
HUKUM BERWUDHU SETIAP KALI DATANG WAKTU SHOLAT  

BAGI WANITA MUSTAHADHOH 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” mendefinisikan darah 

istihadhoh adalah : 
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“Terus menerus dan mengalirnya darah kewanitaan bukan pada waktu-waktu 

kebiasaan Haidnya”. 

Jadi darah Istihadhoh adalah darah penyakit yang menimpa kepada seorang 

wanita diluar kebiasaan waktu Haidhnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah � 

menjelaskan bahwa hal tersebut adalah seperti peluh, sehingga wanita 

Mustahadhoh tetap diwajibkan sholat dan puasa serta yang lainnya seperti 

kondisi wanita normal pada umumnya. Nabi � bersabda : 
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“Jika mendapatkan darah Haidh yaitu darah hitam yang sudah diketahui, maka 

berhentilah mengerjakan sholat, namun jika darah lain (darah Istihadhoh), 

berwudhulah lalu sholat karena itu adalah peluh” (HR. Abu Dawud, Nasa’I dan 

selainnya dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

 

II. SEBAGIAN ULAMA MELEMAHKAN RIWAYAT “BERWUDHU SETIAP 

KALI SHOLAT” 

 

Dalam sebuah hadits, Nabi � memerintahkan kepada wanita 

Mustahadhoh untuk berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Imam 

Bukhori dalam “Shahihhnya” dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah � : 
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“Fatimah binti Abi Hubaisy � mendatangi Nabi � lalu berkata : “Wahai 

Rasulullah, aku adalah wanita yang keluar darah Istihadhoh dan tidak pernah suci 

(berhenti darahnya), apakah aku harus meninggalkan sholat? Rasulullah � 

menjawa : “jangan, itu hanyalah peluh bukan darah Haidh, jika engkau 

mendapatkan Haidh maka tinggaklan sholat, namun jika telah selesai Haidhnya 

(Namun darah Istihadhoh masih tetap keluar-pent.) maka mandilah karena selesai 

haidh lalu tetap sholat”. 

Berkata Bapakku (Urwah bin Zubair) : ‘lalu engkau (Fatimah) berwudhulah untuk 

setiap kali sholat, hingga datang waktu sholat tersebut’”. 

Para ulama seperti Imam Az-Zailaa’i dalam “Nashbuh Rooyah” (1/68) 

mengatakan bahwa perkataan Hisyam bin Urwah dari Bapaknya disini, bukan 

Mu’alaq (tidak disebutkan awal sanadnya) dan juga tidak terhenti sampai 

kepada Urwah bin Zubair, berikut perkataan beliau : 
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“sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan “Lalu berwudhulah kamu untuk 

setiap sholat” adalah ucapan Urwah. Maka dijawab bahwa hal ini adalah 

ucapan Nabi � namun perowi me-mualaq-kannya, (buktinya) seandainya ini 

ucapan Urwah tentu beliau akan berkata : ‘lalu dia (wanita Mustahadhoh) 

berwudhu untuk setiap sholat’. Maka ketika ucapannya adalah “berwudhulah 

kamu (wanita)”, ini sesuai dengan lafadz sebelumnya dan juga Imam Tirmidzi 

meriwayatkannya dan menshohihkannya, namun tidak menjadikannya 

sebagai ucapan Urwah, tapi (sebagai Sabda Nabi �) dengan lafadz : “jika telah 

selesai hadihmu, maka mandilah karena darah haidh tersebut dan sholat, 

berwudhulah kamu setiap hendak sholat, hingga datang waktu sholatnya””. 

Ulama yang dimaksud oleh Imam Az-Zailaa’I, diantaranya adalah Imam 

Muslim, beliau berkomentar dalam “Sahihnya” (no. 780) : 

/ )�	  u� �M  ��'��M �5#I c#��v F7������v c,#��M ��H&����a �q��&� �.  
“Dalam riwayat Hammaad bin Zaid terdapat tambahan huruf yang kami 

tinggalkan untuk menuliskannya”. 



Yang dimaksud ditinggalkan oleh Imam Muslim untuk meriwayatkannya 

adalah tambahan “berwudhu setiap sholat”, sebagaimana diterangkan oleh Al 

Hafifz Ibnu Rojab dalam “Fathul Bari Syaroh Bukhori” (2/103).  

