


ABSTRAK 
 
 
  
 Bertitik tolak pada keumuman (amm) surat al-Baqarah ayat 222 para ulama berijtihad 
untuk mengetahui sejauh mana batas-batas I’tizal (menjauhi) isteri yang haid dimaksud ayat 
tersebut, namun karena metode istidlal yang digunakan mereka berbeda-beda maka produk 
hukum yang dihasilkanpun berbeda, diantaranya  menurut Imam Abu Hanifah yang wajib 
dijauhi perempuan yang sedang haid adalah daerah antara lutut dan pusar sedang menurut 
Imam asy-Syafi’i adalah pada tempat kotoran (vagina)nya saja. Dari ikhtilaf yang muncul,  
penelitian ini bermaksud  meneliti tentang validitas dalil pengharaman yang digunakan 
mujtahid sebagai takhsis dalam mengistinbatkan hukum dari sumber surat al-Baqarah ayat 
222 yang selanjutnya dapat dianalisis mana pendapat yang rajah dan marjuh. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya 
adalah deskriptif analitik kualitatif dengan pendekatan ‘ulumul hadis dan usul fiqh. Data yang 
dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data digunakan metode 
deduksi dan teknik komparasi. 
 

Batas I’tizal isteri yang haid menurut Imam Abu Hanifah adalah pada daerah yang 
terletak antara pusar dan lutut, dan  menurut Imam asy-Syafi’i adalah pada tempat keluar 
darah saja, sedangkan penggunaan izar atau sarung saat Mubasyarah bagi isteri yang haid 
hanyalah merupakan istihbab (kesunatan). Mengenai validitas dalil yang digunakan oleh 
Imam Abu Hanifah berstatus sebagai hadis ahad yang masyhur dan bernilai sahih li gairihi , 
sedang asy-Syafi’i menggunakan hadis ahad yang garib mutlak dan bernilai sahih li gairihi. 
Pertentangan makna dua dalil yang digunakan kedua imam mengenai masalah ini dapat 
diselesaikan dengan metode tarjih sebagai  dalil yang rajih. 
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