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Ketentuan Darah Haid dan Istihadhah 

Oleh : Hajar Huwaida 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Ibnu Nujaim Al-Hanafi berkata, "Ketidaktahuan seseorang mengenai masalah haid jauh 

lebih berbahaya daripada ketidaktahuan seseorang tentang masalah selainnya."
1
 Berangkat dari 

perkataan inilah penulis berinisiatif untuk membahas masalah ini. Jika wanita tidak benar-benar 

memahami masalah haid, tentu akan berpengaruh pada sholat dan puasa yang ia tinggalkan, 

padahal keduanya merupakan kewajiban mutlak seorang manusia hingga akhir hayat. 

Untuk itulah makalah ini disusun, semoga hadirnya dapat memberi manfaat kepada 

penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan darah haid 

2. Bagaimana ketentuan darah istihadhah? 

3. Bagaimana hukum seputar taqathu'? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui ketentuan darah haid 

2. Mengetahui ketentuan darah istihadhah 

3. Memahami hukum seputar taqathu' 

D. Manfaat Penulisan 

1. Secara teoritis 

a. Mengetahui dan memahami ketentuan darah haid dan istihadhah. 

b. Memahami hukum seputar taqathu'. 

2. Secara praktis 

a. Mampu menyikapi dan menentukan jenis darah yang keluar dari farji seorang 

wanita. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Definisi  

Haid menurut bahasa berasal dari kata kerja  َضَ يَ حَ ي ََ-َاضَ ح  yang artinya mengalir.
2
 

Menurut ulama' fuqoha', haid adalah istilah untuk darah yang keluar dari rahim wanita dalam 

kondisi sehat _bukan karena melahirkan, dengan kadar tertentu dan di waktu tertentu.
3
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Haid tidak hanya berlaku bagi seorang wanita, namun juga berlaku pada ketiga jenis 

hewan, yaitu; kelelawar, anjing hutan, kelinci.
4
 Hanyasaja, mereka tidak memiliki siklus tertentu 

sebagaimana kaum wanita. 

Istihadhah secara bahasa artinya berlanjutnya keluar darah setelah masa haid yang 

biasa.
5
Adapun definisi istihadhah secara syar'i tidak jauh berbeda dengan maknanya secara 

bahasa, yakni mengalirnya darah yang berasal dari rahim diluar waktu haid dan nifas.
6
 

B. Dasar hukum 

Allah berfirman, 

َ َو  َ و  ل  أ  س  ي  ى...ذ  أ   وَ ه   ل  ق   ض  ي  ح  مَ ال   ن  عَ  كَ ه

"Mereka bertanya padamu tentang haid. Katakanlah, dia adalah penyakit..." (QS. Al-

Baqarah: 222)  

Rasulullah bersabda, 

 ى بَ َناِت أََدمَ لَ عَ  للا   ه  بَ ت َ كَ َهَذا َشْيٌئ  
"Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tetapkan kepada anak Adam." (HR. 

Bukhori)
7
 

C. Ketentuan darah haid 

1. Ciri-ciri darah haid 

Darah haid memiliki ciri dan sifat yang berbeda dari darah pada umumnya. 

Sifat darah haid adalah panas, muhtadim (pekat), dan berbau tidak sedap. Ahli 

bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan muhtadim adalah warna merah yang 

sangat, hingga berwarna kehitam-hitaman.
8
 Rasulullah bersabda, 

 ا َكاَن َدم  اْْلَْيَضِة فَِإنَّه  َأْسَوٌد ي  ْعَرف  ِإذَ 

"Jika itu darah haid, maka sungguh ia merah yang dikenal." (HR. An-Nasa'i)
9
 

Warna darah haid ada empat, yaitu; hitam, merah, kuning (shufroh), keruh 

(kudrah). Warna kuning dan merah, jika ia keluar bukan pada hari-hari haid, maka ia 

bukanlah darah haid.
10

 

2. Masa haid bagi wanita 

a. Usia minimal terjadinya haid 
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Usia minimum terjadinya haid adalah setelah genap sembilan tahun, 

berdasar perhitungan tahun qamariyah.
11

 Jika seorang wanita mengaku haid 

diusia tersebut, maka pengakuannya diterima tanpa harus disertai sumpah.
12

 

