
Rekap Pertanyaan dan Jawaban (QnA) Kelas Fiqih Wanita Syafi’iyah bacth ke- 2 (Lengkap) 

Pertemuan ke-1 

1. Bolehkah berwudhu dg air dr bak mandi (bkn dr kram air)? Boleh. Jika volume air 

kurang dari 190 L dilakukan dengan cara mengambil air melalui gayung atau 

semacamnya yang pada intinya air bekas basuhan wajah dan tangan tidak masuk 

kembali ke bak air/ember. 

2. Afwan ustadz,  utk no 1 walau air di bak mandi tsb terciprat saat mandi atau yg lain 

tetap boleh dipakai utk berwudhu? iya bu,asal lebih dari sama dengan dua kulah itu 190 

L. Smlm sdh disampaikan. Jika terciprar air suci (air dari tubuh yg mandi) tdk mengapa. 

Jika terciprat oleh air najis (mungkin dari lubang closet, atau pantulan dari lantai), maka 

jika air kurang dari dua Qullah: Najis. Jika lebih dari dua Qullah, dan tdk berubah: Tidak 

najis. 

3. Kalau mimpi jima' haruskah mandi wajib? Jika tidak keluar mani, tidak. Jika keluar, 

wajib. 

4.  Bolehkah mandi wajib menggunakan air hangat (misal tidak kuat dengan air dingin 

karena cuaca dingin)? Boleh saja. Tidak ada larangan. 

5. Dalam penjelasan ustadz jika seseorang menjadi murtad terus berwudhu kembali 

..Pertanyaan saya hal apakah yg membuat orang seketika menjadi murtad? Terkait apa 

yg menyebabkan murtad? Secara global ada tiga sebab: Pertama, Hal-hal yang berkaitan 

dengan keyakinan. Semua bentuk keraguan terhadap Allah, Rasulullah, al-Quran, hari 

Qiyamat, adalah contohnya. Misal seseorang meragukan apakah al-Quran itu benar dari 

Allah. Atau ragu kelayakan atau relevansi al-Quran mengatur kehidupan manusia. Jika ini 

terjadi maka murtad. Contoh lainnya, meyakini bahwa manusia tidak harus diatur 

dengan Islam kecuali dalam ibadah saja. Ini juga bentuk kemurtadan. Posisi sekularisme 

ada di sini. Dll, sangat banyak. Kedua. Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh: 

Sujud ke berhala (meski tidak bermaksud menyembah), masuk ke gereja dan ikut 

mengucapkan atau memperagakan apa yang sedang dilakukan. Murtad tidak 

membatalkan wudhu, tapi membatalkan tayamum.  

6. Saya masih ada pertanyaan. Tentang Clodi/Popok kain itu. Jadi kan anak sy pakai clodi 

cuma baunya suka nempel di celana. Tapi di celananya ga ada rembesan air pipis anak. 

Nah pertanyaan saya. Apakah celananya jadi najis karena bau pesing atau ga najis 

karena ga ada air kencing bayinya. Cuma bau pesing aja gitu ustad? Jika ibu bisa 

memastikan bahwa pesing tersebut bukan karena kena air kencing, maka tidak najis. 

Namun jika tidak ada kemungkinan lain, hanya ada satu kemungkinan pesing karena 

kena air kencing, hanya saja sudah kering --- dan ini yang nampak --- maka jelas najis. 

 

7. Assalamualaikum ustaz jika dalam perjalanan kita naik mobil umum keluar kota pas 

waktu shubuh tidak ada tempat untuk berhenti untuk sholat lalu kita tayamum di 

dinding atau di kaca mobil jam 9 baru ada tempat berhenti di mesjid atau di pom 



bensin apakah kita masih mengulang sholat shubuh lagi karena kata ustaz sholat  yg di 

kendaraan tadi hanya menghormati waktu yg selama ini saya belum alangkah banyak 

nya dosa2 saya karena tdk mengulangi sholat lagi terima kasih ustaz atas jawaban 

nya? Iya, mengulang shalat yg dikerjakan di atas kendaraan. Karena ibu sebelum nya 

tidak tahu, maka kewajiban ibu sekarang adalah mengulang sejumlah shalat shubuh  yg 

dilakukan karena untuk menghormati waktu.  Allah Maha pemurah. Semoga 

mengampuni kita semua. 

8. Ustd afwn izin bertanya menyambung terkait pertanyaan shalat di kendaraan. Karena 

ketidaktahuan kalau harus mengulang di waktu dulu ketika dalam perjalanan dan 

kondisinya tidak memungkinkan berhenti. Sekarang memahami kalau harus 

mengulang, cuma lupa shalat apa saja yang waktu itu berada di kendaraan. Bagaimana 

ya Ustd? Diingat² sesuai kemampuan, dg diperkirakan angka minimal dan maksimal, 

ambil tengah-tengah nya 

9. Assalamualaikum wr wb Ustadz Melanjutkan pertanyaan, konteks di atas. Utk teknis 

mengulangnya bgm Ustadz? Mengulang semua, misal yg seingat kita yaa Ustadz? 

Dilakukan di waktu jam sholatnya, misal ketika shubuh.pernah sholat di jalan, 

kendaraan 2 kali. Berarti sholat shubuh yg diulang setlh sholat shubuh hari H, dilanjut 

2 kali sholat shubuh mengulang. Shg total 3 kali. Kmd dilanjut mengulang sholat 

magrib dn isya, ya di jam ketika sdh masuk di kedua sholat tsb ? Begitu kah Ustadz? 

Bacaan niatnya bgm Ustadz ? Iya, mengulang sejumlah shalat yg kita yakin dikerjakan di 

atas kendaraan. Untuk tata caranya bebas, dalam arti: misalnya shalat shubuh, tdk harus 

dilakukan di waktu shubuh. Jadinya soal waktu bebas. Intinya kita punya hutang shubuh 

berapa, maghrib berapa, dst, kemudian kita lakukan sejumlah masing2, dan waktunya 

bebas. Niatnya dalam hati, saat takbir pertama (takbiratul ihram) meniatkan mengulang 

shalat, misalnya shubuh. 

10. Pada pembahasan wudhu & amal lainnya. Ada perkara ttg adab , Apakah perkara adab 

ini dihukuminya sama seperti sunnah? Yang ketiga dilakukan mendapat pahala, lantas 

ketika kita meninggalkan adab itu Apakah berdosa atau tidak ustdz? Termasuk juga 

misalkan adab dalam majelis? Untuk masalah najis, selama bumi dicuci, meski sudah 

tdk ada bau dan warna, tetap najis. Apalagi jika masih ada bau dan warna, jelas masih 

najis 

11. Untuk najis yang tidak terlihat tapi masih ada bau dan warnanya. Misalkan di sprei yg 

masih ada bekas terkena darah haid, itu tetap dihukumi najis Apakah di Mazhab Syafi'i 

saja atau di semua mazhab Ustadz? Kalau yg sudah dicuci tapi masih ada bercak 

warnanya berarti masih dihukumi najis ya ustdz? Jika warna dari najis termasuk yg sulit 

hilang,  jika sdh tdk ada baunya, hanya tinggal warna yg sulit hilang tsb, maka dimaafkan 

(tdk mengapa) 

12. Afwan ustad.. Misalnya kita ke Jkt naik kereta,terus wudhu pake air,tetapi sholatnya 

di kereta kondisi duduk..Apakah jg hrs diulang sholatnya ketika nyampek? Iya, sama. 

Karena shalat tdk memenuhi syarat (msnghadap kiblat) rukun2nya (berdiri, rukuk, dan 

sujud) 



13. Maaf ustadz mau bertanya, menjaga wudhu sebaiknya maksimal brp waktu 

sholat?syukran? Menjaga wudhu artinya adalah setiap kali batal kita langsung wudhu, 

meski tdk sdg mau shalat atau yg semacamnya. Jadi ya tdk ada batasnya.  Adapun jika 

yg ibu maksud, berapa lama "Expired Date" satu wudhu di mana tidak terjadi hal² yg 

membatalkan? Jawabannya, tdk ada batas waktu. Selama blm terjadi hal2 yg 

membatalkan, maka wudhu masih ada dan dapat kita gunakan untuk shalat dll. Hanya 

saja disunnahkan untuk tajdid (refresh) wudhu setiap kali mau shalat fardhu atau 

kesempatan lain. 

14. Afwan ingin bertanya ustadz, apakah najis muglahazah bersifat menularkan sifat 

najisnya? misalnya jika kita bekeperluan untuk menyentuh anjing tetapi setelah itu 

kita menyentuh pakaian kita, apakah pakaian itu Akan juga najis? Jika tubuh kita, atau 

pakaian kita, atau apa saja bersentuhan dengan najis mughallazhoh maka tidak lepas 

dari 1 dari 3 kondisi berikut: Tubuh/pakaian/benda kita basah dan najis juga basah. > 

maka: Najis mughallazhoh menularkan /menyebabkan tubuh/pakaian/benda yg 

bersentuhan jadi najis. Dua duanya kering : Tidak menularkan kewajiban. Salah satunya 

basah: Menularkan kewajiban.  

15. Yang kedua ustadz,  apabila  lantai yg sudah terkena najis mughalazhah sudah kering 

Dan tak berwujud, apakah Masih najis jika tak disiram air tetapi hanya di pel basah 

ustadz? Jika lantainya saat bersentuhan dengan najis dalam kondisi kering dan najisnya 

juga kering (misal dilewati anjing yg kakinya kering) maka lantai tdk najis. Jika kondisi 

salah satunya basah, maka lantai najis. Dan tetap najis meski akhirnya sudah kering. 

Tetap wajib dicuci. Cara mencuci nya: 7 x basuhan, 1 dari 7 ada yg disertakan dengan 

debu yg suci. 

16. Assalamualaikum wr.wb afwan ustadz, sy ingin bertanya? Kalau seseorang berwudhu 

sedang memakai cincin dan cincin tsb tdk dikeluarkan dari jarinya, apakah wudhu tsb 

batal, mohon pencerahannya syukron wass? Jika cincin sangat sesak wajib digerakkan² 

saat basuh tangan. Jika tidak sesak, sunnah digerakkan. Jika sesak dan tidak digerakkan² 

dan sekiranya air terhalang masuk ke kulit di bawah cincin, maka wudhu belum sah?  

17. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya dan afwan jika ada pertanyaan yang berulang. 

Mohon keridhaan Ustaz untuk menjelaskan. Pertama, Membasuh 3 kali dalam wudhu 

masuk ke perkara sunnah ya Taz? Soalnya di slidenya ga dicantumin? Iya, sunnah. 

18. Di tempat kerja saya, terkadang tidak ada air karena sumur kering, terutama musim 

kemarau. Kalo menggunakan air dari galon di dispenser ruang kerja yang biasa dipakai 

minum bersama u wudhu berarti haram (kondisinya air galon mudah dibeli n selalu 

tersedia)? Kalau untuk membasuh sehabis BAK n BAB jg haram? Solusinya tetap harus 

beli sendiri air mineral? Iya, beli sendiri. 

19. Suami dikatakan bukan mahram (karena boleh menikah kan Taz y) maka wudhunya 

batal jika bersentuhan. Sementara dalam kondisi lain, saat safar misalnya, dikatakan 

bahwa perempuan harus bersama mahram, dan itu termasuk bahkan seringkali paling 

utama adalah suami sebagai mahram. Bagaimana penjelasan tentang hal ini Ustaz? 



Iya, suami bukan mahram. Di saat safar harus disertai mahram atau suami. Jadi 

redaksinya atau, sehingga suami tidak termasuk mahram.  

20. Ada sebagian ulama mazhab Syafii yang mengatakan keputihan najis dan ada yang 

mengatakan tidak najis. Kita pilih yang mana? Apakah juga wajib mengganti kain yang 

terkena cairan keputihan? Boleh pilih salah satu. Hati2 lebih baik. Jika ambil yg hati2, 

berarti najis dan wajib ganti celana atau kain yg kena.  

21. Kalau saya tidak salah simak Taz, dalam materi dikatakan keluarnya air mani tidak 

membatalkan wudhu, tp keluarnya air mani menjadi  sebab seseorang harus mandi. 

Maksudnya bagaimana y Taz? Jika mani keluar karena bukan sentuhan laki2 PR bukan 

pula karena hubungan suami istri, namun  -misalnya - karena membayangkan hal2 yg 

berkaitan dg "itu", lalu keluar mani, maka jika sebelum nya orang ini dalam keadaan 

punya wudhu, maka Wudhu nya tdk batal. Akan tetapi wajib mandi. Jadi, misalnya saat 

mandi dia tidak menyentuh kemaluan dan tdk terjadi hal2 yg membatalkan wudhu 

lainnya, maka dia tidak wajib wudhu karena wudhunya tdk batal.  

22. Untuk satu perkara satu paket (misal thoharoh dan solat) sudah memilih satu mazhab, 

dikatakan tidak boleh memakai mazhab yang lain. Untuk kasus, perempuan yang 

melahirkan n belum keluar darah nifas n ttp wajib solat, maka ketika dia 

menggunakan mazhab syafii, dia harus mandi melahirkan. Begitukah Ustaz? Iya, benar 

jika kondisi memungkinkan. Jika tdk, karena tidak kuat, diganti tayamum. Jika tidak, 

tetap shalat meski tanpa mandi/tayamum. Namun wajib mengganti saat sdh sembuh.  

23. Niat saat mandi apakah harus dilafazkan secara khusus dan dizhahirkan atau cukup di 

dalam hati dan tetap dengan lafaz khusus? Atau boleh di dalam hati tanpa lafaz 

khusus? Kalo ada lafaz khusus berarti beda2 lafaznya antara mandi janabah, haid, 

nifas, n melahirkan? Dan wudhu sebelum mandi janabah harus melafazkan niat juga 

antara hadats kecil n besar? Boleh bantu diberikan lafaz yang tepat dipakai Ustaz? 

Semua niat dalam semua ibadah tdk wajib diucapkan. Tapi wajib niat dalam hati. Sunnah 

sembari  diucapkan dg lisan. Agar hati lebih mudah berniat. Redaksinya tergantung 

kasusnya.  

Misalnya mandi janabah:  

ت وي سل ن ة غ ناب ج  ال

Aku niat mandi janabah 

Atau:  

ت وي رض ن سل ف غ  ال

Aku niat mandi wajib.  

Atau:  

ت وي سل ن غ ع ال رف حدث ل بر ال   األك

Aku niat mandi untuk hilangkan hadast besar  



Jika kasusnya haid:  

ت وي سل ن غ ع ال رف يض حدث ل ح   ال

Aku niat mandi karena hilangkan hadats haid 

Dan yg semisal 

24. Jika sudah ada wudhu, lalu memakai skin care seperti serum, day cream, n moisturizer 

atau lotion yang ada label halalnya, apakah wudhu menjadi batal? Saya tdk tahu skin 

care yg disebut2 di atas Intinya Tidak batal. Hal2 batalkan wudhu sdh ada di materi. 