Imam Baihaqi pun dalam “Sunannya” (no. 577) menilai tambahan ini “ ��#$�� 
c!�w+Fp#%�3” (tidak terjaga/Syadz). Masih dalam kitabnya yang sama (no. 1708) 
Imam Baihaqi menukil komentar Imam Abu Dawud : 
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“Abdus Shomad ibnu Abdil Warits meriwayatkan dari Sulaiman bin Katsir 

sabda Nabi � : “berwudhulah kamu untuk setiap sholat”. Ini adalah kesalahan 

Abdus Shomad dan ucapannya adalah perkataan Abul Waliid”. 

Imam Baihaqi berkata : ‘riwayat Abul Waliid juga syadz’. 

Deretan ulama lainnya adalah Imam Nasa’I, beliau berkata dalam “Sunannya” 

(no. 219) : 
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“Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits dengan lafadz 

“Berwudhulah kamu” selain Hammaad bin Zaid. Telah diriwayatkan lebih 

dari satu perowi dari Hisyam tanpa disebutkan lafadz “Berwudhulah kamu”. 

Imam Romahumurzi setelah meriwayatkan hadist dengan lafadz tambahan ini 

menukil komentar Abu Abdur Rokhman Al Muqri’ : 
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“Aku mendengar Abu Hanifah berkata : ‘tidak boleh bagi seseorang berfatwa 

dengan hadits ini tentang wanita Mustahadhoh’”. 

Imam Ibnu Abdil Hadi dalam “Taftihut Tahqiiq” (no. 312) menukil perkataan 

Imam Al-Laalika’I : 
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“Sabda Nabi � : “Berwudhulah kamu setiap kali sholat adalah perkataan 

Urwah, demikian yang dikeluarkan dalam “Shahihain”. Hisyam berkata, 



Bapakku (Urwah) berkata : ‘lalu berwudhulah kamu setiap kali sholat hingga 

datang waktunya’”. 

 

III. TAKHRIJ HADITS “BERWUDHU SETIAP KALI SHOLAT” 

 

Sebagaimana sebelumnya hadits dengan lafadz tambahan “berwudhulah 

kamu (wanita Mustahadhoh) setiap kali hendak sholat” telah dikeluarkan oleh 

Imam Bukhori dalam “Shahihnya” (no. 228) secara Mu’alaq dari perkataannya 

Imam Urwah bin Zubair. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” membantah 

sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadits ini Mu’alaq, beliau 

rohimahulloh  berkata : 
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“Disini kami menyanggah pendapat ulama yang menyatakan bahwa 

tambahan ini adalah ‘Mudraj’ (sisipan) dan yang menyatakan bahwa ini 

hanya ucapannya Imam Urwah. Namun Abu Mu’awiyah tidak bersendirian 

dalam hal ini, telah diriwayatkan oleh Imam Nasa’I dari jalan Hammaad bin 

Zaid dari Hisyam, namun (Imam Nasa’i) menyangka bahwa Hammaad 

bersendirian dalam meriwayatkan tambahan ini. Imam Muslim juga 

mengisyaratkan hal ini, namun yang benar bukan seperti itu, Imam Darimi 

telah meriwayatkan dari jalan Hammaad bin Salamah dan Imam As-Sirooj 

dari jalan Yahya bin Sulaim keduanya meriwayatkan dari Hisyam (dari 

Bapaknya, Urwah tambahan tersebut)”. 

Imam Daruquthni dalam “Sunannya” (no. 802) menyatakan bahwa : 
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“Abu Mu’awiyah menambahkan ia berkata, Hisyaam berkata, Bapakku 

(Urwah) berkata : disebutkan lafadznya”. 

Imam Baihaqi dalam “Sunannya” (no. 1687) juga menilai perkataan Urwah ini 

shahih, beliau rohimahulloh  berkata : 
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“Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam “Shahihnya” dari Yahya bin Yahya 

tanpa adanya ucapan Urwah tersebut. Ucapan Urwah adalah Shahih”. 



Kesimpulannya tambahan riwayat ini adalah hadits Maqtu, karena 

Urwah bin Zubair adalah salah seorang Tabi’I Pertengahan dan 

riwayat yang berhenti sampai ke Tabi’I dalam Ilmu Mustholah 

dinamakan riwayat ‘Maqtu’. 

Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa tambahan ini “marfu” sampai 

kepada perkataan Nabi �. Imam Az-Zailaa’I sebagaimana dinukil sebelumnya 

berkata : 

“sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan “Lalu berwudhulah kamu untuk 

setiap sholat” adalah ucapan Urwah. Maka dijawab bahwa hal ini adalah 

ucapan Nabi � namun perowi me-mualaq-kannya, (buktinya) seandainya ini 

ucapan Urwah tentu beliau akan berkata : ‘lalu dia (wanita Mustahadhoh) 

berwudhu untuk setiap sholat’. Maka ketika ucapannya adalah “berwudhulah 

kamu (wanita)”, ini sesuai dengan lafadz sebelumnya dan juga Imam Tirmidzi 

meriwayatkannya dan menshohihkannya, namun tidak menjadikannya 

sebagai ucapan Urwah, tapi (sebagai Sabda Nabi �) dengan lafadz : “jika telah 

selesai hadihmu, maka mandilah karena darah haidh tersebut dan sholat, 

berwudhulah kamu setiap hendak sholat, hingga datang waktu sholatnya””. 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Hadi dalam 

“Taftihut Tahqiiq” (no. 312) sebagai berikut : 
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“Kami katakan : ‘telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagaimana yang 

telah kami riwayatkan dan beliau menghukuminya sebagai hadits Shahih, 

kemudian juga tidak mungkin ini adalah ucapan Imam Urwah dari 

pribadinya sendiri, sekiranya ini adalah ucapan Imam Urwah, tentu lafadznya 

: “lalu dia (wanita Mustahadhoh) berwudhu setiap kali sholat”, maka ketika 

lafadznya : “Berwudhulah kamu (wanita Mustahadhoh)” serasi dengan lafadz 

hadits sebelumnya (tanpa tambahan ini)”. 

Ulama lain yang mendukung pernyataan ini adalah Imam Ibnu Turkumaaniy 

dalam “Jauharul Nuqoo” (1/344-345) : 
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“Dua perowi Hammaad (Hammaad bin Zaid dan Hammaad bin Salamah) dan 

selain keduanya telah menyambungkan sanadnya bahwa tambahan ini adalah 

sabda Nabi �, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika valid sanadnya 

bahwa ini adalah ucapan Urwah, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa 

beliau mendengarnya (secara marfu) dan pada kesempatan lain beliau 

memberikan fatwa dengannya. Ini lebih utama ketimbang menjadikan hal ini 

sebagai kesalahan riwayat yang bersambung sampai kepada Nabi �. 

Bagaimana tidak? Telah datang riwayat yang marfu’ selain dari jalannya 

Hisyam dari Urwah sebagaimana yang telah berlalu”. 

Memang benar hadits dengan lafadz tambahan berwudhu bagi wanita 

Mustahadhoh diriwayatkan sebagai ucapan Marfu Nabi � melalui jalan-jalan 

sebagai berikut : 

1. Imam Baihaqi dalam “Sunan Kubro” (1/346), Imam Daruquthni dalam 

“Sunannya” (no. 830) meriwayatkan dari jalan Ismail bin Abi Kholid dari 

Asy-Sya’biy, sedangkan Imam Abdur Rozaq dalam “Mushonaf” (no. 1170) 

meriwayatkan dari jalan Ma’mar dari ‘Aashim bin Sulaiman dari Qumoir –

istrinya Masruq dari Aisyah �, beliau berkata : 
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“Bahwa Fatimah mendatangi Nabi � lalu berkata : ‘Wahai Rasulullah, aku 

adalah wanita Mustahadhoh’. Nabi � bersabda : “itu hanya peluh, maka 

perhatikanlah hari Quru’ (Haidh) mu, jika telah melewatinya maka mandilah 

dan minyakilah lalu berwudhu tiap kali sholat”. 

Imam Daruquthni berkomentar setelahnya : 
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“dan menurut ulama bahwa Ismail dalam sanad ini meriwayatkan secara 

mauquf (dengan Lafadz) : “Wanita Musthahadhoh meninggalkan sholat pada 

hari Haidhnya, lalu ia mandi dan berwudhu tiap kali sholat”. 

2. Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 298) , Imam Tirmidzi dalam 

“Sunannya” (no. 125), Imam Ahmad dalam “Musnadnya” (no. 24145), 

Imam Baihaqi dalam “Ma’rifatul Asyar” (no. 573), Imam Ishaq bin 

Rohawiyah dalam “Musnadnya” (no. 564), Imam Ibnu Abi Syaibah dalam 



“Mushonafnya” (1/150) meriwayatkan dari jalan Waki’ dari Al ‘Amasy dari 

Habiib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah � bahwa beliau berkata : 
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“Bahwa Fatimah Binti Hubaisy mendatangi Nabi � lalu disebutkan ceritanya 

dan Nabi � bersabda : “lalu mandilah, kemudian berwudhu untuk tiap kali 

sholat”. 