Jika seorang wanita mendapati darah pada usia kurang dari itu, maka hal 

itu bukanlah haid, melainkan hadats yang membatalkan wudhu. Ia tidak wajib 

mandi, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum haid. Darah tersebut disebut 

darah penyakit (fasad).
13

 

b. Batas minimal dan maksimal masa haid 

Ulama' berbeda pendapat mengenai batas minimal dan maksimal masa 

haid. Syafi'iyyah
14

 dan Hanabilah
15

 berpendapat bahwa masa haid minimal yaitu 

sehari semalam dan maksimal yakni lima belas hari. 

Menurut Hanafiyah, masa minimal haid yakni tiga hari dan maksimal 

sepuluh hari.
16

 Adapun Malikiyah, masa minimal haid adalah sekejap dan 

maksimalnya adalah lima belas hari.
 17

 

c. Jeda waktu diantara dua haid 

Jumhur selain Hanabilah berpendapat bahwa jeda minimal antar haid 

yakni lima belas hari. Hal ini diqiyaskan dari masa maksimal haid tiap bulan 

(lima belas hari), yang berarti sisa hari bulan tersebut adalah masa suci. 

Menurut Hanabilah
18

, masa jeda minimal yakni tiga belas hari. Pendapat 

ini berdasar riwayat Imam Ahmad tentang seorang wanita yang mengadu kepada 

Ali bin Abi Thalib bahwa ia mengalami haid sebanyak tiga kali dalam satu 

bulan.
19

 Maka, ditinjau dari masa minimal haid (sehari semalam), tiga belas hari 

dapat diyakini sebagai jeda minimal yang sebenarnya.
20

 

Syaikh Utsaimin pernah ditanya tentang seorang wanita yang mendapati 

darah setelah suci selama sembilan hari, apakah itu termasuk darah haid. Maka 

beliau menjawab, "Haid, kapanpun ia datang tetap dianggap sebagai haid, baik 

jeda antar haid tersebut lama atau sebentar."
21

 Karena, asal dari darah yang 

dialami wanita yang telah baligh adalah haid sampai ada hal yang 

menjelaskannya.
22
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Adapun jeda maksimal antar haid, ulama' bersepakat tidak adanya 

batasan dalam hal ini.
23

 

3. Tanda berakhirnya haid 

Haid dikatakan berakhir dengan terhentinya darah (hitam, merah, maupun 

shufroh dan kudroh).
24

 Hal ini dapat diketahui dengan salah satu dari dua cara
25

 : 

a. Kering 

Yakni dengan meletakkan kapas di kemaluan, lalu diambil dan ia dalam 

keadaan kering. Dalam konteks ini, kering tidak harus kering secara sempurna 

seperti sebelum ia dimasukkan, karena sifat farji wanita adalah lembab atau 

basah.
26

 

b. Keluarnya cairan berwarna putih.  

Aisyah berkata, 

 اءَ ضَ يْ ب َ الْ  ةَ صَّ قِ الْ  نَ يْ رَ  َ َ ّتَّ حَ  نَ لْ جَ عْ  َ َ َل 
"Janganlah terburu-buru, hingga kalian melihat cairan berwarna putih." (HR. 

Bukhori)
27

 

Jika seorang wanita tidak mendapati keduanya, maka cairan apapun yang 

keluar dari farji, selama itu tidak berupa darah, shufroh maupun kudroh, dianggap 

sebagai tanda suci _sebagai ganti dari cairan berwarna putih.
28

 

4. Darah yang keluar pada wanita hamil 

Ulama Malikiyah
29

 dan Syafi'iyah
30

 berpendapat bahwa wanita hamil 

terkadang dapat mengalami haid. Dalil mereka adalah ayat dan hadits yang bersifat 

mutlak bahwa haid merupakan tabiat wanita. 

