
HUKUM SEPUTAR 

DARAH HAID, NIFAS, 

DAN ISTIHADAH

BAGIAN DUA



MEMAHAMI SELUK BELUK

ISTIHADHAH



ISTIHADHAH?

Darah yg keluar di luar hari-hari

haid dan nifas (at-Tahqiq: 142). 

Yang mengalami disebut

Mustahadhah.



7 Golongan Wanita Mustahadhah

Mubtadi’ah

Mumayyizah

Ghairu Mumayyizah

Mu’tadah

Mumayyizah

Ghairu Mumayyizah Ingat
Kebiasaan (durasi dan 

waktunya)

Ghairu Mumaayyizah Lupa
Kebiasaan (durasi dan 

waktunya)

Ghairu Mumayyizah Lupa
Kebiasaan, ingat durasi, lupa

waktunya

Ghairu Mumayyizah Lupa
Kebiasaan, ingat waktunya, 

lupa durasinya



(1) MUBTADI’AH MUMAYYIZAH

Pengertian: Wanita yg baru pertama kali haid dan darah
keluar lebih dari 15 hari, dan dia dapat membedakan
warna dan sifat-sifat darahnya

Hukum: Darah yg keluar: Yang Kuat dihukumi haid. Yg
lemah dihukumi istihadhah. Dg syarat:

1. Yg kuat tidak kurang dari minimal haid (24 jam). 

2. Yg kuat tidak melebihi maksimal haid/15 hari. 

3. Yg lemah (atau yg tidak keluar sama sekali) tidak
kurang dari minimal suci/15 hari, pada putaran tsb (30 
hari). 

4. Yg lemah bersambung, tidak disela oleh yg kuat. 



TINGKATAN DARAH

Warna darah: Hitam > merah > kuning > pirang > 
kemudian keruh. (Yg kuat adalah haid dg syarat di atas). 

 Sifat darah: Kental > Cair. Bau busuk > tidak bau busuk. (yg
kuat adalah haid, dg syarat di atas

 Jika darah setara, misalnya hitam kental vs merah kental
dan bau, atau merah bau vs hitam, atau merah kental vs 
hitam: Yg lebih dulu dianggap haid.

 Jika darah kuat, lemah, dan sangat lemah berkumpul: Darah
kuat dan lemah dianggap haid, dg syarat: Darah kuat lebih
dulu dan Bersambung dengan darah lemah dan akumulasi
waktu keduanya layak dijadikan haid (tidak lebih 15 hari)



Contoh Tingkatan Darah & Ketentuan Sebagai Haid

1. Darah hitam 3 hari berturut-turut → darah merah 27 hari = 
Haid 3 hari awal. Sisanya istihadah

2. Darah merah 17 hari → darah hitam 3 hari (berhenti)= haidnya
3 hari di akhir, sebelumnya istihadah

3. Darah hitam 10 hari → 10 hari merah (berhenti) = haidnya 10 hari
pertama

4. Darah hitam sehari semalam → bersi hsehari semalam → 5 hari darah
hitam → kemudian merah sampai akhir = haidnya semua darah hitam
(bersih yg menyela antara darah hitam dianggap haid, karena di 
tengah2 darah hiad, dan darah lemah tidak kurang dari 15 hari, dan 
darah kuat tidak kurang dari minimal dan tidak lebih dari maksimal
haid)



Contoh Tingkatan Darah & Ketentuan Sebagai Haid

5. 5 hari hitam → 7 hari merah → 3 hari bersih → merah sampai akhir
bulan = haidnya darah hitam saja (bersih dan merah dianggap istihadah
karena darah lemah disela bersih, sehingga bersih dianggap lemah)

6. 5 hitam → 5 merah → 5 coklat → kuning sampai akhir bulan = haidnya
adalah selain kunging (karena yg lain lebih kuat dari kuning, ini contoh
kumpul darah kuat, lemah, lebih lemah yg memnuhi syarat)

7. Darah hitam Sehari semalam → darah merah sehari semalam →darah
hitam sehari semalam →darah merah sehari semalam, seperti ini
sampai 15 hari → darah merah sampai akhir bulan =haidnya 15 hari
pertama. 



Tingkatan Darah & Ketentuan Sebagai Haid

 Jika darah setara, misalnya hitam kental vs merah kental dan bau, 

atau merah bau vs hitam, atau merah kental vs hitam: Yg lebih

dulu dianggap haid.

 Jika darah kuat, lemah, dan sangat lemah berkumpul: Darah kuat

dan lemah dianggap haid, dg syarat: Darah kuat lebih dulu dan

Bersambung dengan darah lemah dan akumulasi waktu keduanya

layak dijadikan haid (tidak lebih 15 hari)



Kapan Mubtadi’ah Mumayyizah Wajib Mandi?

 Jika telah lewat 15 hari. 