Selain itu tdk membatalkan wudhu.  

25. Membasuh najis saat BAK apakah cukup dengan mengalirkan air d tempat keluarnya 

najis atau perlu dibasuh/dibersihkan lagi dengan jari tangan? Ada yang menghindari 

membasuh dengan tangan karena tangan sumber kuman. Tentu ini bukan landasan 

berpikir yang benar karena hanya menggunakan logika. Yang benar seperti apa 

penjelasannya Taz? Tentu wajib digosok dg tangan. Bahkan BAK juga demikian bagi 

kaum wanita agar dipastikan air telah masuk ke bagian yg termasuk luar (yaitu bagian yg 

apabila seorang wanita yg sdh pernah berhubungan badan duduk jongkok akan 

kelihatan dari depan -andai dilihat)  

26. Ketika istinja' apakah betul jari tangan harus masuk sedikit k dalam bagian tempat 

keluarnya najis? Jawaban sama dengan atas. 

27. Mohon diulangi Taz,  kalo ada bagian tubuh wajib kena wudhu yang diperban, 

sebagian tidak, maka yang dilakukan: ttp berwudhu untuk yang tidak diperban n 

tayamum juga? Urutannya bagaimana? Wudhu dlu kemudian tayamum? Atau 

bagaimana? . Agak panjang. Insya Allah akan  diulas pada materi sendiri (pembahasa  

shalat orang yg sakit)  

28. Air sumur bor yang berwarna agak keruh tetap suci dan mensucikan? Suci menycikan 

jika memang itu bawaan dari "sononya" 

29. Izin bertanya lg ustadz..  Afwan .. Jika biasanya saat istinja kita terbiasa memakai air & 

tisu untuk lap, agar celana tidak basah , kemudian ketika safar tdk mendapatkan tisu 

dan merasa bahwa celana kita sedikit basah . Apakah itu najisnya masih ada di 

pakaian kita ya ustadz? Mohon penjelasannya  syukron. Tidak. Bukankah itu hanya air. 

30. Oooh iya ustdz , berarti asalkan kita sudah pastikan istinja dgn bersih ya ustaz? Iya 

31. Afwan ijin bertanya (smoga blm ada yg bertanya) untuk keputihan jika najis maka 

pantyliner brarti tetap membawa najis ya? Afwan ustadz nanya-nya agak horor . Iya, 

tentunya 

32. Karena alkohol najis tapi tdk membatalkan wudhu, dan kadang ada sabun cuci tangan 

yg mengandung alkohol, misal kita wudhu kemudian mencuci tangan lg dengan sabun 

mengandung alkohol atau menyemprot handsanitizer berarti wudhu kita tdk batal tapi 

kita harus membasuh dengan air lagi ya utk menghilangkan najis? Iya 



33. Misal kita menyemprot atau melap meja tempat kita duduk dengan tisue disinfektan 

atau handsanitizer dan kemudian ada pakaian kita yg terkena bagian meja ditempat yg 

dilap dengan alkohol td berarti baju kita terkena najis? Krn alkohol sifatnya cepat 

kering. Kebetulan tempat kerja agak tinggi risiko penularan virus jd agak sering melap 

tempat2 yg sering dipakai bersama dengan tissue basah mengandung alkohol atau 

hand sanitizer dan berarti ada kemungkinan menempel dipakaian sisa alkoholnya 

tanpa kita sadar? Najis, Jika dua-duanya atau salah satunya basah. Tidak, jika keduanya 

sama2 kering 

34. bagaimana misalnya orang dengan penyakit lambung atau gerd yang mudah kembung 

perutnya berisi gas sehingga kadang2 saat shalat terutama pada saat posisi menekuk, 

gas dilambung tersebut akan keluar melalui jalur bawah bagian belakang?   Dan ini 

cukup sering terjadi bukan hanya 1 kali tp beberapa kali tiap berubah posisi. Apakah 

dianggap batal juga? Sementara kualitas gasnya tidak berbau dan kadang tdk bersuara 

saat keluar. Agak beda dengan, maaf, kentut yg biasa? Krn jika dianggap sama maka 

harus wudhu bolak balik krn tdk bisa dikontrol keluarnya.  

Nah terkait ini kadang perempuan selain  mengeluarkan angin dr daerah belakang (maaf, 

kentut) juga adakalanya terasa dr daerah (maaf)depan. Nah apakah ini termasuk hal y 

membatalkan wudhu ustad syukron. 

35. Hal sama juga berlaku utk jalur depan, kadang setelah BAK dan berbasuh, saat kita 

kemudian posisi duduk atau menekuk perut kadang masih ada sisa cairan keluar tp 

kualitasnya tdk berwarna, tdk berbau dan kadang hampir tdk ada bekas di pakaian 

cuma ada sensasi keluar cairan saja dan jenis cairannya beda sekali  dengan kriteria 

wadi, madzi, dan bukan mani, apa ini juga termasuk najis? Salah satunya keluar 

sesuatu dr 2 jalur 

36. Bismillah. Ustad, saya ada pertanyaan ttg sholat yg hrs diganti saat kita safar. Ustad , 

afwan, mohon diberitahu ttg dalilnya. Setahu saya saat kita safar ada diberikan ruqsoh, 

seperti diperbolehkan sholat di jamak ato jamak Qashor. Begitu jg bukankan 

diperbolehkan utk sholat dlm kendaraan dgn gerakkan yg tdk sempurna seperti kita dlm 

keadaan lapang. Dalam Qur'an dikatakan ada satu kondisi boleh shalat dg tdk 

menghadap qiblat dan tdk sempurna sujud dan rukuknya. Namun hanya dalam satu 

kondisi saja, yaitu: Khauf (ketakutan). Firman Allah: إن تم ف ف ال خ رجا ا أو ف بان  رك

Jika kalian dalam kondisi takut, maka shalatlah berjalan atau berkendara. QS. Al-Baqarah 

Sedangkan hadits2 Nabi semua menjelaskan bahwa saat nabi safar - dan tidak terjadi 

kondisi genting ketakutan -- nabi selalu melakukan shalat normal, rukuk, sujud, berdiri, 

hadap qiblat, dll.. semua normal. Padahal nabi tidak terhitung melakukan safar, namun 

tak pernah nabi shalat kecuali dengan normal; turun dari kendaraan dan melakukan 

shalat secara normal dan sempurna (spt diriwayatkan  al-Bukhari).  

Satu satunya shalat yg dilakukan oleh nabi adalah shalat sunnah. Bukan yg lain sehingga 

selain shalat sunnah tidak berlaku (spt ditegaskan dalam hadits riwayat al-bukhari) 



37. Bagaimana wudhunya Muslimah di wilayah public? Tidak boleh membuka aurat. Wajib 

berupaya mencari tempat aman, atau bekerjasama dengan wanita lain untuk mencegah 

pandangan laki2 lain selama wudhu. Jika semua usaha tdk mungkin dilakukan, boleh 

tayamum. Point: Membuka aurat dosa. Wudhu wajib. Dan di sini terjadi pertentangan. 

Maka wajib usaha keras untuk memadukan. Jika tdk bisa setelah usaha, lebih 

mengedepankan menutup aurat. 

38. Ustadz ingin mngkonfirmasi, kantor kami sumber airnya dr Intalasi Penyaluran Air yg 

mnggunakan kaporit, airnya berubah warna mjd putih keruh, apakah air tsb tidak sah 

digunakan utk wudlu? Selama ini sy dan teman² kantor mnggunakan air tsb yg berwarna 

putih keruh karna kaporit utk bersuci/wudlu  

39. Ustadz jika ada air dlm ember (20L) air tsb sdh terkena tangan kita (kondisi tangan 

bersih dan bebas dr najis), apakah air tsb sah digunakan utk wudhu? Kasus lain misal 

air dlm ember yg sudah diobok² dg tangan yg bersih dan bebas dr najis apakah airnya 

sah digunakan utk wudhu dan mandi wajib? Bisa, karena saat tangan masuk atau obok2 

ke dalam itu tdk sedang niat membasuh tangan saat wudhu 

40. Jika kasur kita kena najis, misal kena pipis anak, Apa cara menyucikannya dengan 

mengalirkan Air ke kasur tsb dan memastikan bahwa kasur tsb benar2 terkena aliran 

air semuanya? atau cukup di tempat yg kena najis? Yg kena najis saja. Kecuali jika 

najisnya ke mana-mana dan merata, maka wajib dicuci semua. 

41. Terkait dgn batalnya wudhu, di antaranya adalah bersentuhan lk2 dan pr yg bukan 

mahram. Misal kita bersalaman dgn anak lk2 yg usianya  9-11 tahun (dia sudah khitan) 

apakah wudhunya batal? Karn kita blum tau apa dia sudah baligh atau belum 

Ukurannya baligh, bukan dikhitan atau blm. Usia baligh adalah 15 th qamariyah/hijriyah. 

Jika blm 15 th, dan kita tdk tahu pasti sudah atau blm baligh, maka dihukumi blm baligh 

(tdk batal jika bersentuhan) 

42. Utk tau wudhu kita batal karn bersentuhan dgn laki2 yg bukan mahram, kita liatnya dr 

usia anak lk2 tsb, atau dr dia sudah khitan atau blum, atau baligh? Sementara dia 

sudah baligh atau blum, kalo bukan anak kita, kita ga tau ustadz? Ukurannya baligh, 

bukan dikhitan atau blm. Usia baligh adalah 15 th qamariyah/hijriyah. Jika blm 15 th, dan 

kita tdk tahu pasti sudah atau blm baligh, maka dihukumi blm baligh (tdk batal jika 

bersentuhan) 

43. Ust afwan ingin bertanya apakah hukum keputihan itu najis? Saya smpat diberitau 

oleh tmn kalau Imam Syafii itu sampai detail menjelaskan macam2 keputihan yg 

keluarnya dari kedalaman yg berbeda2. Nah itu bagaimana penjelasannya ya ust? 

Jazakumullah khoiron 

Ada tiga pendapat dalam mazhab Syafi'i mengenai keputihan: 1. Najis 2. Suci 3. Najis bila 

keluar dari dalam (bagian yg tdak dapat dijangkau oleh --maaf -- alat vital suami). Dan 

suci bila keluar dari yg disebut luar.  Pendapat terkuat tidak najis.  



Jika kita berangkat dari pendapat yg mengatakan najis, maka wajib ganti pembalut dan 

pakaian yg terkena olehnya. Sebaliknya, jika berangkat dari pendapat yg menyatakan 

suci.  

Namun, dua golongan (yg mengatakan suci ataupun yg mengatakan najis) keduanya 

sepakat bahwa keluarnya keputihan membatalkan wudhu. Sehingga, jika sedang 

menyentuh al Qur'an, kemudian keluar keputihan, maka wajib diletakkan dan wudhu 

terlebih dulu jika akan kembali menyentuh atau membawa al-Quran (mazhab mayoritas 

ulama). 

44. Assalamualaikum ustadz, maaf terkait yang bisa membatalkan wudhu, mau tanya 

bagaimana jika kita bersentuhan dengan mahram tapi mahramnya non muslim, misal 

pada keluarga yang ada perbedaan agama? apakah wudhu masih ada atau batal? 

Tidak batal 

45. Assalamualaikum.. Ustadz.. Apakah air mani termasuk najis? Karena ada yg 

berpendapat, jika kering maka tdk apa, misal pakaian yg  terkena tadi dipakai solat.. 

Syukron ustadz sebelumnya.. 

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Syafi'i: Tidak najis.  

Alasannya, karena mani adalah cikal bakal manusia. Dan manusia ini tubuhnya suci. 

Manusia dimuliakan oleh Allah atas makhluk yg lain. Sehingga tidak layak jika cikal 

bakalnya najis. Allah berfirman:  

قد نا ول رم ي ك
ن  ناهم آدم ب ل ي وحم

 
بر ف بحر ال ناهم وال بات من ورزق ي ط  ال

Dan kami telah muliakan anak manusia dan kami berikan kendaraan mereka di darat 

maupun di laut dan kami berikan rejeki dari yang baik baik.  

Alasan lain nya, Aisyah pernah menggaruk² bekas mani (mani kering) di baju Rasulullah 

dan kemudian beliau shalat mengenakan baju tsb tanpa dicuci. Artinya, mani itu suci. 

Kalau najis tentu tdk cukup hanya digaruk² saja. Hadits riwayat Bukhari 

46. oh iya berarti tdk masalah ya kita bersentuhan dengan laki2 yg mahram dan 

perempuan non muslim. apakah ini termasuk membuka aurat juga? krn saya dulu 

pernah dengar tdk bisa membuka aurat pada perempuan non muslim. ini jadi 

kegalauan saya karena sebagian keluarga dari ibu itu adalah non muslim jadi sering 

bertemu dengan mereka sehari2 kalau ada di rumah orang tua. Tidak batal wudhu dg 

sentuhan kulit antara mahrom, baik muslim atau non Muslim.  

Aurat wanita dengan sesama wanita adalah anggota-anggota di atas lutut dan di bawah 

pusar. Baik wanita muslimah maupun non Muslimah.. Begitu Mazhab Syafi'i tidak 

membedakan berdasarkan agama di soal ini. Memang ada sebagian ulama yg 

menyatakan: Jika wanita itu non Muslimah maka aurat wanita Muslimah di hadapan dia 

adalah sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan 

47. Assalamualaikum wr wb Ustadz, membaca AlQuran apakah wajib dalam keadaan suci? 

Pernah juga kami diskusikan hal tersebut.. ada yg jawab klu mushaf yg kita baca ad Al- 



Quran yg tanpa terjemahan, tanpa cara baca, dll, harusnya dalam keadaan wudhu, tp 

klu AlQuran yg dibaca melalui hp dan AlQuran yg ada terjemahan, dsb bisa tanpa 

wudhu ( awalnya dlm keadaan wudhu, tp ketika membaca trus wudhu'nya batal bisa 

dilanjutkan tanpa berwudhu lagi). Mohon penjelasannya. 

Membaca artinya: Melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak harus punya Wudhu. Namun 

wajib bebas dari hadats besar (tidak sedang haid dan nifas dan tidak sedang janabah) 

Adapun menyentuh al Quran, maka wajib bebas dari hadats kecil dan juga hadats besar. 

Jika kita memang tafsir al-Qur'an yg tafsirnya lebih banyak dari ayat2 Qur'an nya, maka 

tidak mengapa tanpa punya Wudhu. Memang al-Qur'an android, para ulama 

kontemporer berbeda pendapat apakah termasuk Mushaf Qur'an atau tidak. Hati2 lebih 

baik 

48. Maaf Ustadz.. artinya klu kita melafazkan ayat-ayat AlQuran dengan menggunakan 

mushaf hrs dlm keadaan wudhu/suci ( bebas dari hadats). Mohon penjelasannya lg. 