Adapun Hanafiyah
31

 dan Hanabilah
32

 mengatakan bahwa darah tersebut 

bukanlah haid, melainkan penyakit. Rasulullah bersabda, 

ََِ ّتَّ حَ  ل  حَْ  اتِ ذَ  ر  ي ْ غَ  لَ  وَ  ع  ضَ  ََ ّتَّ حَ  لٌ امِ حَ  أ  طَ وَ لَ َ     ة  ضَ يْ حَ  ض  يْ  
"Janganlah disetubuhi wanita mengandung hingga ia suci, jangan pula wanita yang 

tidak mengandung hingga ia haid." (HR. Ahmad) 
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Maka, yang rojih menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di adalah, 

bahwasanya darah yang keluar pada wanita hamil bukanlah haid, kecuali jika datang 

dihari-hari ia biasa haid dan dengan sifat darah haid.
33

  

5. As-Shufroh dan Al-Kudroh 

As-shufroh yakni cairan berwarna warna kuning dan al-kudroh yakni cairan 

berwarna keruh. Pembahasan mengenai hal ini terbagi menjadi tiga: 

a. As-Shufroh dan Al-Kudroh yang didapati pada masa haid 

Hal ini telah jelas, bahwa shufroh dan kudroh yang didapati 

dipertengahan haid terhitung darah haid, karena keduanya termasuk jenis warna 

darah haid.
34

 Aisyah berkata, 

َيْسأَْلنَ َها  ،ةِ ضَ يْ اْلَْ  مِ دَ  نْ مِ  ة  رَ فْ الصَّ  هِ يْ ا الكرسف فِ هَ ي ْ فِ  ةِ جَ رَ لََّّ بِ  نَ ثْ عَ ب ْ ي َ  نَّ ك    اءَ سَ النِ   نَّ أَ  
 اءَ ضَ يْ ب َ الْ  ةَ صَّ قِ الْ  نَ يْ رَ  َ َ ّتَّ حَ  نَ لْ جَ عْ َ َ  : لَ  ل  وْ ق  ت َ ف َ  َعِن الصَّاَلِة,

Para wanita mendatangi Aisyah dengan membawa baskom berisi kapas 

yang terdapat shufroh dari darah haid, mereka bertanya tentang (apakah sudah 

boleh) sholat. Maka dia (Aisyah) berkata, "Janganlah terburu-buru, hingga 

kalian melihat cairan berwarna putih." (HR. Bukhori)
35

 

b. As-Shufroh dan Al-Kudroh yang didapati diawal atau diakhir masa haid 

Abu Yusuf berpendapat, kudroh dianggap sebagai haid jika keluar 

diakhir masa haid, adapun jika diawal, maka itu bukan termasuk darah haid. 

Alasannya, haid adalah darah yang keluar dari rahim, maka jikapun kudroh 

keluar, berarti itu terjadi diakhir haid bukan diawal. Karena wajarnya, darah 

yang keluar didahului dengan darah yang jernih, baru kemudian keruh. Namun, 

pendapat Abu Yusuf ini dinilai tidak benar karena menyelisihi dalil naql dan 

ilmu medis hari ini.
36

 

Sedangkan menurut jumhur, shufroh dan kudroh yang didapati diawal 

atau diakhir masa haid termasuk haid berdasar hadits Aisyah. Dan ini merupakan 

pendapat yang rojih.
37

 

c. As-Shufroh dan Al-Kudroh yang didapati diluar masa haid 

Jika shufroh dan kudroh didapati diluar masa haid, maka terdapat 

perbedaan pendapat diantara ulama'; 

1) Tidak dianggap sebagai haid 

Ini adalah pendapat jumhur fuqoha'.
38

 Dalilnya adalah hadits Ummu 

'Athiyah, 
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ئ اك نَّا َل نَ ع َُّّ اْلك ََّْرَة َو الصُّْفَرَة ب َ   ْعََّ الطُّْهِر َشي ْ
"Kami tidak menganggap kudroh dan shufroh yang keluar setelah suci 

(sebagai haid)." (HR. Bukhori)
39

 

2) Dianggap sebagai haid 

Ini merupakan pendapat Malikiyah
40

 yang masyhur dan Syafi'iyah
41

. 

Hujjah mereka adalah hadits Aisyah. Mereka berpendapat bahwa hadits 

Aisyah tersebut berlaku untuk wanita pada masa haid maupun diluar masa 

haid.  

