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Fiqih Wanita 1 

30601. Pengantar Fiqih Wanita 
30602. Usia, Sifat, dan Durasi Haid 
30603. Masa Suci Dari Haid & Nifas 
30604. Sifat, Ciri dan Durasi Masa Nifas 
30605. Hukum Darah Keguguran Dan Kehamilan 
30606. Istihadhah Bagi Mubtada`ah dan Mu`taadah 
30607. Istihadhah Dari Haid Bagi Mutahayyirah 
30608. Istihadhah Dari Nifas Bagi Mubtada`ah dan Mu`taadah 
30609. Istihadhah Dari Nifas Bagi Mutahayyirah 
30610. Larangan Shalat, Puasa dan Thawaf 
30611. Larangan Tilawah, Menyentuh Mushaf dan Membawanya 
30612. Larangan Masuk Masjid dan Diceraikan 
30613. Larangan Jima` dan Batas Bolehnya Interaksi Fisik 
30614. Kewajiban & Tuntunan Ibadah Bagi Mustahadhah 
30615. Mandi Janabah Usai Haid dan Nifas 
30616. Kewajiban Qadha Pasca Haid dan Nifas
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Bab I : Batasan Usia Haid 

1. Usia Termuda 
Seluruh ulama empat mazhab telah bersepakat bahwa haidh itu dimulai 

pada masa balighnya seorang wanita, yaitu bila seorang wanita berusia 
kurang lebih 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Dalam perhitungan tahun 
qamariyah, satu tahun itu bukan 365 hari, melainkan hanya 354 hari. 

Landasan yang dijadikan dasar dalam hal ini adalah fatwa Aisyah 
radhiyallahuanha. Dalam urusan darah haidh, nifas dan sejenisnya, memang 
rujukan kita lebih banyak kepada beliau. 

َذإ
ِ
ن يَ  ت سعَ  إجلَار يَة   بَلَغَت   إ  إمَرَأة   فَه يَ   س  

Bila seorang perempuan telah mencapai usia 9 tahun maka dia adalah 
seorang wanita (dewasa). (HR. Al-Baihaqi) 
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Hitungan 9 Hijriyah ini tidak harus betul-betul tepat 9 tahun, tapi bisa 
juga kurang atau lebih beberapa hari. Dalam Madzhab Syafii, perempuan 
berusia 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari sudah bisa dinyatakan haid bila keluar 
darah dengan ciri-ciri haid1. 

Dengan ketentuan ini, bila ada seorang gadis yang usianya belum 
mencapai minimal 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari, lalu keluar darah dari 
kemaluannya, secara hukum darah itu tidak bisa disebut sebagai darah 
haidh.  

Kalau darah itu bukan darah haidh, lalu darah apa? Karena itu bukan haid, 
dan pastinya juga bukan nifas, maka darah itu disebut sebagai darah 
istihadhah. 

 
1 Syamsuddin Ar-Ramly, Nihayatul Muhtaj, jilid 1 hal 108 
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2. Usia Tertua 
Berbeda dengan umumnya pendapat ulama, mazhab As-Syafi’iyah tidak 

menetapkan adanya sinnul ya'si. Maksudnya, seorang wanita tidak punya 
batasan maksimal usia tertua dalam mendapatkan darah haidh.  

Selama darah haidh itu masih keluar, berapa pun pun usia sang wanita, 
maka darah itu harus tetap dianggap sebagai darah haidh yang sah. 

Ibnu Hajar Al-Haitsami mengatakan bahwa pada umumnya wanita 
mengalami usia monopause di usia 62 tahun. Namun jika di usia itu masih 
keluar darah yang bercirikan darah haid, maka ia masih dinyatakan mengalai 
haid, sebab usia maksimal haid dalam madzhab ini memang tidak dibatasi.1 

 
1 Ibnu Hajar al-Haitsami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj, jilid 1 hal 384 
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Bab II : Warna dan Sifat Darah Haid  

Darah haid itu ada 5 macam. Syeikh Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan 
dalam kitabnya Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu: 

  مث   إمحلرة،  مث  إلسوإد،  أ قوإها:  مخسة  إل لوإن:  فقالوإ  قوهتا  حبسب   إحليض  أ لوإن  إلشافعية  ورتب 

 .إلكدرة مث إلصفرة، مث( إحلنفية عند إلرتبية ويه) إلشقرة

Dan para ulama As-Syafi’iyyah mengurutkan jenis darah haid berdasarkan 
kekuatan atau kepekatan warnanya. Mereka mengatakan: Hitam, merah, 
syuqroh atau kecoklatan (warna ini disebut sebagai at-turabiyyah dalam 
madzhab Hanafi), kekuningan dan kudrah atau keruh (warna antara 



 

9 

kuning dan putih).1 

Artinya, jika seorang wanita mengalami keluar darah dengan beberapa 
jenis ini dalam rangkaian maksimal 15 hari, maka semua jenis darah 
tersebut adalah haid semua. 