Iya, bukan soal melafazkan nya, tp soal memegang mushaf Hubban wa karamatan 

49. Maaf ustadz, apakah ada cara membedakan keputihan dari luar atau dari dalam? Maaf 

soal ini saya belum tahu.. Mungkin di sini ada yg tahu, mohon dibantu.. Yg lulusan 

kebidanan mungkin biasanya lebih tahu  

Kartika Paramita: Afwan kalau pakai istilah yg tdk bisa dijangkau oleh laki2 itu menurut 

saya adalah leher rahim karena itu tertutup. Kalau yg dil uar itu saluran 'V'. Kalau 

menurut saya berdasarkan medis, cairan yg dari dalam itu adalah darah haid atau 

sisa2nya krn haid itu adalah pelepasan lapisan dinding rahim yg luruh keluar. Kalau 

sebatas luar itu saluran maaf "vagina" dan sumber keputihan itu memang dari sepanjang 

ini. Dan ini memang masih bisa dijangkau oleh laki2 

Kartika Paramita: Makanya kalau sesuai pendapat dari dalam itu najis saya setuju krn 

memang yg keluar dari dalam itu adalah cairan yg kita sebut darah haid 

Kartika Paramita: Kalau keputihan itu bukan darah haid. Tapi bentuk kekentalan, warna, 

dan bau bisa beda2 tergantung penyebabnya. Bisa dari penyakit juga 

Kartika Paramita: Tapi ini kadang kita ndak bisa kontrol keluarnya krn kalau banyak 

menandakan memang ada pembentukan cairan yg banyak di sepanjang saluran itu. 

Kalau lebih encer dia akan lebih mudah keluar tapi kalau sangat kental dan sedikit saja 

kadang2 tidak keluar sampai membasahi pakaian 

Afwn dok keputihan itu biasanya faktor penyebab yg dominan apa? Apakah karena 

hormon atau bakteri? 

Kartika Paramita: bisa keduanya 

T Nelly: Kalo fisiologi dominan krn hormon, tp kl patologis bs akibat infeksi 

Kartika Paramita: maaf yang saya sebut ini keputihan biasa di luar mani, wadzi atau wadi 

ya. karena selain definisi yang ada dipenjelasan ustadz itu masih ada cairan keputihan yg 

lain 



Kartika Paramita: keputihan biasa ini yang memang sering ada pada perempuan tanpa 

penyebab yg disebut utk penjelasan mani, wadzi, wadi 

Utsman Zahid Assidaniy: Alhamdulillah.. Jazakillah khaira. Silahkan ibu2 yg lain 

menambah dari sisi faktanya 

50. Afwan ustadz kalau lebih dulu bertanya di luar dari topik thaharah? Ada teman yang 

hamil 2 bulan, sekarang perdarahan dan disuruh bedrest, pertanyaannya dalam 

kondisi seperti ini masuk darah apa dan kewajiban sholat  

Tetap wajib shalat. Karena tidak termasuk darah haid, Menurut Mazhab Syafi'i, maka 

wajib shalat. Namun jika keluar terus menerus tanpa jeda, maka wanita tsb dihukumi 

wanita yg senantiasa hadats.  

Tatacara bersucinya: 1. Wajib membersihkan diri setiap mau shalat (setelah masuk 

waktu shalat) 2. Wudhu dg niat dibolehkan melakukan shalat 

3. Wudhu saat sudah masuk waktu shalat dan segera shalat 

4. Mengganti pembalut setiap akan mau shalat 

Sebenarnya di dalam Mazhab Syafi'i yg jadid (sejak beliu di Mesir) dinyatakan bahwa 

darah yg keluar dari wanita yg sdg haid, jika memang mungkin dihukumi haid (tidak 

kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari). Namun  pendapat qadim imam Syafi'i 

menyatakan bahwa wanita hamil tdk haid.. Ini Mazhab Hanafi dan Hanbali juga. 

Sepengetahuan yg saya baca, sesuai pengetahuan kedokteran bahwa memang wanita 

hamil tdk bisa haid. Mohon koreksi kalau saya salah fahami fakta. Karena itu, wanita 

hamil yg pendarahan wajib shalat. Ketentuan thaharah dan shalatnya spt saya 

sampaikan di atas. 

51. Ustadz jika melihat kebiasaan (waktu), sdh pd periode haid tp blm keluar darah haid, 

tp pas dipastikan dg tissue yg dimasukkan agak lebih dalam sdh ada tanda2 bercak 

mskipun blm jelas warna merah, apkah bisa dipastikan itu darah haid dan tdk boleh 

melaksanakan sholat? atau kita tunggu dulu smpai benar2 keluar tetesan yg jelas 

brwarna merah?  

Iya, jika sdh tiba priode haid dan ada bercak darah meski tdk berwarna merah dihukumi 

haid.  

52. Jika mw melahirkan sdh kontraksi sblm wkt sholat masuk, misal sblm subuh sdh 

masuk ruang persalinan, masuk subuh bayi blm lahir tp kondisi sdh tdk memungkinkan 

utk sholat, bayi lahir ktk wkt subuh sdh selesai.. Apakah sholat subuh tsb wajib 

diqadha? Iya 

53. Dr penjelasan ustdz saat kelas online,  jika wkt sholat sdh masuk sdgkn darah nifas blm 

keluar,  maka wajib sholat dg syarat mandi wiladah terlebih dahulu.. Apakah jk darah 

nifas sdh keluar sblm waktu sholat dtg, tetap wajib mandi wiladah? Syukron 

Tidak, tapi nanti mandi nifas setelah selesai nifas. Menurut Mazhab Syafi'i, darah yg 

keluar menjelang lahir tidak termasuk darah haid atau nifas. 



54. Assalamualaikum wr wb.. Salam kenal ustad dan semua Asatid Asatidzah.. saya Afifah 

dari Bogor maaf ustad saya baru bergabung . Semoga diperkenankan untuk 

bertanya..Mau menanyakan apa perbedaannya Air madhi dan Air Mani Haturnuhun  

Mani 

1. Keluar dengan tadaffuq (menyendat, tidak lancar spt BAK) , spt dijelaskan al-Qur'an 

Surat at-Thariq 

2. Ada rasa enak saat keluar 

3. Baunya spt amis spt putih telur  

4. Hukumnya suci 

5. Mewajibkan Wajib mandi dan tidak membatalkan wudhu 

Madzi 

1. Cair , tidak kental 

2. Biasanya keluar saat mulai bangkit syahwat (biasanya saat bercumbu)  

3. Tidak ada rasa nikmat 

4. Keluar spt air kencing (tidak menyendat)  

5. Hukumnya najis 

6. Membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi 

 

55. Afwan ustadz, izin bertanya, kalau keputihan yg keluar itu, kita tdk tau kpn keluarnya, 

bgmn? Sdgkn kondisiny kita sudah melaksanakan sholat 

maksudnya bagaimana? 

Kondisinya sudah melaksanakan sholat, lalu pas BAK, terlihat ada keputihan yg tdk tau 

kpn keluarnya.. itu bgmn sholatnya? Apa perlu diulang? Atau bgmn ustadz? 

Tidak. Sepanjang tdk tahu pasti bhw keputihan telah keluar sblm shalat. Jika ragu², atau 

tdk tahu, tdk wajib mengulang shalat 

56. Jika posisinya ada di wanita.. apakah ada air madzi atau semisalnya? 

Kalau mengacu redaksi umum hadits Nabi, Bisa juga. Nabi saat ditanya: Apakah wanita 

bisa mimpi basah? Nabi menjawab:  

ساء ن ق ال قائ ش رجال   ال

Wanita adalah saudara kandung laki-laki.  

Tapi secara kajian faktanya, ibu2 dokter di sini lebih tahu. Saya soal detil faktanya tdk 

banyak tahu 



Kartika Paramita: iya ada air madzi utk wanita. dan ini beda dengan mani. jadi 

perempuan juga bisa keluar mani dan madzi 

Kartika Paramita: mani itu keluar kalau perempuan maaf ya "orgasme" saat sedang 

senggama. sesuai keterangan ustadz jadi biasa kalau keluar itu ya ada perasaan "puas 

atau nikmat". kalau misal tidak sampai orgasme itu tapi muncul cairan saat sedang 

"terangsang" tapi tdk sampai betul2 lepas atau ada sensasi nikmat itu namanya madzi. 

mungkin yang sudah menikah akan lebih tahu ini. maaf penjelasannya sedikit vulgar. 

afwan 

Jadi berlaku juga hukum yang sama( pada wanita) yah terkait mani dan madzi yang 

dijelaskan ustad. Yang wajib mandi dan yang tidak 

Kartika Paramita: iya. bukan hanya pada laki-laki saja. perempuan juga ada seperti ini. 

bedanya mani perempuan tdk mengandung sperma 

Kartika Paramita: tujuannya sebagai pelumas dan membantu sperma dapat masuk ke 

dalam rahim utk membuahi sel telur 

Kartika Paramita: Saya juga banyak belajar dari kajian ini. Ilmu2 yg didapat dari 

pengetahuan umum akan lebih bermanfaat kalau kita tahu hubungannya dengan ilmu 

agama. Ternyata utk thaharah saja islam sudah menjelaskan dengan sangat detil 

berdasarkan sifat2 cairan seorang perempuan dan ini sesuai dengan ilmu medis umum 

juga. Kalau saya tdk belajar disini saya akan berpikir semua cairan keputihan yg terjadi 

krn adanya syahwat itu harus mandi dan batal wudhu. Padahal tdk semuanya begitu. 

Syukron utk ilmunya Ustadz  

Utsman Zahid Assidaniy: Barakallah fikum, kepada semuanya. Terima kasih kepada 

semua ibu2 yg membagikan wawasan dan ilmunya juga  

Kartika Paramita: Iya bu dan perempuan lebih sering keluar madzi daripada mani. 

Karena pada dasarnya perempuan itu butuh waktu lebih lama utk keluar mani malah 

kadang ndak sampai keluar mani biar agak lama "dirangsang". Tapi kalau madzi kadang 

tanpa bs kita kontrol hanya dengan membayangkan sekilas saja sudah bisa keluar tanpa 

kita sadari. Mungkin ada pengaruh hormon juga ya makanya perempuan seperti ini 

Punteun dok, klo prempuan yg blm nikah/blm melakukan hubungan apkh ada potensi 

mengeluarkan cairan mani? 

Kartika Paramita: Kalau masturbasi sendiri sampai orgasme ya keluar mani. Tapi ya biasa 

kalau hanya karena membayangkan atau melihat sesuatu biasa ndak sampai orgasme 

hanya madzi. Intinya bisa keluar pada semua perempuan baik sudah menikah atau 

belum. Tapi yg membedakan apakah sampai orgasme atau tdk. Kalau sampai orgasme ya 

mani, kalau tdk sampai situ ya madzi 

Kartika Paramita: Tapi Allah memang sudah menciptakan sesuatu sesuai kodratnya. 

Perempuan lebih susah keluar mani tp memang tanpa mani pun masih mungkin terjadi 

pembuahan anak. Tapi kalau laki2 susah keluar mani ya tdk bisa terjadi pembuahan 

karena sperma itu keluar bersama mani saja atau istilahnya cairan semen 



Kartika Paramita: Kalau perempuan dengan madzi saja sebenarny sudah cukup bisa 

membantu sperma masuk ke dalam rahim krn cairan itu membantu sperma bisa 

bertahan hidup utk masuk ke dalam rahim. Karena saluran rahim itu cukup panjang dan 

kalau kering maka sperma susah bertahan hidup selama melwati saluran leher rahim 

boro2 mau ketemu sel telur 

Jd dok apkah bisa disimpulkan klo yg keluar karna 'rangsangan' trmasuk mani or madzi, 

dan yg keluar saat kencing atau slesai masa haid adlh wadzi. Apakah bisa dipastikan spt 

itu dok? 

Kartika Paramita: Iya 

Luar biasa ilmu yg kita dapatkan di kelas ini. sains yg berpadu dgn agama, 

menghantarkan pada kesempurnaan ilmu. MasyaaAllah. Jazaakallah khoir pak ustadz 

dan ibu dokter. Berkah ilmunya.  

57. Assalamu'alaikum Ustadz, mohon ijin bertanya perihal air mani, jika air mani keluar 

ketika solat, apakah solatnya batal dan harus diulang? Terimakasih  

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, tentunya. Karena dia janabah. Tapi 

aneh, bagaimana bisa keluar saat shalat?  

58. Apakah masturbasi diperkenankan dlm Islam? 

Tidak boleh, alias haram menurut mayoritas ulama. 

59. Ustadz, jika kita terbiasa haid 4-5 hati, namun ternyata pas hari ke 3 di pagi hari sudah 

terlihat bersih. Apakah kemudian sudah wajib bersuci? Dan misal ternyata di siang 

hari keluar lagi, bagaimana? Terimakasih 

Belum boleh bersuci, harus nunggu hari ke 5 sesuai kebiasaan. Bersih di antara darah yg 

keluar di hari² haid adalah haid. 

Walaupun misal ternyata ditunggu sampai dzuhur juga sudah bersih Ust? 

Iya 

60. Bismillaah..afwan, pertanyaan sy dr zoom yg blum terjawab ustadz..mhn penjelasan 

bgm pelaksanaan qodho' shalat yg tertinggal bbrp hari akibat haid yg terputus2 ? 

Apakah diqodho' sesuai wkt shalatx stiap hr hingga habis shalat yg hrs diqadho' atau di 

qodho sekaligus di satu wkt ?  

Bebas, bisa langsung semuanya dalam satu waktu, bisa juga dilakukan bertahap diwaktu 

masing2 (jika dirasa berat kalau langsung semuanya) 

61. Assalamualaikum, maaf, izin bertanya tentang penjelasan kajian tadi malam, terkait 

wanit haid tdk bisa melafadzkan Al Quran apakah ini termasuk mengulang hapalan? 

Misal saat dzikir pagi petang kan kita melafadzkan ayat kursi dan 3 kul atau misal kita 

murojaah hafalan anak saat kita haid. Apakah itu termasuk dalam artian melafadzkan 

Al Qur'an yg berarti tdk bisa kita lakukan saat haid? 



Khusus untuk ayat2 yg dibaca sebagai dzikir boleh dibaca dg niat dzikir. Adapun 

memuraja'ahi anak, dg kita melafazhkan, maka termasuk yg dilarang menurut Mazhab 

Syafi'i. 

62. Assalamu'alaikum...Menyambung pertanyaan  di atas...Bgmn utk mengajar membaca 

Al-Quran trmasuk tahfidz Qur'an yg harus mentalqin dan menyimak. Saat haid apkh 

hrs libur atw bgmn ustadz spy yg belajar bisa istiqomah...Mohon pencerahannya 

ustadz...syukron 

Iya, libur, menurut Mazhab Syafi'i. 