Maka, yang rojih adalah menggabungkan antar kedua dalil tersebut. 

Yakni, jika shufroh dan kudroh didapati pada pertengahan haid, atau pada 

hari biasa (siklus) haid, maka ia dianggap sebagai haid. Sedangkan jika 

didapati diluar masa itu, atau setelah seorang wanita suci dari haid, maka itu 

tidak termasuk darah haid.
42

 

6. Hukum kenajisan darah haid 

Barangsiapa mendapati darah haid pada pakaiannya, maka hendaknya ia 

mencucinya dengan air, hingga tidak tersisa warna maupun baunya. Jika ia telah 

berusaha untuk membersihkannya, namun masih terlihat bekas warnanya, maka 

tidak mengapa, ia diperbolehkan sholat dengan memakai pakaian tersebut.
43

 

Asma' berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, 'Apa yang 

harus diperbuat seorang dari kami yang haidnya mengenai pakaiannya?' Maka 

beliau bersabda, 

 هِ يْ فِ  يْ ل ِ صَ َ   ث َّ  ه  ََ ْنَضح   وَ  اءِ مَ لْ بِ  ه  ص  ر  قْ َ َ  ث َّ  ه  تُّ ََ  
"Hendaknya engkau kikis, lalu gosoklah dengan air dan siramlah. Kemudian 

engkau (boleh) sholat dengan (pakaian) itu." (HR. Bukhori)
44

 

D. Ketentuan darah istihadhah 

1. Ciri-ciri darah istihadhah 

Darah istihadhah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dibanding dengan 

darah haid. Secara umum, darah istihadhah berwarna merah (darah segar), tidak 

berbau, keluar dari bagian bawah rahim, disebabkan oleh penyakit, dan tidak 

memiliki waktu-waktu tertentu.
45

  

2. Masa penetapan istahadhah 
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Pembahasan mengenai istihadhah merupakan pembahasan yang pelik dan 

cukup panjang, serta penuh dengan ikhtilaf. Namun dalam hal ini, terdapat prinsip-

prinsip utama yang ditetapkan oleh sunnah untuk membedakannya dengan darah 

haid
46

, diantaranya; 

a. Melihat kebiasaan (adat) 

Jika seorang wanita memiliki dan mengetahui kebiasaan siklus dan lama 

haidnya, hendaknya ia berpatokan dengan hal itu. Artinya, jika darah tetap 

mengalir di luar waktu kebiasaan atau melampauinya, berarti ia istihadhah.
47

 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah kepada Ummu Salamah, 

َتظِ    يْ ذِ ا الَّ هَ ب َ ي ْ صِ ي   نْ أَ  لَ بْ ق َ  رِ هْ الشَّ  نَ مِ  ض  يْ ََِ  تْ انَ كَ   ِتْ الَّ  مِ ّيَّ اْلَ  وَ  اِلْ يَ اللَّ  دَ ََّ عَ  رْ لِتَ ن ْ
 ث َّ  لْ سِ تَ غْ ت َ لْ ، ف َ كَ لِ ذَ  تْ فَ لَّ خَ  نْ إِ ، فَ رِ هْ الشَّ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  رَ َّْ قَ  ةَ الَ الصَّ  كِ ر  ت ْ ت َ لْ ا، ف َ هَ اب َ صَ أَ 

 يْ ل ِ صَ ت  لِ  ث َّ  ِفرْ ثْ لَِتْست َ 
"Hendaknya ia menunggu jumlah malam dan hari dimana ia biasa haid dibulan 

sebelum ia mengalaminya (istihadhah). Hendaknya ia meninggalkan sholat 

selama (hari) di bulan tersebut. Dan jika telah selesai (masanya), hendaknya ia 

mandi, menyumpal farjinya dengan kapas, lalu sholat." (HR. An-Nasa'i)
48

 

b. Membedakan sifat darah (tamyiz) 

