
HUKUM-HUKUM SEPUTAR HAID, 
NIFAS, DAN ISTIHADHAH 



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



MACAM-MACAM DARAH

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



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.



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.



DURASI HAID?

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

3. MAKSIMAL: Selama 15 HARI – baik keluar secara
bersambung maupun terputus-putus dengan syarat
durasi keluar darah tidak kurang dari 24 jam. 

4. BUKAN KETIGANYA: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari. 
Dengan syarat akumulasi mencapai 24 jam. 



MINIMAL MASA SUCI ANTARA DUA 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 

o 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. 



KASUS 

 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. 
(Risalah al-Mustahadhah, hal. 6)



CONTOH HAID BERSAMBUNG
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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. Kecuali 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’



ISTIHADHAH & TUJUH GOLONGAN MUSTHADHAH?

 Darah istihadhah adalah darah yg keluar di luar hari-hari haid dan nifas (at-
Tahqiq: 142).

1. Mubtadi’ah
 Mumayyizah
 Ghairu Mumayyizah

2.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)

 Dan contoh lainnya



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 (1): 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 (2): 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. 

 Contoh (3): 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)



(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,

tidak 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 Rigan

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):



Mazhab Hanbali Rigan

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):



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). 

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)



أعلموهللا