Imam Tirmidzi berkomentar setelah menulis hadits ini : 
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“dalam bab ini ada juga riwayat dari Ummuu Salamah. Imam Abu Isa 

(Tirmidzi) berkata : ‘hadits Aisyah � “telah datang Fatimah” adalah hadits 

Hasan Shahih. Ini adalah ucapan lebih dari satu orang ulama baik dari 

kalangan Sahabat maupun Tabi’in dan juga ini adalah pendapatnya Sufyan 

Ats-Tsauri, Malik, Ibnul Mubarok dan Syafi’I yakni bahwa wanita 

Mustahadhoh jika telah melewati hari haidhnya hendaknya ia mandi dan 

berwudhu tiap kali sholat”. 

Demikian juga Imam Baihaqi berkomentar setelahnya : 
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“Imam Ahmad berkata : ‘perowi selain Waki’ menambahkan lafadznya : 

“Sesungguhnya tetesan darah karena tertahan”. Ini adalah hadits lemah 

dilemahkan oleh Imam Yahya bin Sa’id Al Qohthon, Imam Ibnul Madiiniy, 

Imam Yahya bin Ma’in dan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata : ‘Habiib bin 

Abi Tsabit tidak mendengar dari ‘Urwah bin Zubair sedikitpun’. Imam 

Abu Dawud berkata : ‘hadits Al A’masy dari Habiib adalah lemah, 

diriwayatkan oleh Ja’far bin Ghiyats dari Al A’masy. Diriwayatkan oleh 

Ayyub Abul ‘Alaa’ dari Al Hajaaj bin Arthooh dari Ummu Kultsum dari 

Aisyah � dari Ibnu Syubrumah dari istrinya Masruuq dari Aisyah � dari 

Nabi �’. Imam Abu Dawud berkata : ‘Hadits Ayyuub Abul ‘Alaa’ lemah 

tidak shahih diriwayatkan oleh ‘Ammaar bin Mathor dari Abu Yusuf dari 

Ismail bin Abi Khoolid dari Asy-Sya’biy dari Qumair Istrinya Masruuq dari 

Aisyah � secara Marfu’. Imam Abul Hasan Daruquthni berkata : ‘Ammaar 

bin Mathor bersendirian dalam meriwayatkannya dan ia perowi yang 

lemah dari Abu Yusuf. Menurut ulama (yang benar) dari Ismail dengan 

sanad ini secara Mauquf’. 

3. Imam Thohawi dalam “Misyakalul Atsar” (no. 2295), Imam Romahumurzi 

dalam “Al Haditsul Fasil” (no. 187) meriwayatkan dari jalan Abu Hanifah 

dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah � semakna dengan 

riwayat diatas.  

Kedudukan sanad : Sebagaimana dapat dilihat semua perowinya adalah 

tsiqoot. 

4. Imam Thohawi dalam “Misyakalul Atsar” (no. 2296) meriwayatkan dari 

jalan Hammaad bin Zaid dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah � dengan 

lafadz : 

R"$%��� !�G�) !HI� �� K$LM X R�42) lH�� /?@ P� �$?6 Q?�	 X R��S)  :�� �+�� 
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“Fatimah binti Hubaisy mengalami Istihadhoh lalu ia bertanya kepada Nabi � 

: ‘Wahai Rasulullah aku Istihadhoh tidak suci, apakah aku harus meninggalkan 



sholat?’ Rasulullah � menjawab : “itu hanyalah peluh bukan Haidh, jika 

engkau mengalami Haidh maka tinggalkanlah sholat, jika telah selesai (namun 

masih Istihadhoh) maka mandilah karena bekas darah Haid tersebut, lalu 

berwudhu karena itu adalah peluh bukan Haidh”. 

Kedudukan sanad : Para perowinya tsiqoh sebagaimana dapat dilihat. 

5. Masih dalam “Musykilul atsar” (no. 2296) dari jalan Hammaad bin 

Salamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah � semakna dengannya. 

Kedudukan sanad : Ini juga sama para perowinya tsiqoot. 