Jika seorang wanita tidak mengetahui kebiasaannya atau ia adalah 

seorang mubtadi'ah
49

, sedangkan ia dapat membedakan antara darah haid dan 

istihadhah, maka hendaknya ia berpatokan dengan hal itu. Dalilnya adalah sabda 

Nabi kepada Fatimah binti Hubaisy, 

، فَِإَذا َكاَن َذِلَك َفَأْمِسكِ  ْي َعِن الصَّاَلِة ، فَِإَذا  ِإَذا َكاَن َدم  اْْلَْيَضِة فَِإنَّه  َأْسَوٌد ي  ْعَرف 
َا ه َو ِعْرقٌ   َكاَن اآلَخر  فَ تَ َوضَِّئْي َوَصلِ ْي ، فَِإَّنَّ

"Jika itu darah haid, maka sungguh ia hitam yang dikenal. Jjika begitu, maka 

tinggalkanlah sholat. Namun jika lain, maka wudhu dan sholat, karena itu 

adalah penyakit. "  (HR. An-Nasa'i)
50

 

Jika si wanita adalah wanita mubtadi'ah, dan ia dapat membedakan 

darahnya,  maka menurut Hanafiyah, hendaknya ia menunggu hingga sepuluh 

hari.
51

 Jika darahnya berhenti pada hari kesepuluh, maka seluruhnya adalah haid. 

Namun jika masih berlanjut, maka haidnya dianggap selesai sejak sifat darah 

berubah, hendaknya ia bersuci dan menqadha' sholatnya.
52

 

c. Berdasar kebiasaan mayoritas wanita 
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 Jalaluddin As-Suyuthi, (Syarh) Sunan An-Nasa'i..., hlm. 200, no. hadits 353 
49

 Mubtadi'ah adalah wanita yang pertama kali mengalami haid 
50

 Jalaluddin As-Suyuthi, (Syarh) Sunan An-Nasa'i..., hlm. 203, no. hadits 360 
51

 Waktu maksimal haid menurut Hanafiyah adalah sepuluh hari 
52

 Syamsuddin As-Sarkhosiy, Kitab Al-Mabsuth (Beirut, Dar Al-Ma'arif: t.t.), jild. 2, hlm. 15  
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Jika seorang wanita tidak memiliki kedua hal diatas (adat dan tamyiz), 

maka ia mengikuti mayoritas wanita yang ada di daerahnya (enam atau tujuh 

hari), diutamakan wanita yang termasuk keluarganya.
53

 Hal ini dihitung dari hari 

pertama ia mendapati darah. Atau dihitung setiap awal bulan jika ia lupa kapan 

mulai didapati darah.
54

 

Dalilnya adalah hadits Rasulullah kepada Hamnah bintu Jahsy, 

م  َأوْ  م  ِفْ ِعْلِم للِا ث َّ اْغَتِسِليْ  فَ َتَحيَِّضْي ِستََّة َأّيَّ َعَة َأّيَّ  َسب ْ
"Hendaklah kamu mengambil masa haid selama enam atau tujuh hari berdasar 

ilmu Allah (hanya Allah Yang Maha Mengetahui sebenarnya) kemudian 

mandilah." HR. Abu Dawud
55

 

Ibnu Taimiyah berkata, "Hendaknya wanita mustahadhah berpegangan pada 

kebiasaannya, lalu kepada perbedaan (sifat darah)nya, kemudian kepada kebiasaan 

mayoritas wanita. (Hal ini) sebagaimana telah dijelaskan dalam sunnah Nabi."
56

 

Adapun Khathib As-Syarbini berpendapat, bahwa tamyiz lebih kuat dan lebih 

diutamakan daripada adat, karena tamyiz mengacu pada sifat darah sedang adat 

mengacu pada si wanita.
57

    ` 

E. Taqathu' (terputus-putusnya) haid 

Yang dimaksud dengan taqathu' yaitu haid yang terputus-putus, seperti dua hari haid, 

tiga hari suci, lalu keluar darah lagi, dan sejenisnya. Menyikapi hal ini ada dua pendapat
58

; 

1. Talfiq dan Laqth 

Laqth yaitu memungut, yakni memungut waktu-waktu bersih dengan 

menganggapnya sebagai waktu suci. Yang menetapkan ini adalah Imam Malik
59

 dan 

Imam Ahmad
60

.  

2. Sahb 

Sahb yaitu menarik. Artinya, seluruh hari tersebut dijadikan masa haid. Ini adalah 

pendapat Imam Abu Hanifah
61

 dan Syafi'iyyah. 