63. Assalamualaikum. Sama dengan pertanyaan ini juga ust, saya seorang guru ngaji tpa, 

setiap hari ngajar ngaji iqro' dan Al-Qur'an....Kmaren saya dengar pernyataan ustd di 

kelas fiqih keluarga, bahwa jika kita tidak menyatakan diri bermahdzab tertentu( 

dalam hal ini madzab syafi'i) / sbagai orang yg awam , maka boleh boleh saja 

mengambil hukum syara' sekemampuan kita 

Jadi krn hanya saya satu satunya guru( dipulau terpencil) , jadi sy ambil madzab maliki 

dalam hal ini yaitu diperbolehkan ngajar ngaji. Krn tidak mungkin diliburkan 

mengingat nanti ada ketidakkonsistenan dari anak murid jika ngajinya sering libur 

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Mazhab Maliki membolehkan.  

Artinya, jika ada yg ingin  mengambil keringanan ini dg tujuan agar kemaslahatan (ngaji 

anak²) tdk terbengkalai, diperkenankan. Namun, sekali lagi bukan Mazhab Syafi'i. 

64. Ustadz, mau bertanya lagi ttg haid yg putus2, misal lama haid itu biasa antara 5-7 hari. 

Tapi kadang ada wkt kosong yg terputus di hari ke 5 1 hari tdk keluar haid. Jadi mandi 

besar dan shalat dll. Kemudian hari ke 6 siang saat shalat muncul lg tapi biasa hanya 

sampai malam. Apa kita tunggu sampai besok pagi/siangnya baru mandi utk 

memastikan/menyakinkan benar2 bersih? Atau malam itu lgsg mandi bersih lg? Krn 

biasa kalau 3 hari terakhir begitu kadang darah haid hanya muncul pagi-sore tapi 

malam-pagi bersih jadi saya suka bingung memutuskan kapan mandi bersih yang 

paling sesuai. Kalau menunggu beberapa waktu shalat takut ternyata sebenarnya 

sudah bersih jd malah meninggalkan shalat. Sebaiknya berapa lama kita memutuskan 

mandi bersih kalau misal kita rasa beres… 

#tdk selalu muncul terarur, ada fase putus 

Dari dua slide di atas, spt telah kita kaji semalam, jika ada kasus: 

Wanita punya kebiasaan haid 7 hari, di hari ke 3 bersih, tdk ada darah keluar sama 

sekali, kemudian darah keluar lagi sampai hari ke 7 , maka semua hari dari 1 sampai 7 

adalah hari haid.  

Oleh sebab itu, wanita tsb blm boleh mandi pada hari 3, meski seharian tdk keluar darah 

sama sekali.  



Begitu juga kasus yg ditanyakan Ibu @T Kartika Paramita : kebiasaan haid 7 hari, di hari 

ke 5 tdk ada darah sama sskali, namun di hari ke 6 ada darah lagi, dan berhenti di hari ke 

7.  

Pada kasus ini, tidak boleh mandi pada hari ke 5, meski tdk ada darah, karena itu hari 

haid. Tidk boleh shalat dll. Baru wajib mandi pada hari ke 7 .  

Mudah2an sudah jelas.  

Maaf ustadz tdk pas 7 hari. Jadi saya biasa antara 5-7 hari. Tersering 5 hari tp tdk rutin. 

Jadi bisa selesai hari 5, 6, atau 7. Kalau begini bagaimana? 

Apakah Bisa dipastikan model putarannya? Misalnya, bulan ini 5, bulan besok 6, bulan 

besoknya lagi 7, atau acak? 

Kita ambil hari yg mana kalau kondisi begini maksud saya. Tdk bisa. Karena saya ada 

gangguan hormone. Dulu sebelum melahirkan malah lebih tdk teratur tapi beberapa 

tahun ini cukup teratur tapi ya itu saya catat selesainya bisa antara 5-7 hari. Dan kalau 

kecapekan/stress bisa lebih lebih lama . Tdk pernah lebih dari 7. Tapi antara 5-7 hari itu 

paling sering bersih setelah 5 hari 

Jika tdk bisa, karena tetap ada kemungkinan 6 hari, maka di hari 5 blm wajib mandi. 

Dapat dipastikan selesai pada hari ke 6. Oleh sebab itu , jika nampak tdk keluar di hari ke 

5 , blm mandi. Jika di hari ke 6 keluar lagi, dan kemudian bersih di hari itu juga, maka 

mandi di hari ke 6. Selesai tidak ada masalah. Namun  jika ternyata di hari ke 6 tdk ada 

darah, dan akhirnya mandi di hari ke 6, maka wajib menqadha' shalat hari ke 5 dan ke 6. 

Jadi mandi tetap di hari ke 6, karena itu hari yg ibu bisa memastikan selesai haid. 

Berarti boleh mengadha shalat karena udzur syari ya ustadz? Utk memastikan bersih 

Misal saya mandi hari ke6 ternyata hari 5 sebenarnya bersihnya. Syukron ustadz  

Iya, bahkan tdk boleh mandi di hari ke 5, karena masih meragukan. Oleh sebab itu, wajib 

mandi di hari ke 6. Dan jika ternyata hari ke 6 memang tdk keluar, maka wajib qadha' 

shalat hari ke 5 dan ke 6. Jika ada kasus serupa, kaidahnya spt ini 

 

Sy juga ingin mperjelas ustadz...khawatir salah...Haid sy biasax  tdk lgsg berupa darah 

mengalir tapi diawali bercak atw kayak keputihan tp warnax coklat smp 2-3 

hari..terkadang hari k3 bersih...hari k4 baru kluar darah mengalir 2-3 hari...stlh itu tdk 

lgsg bersih,bercak/flek 2-3 hari baru bersih sm skali dr flek...biasax sy mandi stlh bnr2 

bersih ...sy persepsikan mulai semua trmasuk rangkaian darah haid...apakah benar? 

Mohon penjelasan dan diluruskan jk salah 

Ustadz... Ngapunten Bukankah 1-15 hari itu adalah batas max haid? Shg apabila darah 

masih mengalir saat waktu itu, itu masih termasuk haid? Shg tdk perlu qodho. Mhn 

pencerahannya.  

Benar. Apa ada yg kurang tepat dari penjelasan saya? 



Saya blm faham. Mulai bercak sampai bersih flex berapa hari? Rutin spt itu? 

Iya rutin 

Bercak/fleknya coklat di celana seperti di awal (sdh tdk berupa darah mengalir) 

Hehe.. Maaf ibu.. Mohon diperjelas 

Bercak smp bersih 3 hari 

Jadi begini ibu.. Jika mulai bercak sampai hilang bercak tidak sampai 15 hari (misalnya 8 

hari), maka sejak mulai bercak sampai hilang bercak itulah haid ibu. Misal: Bercak 2 hari, 

benar2 warna darah 3 hari, kemudian bercak 3 hari, maka semuanya adalah haid, 

sepanjang tdk putus dulu baru disusul bercak. Jika putus dulu, misal 2 hari, kemudian 

keluar bercak lagi.. Maka bercak terakhir bukan haid 

65. Maaf ustadz mau bertanya lagi ttg qadha shalat. Misal saya shalat dzhuhur pukul 2 

siang krn berhalangan sebelum waktu itu sehingga tdk bisa shalat awal waktu. Nah di 

akhir shalat saya merasa sepertinya akan haid tapi belum keluar apa2. Salah saya di 

situ saya tdk cek pakai tissue. Kemudian masuk ashar pukul 15.30 dan saya mau 

shalat. Ternyata disitu sudah keluar bercak. Apa shalat dzhuhur tadi harus saya 

qadha? Krn ada kemungkinan sebenarnya saat dzhuhur tadi itu sudah haid tp belum 

tampak saja 

Kartika Paramita: Mungkin sebaiknya cek pakai tissue bu. Utk memastikan sudah putus 

apa tdk. Krn saya juga kadang pola haid saya seperti. terakhir bercak2 saja kadang sedikit 

sekali tapi di pembalut masih kelihatan 

Utsman Zahid Assidaniy: Iya,, Jika terjadi spt itu, perlu dipastikan dg memasukkan tisu ke 

dalam. Jika ada bercak, maka sdh haid, maka qadha', jika tdk ada, berarti tdk wajib 

qadha'. 

T Kartika Paramita: Seperti itu maksudnya 

T Kartika Paramita: Iya harusnya begitu ustadz. Cuma waktu itu sy belum tahu krn belum 

ikut kajian  apakah krn ketidaktahuan bisa dimaafkan atau lebih aman qadha saja? 

Aman diqadha' 

Afwan ustadz yg iki saya kurang jelas, dlm kasus ini dr mulai bercak 2+3+3=8hari, 

kemudian bersuci selama 2hari/putus 2 hari (8hari+2=10 hari) lalu muncul bercak lagi 

misal 3 hari, apakah bercak yg terakhir yg 3hari tsb bkn haid ustadz? Kan blum 15hari 

jika ditotal 

Iya ustadz bagaimana? 

Jawaban di atas dg asumsi kebiasaan haid 8 hari, karena menurut penuturan ibu yg 

bertanya itu SDH menjadi kebiasaan.  



Misal ada wanita memiliki kebiasaan haid 8 hari, baik putus2 maupun sambung. Lalu di 

kemudian hari keluar darah di hari ke 9&10. Apakah ini haid? Jawaban: Iya? Karena blm 

sampai batas maksimal (15 hari).  

Namun misalnya jika di hari ke 9 - 11 suci, kemudian di hari ke 12 dan 13 keluar darah , 

apakah 12&13 ini haid? Jawabannya tidak. Karena kebiasaan haid nya 8, dan sudah 

sempat bersih 3 hari. Sehingga hari ke 12&13  tdk bisa dianggap haid, karena sudah 

terpisah oleh bersih yg memang di luar hari kebiasaan haid. 

Oiya ustadz faham insyaAlloh, cattny krn sdh kebiasaan 8hari. Jazakalloh ustadz 

66. Assalamu alaikum Ustadz. Terkait membaca Al-Quran, apakah harus selalu dalam 

keadaan wudhu dan menutup aurat? Jika misalnya  hanya berlatih  menghapal sambil 

masak atau cuci piring tdk menutup aurat secara penuh , apakah boleh? 

Membaca - tanpa menyentuh - boleh kapan saja, kecuali saat haid-nifas, atau janabah 

dan belum mandi. 

67. Assalamualaikum ustadz, mohon maaf apabila haid tuntas dan bersih apakah wajib 

mandi bersih dahulu sebelum melakukan jima? 

Iya, wajib. Haram berhubungan sblm mandi 

68. Assalamualaikum.. ustdz,, ketika seorang wanita akan melakukan haji/umroh kadang 

mengkonsumsi pil penunda haid, nah pada waktunya dia haid keluar bercak saja, shg 

ada yg biasanya nambah minum dosis obatnya biar gak keluar. Nah apakah itu juga 

termasuk darah haid? Afwan .  

Sesuai durasinya, kalau bisa  24 jam selama kurang dari 15 hari berarti haid. 

69. Izin bertanya juga ustadz.. Kmrn dijelaskan terkait masa iddah.. Jika sdg monopouse 

bgmn ustadz menentukannya?  

Kalau menopause iddahnya pakai hitungan bulan (3 bulan) , bukan haid-suci 

Maksudnya 3 bulan apa ustadz? Perhitungan hijriah atau qomariah tadz? 

Masa iddahnya. Qamariyah 

70. Boleh baca Quran  kalo wudhu batal dan tidak menutup aurat? 

Membaca, tanpa menyentuh, tidak harus punya wudhu, dan tdk harus menutup aurat. 

Meski sangat dianjurkan. 

71. Wanita yang sedang Haid, apakah boleh membaca Qur'an walau tanpa memegang 

Mushaf? 

Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama: tidak boleh 

===========================================================================

===========================================================================

============================================================= 



REKAPAN TANYA JAWAB FIQIH WANITA 

Diasuh: Ustaz Ustman Zahid As-Shidani (8-12 September 2021) 

 

1. Tanya: Assalamualaikum ustadz, mau bertanya agak kesulitan dalam menghitung 

jumlah jam keluarnya darah haid. Karena kadang kita tidak terasa saat keluar, dan 

biasanya baru tau saat kekamar mandi. Misal saat pagi kekamar mandi ada bercak, 

siang tidak ada, malam ada bercak, cara menghitung jamnya bagaimana ya? 

Jawab: Waalaikumsalam. Ukuran ada atau tidak ada bukan terasa keluar atau tdk. Tp dg 

cara memasukkan tissue atau sejenis ke area yg tdk wajib dibasuh saat istinjak. Jika ada 

bercak warna coklat atau merah atau serupa dg itu berarti ada darah.. Jadi ya harus 

sering² ngecek spt itu di hari2 di mana biasanya seorang wanita haid.  

2. Tanya: Ustadz ingin mngkonfirmasi, jika kebiasaan masa haid kita 5 hari, kmudian ada 

satu periode dmn kita masa haidnya 7 hari, apakah 2 harinya di hukumi sbg haid atau 

istihadhah? 

Jawab: Jika bersambung (langsung, tdk ada jeda bersih) semua dihitung haid. 

Contoh Kasus (Hasyiah Qalyubi: 1/102, al-Majmi': 2/512) 

1. Melihat darah lebih dari sehari semalam dan tidak lebih 15 hari: semuanya hiad, baik 

warnanya sama atau beda-beda, baik baru pertama kali haid atau sudah memiliki siklus 

haid. 

2. Kecuali jika masih memiliki sisa suci, misalnya: melihat darah selama 3 hari, kemudian 

12 hari bersih, disusul 3 hari keluar darah, setelah itu bersih hingga akhir bulan (30 hari 

sesuai siklus). Tiga (3) hari terakhir adalah darah fasad, budah haid. 

3. Melihat darah 3 hari, kemudian bersih 3 hari, disusul, 12 hari keluar daraj dan 

berhenti sampai akhir: haidnya 3 hari pertama saja. 

4. Melihat darah 12 hari, kemudian 3 hari bersih, disusul 3 hari keluar darah, haidnya 12 

hari. 

3. Tanya: Assalamualaikum. Ust mau mmeperjelas  perhitungan akumulasi jam haid. 

Misal hari haid mau berakhir,  pagi jam 6 keluar darah sdikit, keluar nya kan gak 

banyak, cuman dalam hitungan detik ( satu detik), trus gak keluar darah lagi seharian. 

ini dihitung akumulasi sehari itu keluar berapa jam? Ato dihitung detik gitu ya ustd? 

Jawab: Jika sdh lebih dari 24 jam tdk perlu akumulasi lagi.  

Misal bbrp hari (3 hari misalnya) darah keluar terus menerus (dalam arti jika masukkan 

tissue ke are dalam akan ada bekas darah), maka sdh tercapai batas minimal haid. Jadi 

tdk perlu hitung akumulasi lagi.  

