Hukum Puasa Wanita Haidh Apabila Telah Suci Sebelum Terbit Fajar

HUKUM PUASA WANITA HAIDH APABILA TELAH SUCI SEBELUM TERBIT FAJAR
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: Apabila wanita yang berhaidh telah suci sebelum fajar dan mandi, bagaimana
hukum (puasa) nya?
Jawaban:
Puasa wanita tersebut sah apabila ia yakin telah suci sebelum fajar terbit. Yang penting
wanita itu yakin bahwa ia telah suci. Karena sebagian wanita menyangka bahwa dirinya telah
suci padahal belum suci. Oleh karenanya, dahulu para wanita mendatangi ‘Aisyah
radhiyallahu ‘anha sambil membawa kapas sehingga mereka memperlihatkan tanda suci
kepadanya. ‘Aisyah berkata kepada mereka:
“Janganlah kalian tergesa (menganggap suci) hingga melihat cairan putih.”
Maka wajib atas seorang wanita untuk tenang, tidak tergesa-gesa hingga benar-benar yakin
bahwa ia telah suci.
Apabila telah suci maka ia berniat berpuasa meskipun belum mandi kecuali setelah fajar
terbit. Namun wajib pula atasnya untuk tetap memperhatikan shalat, sehingga ia bersegera
mandi untuk menunaikan shalat fajar (shubuh) tepat pada waktunya.
Telah sampai kepada kami bahwa ada sebagian wanita yang telah suci setelah fajar terbit
dan sebelum fajar terbit, akan tetapi ia mengakhirkan mandi hingga setelah matahari terbit
dengan alasan ingin mandi lebih sempurna, lebih bersih, dan lebih suci. Maka ini adalah
tindakan yang salah, baik itu di bulan Ramadhan maupun di selain bulan Ramadhan. Karena
yang wajib bagi wanita tersebut adalah bersegera dan mandi guna menunaikan shalat tepat
pada waktunya. Kemudian ia bisa meringkasnya dengan mandi wajib saja guna menunaikan
shalat. Dan bila ia suka untuk menambah bersuci dan bebersih diri setelah matahari terbit,
maka tidak ada masalah baginya.
Dan semisal wanita haidh ini adalah orang yang junub dan belum mandi kecuali setelah fajar
terbit. Maka tidak ada masalah baginya dan puasanya tetap sah. Seperti seorang lelaki yang
mengalami junub dan belum mandi kecuali setelah fajar terbit dalam keadaan ia sedang
berpuasa, maka tidak ada masalah padanya. Karena telah tsabit dari Nabi shallallahu ‘alaihi
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was salam bahwa beliau mendapati fajar dalam keadaan junub dari istrinya, maka ia tetap
berpuasa dan mandi setelah fajar terbit. Wallahu a’lam.
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/441
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
********************************
ﺣﻜﻢ ﺻﻴﺎم اﻟﺤﺎﺋﺾ إذا ﻃﻬﺮت ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ
إذا ﻃﻬﺮت اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ واﻏﺘﺴﻠﺖ ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ؟
ﺻﻮﻣﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ إذا ﺗﻴﻘﻨﺖ اﻟﻄﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ  ،اﻟﻤﻬﻢ أن اﻟﻤﺮأة ﺗﺘﻴﻘﻦ أﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮت ؛ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻈﻦ أﻧﻬﺎ
ﻃﻬﺮت وﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﻬﺮ  ،وﻟﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺮﻳﻨﻬﺎ إﻳﺎه ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬﺮ ،
) .ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻬﻦ ) :ﻻ ﺗﻌﺠﻠﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻳﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺄﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻴﻘﻦ أﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮت ﻓﺈذا ﻃﻬﺮت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي اﻟﺼﻮم وإن ﻟﻢ ﺗﻐﺘﺴﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ،
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ً أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺼﻼة ﻓﺘﺒﺎدر ﺑﺎﻻﻏﺘﺴﺎل ﻟﺘﺼﻠﻲ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ  ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻄﻬﺮ ﺑﻌﺪ
ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ وﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﺧﺮ اﻻﻏﺘﺴﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻏﺴﻼ ً أﻛﻤﻞ
وأﻧﻈﻒ وأﻃﻬﺮ  ،وﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﻻ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ؛ ﻷن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺒﺎدر وﺗﻐﺘﺴﻞ ﻟﺘﺼﻠﻲ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ
ﺛﻢ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻷداء اﻟﺼﻼة  ،وإذا أﺣﺒﺖ أن ﺗﺰداد ﻃﻬﺎرة وﻧﻈﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻼ ﺣﺮج
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻐﺘﺴﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻮﻣﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؛ ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ
.اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻔﺠﺮ وﻫﻮ ﺟﻨﺐ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﻓﻴﻘﻮم وﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ  ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ
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