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin mengatakan, "Jika itu terjadi (masih) 

dihari-hari ia terbiasa haid, dan ia belum melihat tanda suci, maka kewajiban sholat dan puasa 

                                                 
53

 Malik bin Anas Al-Ashbahi, Al-Mudawwanah Al-Kubro (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1994), jild. 

1, hlm. 151 
54

 Ihab bin Kamal bin Ahmad, Izalah..., hlm. 78 
55

 Muhammad Syamsu Al-Haq Al-Azhim Abadiy,'Aun Al-Ma'bud (Madinah, Muhammad Al-Muhsin: 

1986), jild. 1, hlm. 476, no. hadits 284 
56

 Syaikh Al-Islam Ahmad bin Taimiyah, Majmu' Fatawa (Madinah, Mujamma' Al-Malik Fahd: 2004), 

jild. 19, hlm. 239 
57

 Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib As-Syarbini, Mughni al-Muhtaj (Beirut, Dar Al-Ma'rifah:t.t.), 

jild. 1, hlm. 180 
58

 Munir bin Husain Al-'Ajuz, Haid dan Nifas…, hlm. 288 
59

 Malik bin Anas Al-Ashbahi, Al-Mudawwanah…, hlm. 152 
60

 Abu Muhammad Abdillah bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Kafi (t.k., Dar Hijr: t.t.) , jild. 

1, hlm. 174 
61

 Syamsuddin As-Sarkhosiy, Kitab Al-Mabsuth…, hlm. 18 
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masih gugur baginya."
62

 Dan ini merupakan pendapat yang rojih, karena pada dasarnya, haid 

adalah darah yang keluar secara berkesinambungan.
63

 

F. Penggunaan obat yang berpengaruh pada haid 

Syaikh Utsaimin berpendapat, bahwa penggunaan obat-obatan yang dapat berpengaruh 

pada haid (seperti obat perangsang atau pencegah haid) hukumnya boleh, dengan syarat
64

; 

1. Tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna 

2. Dengan seizin suami (jika bersuami) 

3. Bukan karena ingin terlepas dari suatu kewajiban 

Adapun jika seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi, kemudian berpengaruh pada 

kebiasaan haidnya, maka hendaknya ia berkonsultasi dengan dokter. Jika itu terjadi karena luka 

yang ditimbulkan alat tersebut, maka darah yang ia lihat diluar kebiasaannya, atau yang melebihi 

kebiasaannya bukanlah darah haid (istihadhah). Namun jika bukan karena hal itu, maka darah 

tersebut adalah haid.
65

  

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan, 

1. Segala darah yang keluar dari farji wanita adalah haid (dan nifas bagi wanita pasca 

melahirkan), sampai ada dalil yang mengubahnya 

2. Istihadhah adalah darah selain haid yang ditinjau dari keluarnya ia dari siklus kebiasaan, 

atau sifat darahnya yang berbeda dengan darah haid 

3. Wanita yang mengalami taqathu', hendaknya ia bersuci dan sholat setiap kali darah 

berhenti 

B. Saran 

 Haid merupakan perkara yang sensitif. Maka sangat dianjurkan bagi para wanita untuk 

mencatat hari-hari dimana ia mengalami haid setiap bulannya serta memperhatikan sifat-sifat 

darahnya. Hal ini menjadi sangat penting, karena tak jarang wanita mengalami istihadhah secara 

tiba-tiba, sehingga ia memerlukan hal-hal tersebut sebagai patokan. Wallahu a'lam bis showwab.   

 

  

                                                 
62

 Lajnah Daimah li Al-Buhuts Al-Islamiyah wa Al-Ifta', Fatawa..., hlm. 305 
63

 Hana' bintu Abdur Rauf bin Ibrahim Ridwan, Ma Yusykilu…, hlm. 22 
64

 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darah Kebiasaan Wanita 

(http://www.ummusalma.wordpress.com, Maktabah Ummu Salma Al-Atsariyah: t.t.), hlm. 28 
65

 Ihab bin Kamal bin Ahmad, Izalah..., hlm. 69 

http://www.ummusalma.wordpress.com/
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