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Hadits Ahkam No. 27 - 28 

Hukum Darah Haidh Yang Terkena Pakaian 

27.   َ ُ عَلَْيِه َوَسَّله ُ َعْْنَُما َأنه النهِِبه َصَّله اَّلله اَء ِبنِْت َأِِب بَْكٍر َرِِضَ اَّلله   - قَاَل  َوَعْن َأْْسَ

تُُّه ُُثه تَْقُرُصُه ِِبلَْماِء ُُثه تَْنَضُحُه ُُثه تَُصّلِ  هْوَب ََتُ  ِفيِه ُمتهَفٌق عَلَْيهِ   ِِف َدِم الَْحْيِض يُِصيُب الث

Dari Asma binti Abu Bakar radliyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda 
tentang darah haid yang mengenai pakaian: Engkau kikis, engkau gosok 
dengan air lalu siramlah, baru kemudian engkau boleh shalat dengan 
pakaian itu. Muttafaq Alaihi.  

ُ َعْنُه قَاَل :  .28 ْن لَْم يَْذَهْب  َوَعْن َأِِب ُهَريَْرَة َرِِضَ اَّلله
ِ
ِ فَا قَالَْت َخْوََلُ ََي َرُسوَل اَّلله

ك َأثَُرهُ  ُم ؟ قَاَل : يَْكِفيك الَْماُء َوََل يَُُضُّ نَُدُه َضِعيٌف  ادله ِمِذيُّ َوس َ ْ  َأْخَرَجُه الّّتِ
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Abu Hurairah radliyallahuanhu berkata: Khaulah bertanya, wahai 
Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang? Beliau menjawab: Engkau 
cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa 
bagimu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang lemah.  

Perawi Hadits 
Asma binti Abi Bakr r.a. beliau adalah anak dari sayydina Abu Bakr al-

Shiddiq dan beliau juga saudari kandung dari sayyidah ‘Aisyah r.a., serta ibu 
dari sahabat Nabi s.a.w.; Abdullah bin Zubair, dan juga ‘Urwah bin Zubari. 
Beliau sudah masuk islam di mekkah sejak lama, dan ikut membaiat Nabi 
s.a.w. Umurnya lebih tua 10 tahun dari sayyidah ‘Aisyah r.a. beliau wafat di 
umur 100 tahun, pada tahun  73 hijriyah. Dan  sampai beliau wafat, giginya 
masih utuh tidak ada yang rontok, serta tidak juga mengalami pikun yang 
banyak dialami orang tua. Beliau adalah Wanita dari kaum muhajirin yang 
wafat.  
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Beliau meriwayatkan 56 hadits, yang kemudian anak-anaknya 
mengambil Riwayat darinya, serta budaknya, yaitu Abdullah bin Kaisan. Dan 
banyak juga tabi’in yang mendapat Riwayat melalui beliau r.a. 

Khaulah binti Yasar. Sahabat nabi dari kalangan Wanita. Salah satu 
periwayatan yang masyhur dari beliau adalah hadits ini. Yakni hadits yang 
berisi jawaban atas masalah beliau sendiri. Lengkapnya kejadian ini terjadi 
Ketika beliau melakukan ibadah haji Bersama Nabi s.a.w., kemudian ia 
mengalami haidh. Padahal ia hanya punya satu pakaian saja. Nabi s.a.w. 
kemudian memerintahkannya untuk mandi dan membersihkan sisa darah 
yang ada di bajunya. 

Setelah berusaha membersihkannya, beliau tidak mampun untuk 
mgnghilangkan secara total bekas darah yang menempel di pakaian 
tersebut. Kemudian Nabi s.a.w. memberikan keringanan, untuk 
emncukupnya dibasuh saja dengan air pada bagian yang ada bekasnya itu.    
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Makna Hadits 
Haidh secara Bahasa artinya mengalir. Secara istilah, haidh berarti darah 

normal yang biasa keluar dari ujung Rahim Wanita pada waktu tertentu. 
Batasan umur haidh itu dimulai ketika Wanita umur 9 tahun. Dan lama darah 
haidh keluar biasanya 7 hari. Paling sebentar darah haidh keluar itu sehari 
semalam. Dan paling lama darah haidh keluar selama 15 hari. Biasanya 
Wanita sudah hafal sendiri berapa lama darah haidh-nya keluar.  