Perlu akumulasi jika dalam -misalnya -5 hari ada darah, namun putus². Jika akumulasi 

adanya darah (yakni dg menempelkan tissue ke area dalam ada bekas darah ) melebihi 



24 jam, maka 5 hari itu haid. Jika tdk, dan darah berhenti di hari itu, sdh tdk ada lagi 

darah di hari2 berikut nya sblm hari ke 15, maka semuanya bukan haid.  

Mudah²an terjawab 

4. Tanya: Berapa jam sekali nempelin tisu nya ust? Klw lagi ngajar di sekolah, gak bisa 

sering sering bolak balik ke kamar mandi? 

Jawab: Ya sering mungkin sesuai yg memungkinkan. 

5. Tanya: " haid tidak memutus tatabu' puasa kafarat" ini maksudnya pada waktu haid 

tetep puasa biar bersambung , gitu ustd? 

Jawab: Bukan, puasa kafarat hubungan suami istri di siang hari ramadhan, misalnya, 

wajib berturut-turut, tdk boleh putus atau jeda meski sehari. Kalau sampai putus meski 

sehari saja, wajib start dari awal.  

Namun, kalau wanita kedatangan haid bagaimana?  

Jawabannya : haid tdk memutus tatabu',. Jadi pas haid tdk puasa, dan setelah haid 

selesai wajib langsung puasa lagi, tdk perlu start dr awal 

6. Tanya: begitu tau bahwa sdh bersih tdk haid lagi langsung mandi ya? atau bisa 

menunggu sampai keesokan harinya? 

Jawab: Jika sudah pasti bersih wajib segera mandi jika sdh masuk waktu shalat.  

Misal, hari itu adalah hari ke 7 (dan biasanya haid 7 hari), dan saat itu jam 13.30 siang.. 

Maka wajib segera mandi untuk shalat dzuhur 

Jawab: Tidak boleh ditunda sampai ashar, apalagi sampai esok hari. Jika baru mandi esok 

harinya, berarti punya hutang shalat beberapa kali 

7. Tanya: Assalamualaikum.. Ustadz.. Izin bertanya.. Terkait puasa kafarat.. Ini d wajibkan 

jika sengaka kah tadz? Jikalau tdk tau bagaimana tad? Misal krn "gelap2an" Ngak terlihat 

tyt dpt haid.. Ktk selesai tyt ada bercak.. Padahal sebelum berhubungan tdk ada bercak 

atau tanda haid d celana. afwan. Syukron ustadz sebelumnya . 

Jawab: Berhubungan badan saat haid hukumnya haram. Jika tahu dan sengaja termasuk 

dosa besar.  

Tapi jika tdk tahu bahwa saat itu sudah haid, dan tahu2 setelah selesai, ya tidak 

mengapa.. Tdk dosa.  

Adapun jika ada orang sengaja berhubungan badan saat haid, maka wajib taubat dan 

sunnah bersedekah senilai satu dinar (4, 25 gram emas) 

8. Tanya: Maaf ustadz menyambung pertanyaan tadi, apakah termasuk kalau kita sdh 

mandi bersih dan tdk terlihat lagi di pembalut, ternyata setelah berhubungan keluar 

bercak darah. 

9. Tanya: Apakah ada batas wktu untuk bersedekah sebesar 1 dinar ustadz? 



Jawab: Harus nya ukurannya bukan bersih di pembalut, tp bersih saat dimasukkan tissue 

ke area dalam (yg tdk wajib dibasuh saat istinja').  Nah, jika misal awalnya sdh bener² 

bersih spt cara di atas, dan memang hari itu sdh bukan hair haid (hari suci), maka 

bercak² yg keluar tdk dianggap haid.  Jika hari itu masih hari haid, misalnya hari ke 7 dari 

tujuh hari haid, maka masih haid. Jadi kalau hubungan badan dan tahu blm bersih dosa, 

tp kalau mengira sudah suci,ternyata blm dg bukti ada yg keluar, tdk dosa. 

10. Tanya: Afwn ustad izin bertanya mau tanya apakah mandi wiladah bisa di tunda 

waktunya misalkan kita melahirkan di bidan tapi mandinya setelah di rmh apakah 

boleh . Terus apa yg di maksud air curian mohon penjelasannya. 

Jawab: Mandi wiladah harus dilakukan sesaat melahirkan ketika waktu shalat telah 

masuk dan blm kuar darah nifas. Kalau waktu shalat blm masuk, dan darah nifas sudah 

keluar, tidak perlu mandi wiladah, karena tdk wajib shalat. Tentu hal di atas jika mampu 

(kuat). Jika tdk, dan ahirnya tdk shalat sampai akhirnya nifas datang, berarti punya 

hutang shalat dari sejak melahirkan sampai ketika nifas dating. Jawab: Air curian, 

maksudnya air hasil mencuri milik orang lain, misalnya. 

11. Tanya: Afwn ustad apakah secara fakta darah nipas berbeda dengan darah kita 

keluarnya bayi.. bagaimana membedakan darah nipas tidak keluar saat bayi keluar. 

Apakah ada kasus seperti itu atau kasusnya bagaimana? Sepemahaman saya ketika 

melahirkan air ketuban dan darah keluar beserta bayi itulah darah nipas. Ini juga 

pemahaman yang di pahami banyak ibu ibu disekitar saya. Mohon pencerahannya.. 

karena penjelasan ustad baru saya dapati. 

Jawab: Beda. Darah nifas keluar sebagai bentuk pengosongan rahim setelah bayi keluar. 

Jadi keluarnya pasca lahiran. Sedangkan darah wiladah adalah darah yg keluar sesaat 

sebelum dan pas melahirkan. Dan mandi wiladah itu bukan karena keluar darah, tp ya 

karena melahirkan. Jadi bukan karena keluarnya darah. Tp karena keluarnya bayi. 

12. Tanya: Harus lebih mendalami faktanya terkait darah nifas dan darah wiladah. Karena 

yang difahami mandi wiladah karena melahirkan saja. Bukan berniat akan sholat 

setelah melahirkan karena menganggap setelah melahirkan pasti langsung nipas. Afwn 

saya belum pernah melahirkan, jadi kekurangan fakta realnya. Haturnuhun ustad atas 

penjelasannya. 

Jawab: Tdk selalu habis melahirkan langsung nifas. Kadang ada jeda bbrp jam. 

13. Tanya: Ini banyak sekali hal yg baru diketahui, apakah kesalahan yg lalu lalu karena 

ketidaktahuan. Bisa dianggap tidak berdosa? 

Jawab: Kalau berdekatan tdk perlu mandi, misal hanya dalam hitungan jam dan saat itu 

blm ada shalat yg waktunya masuk. 

14. Tanya: Berarti misal melahirkan tengah malam dan estimasi keluar darah nifas seblm 

subuh berarti tdk perlu mandi wiladah ya ustadz? Jawab: Iya, tdk wajib. 

15. Tanya: Saya juga awalnya pikir darah nifas itu dari awal melahirkan, tapi setelah baca 

lagi penjelasan ustadz memang sesuai juga secara medis. Darah nifas itu artinya 



dihitung sejak rahim mulai kontraksi utk mengembalikan ukuran rahim seperti semula 

dari yg membesar saat hamil. Dan ini memang terjadi setelah bayi dan plasenta 

keluar. Kalau blm keluar ya berarti belum keluar darah nifas. Dan darah wiladah itu ya 

darah dari pembuluh darah janin dan pembuluh darah rahim yg terluka saat proses 

melahirkan. Jadi 2 proses yg berbeda. Jadi wajar jika dalam islam pun dibedakan. 

Jawab: Terima kasih bu dokter. Alhamdulillah... Jadi tambah jelas. 

#Islam_memang_luar_biasa 

16. Tanya: Ustadz terkait kemarin masalah masturbasi yang haram, ini ada pertanyaan. 

Apakah masturbasi yg dilakukan oleh suami yg dibantu istrinya saat si istri sedang 

tidak bisa melayani (misal lg haid) juga tidak boleh? Terima kasih 

Jawab: Boleh kalau yg melakukan istri. 

17. Tanya: Yg tdk boleh kalo yg dilakukan sendiri ya? Tabe ada juga istilah onani. Sama ya 

pengertian masturbasi? Jawab: Iya, benar. Masturbasi=onani 

18. Tanya: Bagaimana kalo misalnya seperti ini bu ustadz. Ada pengantin baru harus hidup 

terpisah jauh beda negara karena kebetulan istri mendapat tugas belajar keluar 

negeri. Katanya daripada selingkuh lebih baik masturbasi..suami istri melakukan di 

tempat nya masing-masing. maaf penyampaian terlalu vulgar. Apakah ini 

diperbolehkan? Atau dosa. Jika berdosa, bagaimana solusinya meredam gairah? 

Jawab: 1. Ditahan 2. Dialihkan ke hal-hal positif yg menyita pemikiran atau olahraga yg 

mengalihkan gairah 3. Membaca buku² berat  4. Menundukkan pandangan  5. 

Meningkatkan frekuensi berhubungan dg Allah.  

Jika semua itu telah dilakukan, dan api juga menyala², dan khawatir jatuh dalam zina, 

boleh disiram dg masturbasi . Jadi dia solusi terakhir ketika jalan² yg baik dan halal tdk 

bisa mengatasi. 

19. Tanya: Ust afwan ingin bertanya, kalau kita ambil mahzab syafii dlm perkara sholat, 

berarti utk perkara wanita haid ini harus pakai mahzab syafii jg atau boleh pake 

mahzab lain? Jawab: Iya, benar... 

20. Tanya: Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan, batasan pemakaian madzab 

dalam ibadah itu gimana ustd? Klw sholat pake mdzab syafii, maka wudlu nya, haid 

nya, thoharo nya harus pake syafii juga?   Haji nya harus pake madzab syafii ato boleh 

lain? Misal madzab syafii, bersentuhan kulit laki & prempuan mebatalkan wudlu. Trus 

ketika berhaji disana desak desakn gak memungkinkan utk tdk brsentuhan kulit, klw 

pindah madzab gimana ? Pake madzab yg tidak membatalkan wudlu jika bersentuhan 

Jawab: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 

Haji, zakat, puasa, sdh tdk terkait secara langsung. Namun dalam kasus sentuhan kulit 

itu kaitannya dg masalah Wudhu. Jika misal haji tdk ikut mazhab Syafi'i, maka thawaf tdk 

harus dalam keadaan suci dari hadats kecil. Boleh juga ambil mazhab lain, dalam hal 

sentuhan kulit, jika dalam  kondisi sulit. Namun perlu dicatat, bahwa sentuhan kulit saat 



haji, karena PR pakai kaos kaki, saya rasa agak sulit terjadi.  Oleh sbb itu, jika tdk yakin 

terjadi sentuhan sebenarnya tdk ada masalah meski tanpa pindah mazhab sekalipun. Yg 

rawan terjadi sentuhan biasanya kan kaki atau tangan. Jika tangan pakai kaos tangan 

dan kaki pakai kaos kaki, tentu tdk ada masalah. 

========================================================================

========================================================================

==================================== 

Pertanyaan dan Jawaban Kelas Fiqih Wanita Syafi'iyah #2 

Periode: 13 September-2 Oktober 2021 

Pengasuh: Ustaz Ustman Zahid As-Sidany 

 

1. Nafa ilmiah: bagaimana sholat menggunakan cadar ktika di msjid ? apakah hidung 

harus nempel tmpat sujud tnpa penghlang (cadar)? 

Hidung tdk wajib nempel dan tidak wajib terbuka. Yg harus terbuka adalah dahi.  

2. Ghaziah nurdin: Ustad bagaimana dengan duduk dengan kursi? Duduk di atas kursi 

sudah saya sampaikan di materi. Mohon disimak lagi.  

3. Nafa ilmiah: posisi tangan ketika sujud antara laki laki dan perempuan, apakah 

berbeda? klw laki laki tangn dibuka, klw prpuan tangan berhimpit , benarkah? Benar, 

begitu Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama salaf. Sebagian ulama tidak membedakan 

antara lk dan PR. Jadi ini sebuah kesunnnahan. Longgar saja kita mau ambil yg mana.  

4. Vera: Ust, bgmn sholat untuk orang tua yg sakit tulang punggung belakang, berdiri 

tidak bs lama, sujud tidak bisa? Duduk di lantai (bukan di kursi), cara rukuknya 

membungkuk dan sujudnya juga cukup membungkuk, diusahakan sujud lebih 

membungkuk dari pada rukuk, semaksimal mungkin sesuai kemampuan.  

5. Dini: ustadz, bgmn sholat yg duduk dikursi ketika dalam perjalanan, apakah harus 

mengqodho' sholatnya ? dan bgmn dgn sholat lihurmatil waqti? 

Iya, shalat fardhu di perjalanan di mana shalat tsb dilakukan dg duduk di atas kursi, tdk 

menghadap kiblat, tidak rukuk dan sujud dg normal, adalah shalat yang tidak 

mencukupi. Namun wajib dilakukan jika kondisi terpaksa karena tidak bisa turun dari 

kendaraan dan menjama' shalat dg normal. Disebut dg shalat lihurmatil waqti. Hanya 

untuk menghormati waktu shalat saja. Karena itu, setelah turun dari kendaraan wajib 

mengulang kembali semua shalat yg dilakukan di atas kendaraan.  

Kecuali perjalanan di atas kapan laut, di mana shalat bisa normal, maka tdk berlaku apa 

yg saya jelaskan di atas.  



6. Nafa ilmiah: bagaimana sholat dalam bis, kereta api, pesawat, yg tempat duduk kita 

sesuai nomer tiket, trus kita tidak bisa memastikan kesucian kursi nya? (Jawaban sama 

seperti nomor 5) 

7. Norlela: Assalamualaikum wbt. Bagaimana pula jika lututnya sakit dan tidak 

memungkinkan rukuk dan sujud seperti solat biasa. Adakah lebih afdal seseorang itu 

duduk di atas lantai sambal melunjurkan kakinya? Kerana selama ini beliau solat 

sambal duduk di atas kursi?  

Jika bisa berdiri, wajib berdiri. Kemudian saat waktunya rukuk sedikit membungkuk, dan 

saat waktunya sujud dia duduk di atas kursi lalu sedikit membungkuk untuk sujud.  

Jika tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk, lebih baik duduk di lantai, dg slonjor, bukan 

duduk di atas kursi.  

8. Ani Rohaeni: untuk ruqsoh sholat sambil duduk/tidur apakah berlaku untuk sholat 

Sunnah? artinya apakah boleh sholat Sunnah sambil duduk padahal masih bisa 

berdiri? Shalat sunnah boleh sambil duduk, meski kita sehat. Namun tdk boleh sambil 

berbaring jika kita sehat atau masih bisa duduk.  

9. Afifah Aulia: bagaimana untuk tekhnisnya menjaga pakaian tidak terpercik najis jika 

sholat diterminal, tempat umu dll. adakah tifs tifsnya apalagi sebagai seorang 

muslimah yang ribet dengan pakaian dll? 

Ini sangat terkait teknis di lapangan, intinya fahami tentang najis, dan hati2.  

10. Sera Alfi Hayunda: Ustad izin bertanya, bagaimanakah hukum orang yang 

megabung sholat karena saat itu eman dengan make up nya, misalnya dalam situasi 

pesta pernikahan? Tidak boleh, berdosa.  

11. Rina Marina: Ustdz ijin bertanya jika tidak memungkinkan menggunakan alas kaki 

di kamar mandi bagaimana antisipasi nya? bisakah dgn cara mengguyur air pada lantai 

kamar mandi? 

Jika yang jadi soal adalah kamar mandinya, sementara lantai rumah dipastikan suci, 

tentu tdk masalah jika tidak memakai alas kaki jika lantai kamar mandi disukcikan 

terlebih dulu, sehingga saat kita melangkah keluar bari kamar mandi kaki kita dipastikan 

suci.  

12. Sehubungan dengan waktu suci pada perempuan istihadah, misal kita mau shalat 

sunat rawatib kemudian shalat wajib apakah diantara 2 shalat itu harus mandi dan 

wudhu kembali? Karena itu 2 shalat berdekatan. Dan misal selesai shalat biasanya kita 

langsung mengaji, apakah antara shalat dan mengaji juga kita harus mandi/wudhu 

lagi? 

Tidak, tidak harus wudhu dan mandi lagi untuk shalat sunnah dan membaca alquran.  

13. Apakah ada ketentuan shalat yg harus diqadha pada saat muncul haid? Seperti 

saat selesai haid? Atau cukup mengqadha shalat  wajib pada saat haid muncul saja? 



misal muncul haid pada saat pertengahan waktu ashar tp saat itu kita blm saat ashar 

jd kita wajib qadha ashar? 

a. Jika haid selesai dan waktu (dari waktu suatu) shalat masih ada, kemudian dia tidak 

segera mandi dan shalat hingga akhirnya waktu habis, atau sudah bersegera mandi dan 

shalat, namun waktu tetap tidak cukup: Wajib Qadha' shalat di mana haid berhenti di 

waktu tersebut, meski hanya tersisa waktu yg tdk cukup untuk bersucu dan shalat.  

b. Jika haid selesai di sebuah waktu shalat di mana shalat tersebut dapat dijama' dg 

shalat sebelum nya, misal berhenti di malam hari jam 22 malam, maka : Wajib shalat 

Maghrib dan isya'. Karena shalat isya dapat dijama' dg shalat maghrib. 

14. Ust izin bertanya, mnurut mahzab syafi'i apakah darah nyamuk dapat 

membatalkan wudhu, sehingga harus berwudhu lg ketika hendak menunaikan sholat? 

 Tidak. Darah nyamuk najis, namun dimaafkan bila kena pakaian atau tubuh kita. Tdk 

dimaafkan bila masuk ke air yg kurang dari 2 qullah. 

15. Misal darah haid muncul pertengahan ashar dan kita belum shalat ashar waktu itu, 

apakah kita cukup qadha ashar saja? Tdk ada ketentuan khusus utk shalat utk saat 

waktu pertama muncul darah haid seperti halnya jika sudah suci? 

Iya, hanya ashar saja. Karena shalat dhuhur kan sudah dilakukan ibu. 

16. Misalnya dalam perjalanan ke tanah suci, selama di pesawat, penumpang 

melaksanakan sholat berjamaah dengan tayammum di tempat duduk masing-masing. 

Jadi setelah tiba di bandara, wajib memgulang semua sholat wajib yg telah ditunaikan 

dalam pesawat? Sementara saat tiba di bandara Medinah misalnya, sdh masuk waktu 

subuhe, jadi semua penumpang sholat subuh di bandara..nah setelah sholat subuh 

mereka harus langsung mengganti sholat maghrib dan isya yg sudah dikerjakan di 

pesawat? Padahal kita maghrib dan isya pelaksanaan nya bukan di waktu pagi, lagian 

orang tdk bs tinggal berlama lama di bandara, bus penumpang sdh menunggu dan 

harus segera mengantar penumpang ke hotel.. bagaimana itu ustadzah? 

Yg dimaksud mengulangi saat turun dari kendaraan itu bukan berarti harus langsung 

dilakukan di bandara atau di terminal 

Maksudnya adalah bahwa shalat2 yg dilakukan secara tdk normal wajib diulang setelah 

tidak di kendaraan; baik di bandara, di kamar hotel, atau di masjid. Boleh dikerjakan di 

waktu apapun; pagi siang malam, sore. 

17. Izin bertanya terkait TKI yg bekerja samada di Malaysia  Saudi dan beberapa 

negara lain.  

Apakah hukumnya meninggalkan keluarga dalam situasi yang begini? Apakah lagi 

sekiranya telah bernikah dan mempunyai anak? 

Harus difahami bahwa kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, bukan PR, 

dan melihat berbagai fakta dan kasus , mereka sering tidak aman jiwa dan kehormatan 



nya, banyak ulama Indonesia menfatwakan haram seorang wanita menajdi TKI. Apalagi 

di negara² yg mayoritas non Muslim, spt Jepang, China, dll. 

18. Bagaimana menyikapi suami jika seorang istri tidak mendapatkan izin keluar 

rumah untuk mengkaji islam? Teringat ada hadis yg mengatakan bahwa "menuntut 

ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim", sementara kondisinya suami minim ttg 

pemahaman Islam. Bagaimana Ustaz? 

Dibicarakan dg baik-baik. Jika berkaitan dg ilmu yg wajib dipelajari, maka suami tdk 

berhak melarang, kecuali dia bisa mengajarkan kepada istrinya. 

19. Ernawati: ustd bagaimana dengn perjalanan haji. klw uangnya gak cukup 

berangkat dengan mahramnya gimana? Boleh dg rombongan PR yg dapat dipercaya. 

Namun tetap tidak wajib haji. 

20. Lili Marhaini: ust izin bertanya jika seorang istri tidak mendapatkan ijin keluar 

rumah untuk mengkaji Islam, apakah kita sebagai istri tetap taat terhadap suami 

untuk tidak ikut dalam mengkaji Islam?  

Jika keluar rumah untuk mengaji hukum² yg sifatnya fardhu 'ain, dan suami tidak bisa 

mengajari istrinya, maka boleh meski tanpa ijin suami. Jika tidak demikian, artinya bukan 

untuk belajar yg fardhu 'ain, atau untuk belajar yg fardhu 'ain, namun suami bisa 

mengajarkan, maka tidak boleh keluar rumah tanpa ijin. 

Tentu dalam hal ini, suami melakukan kesalahan karena telah menghala. 

25. Ustadz, mohon ijin bertanya bagaimana perlakuan kita thd anak tiri yg berbeda 

jenis kelaminnya nggih? apakah bisa jadi mahram ataukah seperti anak angkat yg 

ustadz jelaskan semalam? Anak tiri, alias anak suami, adalah mahram, dg syarat si ibu 

sdah berhubungan badan dg bapak si anak tersebut. 

26. Bagaimana hukum   menurut mazhab syafii pernikahan yg dilakukan krn hamil 

sblm nikah, apakah sah, Atau stlh kelahiran apakah harus diulang kembali ijab qobul 

nya? Wanita hamil dari zina boleh dan sah dinikahkan. Karena "air zina" dianggap tidak 

ada kehormatan. Namun bukan berarti anak yg dalam kandungan lalu dapat didasarkan 

kpd lk² yg menikahi ibunya. Ini hanya soal bolehnya menikahi wanita hamil dari zina, 

bukan soal nasab anaknya.  

27. Dalam pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga apakah boleh anak angkat di 

nisbatkan nasabnya pada ayah angkatnya, dengan tujuan untuk mempermudah 

pengurusan sekolah dan lain2 nya? Tidak boleh, haram berdasarkan penegasan al-

Quran.  
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28. Apakah batal wudhu ketika kita terkena benda yg terkena najis air kencing ank yg 

sudah kering? Wudhu tidak batal karena kita kena najis. 



29. Bagaimana jika misalnya seorang wanita belum menikah dan mendapat tugas 

belajar ke LN dengan waktu tempuh sekiar 24 jam. Tidak punya mahram yg bisa 

menemani, harus jalan sendiri, tidak ada pula teman perempuan yg menyertai, 

bagaimana Ustaz? 

Ya dia memilih: 

Pertama. Jika dia mengikuti pendapat haram safar tanpa mahram/ rombongan PR : 

Tidak berangkat, karena taat kepada Allah.  

Kedua. Jika mengikuti pendapat boleh berangkat  dg syarat aman jiwa dan kehormatan: 

boleh berangkat . 

Masing2 ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang beriman tentu standart 

perbuatannya adalah hukum Allah; boleh tidak, halal haram, baik apa buruk menurut 

hukum syara'. 

30. Afwan pak ustadz ingin bertanya berkaitan jawaban no 3 ini. Kalau sy tdk salah 

pernah membaca  kisah seorang sahabat yg mau pergi perang tapi krn ibunya mau 

pergi haji lalu Rasulullah saw memintanya utk menemani ibunya utk pergi haji tdk ikut 

perang. Padahal perang adalah wajib.  Apakah ini tdk bisa dikatakan bahwa utk 

perkara haji dan umrah adalah pengecualian harus bersama dgn mahramnya? Tdk bisa 

hanya bersama dgn PR yg terpercaya. Bagaimana Ustaz?  

Iya, kisah itu hadits shahih. Artinya, menurut ulama yg tidak membolehkan safar tanpa 

mahram, hadits tsb menjadi penguat, karena jika haji yg hukumnya wajib saja harus ada 

mahrom, apalagi safar yg tidak wajib?  Jihad yg hukumnya fardhu kifayah saja harus 

ditinggal demi menemani istri/ibu yg akan berangkat haji agar bersama mahrom..  

Begitu logikanya. Bukan malah dibalik, khusus haji harus ada mahrom, kalau bukan haji 

tdk harus ada mahrom, tp boleh rombongan PR. Bukan begitu logikanya.  

Nah, itu jika berangkat dari sudut pandang bahwa safar harus ada mahrom, meski safar 

haji sekalipun.  

Adapun  yg berpendapat boleh safar tanpa mahrom asal aman, atau bersama 

rombongan wanita, maka dalilnya ada sendiri, yaitu hadits riwayat bukhari juga yg 

semalam saya sampaikan. Juga fakta bahwa dulu istri² nabi sepeninggal nabi, mereka 

haji tanpa disertai mahrom, namun bersama rombongan wanita dan di kawal oleh 

pasukan negara (Khalifah Umar/Utsman). Dan sahabat tdk mengingkari hal itu. 

31. Bagaimana dengan jamaah  wanita yg berangkat haji/umroh tanpa suami, karena 

harus ada mahrom, maka biasanya para wanita tanpa mahrom ini diuruskan ada 

mahromnya, meskipun sebenarnya itu bukan mahrom sebenanrnya, hanya untuk 

melengkapi administrasi. Bagaimana kalo begitu ustdz?  Ya jawaban spt di atas. Kalau 

dinyatakan ada mahrom, padahal tdk ada, kan malah dosa. 



Tetapi yang mengatakan, haram diminum, kalau dipakai najis. Kalau kita fokus kepada 

mazab Syafi'i, ya khamr itu haram dan barang yang memabukkan juga haram. Jadi kalau 

dipakai sebagai hand sanitizer juga najis. 

33. Afwan ustadz bgm dgn tape? Baik terbuat dari beras maupun singkong. Ini juga 

ada proses fermentasi? Kalau blm sampe tahap memabukkan ya tdk masalah. 

34. Ustadz, afwan kalau pas haid, bca surah al baqoroh yg diniatkn utk ruqyah apa 

boleh? 

Untuk keperluan-keperluan apa, Wajib kita fahami bahwa "tidak membaca /melafazkan 

al-Quran" saat haid adalah juga ibadah, sebagaimana membaca Al-Quran saat tidak haid 

juga ibadah. Karena itu, jika kita bukan guru pengajar al-Quran atau orang yg benar2 

hafalan akan hilang jika tdk murajaah, maka tidak ada keperluan ikut Mazhab Maliki.  

Membaca berpahala saat tidak haid. Tidak membaca saat haid karena taat kepada Allah 

juga berpahala. Enak kan? 

35. Kalau kita ikut kajian tadabur Quran gimana ustadz ketika haidh? Boleh. 

36. Ustadz apakah larangan brdiam diri di masjid bisa di luaskan maknanya mjd 

tempat utk sholat misal ; musholla atau ruang khusus utk sholat? Bgmn jika sdg haid, 

dan tiduran di mushola kantor, apakah hukumnya haram sbgmn brdiam diri di masjid? 

Tidak sama 

37. Klo misal wanita sedang haid atau nifas, boleh ga utk baca buku tahlil, yg disitu ad 

bacaan  Al ikhlas, Al Baqarah dll. Karena misal posisinya dia diminta tetangga utk isi 

tahlilan? Tidak boleh. 

38. Mohon izin bertanya ustad apakah perbedaan kehidupan khusus dan kehidupan 

umum bagi seorang muslimah? Apakah mobil dengan sopir pribadi termasuk 

kehidupan mana? Dan jika seorang perempuan pergi dengan sopir pribadi apakah 

dibolehkan? Jika naik mobil grab apakah dibolehkan juga karena sopirnya laki laki, jika 

boleh apakah ada syarat nya? Khawatir ini termasuk ikhtilat karena mobil grab 

berbeda dengan angkot ( angkutan umum) dan semacamnya? 

Kehidupan khusus adalah kehidupan di mana tempat atau area tsb tidak dapat dijangkau 

kecuali atas izin orang yg ada di dalamnya..  

Kehidupan khusus adalah kehidupan di mana seorang hanya bersama dg suami/istri atau 

ayah/ibu/anak dan mahrom lainnya, dan atau bersama sesama jenis nya.  

Dalam kehidupan khusus seorang wanita boleh tidak memakai jilbab dan kerudung..  

Dalam kehidupan khusus, tdk boleh ada lawan jenis yg bukan mahrom.. Dst. 

Mobil pribadi termasuk sebuah area di mana tidak semua orang  bisa masuk dan tidak 

bisa masuk kecuali atas izin dari yang ada di dalamnya 

Karena itu, jika sorang wanita bersama seorang laki-laki bukan mahram di dalam mobil 

pribadi adalah termasuk khalwat. Meski berjalan di jalan umum dan banyak orang.  



Karena apa yg di dalam mobil tdk dapat diakses atau dilihat oleh orang di luar.  

Oleh sebab itu, tidak boleh hukum nya seorang wanita berduaan dg laki² yg bukan 

mahrom (meski itu sopirnya atau sopir taksi online) di dalam mobil pribadi (meski taksi 

online). 

