talbiyah, berdzikir, 
bertasbih, bertahmid, tahlil, atau beristighfar.

Referensi: http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10970
Allahu a’lam.
Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits, S.T. BA
*****

Pertanyaan 2 :
Saya masih bingung tentang cara mengetahui berhentinya 

haid. Karena kadang muncul lendir kekuningan atau kecoklatan 
sampai berhari-hari. Mohon penjelasan tentang ini.

Jawab:
Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, wa ba’du,
Dalam kitab Shahih-nya, Imam Bukhari membuat satu bab 

khusus masalah ini, dengan judul: Iqbal Al-Mahidh wa Idbarihi 
(Bab tentang Datang dan berhentinya haid).

Dalam bab tersebut, beliau membawakan atsar:
Bahwa dulu para wanita menemui Aisyah radhiyallahu ‘anha 

dengan membawa tas kecil berisi kapas yang ada shufrah (cairan 
kekuningan). Kemudian Aisyah mengatakan:
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ْيَضاَء َة البتَ رَْيَن الَقصَّ ْعَجْلَن َحتَّ �تَ اَل �تَ
“Jangan kalian terburu-buru, sampai kalian melihat al-

Qasshah al-Baidha’.”
Bukhari mengatakan: “Maksud Aisyah adalah (jangan 

buru-buru merasa telah) suci dari haid.” (Shahih Bukhari, 
1:71).

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang makna al-
Qasshah al-Baidha’ pada keterangan Aisyah di atas:

Pertama, al-Qasshah al-Baidha’ adalah kapasnya masih 
utuh putih sebagaimana serpihan batu bata putih. Sehingga 
maksud perkataan Aisyah adalah jangan kamu terburu-buru 
menganggap sudah suci sampai kamu melihat kapas yang 
dimasukkan ke farji itu bersih (tetap putih) tidak ada bekas 
darahnya dengan berbagai macam warnanya, termasuk 
sufrah. Penafsiran ini diberikan Ibnu Rajab dan beberapa 
ulama lainnya.

Kedua, al-Qasshah al-Baidha’ adalah cairan putih yang 
keluar sebagai tanda berhentinya haid. Tafsir kedua ini 
merupakan tafsir Imam Malik, az-Zaila’i, dan beberapa 
ulama lainnya. Sehingga maksud Aisyah adalah bahwasanya 
tanda sucinya haid itu dengan keluarnya cairan putih. 
(Mausu’ah Kuwaitiyah 2:12197 dan Syarh Shahih al-
Bukhari Ibn Rajab 2:126).

Kesimpulan yang lebih tepat dalam hal ini bahwa makna 
al-Qasshah al-Baidha’ memuat dua makna di atas. Karena 
tidak semua wanita memiliki tabiat yang sama ketika 
haid. Bagi wanita yang memiliki kebiasaan mengalami 
keputihan paska haid, maka berhentinya haid ditandai 
dengan keluarnya cairan itu. Sementara bagi wanita yang 
tidak mengalami keputihan pasca haid maka indikator 
berhentinya haid adalah kepastian tidak ada lagi cairan yang 
keluar. Sehingga ketika dibersihkan dengan kapas maka 
kapas itu masih putih seperti semula. (Fatwa Islam, no. 
5595)

Keluar Cairan Setelah Suci
Jika setelah datang tanda suci, dengan salah satu 

indikator di atas, kemudian muncul cairan keruh atau 
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kekuningan, atau kecoklatan maka tidak dihitung 
sebagai haid. Sehingga tetap berkewajiban shalat, puasa, 
sebagaimana layaknya wanita suci.

Ini berdasarkan keterangan Ummu Athiyah radhiyallahu 
‘anha, beliau mengatakan:

ْهِر َشْيًئا ْعَد الطُّ ْفرََة بتَ ُعدُّ اْلُكْدرََة، وَالصُّ ُكنَّا اَل نتَ
Kami tidak menganggap cairan keruh atau kekuningan 

setelah suci sebagai bagian dari haid. (HR. Abu Daud, shahih).

Kesimpulan
Cairan keruh atau kekuningan yang bersambung dengan 

haid, dihitung sebagai haid. Dan baru dikatakan haid 
berhenti jika keluar cairan putih atau tidak keluar cairan 
apapun. Cairan keruh atau kekuningan yang muncul setelah 
haid berhenti, baik dengan keluarnya keputihan atau sudah 
tidak lagi keluar cairan.

Allahu a’lam

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami menyebarkan Buku Gratis 

berjudul

"Panduan Bersuci dan 
Shalat Bagi Orang Sakit"

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis


