
BAGIAN SATU

HUKUM SEPUTAR DARAH 
HAID, NIFAS, DAN 

ISTIHADAH



Hukum Mempelajari Masalah Haid, Istihadhah, dan 
Nifas

o Wajib hukumnya seorang Wanita mempelajari hukum-
hukum yang dia butuhkan terkait haid, istihadhah dan nifas

o Jika ia memiliki seorang suami yang memahami hukum-
hukum tersebut, suaminya wajib mengajarkan.

o Jika tidak, ia wajib keluar rumah meski tanpa ijin suaminya
untuk mempelajari hukum-hukum tersebut.

o Dia tidak boleh keluar ke masjlis ilmu yang bukan fardhu ‘ain
tanpa seijin suami. 

 lihat: Hamisy Sulaiman al-Kurdi: 1/201, Fath al-’Allam: 1/201



ADA BERAPA MACAM DARAH YANG KELUAR DARI 
MIS “V”?

1. HAID 
2. ISTIHADAH 
3. DARAH WILADAH
4. NIFAS
5. DARAH FASAD



MEMAHAMI SELUK BELUK
HUKUM HAID



HAID MENURUT FIQH

o Bahasa: mengalir
o Imam an-Nawawi dalam at-Tahqiq (142): 

معتادةأقاتفيبلوغهايعدالمرأةرحميرخيهدم

“Darah yg dikeluarkan oleh rahim seorang wanita setelah dia baligh
pada waktu-waktu yang biasa”.

o Definisi lain (Bujairami ‘ala al-Khathib: 1/300): 
الوالدةسببغيرمنالصحةسبيلعلىرحمهاأقصىمنأيالمرأةفرجمنالخارجالدم

“Darang yg keluar dari vagina wanita, maksudnya dari pangkal rahimnya, 
secara normal, bukan karena sakit, dan bukan karena melahirkan”.



USIA BERAPA MULAI DAN BERHENTI? 

o GENAP 9 TAHUN QAMARIYYAH USIA MINIMAL HAID

o Jika melihat darah pada usia 9 tahun kurang: Darah Fasad

o Jika melihat darah sebelum 9 tahun, namun sisa waktu tidak

cukup untuk minimal haid dan suci (16 hari): Haid

++++

o Ad-Darimi (w. 449 H) salah seorang fuqaha mazhab Syafii

mengatakan: Di usia berapapun mungkin terjadi haid. Baik di 

negeri yg panas maupun dingin. (lihat: at-Tahqiq: 146)

+++

o Tidak ada usia maksimal, sepanjang hidup. 



APA SAJA YANG TERKAIT HAID?

1. Mulai Menjadi Mukallaf (Baligh)
2. Mulai dan berakhirnya ‘Iddah
3. Istibra’ (melewatu 3 kali haid yg merupakan syarat halal menggauli

budak yg baru dimiliki)
4. Haram Menjatuhkan Thalaq
5. Haram Melakukan Semua Ibadah Yang Mewajibkan Suci dari Hadats

Besar
6. Menggugurkan Kewajiban Thawaf Wada’
7. Tidak Memutus Tatabu’ Puasa Kafarat
8. Terhitung Dari Waktu ‘Ila’



BERAPA DURASI HAID?
1. Minimal: Sehari Semalam, yakni 24 Jam. Baik terjadi secara

bersambung maupun putus-putus, baik warna darah sama maupun
beda-beda – dengan syarat tidak melebihi batas maksimal waktu
haid (15 hari). 

 Jika darah keluar dalam beberapa hari secara putus-putus, dan 
secara akumulatif mencapai 24 jam: SEMUA dihitung haid, baik hari
keluar darah maupun yg bukan (Qaul Sahbi-Qaul Mu’tamad).

 Jika keluar darah dalam beberapa hari secara terputus-putus, 
namun akumulasinya tidak mencapai 24 jam, maka: Darah Fasad, 
BUKAN HAID, baik yg hari keluar darah maupun yg bukan.

 Yang dimaksud dengan “BERSAMBUNG” adalah: Jika dimasukkan tisu
(atau yg semisal) ke bagian yg tidak wajib dibasuh saat istinja’, 
kapas tersebut akan menjadi kotor, meski tidak ada darah yg keluar
ke bagian yg wajib dibasuh. 



2. RATA-RATA: Selama 6 atau 7 hari – dengan syarat

durasi keluar darah tidak kurang dari 24 jam dan

tidak melebihi batas maksimal waktu haid (15 hari).

 Jika darah keluar dalam beberapa hari secara putus-

putus, namun secara akumulatif tidak mencapai 24

jam: BUKAN HAID

BERAPA DURASI HAID?



3. MAKSIMAL: Selama 15 HARI – baik keluar

secara bersambung maupun terputus-putus

dengan syarat durasi keluar darah tidak

kurang dari 24 jam. 

+++

3. BUKAN KETIGANYA: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 hari. Dengan syarat akumulasi

mencapai 24 jam. 

BERAPA DURASI HAID?



o Minimal masa suci antara dua haid adalah 15 

hari.

o Jika darah keluar dalam 15 hari secara putus-

putus, namun secara akumulatif tidak sampai 24 

jam: BUKAN HAID

o Jika akumulasi mencapai 24 jam namun dalam

durasi 16 hari ke atas, maka SEMUANYA BUKAN 

HAID 

BERAPA MINIMAL MASA SUCI ANTARA DUA HAID?



 Andai ditemukan seorang Wanita memiliki

kebiasaan rutin mengeluarkan darah kurang dari

total akumulasi 24 jam: darah fasad

 Andai ditemukan seorang Wanita memiliki

kebiasaan rutin mengularkan darah lebih dari 15 

hari: Haid 15 hari, sisanya istihadhah

KASUS
(Risalah al-Mustahadhah, hal. 6)



CONTOH HAID BERSAMBUNG

HARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 total Ket

MINIM

AL

24J 24J HAID

RATA2 24J 24J 24J 24J 24J 24J 24J 168J HAID

MAKSI

MAL

24J 24J 24J 24J 24J 24J 24J 24J 24J 24

J

24

J

24

J

24J 24

J

24J 360J HAID

HARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 total Ket

> 24 J 4J 4J - 5J - 6J 5J - - - - - - - - - - 24J HAID

<24 J 3J 4J - 3J - 5J 5J - - - - - - - - - - 20J FASAD

>24 J 5J 5J 5J 5J 5J - 5J - 5J - 5J - 5J - 5J - - 50J HAID

CONTOH TERPUTUS



CONTOH BERSAMBUNG 

HARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total Ket

Bukan

K-3nya

24J 24J 24J 5J 77J HAID

HARI 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - 26 27 28 29 30 Total Ket.

MAKSI

MAL

24J 24J 24J 24J 24J 24J 24J 24J 24

J

24J 5J 1J 246J HAID



Contoh Kasus
(Hasyiah Qalyubi: 1/102, al-Majmu’: 2/512)

1. Melihat darah lebih dari sehari semalam dan tidak lebih 15 hari: 
Semuanya hiad, baik warnanya sama atau beda-beda, baik baru
pertama kali haid atau sudah memliki siklus haid. 

2. Kecali jika masih memiliki sisa suci, misalnya: melihat darah
selama 3 hari, kemudian 12 hari bersih, disusul 3 hari keluar
darah, setelah itu bersih hingga akhir bulan (30 hari sesuai
siklus): Tiga (3) hari terakhir adalah darah fasad, budak haid.

3. Melihat darah 3 hari, kemudian bersih 3 hari, disusul 12 hari
keluar darah dan berhenti sampai akhir: Haidnya 3 hari
pertama saja.

4. Melihat darah 12 hari, kemudian 3 hari bersih, disusul 3 hari
keluar darah: Haidnya 12 hari. 



Apa Yg Harus Dilakukan Ketika Melihat Darah 

Pertama Kalinya?

1. Seorang wanita dengan melihat darah –pada usia haid – dihukumi

sedang haid. Dia wajib meninggalkan semua yg haram dilakukan

oleh wanita haid, dan tidak perlu menunggu sampai 24 jam. 

2. Jika ternyata darah berhenti kurang dari 24 jam, maka dia wajib

men-Qadha’ shalat yg ditinggalkan dan tidak wajib mandi karena

bukan haid

3. Begitu juga, jika seorang wanita melihat darahnya telah

terhenti, dan darah telah melebihi batas minimal, dia dianggap

suci, wajib mandi, shalat, puasa, dll. 

4. Jika ternyata darah kembali lagi, maka wajib qadha’ puasa, dan

tidak berdosa jika saat dikira suci tersebut melakukan jima’



Suci di Sela-sela Haid

Jika darah keluar selama beberapa hari (6, 7, hingga

15 hari), dan di sela-sela itu ada hari yg tidak keluar

darah sama sekali (naqa’), pendapat mu’tamad (Qaul

as-Sahbi): Haid. Dengan syarat darah yang keluar

tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. 

Namun ini hukum ini hanya berlaku pada persoalan

jima’, puasa, shalat, dan semacamnya. Tidak berlaku

untuk ‘iddah dan thalaq (sepakat mazhab Syafi’i)



 ISTIHADHAH 

قادملقاء هللاشاءإن ……