39. Walaupun naik taksi online dengan 3 orang perempuan dewasa tetap tidak boleh? 

 Kalau ini akan terjadi perbedaan pendapat; spt soal safar kemarin.  

Karena haditsnya mengatakan:  

ال ل ن  خ رأة رجل ي ام ال ب   محرم ذو وم  ا إ

Jangan sampai ada sorang laki-laki bersepi-sepi bersama dg seorang perempuan kecuali 

dia (PR) disertai oleh mahrom nya.  

Dg ada mahrom, jadi tdk bersepi-sepi an, tdk khlawat.  

Pertanyaan nya, bolehkah "pernan" mahrom digantikan oleh beberapa wanita?  

Tentu alasan logisnya adalah bahwa adanya mahrom adalah agar aman dari apa yg tidak 

diinginkan kan (zina). Bahkan ini secara implisit disebut oleh hadits. Sebuah hadits 

shahih mengatakan:  

ال : ال أ ل ن  خ رأة رجل ي ام ال ب ان إ ث ما ك ال طان ث ي ش  . ال

Ingat, tidak ada laki-laki berduaan dg PR kecuali setan adalah pihak ketiga. (HR. Tirmidzi)  

Apa maksudnya? Jelas, setan agan menggoda mereka berdua dan mengarahkan pada 

zina.  

Nah, hal ini menjadi alasan logis mengapa harus ada mahrom!  

Laki-laki muslim mana yg rela ibu/adik PR/anak PR (misalnya) dizinai oleh orang?!!  

Nah kembali ke pertanyaan, bisakah wanita atau bbrp wanita menggambarkan posisi 

atau peran mahrom? 

Sebagian ulama (Mazhab Syafi'i) mengatakan bisa, karena wanita biasanya akan malu 

kepada sesamanya. Karenanya boleh jika ada dua atau lebih wanita lain yg 

membersamainya. Karenanya, kalau ada 1 wanita dan 2 laki-laki hukumnya ttp haram, 

karena laki-laki tdk malu spt PR.  

Tapi fakta di lapangan bisa beda. Banyak wanita hari ini gak ada malunya.  

Karena nya, wajar pula jika Sebagian ulama tidak membolehkan, alasannya jelas: Nabi 

menyebutkan "laki2 mahrom", bukan wanita, termasuk wanita yg andai dia lk2 jadi 

mahrom. Logika nya jelas, wanita pasti tidak bisa mewakili peran laki-laki mahrom. 

Wallah a'lam. 



40. Afwan ustadz, menanggapi jwban ini, bgm dgn naik taxi online bersama anak2 

dibwh umur dgn driver laki2? Anak kecil sepakat tdk mencegah hukum khalwat. 

Maksudnya dg hadir nya anak kecil hukum nya ttp dianggap khalwat. 

41. Ustadz, mohon ijin bertanya apa hukumnya wanita diimamin anak laki-laki belum 

baligh? anaknya semangat menjadi imam tujuannya untuk muroja'ah hafalannya 

karena hafalannya lebih banyak dari wanita tersebut. Bagaimana? Boleh, bagus. 

42. Anak kecil belum baligh ustadz sedangkan salah satu syarat menjadi imam itu laki2 

sudah baligh begitu. Apakah boleh jadi imam shalat? Belum baligh ustadz sedangkan 

salah satu syarat menjadi imam itu laki2 sudah baligh begitu? 

Tidak ada syarat begitu, ibu. Syaratnya anak tsb sudah bisa shalat dg benar (tamyiz). 
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PERTANYAAN RUANG OBROLAN ZOOM KELAS FIQIH WANITA SYAFI'IYAH 

AHAD, 3 OKTOBER 2021 

1.a. nafa ilmiah: memakai make up (lip glose tipis, bulu mata palsu, pemerah pipi) 

ketika keluar rumah, tetapi memakai cadar( jadi make up nya tertutupi cadar). 

1.b. memakai jilbab, khimar dengan ada hiasan payet, renda, bros 

1.c.  memakai jilbab, khimar dengan warna mencolok 

1.d. memakai jaket, dengan memasukkan kerudung ( khimar) ke dalam jaket sehingga 

terlihat bentuk lekukan pundak 

1.e. memakai high heel, motor gede( spt harley davidson) 

 apakah kasus diatas termasuk tabaruj ustd? 

Sudah dijawab di video rekaman zoom 

2. Tuslaela Salim: ustadz, izin bertanya jika aurat kita (diluar atas betis dan dibawah 

pusar) terlihat oleh wanita non muslim bgmn hukumnya? Sudah dijawab di video 

rekaman zoom 

3. Alfi Hayunda to Everyone: Ustadz izin berkaitan tentang HR Muslim yang melarang 

seorang laki-laki tidur dalam satu pakaian dengan laki-laki lain dan seorang wanita 

tidur dalam satu pakaian dengan perempuan lain ini bagaimana? Sebab yang saya tau 

dulu waktu dipondok saya tidurnya ya berdempetan dengan teman sekamar saya. Dan 

waktu kost juga berdempetan dengan teman kost saya. Apakah ini salah Ustaz? Sudah 

dijawab di video rekaman zoom 



4. Ratna Kemilang: mohon izin bertanya, Ustadz, yang disebut telapak tangan itu, 

apakah termasuk punggung tangan? bagaimanakah dengan kaki, apakah yang 

dimaksud telapak kaki juga termasuk punggung kakinya? 

Iya, termasuk punggung telapak tangan, sampai pergelangan. 

5. Sera Alfi Hayunda: Ustadz Izin bertanya kembali, Bagaimana pandangan ustadz 

tentang argumen Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. soal tidak 

wajibnya seorang wanita Memakai Kerudung itu bagaimana? 

Saya singgung semalam. Bertentangan dg nash al-Quran dan sunnah Nabi, serta 

bertentangan dg ijma' ulama. 

6. noviafra: Ustadz, batasan kehidupan khusus dr sisi area/lokasi, contoh jika d rmh 

batasannya sampai mana ustadz? 

Ya di dalam rumah itu kehidupan khusus. Kalau ada lk2 non mahrom hukum nya 

berubah spt area umum. 

7. Rasyidah Bakri: ustadz, saya pernah mendengar ada perbedaan antara aurat dalam 

shalat dengan aurat di luar shalat. Mohon penjelasan apakah ini benar ustadz. Karena 

pada umumnya wanita di Indonesia ketika hendak shalat memakai mukenah dan ada 

sebagian yg lain yang shalat cukup dengan pakaian dan khimar yang dikenakannya? 

Benar. Seperti saya jelaskan semalam. Ada di Slide. Pendapat Hanafiah, . Sebagian ulama 

mazhab Syafi'i juga mengatakan: Wajah adalah aurat di luar shalat, tp bukan aurat saat 

shalat. 

8.a. Nurma: afwn izin bertanya: Jika kita tinggal dengan mertua dan setiap harinya 

kakak ipar datang ke rumah mertua, apakah kita (wanita) wajib memakai pakaian 

rumah yang menutup aurat + kerudung atau menggunakan jilbab dan khimar? Iya 

8.b. Kalau tabaruj itu distandarkan menarik lebih lawan jenis, berarti akan 

menimbulkan perbedaan persepsi, baik dari sisi warna pakaian dan acecoris yang 

digunakan (misalnya : bros)? Iya 

9. Umi Y: Ustadz mohon dijelaskan utk foto bersama dgn non mahram, misal foto 

bersama pas walimah ursy, kadang kan ada foto bersama keluarga besar tapi disitu 

juga kan ada yg bukan mahram kita, apakah kita cukup dgn menutup aurat dan 

tabarruj shingga dibolehkan? bagaimana menjelaskan ke masyarakat tentg kehidupan 

khusus dan umum, apakah ulama Mazhab juga membedakannya? 

Sengaja melakukan foto bersama bercampur kaki2 - PR non mahrom tdk boleh. 

10. Assalamu'alaikum. Ijin bertanya ustadz. Kalau dalam pembelajaran via zoom 

misalnya ada foto bersama antara laki dan perempuan apakah itu boleh? Bagaimana 

penjelasnnya ustadz? Boleh 

11. Ustad Utsman, izin bertanya. Utk jilbab dan khimar, apakah ada pedoman warna 

agar tdk termasuk tabarruj? Saya suka warna pink yg soft dan warna2 pastel, apakah 



itu warna2 tsb termasuk tabarruj? Tidak ada ketentuan soal warna; ketentuan nya di 

soal tabarruh atau bukan, mengundang perhatian orang atau bukan 

12. Assalamu'alaikum. Ustadz. mohon maaf. izin bertanya. Jika seorang wanita haid 

biasanya 6-7 hari.. dihari ke 7 masih tampak darah kuning, apakah darah tersebut 

dikategorikan darah haid juga? berdasarkan penjelasan ustadz kemarin, darah kuning 

kan termasuk darah lemah. apakah hal tersebut masuk kategori darah haid atau darah 

isti'adhah? Mohon penjelasannya lagi ustadz. Jazakallah khairan.  

Silakan menyimak kembali di video penjelasan. 

13. Assalamu'alaikum Ustadz. Sy mau tanya tentang haid. Sy kan KB pake IUD ya, Ust.. 

Nah, siklus nya ini jadi tdk menentu. Kadang bisa lbh dr 14 hari, klo udh lbh , sy 

langsung sholat. Yg mau sy tanyakan, sy blm lama bersih sekitar 1mingguan (baru 

bersih semingguan yang lalu). Dan sore ini, keluar lagi.. Sprti biasa, perut pun sakit 

sprti mau haid.. Apa ini haid lg ya Ust? Dan apa boleh sholat, dll? Karena jeda nya 

hanya seminggu dari haid sebelumnya. Maturnuwun 

Waalaikumsalam 

Saya blm bisa jawab pertanyaan ibu.. Karena saya tidak tahu: 

1. Kebiasaan haid ibu brp hari 

2. Darah yg keluar tsb brp lama 

3. Sifat darah yg keluar spt apa. 

Saya harap ibu membaca semua ketentuan ttg haid yg sudah kita bagikan dan jelaskan 

bbrp pertemuan lalu , semoga sdh bisa terjawab. 

14. Assalamu'alaikum.. (Saya baru menyimak materi pertama karena masuk kelas 

tidak sejak awal). Pada pembahasan pertama saya mau izin bertanya ustadz tentang 

wudhu. Saya pernah baca buku panduan di kampus yang mencantumkan bacaan2 

yang diucapkan saat melakukan wudhu. Saat membasuh wajah. Saat membasuh 

tangan, telinga dst. Pertanyaannya apakah hukum bacaan tersebut? Dan apakah ini 

termasuk dari penjelasan madzhab Imam Syafi'i. Mohon penjelasannya ustaz. 

Tidak disunnahkan secara khusus doa2 khusus. Tidak boleh meyakininya sbg sunnah 

Nabi atau diaajrkan secara khusus oleh syariah, karena tidak ada hadits nya. 

Berikut penjelasan an an Nawawi dan Ibn Sholah (kedua nya ulama mazhab Syafi'i 

terkemuka) : 

ال ن وي ق ي ال
 
ضة ف رو د اء هذا :ال ال ال صل  م ل ، أ ه ول ر ذك ي ي ع شاف جم  روا ال ال .ل ي وق

 
 ف

م ذب شر  م :ال ه ل ر ذك قدم ن، ي ت م ال ال ن وق صال  اب م :ال صح ل ي  ي ث ف ىه .حدي ت  .ان

15. Ustadz kalo niat wudlu apkah ada bacaan (lafaz)/doa khususnya? Dan hukum doa 

stelah wudlu apakh sunnah nya? Niat di dalam hati. Cara niat dilakukan saat basuh 

muka. Doa setelah wudhu hukum nya sunnah. 



16. Maaf ustadz, mau bertanya, jika suatu prodak, misalnya makanan kucing 

Mengandung bahan dari babi ustadz, apakah harus bersuci setelah menyebtuhnya 

ustadz? Terima kasih 

Iya, Jika salah satunya ada yg basah. 

17. Assalamualaikum ust. Ingin lebih meyakinkan diri soal haid. Kebiasaan haid saya 3-

5 hari. Namun sejak februari/maret (sy lupa pastinya) haid sya tidk lancar akibat 

pengaruh KB suntik. 

Alhamdulillah bulan agustus dan september haid seperti biasa. Namun dibulan 

september, dihari ke13 keluar darah (termasuk kdlm darah kuat) lagi layak nya haid. 

Kalo tidak salah faham, apakah benar keluar darah dihari ke13 tidk termasuk haid 

karena kebiasaan haid saya 3-5 hari, walau blm lewat dri 15 hari? 

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 

1. Jarak suci antara dua haid tdk boleh kurang dari 15 hari. 

2. Yg dimaksud hari ke 13 itu tanggal ke 13 atau hari ke 13 sejak keluar darah? 

3. Hari ke 13 haid atau tdk, belum bisa dijawab sblm tahu status rincian nya bagaimana. 

18. Darah berhenti di hari ke 5 haid. Selanjutnya bersih. 

Oiya ust, saat keluar darah (bukan darah haid / nifas), niat wudhu kan agar dibolehkan 

untuk sholat tp tidak bisa mensucikan karena selalu berhadas. Lalu ketika sudh bersih 

tidk keluar darah lagi, apakah sholat yg dikerjakan saat berhadas tersebut di ganti? 

Jadi bukan haid ya.. Krn lebih dari 15 hari. Shalat tdk diganti. Sdh sah 

19. Ustadz, suami istri yg sdh cerai, apakah boleh istri mnampakkan auratnya kpd 

mantan suaminya? Tidak boleh. Statusnya sama dg laki² manapun yg bukan mahram 

20. Ustadz utk pakaian keluar rumah. Misal kita udh pake jilbab/gamis, kemudian 

pake jaket yg otomatis jaket tuh posisiny diatas jilbab, tuh boleh? Karna dlu pernah 

dapat, katany boleh dgn syarat jaket yg resleting dibuka agar tidak terlihat samar 

apakah yg dipake jilbab/atau potongan? Boleh 

21. Wanita dilarang menggunakan parfum keetika keluar rumah, lalu bagaimana jika 

pakaian nya dicuci menggunakan pewangi, contoh seperti downy, molto, dll atau 

disetrika menggunakan pewangi pakaian seperti kispray, dll. apakah diperbolehkan 

dibawa keluar rumah? 

Jika masih kuat aroma wangi nya sehingga bisa tercium oleh orang lain yg ada di dekat 

nya, tidak boleh dipakaian keluar. 

22. Apakah menggubakan filter yg ada d handphone termasuk tabbaruj? Mengingt 

saat ini banyak sekali macam2 filter yg membuat penggunanya semakin cantik? 

Kalau soal filter foto, tidak masuk ke topik tabarruj. Masuk topik lain; topik edit foto.  