 

Juga terdapat syahid sebagai berikut :  

1. Kakek Adiy bin Tsabit 

diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam “sunannya” (no. 127), Imam Ibnu 

Majah dalam “Sunannya” (no. 669), Imam Ibnu Abi Ashim dalam “Al Ahad 

wal matsani” (no. 1917) dan Imam Thobroni dalam “Mu’jam Kabir” (no. 

18397) semuanya dari jalan Syariik dari Abil Yaiqodhoon dari ‘Adiy bin 

Tasbit dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi � bersabda : 

» !=�%�2�� Ya 789�� ���� �W���^� h b2�a 4=+�a	 b0� 78@ �+9a	 i?9a	 «  
“Wanita Mustahadhoh meninggalkan sholat pada hari Haidhnya, lalu ia mandi 

kemudian berwudhu tiap kali sholat. (wajib baginya) sholat dan berpuasa”. 

Perowi dalam sanad ini : Abul Yaiqodhoon Utsman bin ‘Umair (w. 150 H) 

dinilai dhoif oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”, kemudian Bapaknya dan 

Kakeknya ‘Adiy bin Tsabit dinilai majhul oleh Imam Daruquthni. Imam 

Tirmidzi berkata setelah meriwayatkannya : 

�R&��4���	 �|'��%�3 #5�6 �A��r  u� �%&�� �R&?FS�) �} �6 �5#I cR�I��_ #5�6  �$�I�� #5�6  qN�� ��� ¥} �6 ��3 ����#�� 
#Q�?�) #,��#-�� *'��%�3 ����#�� �C#������	 c'��%�� � ��#+�̂ /�$#%�� �5#I J� -�3 T��� ����#�� *���H� � #Q�?�) &4�L#-��  ��I  

“aku bertanya kepada Muhammad (Imam Bukhori) tentang hadits ini, aku 

bertanya : ‘Adiy bin Tsabit dari Bapaknya dari Kakeknya siapa namanya? 

Maka Imam Bukhori tidak mengetahui namanya. Lalu aku menyebutkan 

kepada beliau bahwa Imam Yahya bin Ma’in mengatakan namanya Diinar, 

maka Imam Bukhori tidak mau menerima perkataan Imam Yahya”. 

2. Abdullah bin Amr �  

Syahid lainnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam “Mustadrok” (no. 

585) dari Abdullah bin ‘Amr � dari Nabi � beliau � bersabda : 

�t�� E�2pH��  �-I�� !?$� X 5�) C�� �W��� bL^ .�� iW) �A�G X ��	 Cv	�� �-I��� 
iW) !�¦§ !=�%�2�� b2��a i?9a	 X �() �WL?� ��� C4=+a b0� 78@ «  .  



“Wanita yang Nifas hendaknya menunggu selama 40 malam, ketika ia melihat 

suci sebelum 40 hari, maka ia telah suci. Namun jika melampaui 40 hari maka 

ini seperti wanita Mustahadhoh, Ia mandi dan sholat, jika darah masih 

mengalir berwudhulah tiap kali sholat”. 

Setelah meriwayatkan ini, Imam Al Hakim menilai sanadnya : 

» 	��6 5I �9�� �¨	 5I !_86 �2$� 53  �n �©${�� X �£�	 C��� �rA u��� 
�A�n �Ld-�3 «  

“’Amr ibnul Hushoin dan Muhammad bin ‘Alaatsah bukan perowi yang 

memenuhi syarat Bukhori-Muslim, aku hanya menyebutkan riwayat ini 

hanya sebagai penguat”. 

Juga diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam Kabir” (no. 1505) 

dengan sanad yang sama tapi dengan lafadz yang lebih panjang. 

3. Ummul Mukminin Ummu Salamah �  

Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari jalan Abu Kholid Al Ahmar dari Al 

Hajaj dari Nafi’ dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah � -Ummul 

Mukminin- secara marfu’ kepada Nabi seperti kisah Fatimah binti Hubaisy 

yang semakna dengan hadits Aisyah diatas. 

Semua perowinya dapat dijadikan hujjah. 

4. Jabir bin Abdullah �  

Imam Thobroni dalam “Mu’jam Ausath” (no. 1657) meriwayatkan dari 

jalan Bisyri ibnul Waliid, akhbaronaa Abu Yusuf Al Qodhi dari Abdullah bin 

Ali dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqiil dari Jabir � dari Nabi � bahwa 

Beliau � : 

�3� !=�%�2��  E+=+��I b0� 78@  
“memerintahkan wanita Mustahadhoh untuk berwudhu tiap kali sholat”. 