 Wajib men-Qadha’ semua shalat yg ditinggalkan

pada hari-hari yg dihukumi istihadah pada bulan

pertama. 

 Pada bulan-bulan berikutnya: Saat melihat

peralihan darah dari kuat ke lemah yg benar-benar

lemah (tidak ada campuran darah kuat sebelumnya)



JIKA TIDAK MEMNUHI SYARAT MUMAYYIZAH?

 Jika darah kuat kurang dari minimal haid,

 Atau jika darah kuat lebih dari maksimal haid (15 hari), 

 Atau darah lemah kurang dari minimal suci (15 hari), 

 Atau jika darah darah lemah tidak bersambung; misalnya: Sehari

melihat darah hitam, sehari lagi melihat darah merah, dst…

Maka… Wanita ini tidak memenuhi syarat sebagai Mubtadi’ah

Mumayyizah, tetapi disebut: Mubtadi’ah Ghayru Mumayyizah. 

Hukum dalam slide berikut: 



(2) MUBTADI’AH GHAIRU MUMAYYIZAH

 Pengertian: Wanita yg baru mulai haid di mana dia mengeluarkan darah lebih

dari 15 hari dan tidak dapat membedakan darah. Atau dapat membedakan,

namun tidak memenuhi syarat sebagai mumayyizah.

 Hukumnya: Wanita golongan ini dihukumi haid SATU HARI SATU MALAM.

Sucinya 29 hari (untuk setiap bulan, selama masih terjadi istihadhah). Dengan

syarat tahu waktu mulainya darah. ---

 Namun pada putaran pertama dia (baru boleh dan wajib) mandi setelah lewat

15 hari sejak keluar darah, kemudian men-Qadha’ shalat selain yg SEHARI

SEMALAM. Pada putaran kedua langsung mandi setelah lewat waktu sehari

semalam, jika darah masih terus keluar seperti sebelumnya.

 Jika tidak tahu waktu mulainya darah, digolongkan sebagai MUTAHAYYIROH

(wanita yg bingung). → Akan datang penjelasan hukumnya. InsyaAllah.



(3) MU’TADAH MUMAYYIZAH

Pengertian: Wanita yg telah memiliki kebiasaan

haid dan suci kemudian mengeluarkan darah lebih

dari 15 hari daam satu bulan (30 hari) dan dapat

melihat darah kuat dari yg lemah. 

Haidnya dikembalikan kepada tamyiz: Darah kuat

adalah haid, baik sesuai ‘adah atau tidak, dan darah

lemah adalah istihadhah



CONTOH TAMYIZ SESUAI ‘ADAH

 Kebiasaan (‘adah) 5 hari di awal bulan. 

→ di suatu bulan keluar darah HITAM 5 
HARI > di susul DARAH MERAH 15 hari → 

Haidnya: 5 HARI (Tamyiz dan ‘Adah)



CONTOH TAMYIZ BERBEDA DG ‘ADAH

Punya kebiasaan 5 hari haid, 25 suci. 

 → Pada suatu saat darah keluar terus menerus dg rincian: 10
HARI HITAM dari awal bulan, dan 15 HARI MERAH. → Haidnya:
10 HARI HITAM, bukan hanya 5 HARI. Sebab, tamyiz lebih kuat
dari kebiasaan.

Kebiasaan (‘adah) 5 HARI di awal bulan

 → di suatu bulan keluar darah HITAM 5 HARI di susul darah
merah 20 hari, di susul DARAH hitam 5 HARI → Haidnya: 5 Hari
pertama (karena ‘adah) + 5 Hari di akhir bulan (karena tamyiz)



 Contoh: Kebiasaan (‘adah) haid 5 hari di awal bulan, sisanya
suci hingga akhir bulan

 → Suatu ketika melihat DARAH HITAM 10 HARI di awal bulan → di 
susul DARAH MERAH selama 20 hari → Haidnya: 10 Hari di awal bulan
(DARAH HITAM). Alasan: TAMYIZ

 → Kemudian jika di bulan berikutnya DARAH berhenti di hari ke10, 
maka telah terjadi ‘Adah Baru, mengganti ‘adah sebelumnya. 

 (1) Jika misalnya setelah itu Darah Keluar selama 10 hari dengan satu
warna → Haidnya: 10 Hari tersebut. Alasan: ‘Adah & Tamyiz

 (2) Namun, jika misalnya darah tidak berhenti dan dengan warna yg
sama → Haidnya kembali ke 5 Hari. (Alasan: kembali ke ‘Adah, karena
tidak terjadi tamyiz)



(4) MU’TADAH GHIRU MUMAYYIZAH,

Ingat Kebiasaan Kadar Dan Waktunya

 Pengertian: Wanita yg telah memiliki kebiasaan haid dan suci kemudian
mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dalam satu bulan (30 hari), dia
ingat kadar haid dan waktunya, namun tidak melihat adanya darah kuat
dari yg lemah (semua darah baginya sama). 

