Hukum Puasa Wanita Nifas Apabila Telah Suci Kemudian Kembali
Muncul Sedangkan Ia Masih Dalam Rentang Empat Puluh Hari
(Setelah Kelahiran)
HUKUM PUASA WANITA NIFAS APABILA TELAH SUCI KEMUDIAN DARAH KEMBALI
MUNCUL SEDANGKAN IA MASIH DALAM RENTANG EMPAT PULUH HARI (setelah
kelahiran)
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: Apabila wanita nifas telah suci dalam rentang waktu seminggu setelah
kelahiran, sehingga kemudian ia berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan
beberapa hari lamanya. Namun setelah itu, darah kembali muncul. Apakah pada kondisi ini,
ia harus berbuka? Dan apakah mengharuskannya untuk mengqadha hari-hari yang ia telah
berpuasa dan berbuka padanya?
Jawaban:
Apabila wanita nifas itu telah suci dalam empat puluh hari sehingga ia dapat berpuasa
beberapa hari namun kemudian darah itu kembali muncul dan ia masih dalam rentang empat
puluh hari, maka puasa wanita itu sah, namun wajib baginya meninggalkan shalat dan puasa
pada hari-hari di mana darah itu kembali muncul padanya. Karena itu adalah darah nifas
sampai ia kembali suci atau telah sempurna menjadi empat puluh hari.
Dan kapanpun ia telah menyempurnakan bilangan empat puluh hari (setelah kelahiran),
maka wajib baginya mandi meskipun belum melihat tanda suci. Karena empat puluh adalah
bilangan akhir wanita nifas menurut salah satu pendapat yang paling shahih di antara dua
pendapat para ‘ulama.
Adapun setelah itu, wajib baginya berwudhu tiap kali hendak shalat sampai darah itu
berhenti sebagaimana perintah Nabi shallallahu ‘alaihi was salam kepada wanita yang
mengalami istihadhah. Dan bagi suaminya boleh menggaulinya setelah bilangan empat
puluh hari meskipun belum terlihat tanda suci. Karena darah dan kondisi yang telah
disebutkan merupakan darah fasad (rusak) yang tidak menghalangi shalat dan puasa, juga
tidak menghalangi sang suami untuk berhubungan dengan istrinya.
Akan tetapi bila darah yang keluar setelah empat puluh hari itu bertepatan dengan kebiasaan
haidhnya, maka ia meninggalkan shalat dan puasa dan darah tersebut teranggap sebagai
haidh. Allah jualah Sang Pemberi tauﬁk.
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ﺣﻜﻢ ﺻﻮم اﻟﻨﻔﺴﺎء إذا ﻃﻬﺮت ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪم وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ
 ﻫﻞ ﺗﻔﻄﺮ ﻓﻲ،  ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪم، إذا ﻃﻬﺮت اﻟﻨﻔﺴﺎء ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﺛﻢ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن أﻳﺎﻣﺎ ً ﻣﻌﺪودة
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ؟ وﻫﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻗﻀﺎء اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻣﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﻓﻄﺮﺗﻬﺎ؟
 ﻓﺈن ﺻﻮﻣﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺪع اﻟﺼﻼة، إذا ﻃﻬﺮت اﻟﻨﻔﺴﺎء ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﺼﺎﻣﺖ أﻳﺎﻣﺎ ً ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ
 وﻣﺘﻰ أﻛﻤﻠﺖ اﻷرﺑﻌﻴﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺼﻴﺎم ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﺎد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪم ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻔﺎس ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻬﺮ أو ﺗﻜﻤﻞ أرﺑﻌﻴﻦ
 وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﻮﺿﺄ ﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ، اﻟﻐﺴﻞ وإن ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻄﻬﺮ ؛ ﻷن اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺎس ﻓﻲ أﺻﺢ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 وﻟﺰوﺟﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ،  ﻛﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺤﺎﺿﺔ، ﺻﻼة ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪم
 وﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰوج ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ، اﻷرﺑﻌﻴﻦ وإن ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻄﻬﺮ ؛ ﻷن اﻟﺪم واﻟﺤﺎل ﻣﺎ ذﻛﺮ دم ﻓﺴﺎد ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺼﻼة وﻻ اﻟﺼﻮم
 واﻟﻠﻪ وﻟﻲ. ً  ﻟﻜﻦ إن واﻓﻖ اﻟﺪم ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪع اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﺗﻌﺘﺒﺮه ﺣﻴﻀﺎ. ﺑﺰوﺟﺘﻪ
. اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
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