Imam Thobroni berkata setelah : 

� 	�� �rA u��� 56 �� �+�� iS��)�� +A	  :L6 P� 5I i?6 [� +I� ��+�  
“tidak diriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub Al Ifriqiy –Abdullah bin Ali- 

selain dari Abu Yusuf”. 

Semua perowinya shoduq selain Abdullah bin Muhmmad ada Layyin dalam 

hadits pada dirinya sebagaimana dinilai oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

5. Ummul Mukminin Saudah �  

Imam Thobroni dalam “Mu’jam Al Ausath” (no. 11240) meriwayatkan dari 

jalan Mauro’ bin Abdullah, akhbaronaa Al Hasan bin Isa, akhbaronaa 

Hafsh bin Ghityats dari Al ‘Alaa’ ibnul Musayyib dari Al Hakam bin ‘Utaibah 

dari Ja’far dari Saudah binti Zam’ah � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 



!=�%�2�� Ya 789�� ���� �W���^� ��� R��� \?ª �W$) X h b2��a 82� �M�	 X h 
4=+�a b0� 78@  

“Wanita Mustahadhoh meninggalkan sholat pada hari haidhnya yang ia duduk 

(tidak sholat) lalu ia mandi satu kali kemudian berwudhu setiap kali sholat”. 

Saudah � adalah Ummul Mukminin, semua perowinya tsiqoot, selain 

Ja’far dan Mauro’ belum saya temukan biografinya. 

 

Selain Marfu juga diriwayatkan secara Mauquf sebagai berikut : 

1. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonaf” (1/151) meriwayatkan Dari 

Jariir dari Mughiroh dari Asy-Sya’biy bahwa istri Masruq bertanya kepada 

Aisyah � tentang wanita Mustahadhoh? Aisyah � menjawab : 

4=+�a b0� 78@ i{�«	 i?9a	  
“berwudhulah ia tiap kali sholat , bergaulah dan sholatlah”. 

Semua perowinya tsiqoot, dalam lafadz lain dari jalan Abu Khoolid Al 

Ahmar dari Mujallid dan Dawud dari Asy-Sya’bi ia berkata : aku menyuruh 

istriku bertanya kepada istrinya Masruuq tentang wanita Mustahadhoh lalu 

ia menjawab bahwa Aisyah � pernah berkata : 

\?ª ���� �W���^� h b2��a 4=+�a	 b0� 78@  
“duduklah (tidak sholat) pada waktu Haidh, lalu mandi dan berwudhu tiap kali 

sholat”. 

Semua perowinya adalah tsiqoot selain Abu Kholid ia hanya ‘shoduq 

yukhthi’u’ sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

 

Juga diriwayatkan secara mursal oleh : 

1. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonaf” (1/) meriwayatkan dari Hafsh 

bin Ghiyats dari Al ‘Alaa’ ibnul Musayyib dari Al Hakam dari Abu Ja’far 

bahwa Nabi � : 

�3� !=�%�2�� ��� R"3 ���� �W���^� �� b2��a 4=+�a	 b0� 78@ i?9a	  
“Memerintahkan wanita Mustahadhoh jika telah melalui masa Haidhnya untuk 

mandi dan berwudhu tiap kali sholat kemudian baru ia sholat”. 

Abu Ja’far cicit Rasulullah � seorang Tabi’I, semua perowi lainnya 

tsioqoot. 

 



Kesimpulan : berdasarkan jalan-jalan riwayat diatas, maka penilaian para 

ulama yang mengatakan bahwa tambahan “Berwudhu tiap kali sholat bagi 

wanita Mustahadhoh” adalah ziyadah Tsiqoh (tambahan yang shahih) bukan 

Syadz (ganjil).  

 

IV. PENDAPAT ULAMA TERHADAP HADITS TERSEBUT 

 

Berikut deretan para ulama yang berhujjah dengan hadits ini : 

1. Imam Ibnu Rojab Al Hanbali dalam “Fathul Bari” (2/104) menukil deretan 

para ulama mulai dari kalangan sahabat dan setelahnya yang berpegang 

kepada pendapat diperintahkannya wanita Mustahadhoh untuk berwudhu, 

beliau rohimahulloh  berkata : 
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“telah diriwayatkan perintah bagi wanita Mustahadhoh untuk berwudhu 

setiap kali sholat dari sejumlah sahabat, diantara mereka : Ali bin Abi 

Tholib �, Muadz bin Jabal �, Ibnu Abbas �, Aisyah �. Ini juga 

pendapatnya Said ibnul Musayyib, Urwah, Abu Ja’far dan madzhabnya 

kebanyakan ulama, seperti : Sufyan Ats-Tsauri, Auza’I, Ibnul Mubarok, 

Abu Hanifah, Syafi’I, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan setelahnya. Namun 

diantara mereka ada yang mewajibkan wudhu setiap kali sholat seperti 

Syafi’I dan sebagian lagi berpendapat untuk berwudhu setiap waktu sholat 

artinya ia bebas mengerjakan sholat fardhu dan sunnah sampai habis 

waktu sholat (yang ia telah berwudhu selama belum batal karena sebab 

lain), ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur 

dari Ahmad serta ini juga pendapatnya Auza’I, Al Laits dan Ishaq”.  

2. Imam Tirmidzi sebagaimana nukilan diatas. 

3. Imam Az-Zailaa’I  

4. Imam Ibnu Turkumaaniy 



5. Imam Ibnu Abdil Hadi semuanya telah dinukil perkataannya 

6. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Syaroh Umdah. 

7. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Marom yang memasukan hadits ini 

dalam bab “Nawaaqidhul Wudhu” (pembatal-pembatal wudhu). 

8. Imam Ibrohim bin Muhammad dalam Manarus Sabiil 

9. Imam Ibrohim bin Muhammad Alus Syaikh dalam Fatawanya. 

10. Imam Ibnu Baz dalam Majmu Fatawanya 

11. Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya 

12. Imam Ibnu Utsaimin dalam Syaroh Mumti’ 

13. Imam Syinqithi dalam Syaroh Zaadul Mustaqni’. 

14. Dll. 

 

V. PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MASA BERLAKU WUDHUNYA 

WANITA MUSTAHADHOH 

 

Sebagaimana yang telah dinukil oleh Al Hafidz Ibnu Rojab Al Hanbali 

diatas bahwa mereka para ulama yang berpendapat bahwa wajib wudhu bagi 

wanita Mustahadhoh, berbeda pendapat tentang masa berlaku wudhunya 

tersebut sebagai berikut : 

1. Sebagian ulama berpendapat bagi wanita Mustahadhoh berwudhu untuk 

setiap kali mau mengerjakan sholat, alasan utamanya mereka 

menganggap bahwa darah Istihadhoh adalah pembatal wudhu, namun 

syariat memberikan keringan kepadanya dengan tetap dilakukan sholat 

setelah berwudhu tentunya. Imam Shon’ani dalam Subulus Salam (hadits 

no. 62) berkata : 
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“Ini adalah hujjah bahwa darah Istihadhoh adalah hadats yang termasuk 

pembatal wudhu, oleh karenanya syariat memerintahkan untuk berwudhu 

darinya tiap kali sholat, hanyalah wudhu mengangkat hukumnya karena 

sholat, artinya jika sholat telah selesai dikerjakan maka batalah 

wudhunya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama bahwa wanita 

Mustahadhoh berwudhu tiap kali sholat”.  

2. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita Mustahadhoh cukup 

berwudhu tiap waktu sholat, maksudnya misalnya wanita Mustahadhoh 

telah masuk waktu dhuhur, maka ia wajib berwudhu lalu ia boleh 



mengerjakan sholat wajid dhuhur dan sholat-sholat sunnah lainnya pada 

waktu dhuhur sampai habis waktunya yaitu dengan masuknya waktu 

sholat ashar, selama ia belum batal wudhunya karena melakukan 

pembatal wudhu lainnya. Imam Shon’ani masih dalam kitabnya yang 

sama menyebutkan alasan pendapat ini : 
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“Al Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat  bahwa ia berwudhu untuk 

tiap waktu sholat, maksudnya wudhu dikaitkan dengan wudhunya yang 

artinya ia melakukan sholat pada waktu tersebut dan sholat-sholat sunnah 

sekehendaknya dan boleh baginya menjamak 2 sholat fardhu karena 

adanya udzur. Mereka beralasan bahwa hadits (berwudhu tiap kali sholat-

pent.) adalah Mudhof yang Taqdirnya (diperkirakan adanya kalimat yang 

hilang-pent.) adalah tiap waktu sholat. Namun harus terdapat indikasi 

yang (seandainya-pent.) harus ditakdirkan. Penulis “Asy-Syarh” telah 

mengomentari bahwa mereka membebani diri ketika menyebutkan 

qorinahnya lalu penulis melemahkan qorinah tersebut”. 