23. Jika jilbab adalah pakaian luar rumah. Lalu jika ada non mahrom didalam rumah, 

apakah boleh seorang wanita menutup aurat menggunakan pakaian berpotongan? 

Harus tetap pakai jilbab. 

24. Untuk mihna yg dikenakan bersamaan dgn jilbab(daleman saat memakai jilbab) 

bolehkah jika hanya memakai potongan bawahan saja ustadz? Dg syarat jilbab sangat 

tebal kainnya dan tdk longgar? 

Dalil ttg tdk wajibnya mihnah jika jilbab telah benar² longgar dan tebal adalah hadits di 

atas. Di mana Nabi perintahkan Usamah agar istrinya memakai baju rangkap-an agar tdk 

menggambarkan lekuk dan bentuk tubuh. Andai baju yg diberikan oleh Nabi tsb sangat 

tebal dan longgar, tentu Nabi tidak akan mengatakan "hendaklah dia memakai 

ghilalah/baju rangkap-an di bawahnya, karena aku takut baju itu menggambarkan 

bentuk tubuhnya".  

25. Mhn ijin mmastikan pemahaman terkait pakaian pr ketika keluar rumah terdiri 

dari Khimar dan Jilbab dg syarat tdk ketat (longgar) dan tdk menerawang (tebal), 

artinya mihnah bukanlah syarat wajib digunakan, hy sebatas afdoliyah/keutamaan 

saja. 

Menurut saya spt itu, dg syarat jilbab telah terpenuhi syarat ketebalan dan kelonggaran 

melebihi saat pakaian baju mihnah (نة ث ب م   (  ال

26. Maaf ustadz baju mihnah boleh ngga kaos dan celana panjang? Boleh 

27. Ustadz, bagaimana dengan pakaian adat jawa yg harus mengenakan jarik ya 

ustadz? Pakai jarik terus rangkap jilbab boleh. Jilbab dari kain jarik boleh. 

28. kalau boleh tlg diterangkan hukumnya Ustadz spy tmn2 yg membahas ini bisa 

diberi pemahaman juga Ustadz apakah diberlakukan hukum mihna dlm hal ini? 

Menurut saya, begini:  

a. Jika pakaian longgar dan tebal serta tidak menimbulkan masalah di lapangan, tentu 

tidak wajib pakai BH.  

b. Tentu lebih utama tetap pakai agar semakin rapet dan tertutup; semakin rapat dan 

tertutup semakin baik.  

c. Jika seorang wanita sengaja memlih BH jenis tertentu (saya tidak tahu) di mana BH 

tersebut justru semakin menampakkan keindahan tubuh nya, semakin tambah kelihatan 

--maaf -- menonjol, tentu tidak boleh pakai BH yg model tsb, bukan tidak boleh pakai BH.  

Jadi masalahnya di sini. Inilah konteks aslinya meme tsb (dalam bahasa Arab). Yg 

nerjemah tidak bisa bahsa Arab dg baik, sehingga malah jadi membuat geger. 

========================================================================

========================================================================

======================================================================== 



Pertanyaan dan Jawaban Kelas Fiqih Wanita Syafi'iyah 

Periode:  10-24 Oktober 2021 (Selesai) 

1. Dhea Anisa: mau bertanya. pakaian wanita TDK boleh memakai wangi wangian. 

apakah termasuk pewangi saat mencuci-mensetrika? (Kispray/Molto)maaf sebut merk 

Iya, tidak boleh dipakai di luar rumah jika aroma wanginya masih tercium oleh orang lain 

dari jarak dekat 

2. ABBekasi_Sakinah: afwan ustadz izin bertanya. 

 bagaimana pakaian kita kalau didepan kawan wanita non muslim.? 

Sama seperti di hadapan wanita Muslim. Memang ada sebagian ulama yg membedakan 

antara muslimah dan non muslimah 

3. Yeni M: Ustadz mau bertanya. Jilbab berarti pakaian yang wajib saat wanita keluar 

rumah yaa, bagaimana jika keluar ke depan rumah (teras) dan ada pagar yang 

tingginya menutup badan, apakah tetap menggunakan jilbab? Jika tidak terlihat dari 

luar , tidak wajib. 

4. Umi Y: ustadz apakah anak2 ketika kita pakaikan jilbab/Khimar dgn bentuk lucu2, 

semisal Khimar yg ada bentuk bando atau bentuk rambut yg dikepang, buah2an dll tuh 

termasuk tabarruj/mengajarkan tabarruj? Anak-anak tidak apa2. Wajar. 

5. Rahimin Encu: Terkait parfum bagaimana jika jilbabnya dilaundry ustd? krn jadi 

wangi? Iya, tidak boleh dipakai di luar rumah jika aroma wanginya masih tercium oleh 

orang lain dari jarak dekat 

6. Kresnowati: jadi wanita sama sekali tidak boleh menggunakan parfum? meski non 

alkohol? 

Iya benar, tapi saat di luar rumah atau saat bertemu dg laki² non Mahrom. Kalau di 

rumah sama keluarga mahrom tentu tidak masalah. Apalagi di hadapan suami, malah 

dianjurkan pake yg wangi² 

7. norlela: Saya masih keliru istilah jilbab. Adakah ianya sepotong kain yang tidak 

terpisah. Jika bajunya sudah longgar dan tidak nipis menutup seluruh badan dipakai 

dgn seluar yg Panjang dan longgar adakah sudah memadai? 

Jilbab yg dimaksud oleh ayat Al-Ahzab 59 adalah: Pakaian longgar yg menutup sekujur 

tubuh. Kalau potong² *tidak bisa disebut menutup sekujur badan*, tapi sebagian badan 

saja, sebagian yg lain di tutup dg potongan yg lain. 

8. Saudara laki² seayah tdk seibu, apakah trmasuk mahram? Mahram 

9. Mmbaca al quran di dlm rumah bg muslimah apakah wajib mnutup aurat scr 

smpurna? Tidak wajib, namun lebih me adab/sopan. 



10. Assalamualaikum.. Ustadz.. Izin bertanya.. Kebetulan rumah saya ada halaman 

belakangnya.. ... Dan dipagar sekelilingnya..Akn tetapi tetangga saya rumahnya 

tingkat.. Sehingga memungkinkan melihat kebelakanh rumah kami.. 

Apakah ketika saya menjemur pakiaian wajib meggunakan jilbab. Atau hanya 

menutup aurat saja? 

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

A. Boleh membuka aurat karena ada kebutuhan berobat. 

B. Bagian aurat yg boleh dibuka terbatas pada bagian yg akan diobati atau bagian 

tertentu yg proses berobat atau diagnosa mengharuskan untuk dibuka. Selainnya tidak 

boleh dibuka, sesuai kaidah: Hal yg boleh karena darurat/hajat dibatasi sesuai kadarnya. 

C. Oleh karena itu, wajib berobat kepada dokter yg sejenis, jika ada. Jika tidak ada, atau 

sulit, boleh berobat kepada dokter yg lawan jenis. 

D. Jika dokter dan pasien berbeda jenis, dan terjadi khalwat (di ruang pemeriksaan), 

maka perempuan harus disertai mahram/suami. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan: *Membuka aurat untuk semisal kepentingan 

perawatan kecantikan (bukan berobat) dan membuka aurat untuk semisal memasang 

alat kontrasepsi ADALAH HARAM, kecuali jika kondisi memaksa atau dalam kondisi yg 

setara dg kondisi berobat*. 

11. Mohon penjelasannya ttg mksd.. kondisi memaksa ato kondisi yg setara dg kondisi 

berobat (mohon diberikan contoh) Misalkan memasang alat kontrasepsi krn sdh 

memasuki usia resiko tinggi jika terjadi kehamilan ( >40 th) apakah termasuk? 

Jika masih ada cara lain, misalnya -maaf - dg senggama putus/azel atau memakai 

kondom, tentu tidak perlu memasang alat kontrasepsi. 

12. Misalkan berposisi sbg tenaga medis yg memberikan pelayanan pemasangan 

kontrasepsi misalkan IUD, berarti tdk boleh ya ustdz? Menurut saya tidak boleh. 

13. Assalam. Mohon maaf mungkin agak lari sedikit dari topik perbincangan. Andainya 

si suami sudah melafazkan cerai tanpa menyebut talak adakah sudah dianggap 

bercerai ye ustaz. 

Kata Cerai artinya sama dg mata talak. Kata talak serapan dari bahasa Arab, thalaq 

الق/  yg artinya lepas. Sehingga, kata "cerai" jika diucapkan suami kpd istrinya, spt ,ط

contoh di atas, maka telah jatuh talak/cerai, ada atau tidak ada niat untuk 

mencerai/mentalak. 

14. Ustadz ijin bertanya mengenai hukum nifas paska keguguran. Apakah semua darah 

keluar setelah keguguran terkategori darah nifas? Misal kehamilannya usia 8 minggu. 

Tidak. Jika usia kandungan belum sampai pada tahap pembentukan wujud manusia, 

darah yg keluar bukan nifas. 



Jika kandungan telah sampai pada tahan pembentukan manusia, darah yg keluar adalah 

nifas - jika memenuhi syarat 

Sebagian mazhab mensyaratkan agar darah dapat disebut sebagai nifas bila yg dilahirkan 

sudah berbentuk manusia (usia kisaran 80 hari) . 

Mazhab Syafi'i mengatakan: tidak harus sdh punya bentuk manusia, namun harus 

dipastikan bahwa yg keluar tsb adalah bakal bayi, meski blm berbentuk. 

Dalam fiqh ala mazahib Arbaah dikatakan: 

ية ) شاف  ال ا ال ال : ق ط  بر ش ي ي
 
فاس ف ن ظ ر أن ال لق ب ض ي د خ ل ال ل ض ت ل  ب  و

قة ل ضغة أو   بر م ل وأخ ق اب صل ب ن ا ال دم آدمي أ ال خارج ف قب ال ك   فاس ذل  ( ن

Darah fasad.. Wajib shalat spt biasa. Hanya saja jika keluar terus sehingga tak ada waktu 

jeda di mana darah tdk keluar dalam waktu yg cukup untuk shalat, maka hukumnya spt 

kasus salisul baul atau spt istihadhah; setiap mau shalat wajib wudhu, ganti pembalut, 

wudhu hanya boleh jika waktu shalat telah masuk, dan niatnya bukan menghilangkan 

hadats, tapi istibahah as-Shalah (agar boleh shalat) 

15. Punten ustadz, pembetukan manusia itu setelah usia kehamilan 40hari ya ustadz? 

16. Bismillah. Ustad, kalau suami sdh mengatakan cerai, mungkin krn sdg marah, bgmn 

cara utk rujuk kembali dan apakah hrs mengulang menikah? Jika itu kali pertama atau 

kedua, dan belum lewat masa indahnya, bisa rujuk tanpa harus akad baru, dg cara: 

1. Hadirkan dua orang saksi 

2. Suami mencuci kata rujuk: Saya telah merukuk istriku (misal istri tdk hadir). Kalau 

hadir: Saya rujuk dirimu. Masa iddah 

17. Mau tanya satu lagi, ustad. Ketika kita sdg sholat, tiba2 keluar mimisan. Apakah 

sholatnya dihentikan dulu ato boleh lanjut. Saya sering mengalami tiba2 mimisan, 

apalagi kalau udaranya panas ato bisa ada faktor lainnya yg bisa menjadi pemicu 

mimisan. 

Karena keluar darah, dan darah adalah najis, maka shalatnya batal jika keluar cukup 

banyak. Ukuran banyak di sini misalnya darah sampai menetes dan mengalir tidak hanya 

di area deket hidung. 

18. Afwan..menyambung pertanyaan ttg talak ustadz...pernah ada teman yg 

nanya,bgmn jika suami tdk ada mksd serius,pgn ngetes istri aja,nggak bnr2 pgn 

mtalak,apakah sdh jatuh talak ya ustadz? Tetap jatuh.. Talak tidak bisa dibuat 

mainan/coba². Haditsnya menyatakan: Serius atau gurauan, tetap serius. (HR. Tirmidzi) 

19. Ada yg berpendapat tdk jatuh talak jk tdk smp diurus k pengadilan. apakah benar 

demikian? Tidak benar. Secara syariah tetap jatuh. 

Memang, tidak akan dapat surat cerai kalau tidak diurus ke pengadilan. 



20. Ustad, hanya ingin klarifikasi, meskipun darah mimisan tdk sampai keluar diluar 

hidung, tetap hrs ambil wudhu? Darah dari selain jalan BAK dan BAB tidak batalkan 

wudhu. Hanya saja najis. Kalau masih di dalam hidung berarti sedikit, jadi dimaafkan, 

shalat tdak batal. 

21. berapa lama masa iddah? berdasarkan apa penentuan masa iddah? Tergantung 

golongan wanita. Ada rincian agak panjang 

22. Ustadz ijin konsultasi, Jika saat menyusui ternyata puting susu lecet n berdarah 

kemudian tertelan oleh bayi darah nya, apakah proses menyusui nya hrs di hentikan 

Krn khawatir memasukkan barang najis ke mulut bayi? Tidak, jika bisa dijeda bbrp saat, 

sampai tidk keluar darah. 

23. Jika menggendong bayi yg menggunakan popok(kemungkinan besar ada pipisnya) 

saat sholat bgmn? 

Anaknya dicegak saja agar tdk duduk di pangkuan atau tidak bergelayutan dg kita.. 

Sekedar nempel tdk apa², jika pempers tdk bocor. Jika diduduki, dan kita tahu di 

pempers ada pipis nya, dan kita tdk menghindari nya, shalat kita batal 

24. Assalamu'alaikum pak ustadzd mau bertanya tp munkin ini diluar tema. 

Pertanyaannya, mnrt islam kaffah klo memcuci ari2 bayi baru lahir itu spt apa ya? 

Apakah ada rangkaian yg hrs dilakonin atau biasa aja yg penting bersih lalu dikubur. 

Terkait dgn penggunaan asam garam & bunga 7 rupa apakah itu dibenarkan dlm islam, 

atau hanya tradisi saja? 

Matursuwun atas jwbn pak Ustadz. 

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 

Sependek pengetahuan saya tidak ada cara tertentu. Oleh sbb itu, tidak perlu dilakukan 

tradisi yg disebut di atas. Karena ari² , baik secara fiqh maupun realita nya tidak lebih 

sekedar benda mati. Jika tradisi² tsb diyakini sebagai syariat agama, justru jadi BID'AH. 

Jika diyakini akan begini dan begitu jika tdk dilakukan spt yg disebut di atas, justru 

bertentangan dg akidah 

25. Bismillah. Ustad, izin bertanya. Sampai sebatas mana panjangnya khimar? 

Kalau di Surah An Nur ayat 31, batasan khimar sampai menutupi dada. 

Maaf. Ya minimal menutupi area dada secara melingkar. 

 

(^_^) 

SELESAI 

================================= 

 