 ,artinya mengikis atau mengorek. Maksud perintah Nabi s.a.w تَُحتُّهُُ 
kepada sayyidaj Ama’ ini adalah untuk menghilangkan onjek yang dikorek itu. 
Dalam hal ini bekas darah haidh yang mengeras.  

 artinya memijat dengan ujung jari, untuk membersihkan dan تَْقُرصُُ
membersihkan apa yang pakaian itu serap dari darah haidh yang mongering.  

 artinya sama dengan Ghasl; yaitu mengalirkan air. Hanya saja تَْنَضحُُ
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bedanya nadhah dengan ghasl, bahwa ukuran dan kadar air dalam al-Nadhh 
lebih sedikit dan terukur dibanding dengan ghasl.  

Hadits pertama dalam masalah ini memberikan informasi tentang darah 
haidh yang statusnya adalah najis. Baik ia basah ataupun. Karenanya 
waluapun sudah mongering, Nabi s.a.w. tetap mewajibkan untuk 
menghilangkan darah haidh itu. Caranya dengan dikorek, dipijat dan 
dialirkan air agar betul-betul tidak tersisa bekas haidh di pakaian tersebut.  

Sedangkan hadits Khaulah justru memberikan pemahaman sebaliknya; 
yakni tidak perlu dikorek atau digerus; karena bekasdarah yang ada, asal 
sudah diberi air, itu sudah cukup.  

Fiqih  Hadits 

1. Darah Haidh Itu Najis 
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Kedua hadits di atas memberikan informasi yang jelas sekali bahwa darah 
haidh itu najis. Dan secara umum memang darah itu adalah benda najis, baik 
itu keluar dari Rahim atau dari anggota tubuh lainya.  

2. Wajib Menghilangkan Bekasnya 

Karena darah adalah najis, dan najisnya itu berlaku baik Ketika kering 
atau basah, maka wajib bagi siapapun yang pakaiannya terkena darah haidh 
untuk menghilangkannya. Dan Nabi s.a.w. mengajarkan bagaimana cara agar 
najis itu hilang jika sudah mongering; yakni dengan mengerik, lalu memijat 
dan meniramnya dengan air.  

3. Tidak Berlebihan 

Beliau s.a.w. memerintahkan untuk mensucikan darah dengan serius 
yang dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah al-Mubalaghah fi al-Tathhir. 
Akan tetapi tidak berarti bahwa serius itu harus berlebihan dan banyak 
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menghamburkan air. Karena itu dalam hadits di atas, beliau s.a.w. 
menggunakan kalimat al-Nadhah yang berarti mengalirkan air dengan kadar 
yang cukup, tidak banyak.  

4. Dimaafkan Jika Sulit Dihilangkan 

Hadits kedua pada pembahasan ini dipahami oleh jumhur ulama 
termasuk al-Syafi’iyyah bahwa dimaafkan bekas darah haidh itu masih ada di 
pakaian setelah dilakukan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan 
bekas darah tersebut.  

Jadi, hadits Khaulah tidak dipahami sebagai penggugur apa yang 
terkandung pada hadits Asma bint Abu Bakr, melainkan dijadikan sebagai 
keringanan bagi mereka yang memang sulit untuk menghilangkan darah 
haidh itu.  

Karena jika hanya dengan air saja berarti ada hadits Asma yang diabaikan. 
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Akan tetapi jikapun sangat keras untuk menghilangkan tanpa ada toleransi, 
tentu ada hadits Khaulah yang diabaikan. Dan mengabaikan hadits bukan 
perkara remeh dalam hukum syariat. 

Wallahu a’lam     