Selain itu mereka beralasan juga dengan makna yang benar dari firman 

Allah � dalam surat Al Isroo (17) ayat 78 : 

�Q ̂�� �7��?'9�� F�� � �+ �\#�'{��  
“Dirikanlah sholat (pada waktu) tergelincirnya matahari”. 

Kata mereka “Liduluuki” yakni “liwaqti duluuki”. 

Dalil mereka yang lain lagi adalah sabda Nabi � dengan lafadz : 

i <'=�+�a  R&̂ �+ � >bF� c7��?�@  
“berwudhulah kamu (wanita Mustahadhoh) tiap kali waktu sholat”. 

Tambahan ini diriwayatkan hanya melalui jalan Imam Abu Hanifah dari 

Hisyam dari Urwah bin Zubair dari Aisyah � dalam kisah Fatimah binti 

Hubaisy � dengan lafadz ini.  

Imam Al Mubarokfuuriy mengomentari riwayat ini dalam kitabnya 

“Tuhfatul Ahwadzi” (1/151) : 
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“Al Hafidz (Ibnu Hajar) berkata : ‘jika engkau berkata, penulis “Al 

Hidayah” berpendapat : ‘kami berpegang dengan sabda Nabi � bahwa 

wanita Mustahadhoh hendaknya berwudhu tiap waktu sholat’. Aku (Ibnu 

Hajar) berkata : ‘Al Hafidz Az-Zaila’iiy berkata dalam “Takhrijul Hidayah” 

: ‘hadits ini aneh sekali’. Jika engkau masih menyanggah : ‘Imam Ibnul 

Hamaam berkata dalam “Fathul Qodiir” menukil dari syaroh Mukhtashor 

Thohawi telah diriwayatkan Imam Abu Hanifah dari Hisyam bin Urwah 

dari Bapaknya dari Aisyah � bahwa Nabi � berkata kepada Fatimah binti 

Abi HUbaisy � : “Berwudhulah kamu setiap waktu sholat”. Maka tambahan 

lafadz ini menunjukan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi � : 

“berwudhulah kamu tiap kali sholat” adalah “berwudhulah kamu tiap waktu 

sholat”. 

Aku ) Ibnu Hajar berkata : ‘perkataan ini benar seandainya lafadz ini telah 

datang dengan jalan yang terjaga (baca Shohih), tentunya ia akan menjadi 

dalil sesuai yang diinginkan oleh kalian. Namun untuk menilai lafadz ini 

terjaga ada kritikan, karena jalan-jalan yang shohih semuanya datang 

dengan riwayat “Berwudhulah kamu tiap kali sholat”. Adapun lafadz ini 

(riwayat tiap waktu sholat) tidak ada satupun yang berasal dari jalan-jalan 

tersebut (kecuali-pent.) Imam Abu Hanifah telah menyendiri dalam 

meriwayatkannya, sedangkan beliau (Imam Abu Hanifahdalam masalah 



hadits-pent.) adalah seorang perowi yang jelek hapalannya sebagaimana 

ditegaskan oleh Al Hafidz Ibnu Abdil Bar. Wallohu A’lam. 

  

Pendapat yang rajih berdasarkan pemaparan diatas, kami cenderung 

untuk menerima pendapatnya mayoritas ulama bahwa bagi wanita 

Mustahadhoh wajib berwudhu tiap kali sholat. Wallohu A’lam. 

 

VI. KESIMPULAN 

 

1. Hadits tambahan berwudhu bagi wanita Mustahadhoh shahih dengan 

penilaian dari mayoritas para ulama. 

2. Sebagian ulama mewajibkan wudhu bagi wanita Mustahadhoh setiap kali 

sholat, sebagian lagi mewajibkan cukup pada awal waktu masuknya 

sholat, sebagian lagi hanya men-sunah-kannya saja dan sebagian lagi 

tidak mewajibkannya. Namun untuk keluar dari perselisihan sebaiknya 

bagi wanita Mustahadhoh untuk memperbahurui waudhunya setiap kali 

hendak sholat selama darahnya masih mengalir, disamping itu juga 

memperbahurui wudhu setiap kali hendak sholat dalam kondisi normal 

tanpa ada yang membatalkannya adalah termasuk amalan yang 

disunahkan. 

3. Sebagian ulama memasukan darah Istihadhoh termasuk pembatal wudhu. 

 