 Hukum: Haidnya: Dikembalikan kepada kadar dan waktu sesuai
kebiasaannya.  

 Contoh: Biasanya haid 5 hari di awal bulan

 Suatu saat darah terus keluar lebih dari 15 hari dan tidak ada perbedaan warna. 
→ Haindya adalah 5 HARI di awal bulan, mengikuti ‘Adah (kebiasaan) baik kadar

maupun waktunya. 

 Catatan! untuk pertama kali ini terjadi, dia baru mandi setelah lewat 15 hari. 
Jika darah masih terus keluar, dia wajib Qadha’ semua shalat selain hari
‘adahnya. Jika berhenti di hari 15, berarti semuanya haid. 



(5) MU’TADAH GHAIRU MUMAYYIZAH,

tdk ingat kebiasaan kadar dan waktunya

 Darah keluar selama 30 hari full tanpa bisa dibedakan kuat dan lemahnya, 
dan dia tidak ingat kebiasaan berapa hari dan tidak ingat biasanya haid di 
awal bulan, tengah, atau akhir. 

 Dia disebut Mutahayyiroh (Bingung) atau Muhayyiroh (membingungkan para 
ahli fiqh)

 Hukumnya: Mengikuti kehati-hatian. Sehingga, dianggap haid dalam beberapa
hukum dan dianggap suci dalam hukum yg lain

 Dianggap haid dalam: Jima’, baca qur’an, diam di masjid (karena kehati-hatian, 
mengingat setiap hari yg dilewati kemungkinan bertepatan dg haid)

 Dianggap suci dalam: Shalat dan puasa. Wajib shalat setiap waktu dan wajib
mandi di setiap waktu shalat. Wajib puasa Ramadhan full + puasa 1 bulan full = 
28 hari (karena dari masing2 dapat 14 hari) + puasa 6 hari mulai hari ke 18 [3 
hari di awal & 3 hari di akhir] = 30 hari.  KARENA dg asumsi haid 15 hari, ada
kemungkinan haid datang di tengah-tengah hari pertama dan baru berhenti di 
tengah hari ke 16. 



(6) MU’TADAH GHAIRU MUMAYYIZAH, ingat kebiasaan

kadar tapi lupa waktunya

 Misal: ingat bahwa biasanya 5 hari dari 10 di awal bulan haid. Tapi

tidak tahu kapan mulainya. Tapi dia yakin di hari pertama suci. 

 Maka: Hari ke 1 yakin suci. Hari ke 6 yakin haid. 20 hari terakhir

yakin suci. Hari ke 2 – ke 5 mungkin suci mungkin hiad, begitu juga

hari ke 7 hingga ke 10. 

 Hari yakin suci: berlaku hukum suci

 Hari yakin haid: berlaku hukum haid

 Hari ragu-ragu: dihukumi antara haid dan suci (seperti kasus

wanita golongan 5)



(7) MU’TADAH GHAIRU MUMAYYIZAH, ingat kebiasaan

waktu tapi lupa kadarnya

Misal: Ingat persis haid awal bulan (tgl 1 misalnya) tapi

lupa berapa lama (berapa hari)

Maka: sehari semalam di awal bulan yakin haid. Hukumnya

haid. 

Dan 15 hari terakhir yakin suci. Hukumnya suci. 

Hari kedua hingga hari ke 15 (dari separuh bulan pertama) 

mungkin hiad mungkin suci. Hukumnya antara haid dan

suci (seperti kasus wanita gol. 5)



Mazhab Hanbali Ringan

 Lupa waktu kebiasaan dan kadarnya: Dihukumi haid setiap

bulannya 6 atau 7 hari, berijtihad mana yg paling mendekati

kebiasaan dia. 

 Lupa kadarnya ingat waktunya: Misal: Ingat waktu haidnya di 10 

pertama, tapi tidak ingat berapa hari. Dihukumi seperti keadaan

pertama

 Lupa waktunya, ingat kadanya: Dihukumi haid di awal bulan sesuai

bilangan hari yg diingat. 

 Dalilnya hadits Hamnah binti Jahsy (HR. Abu Dawud & at-Tirmidzi):



تََحاضُُْكن تُْقَالَتْ  تَف ِتيهِْ-وسلمعليههللاصلى-ّللَاَِْرُسولَْأَتَي تُْفََْشِديَدة َْكثِيَرة َْحي َضة ْأُس  أَس 

بُِرهُْ تُهَُْوأُخ  تِىبَي تِْفِىفََوَجد  ْبِن تَِْزي نَبَْأُخ  ش  َرأَة ْإِن ِىّللَاَِْرُسولَْيَافَقُل تَُْجح  تََحاضُْام  أُس 

مَْالَصالَةَْنِىَمنَعَت ْقَدْ فِيَهاتََرىفََماَشِديَدة َْكثِيَرة َْحي َضة ْ ُسفَْلَكِْتُْأَن عَْ»فَقَالََْوالَصو  ال ُكر 

ثَرُُْهوَْقَالَتْ .«الَدمَْيُذ ِهبُْفَِإنَهُْ ب افَاتَِخِذى»الَْقَْ.ذَِلكَِْمنْ أَك  ثَرُْأَُْهوَْفَقَالَتْ .«ثَو  ذَِلكَِْمنْ ك 

اأَثُجْ إِنََما َري نَِْسآُمُركِْ»-وسلمعليههللاصلى-ّللَاَِْرُسولُْقَالَْ.ثَجًّ َزأَْل تِْفَعَْأَيَُهَمابِأَم  أَج 

لَمُْفَأَن تَِْعلَي ِهَماقَِويتَِْوإِنْ اآلَخرِِْمنََْعن كِْ َرَكَضاتِْمنَرك َضة َْهِذهِْإِنََما»لََهافَقَالَْ.«أَع 

تَِسِلىثُمَّْللَاِِْعل مِْفِىيَامْ أََْسب عَةَْأَوْ أَيَامْ ِستَةَْفَتََحيَِضىالَشي َطانِْ قَدْ أَنَكَِْرأَي تِْإِذَاىَحتَْاغ 

تِْ تَن قَأ تَِْطُهر  ِرينَْثاَلَث افََصل ِىَواس  بَع اأَوْ لَة ْلَيْ َوِعش  ِرينَْأَر  فَِإنََْوُصوِمىأَيَاَمَهاوَْلَي لَة َْوِعش 

ِزئُكِْذَِلكَْ رْ ُكل ِْفِىفَاف عَِلىَوَكذَِلكَْيُج  نََْوَكَماالن َِساءُْتَِحيضُْاَكمََْشه  ُهر  َحي ِضِهنَْقَاتَِْمييَط 

ِرِهنَْ ِرىأَنْ َعلَىقَِويتَِْوإِنْ َوُطه  رَْتَُؤخ ِ ِلىوَْالظ ه  رَْتُعَج ِ َمِعينَْفَتَغ تَِسِلينَْال عَص  بَي نََْوتَج 

رِْالَصالَتَي نِْ رِْالظ ه  ِرينََْوال عَص  ِلينَْبَْال َمغ رَِْوتَُؤخ ِ َمِعينَِْلينَْتَغ تَسِْثُمَْال ِعَشاءََْوتُعَج ِ بَي نََْوتَج 

رَِْمعََْوتَغ تَِسِلينَْفَاف عَِلىالَصالَتَي نِْ تِْإِنْ َوُصوِمىاف عَِلىفَْال فَج  «كَْذَلَِْعلَىقََدر 



NIFAS MENURUT FUQAHA’

o Darah yg keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, sebelum
berlalunya minimal suci (15 hari)

o Tidak ada batas minila durasi, rata-rata 40 hari, dan maksimal 60 hari. 

o Jika seorang wanita yg melahirkan baru mengeluarkan darah setelah
15 hari sejak persalinan, maka tidak ada nifas baginya. Dan darah
tersebur adalah darah haid. 

o Jika melihat darah setelah beberapa hari sejak persalinan dan
sebelum 15 hari, maka nifasnya dimulai sejak keluar darah. Hari-hari
pasca melahirkan sebelum keluar darah dianggap suci (wajib shalat, 
dll), namun terhitung sebagai bagian dari 60 hari (maksimal nifas). 



NIFAS MENURUT FUQAHA’

o Jika selama 60 hari ada “bersih” yang menyelai, dan bersih

yang menyela tidak sampai 15 hari = Semuanya nifas

o Jika bersih yg menyelai mencapai 15 hari, maka darah

setelahnya adalah haid. 

o Jika darah nifas keluar lebih dari 60 hari sejak hari kelahiran = 

hari ke 61 adalah istihadhah



APA SETELAH SUCI DARI HAID DAN NIFAS?

 Jika suci dari haid/nifas sebelum habisnya waktu dari

sebuah shalat, meski hanya cukup untuk takbiratul ihram 

saja, jika tidak dapat melaksanakan shalat tersebut dalam

waktunya, maka wajib meng-qadha’ shalat tersebut

 Jika haid/nifas berhenti pada sebuah waktu shalat yang 

shalat tersebut dapat dijama’ dg shalat sebelumnya –andai

dalam perjalanan - (missal: suci pada waktunya shalat Ahsar, 

atau pada waktunya shalat ‘Isya’), maka “shalat

sebelumnya” juga wajib diqadha’. (Ba’isyan, Busyra al-

Karim, 166)



موهللا أعل
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