Hendaknya wanita yang masih mengalami flek kecoklatan atau 
kekuningan di akhir masa haidnya tidak tergesa-gesa untuk mandi bersuci. 
Tunggulah sampai keluar lendir putih atau sampai tak ada satupun jenis 
warna darah haid yang terlihat dari dzahir kemaluannya. 

Landasannya adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah RA :  

 
1 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, jilidn 1 hlm 613 
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َل   يَْبَعْثَ   ن َساء    َوك ن  
ِ
َرَجة    عَائ َشةَ   إ دلُّ هيَا  ِب  ف    ف  يه    إلك ْرس  ،  ف  ْفَرة    تََريْنَ   َحّت    تَْعَجلْنَ   لَ : »فَتَق ول    إلصُّ

ةَ  َ  ت ر يد   إلَبْيَضاَء«  إلقَص  هْرَ  ب َذل  نَ  إلطُّ ، م   إحلَْيَضة 

Dan para wanita mendatangi Aisyah RA dengan kapas yang berwarna 
kekuningan, lalu Aisyah RA menjawab : ‘jangan tergesa-gesa sampai 
keluar cairan putih’. Maksudnya agar tidak terburu-buru untuk mandi 
suci.1 

Bab III : Durasi Haid 

1. Durasi Minimal Haid 
Durasi minimal haid adalah 1 hari 1 malam, atau setara dengan total 24 

jam. Maksudnya adalah apabila seorang wanita keluar darah bercirikan haid, 

 
1 Shahih Bukhari Bab Iqbalil Mahidh Wa Idbarihi 
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dan keluar dalam waktu minimal 24 jam, maka itu bisa disebut haid sebab 
sudah memenuhi durasi minimalnya. 

Sayyid Abdurrahman As-Saqqaf menjelaskan hal ini dengan rinci dalam 
kitab Al-Ibanah wal Ifadhah: 

 

Durasi minimal haid adalah sehari semalam, yakni setara dengan 24 jam. 
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Tepatnya: saat ia memasukkan (atau mencolek) kapas ke ujung 
kemaluannya, darah bisa terlihat bercerak di kapas tersebut. Dan inilah 
durasi minimal haid.1 

Durasi 24 jam ini tidak harus keluar terus menerus dalam sehari 
semalam, tapi bisa saja keluar dalam waktu beberapa hari. Misalnya ketika 
ada seorang wanita mengalami keluar darah selama 3 hari dengan simulasi 
sebagai berikut: 

• Di hari pertama keluar darah selama 10 jam.  

• Hari kedua keluar selama 10 jam.  

• Hari ketiga keluar  selama 5 jam, lalu berhenti total.  

 
1 Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Al-Ibanah wal Ifadhah fi 

Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi’i, hal 23 
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Selama tiga hari itu darah yang keluar jumlahnya 25 jam. Maka, selama 3 
hari itu ia dihukumi haid sebab sudah memenuhi durasi minimal haid. 

Namun bila darah yang keluar itu kurang dari 24 jam, walau keluarnya di 
beberapa hari yang berbeda, maka tidak disebut darah haid. Misal: 

Seorang wanita keluar flek atau darah selama 7 hari berturut-turut. 
Namun dalam setiap harinya darah itu hanya keluar 3 jam saja, dari jam 
06.00 - 09.00. Darah ini tidak disebut darah haid. Sebab total darah yang 
keluar hanya 21 jam (3 jam x 7 hari). Darah ini adalah darah istihadhah. 

Jika ia sudah terlanjur meninggalkan shalat selama 7 hari tersebut, ia 
wajib meng-qadha seluruh shalat yang ditinggalkan sebab pada dasarnya ia 
mengalami istihadhah selama 7 hari tersebut, dan bukan haid.  

Dalam kitab diatas, penjelasan berikutnya dijelaskan sebagai berikut: 
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Ada 2 ilustrasi ‘durasi minimal haid’: Pertama, ketika ia mendapati darah 
keluar selama 24 jam secara terus menerus. 

Kedua, ketika ia mendapati darah keluar di hari-hari yang berbeda. Sejam 
darah keluar, sejam kemudian darah berhenti, dan begitu seterusnya. 
Sampai keseluruhan darah yang keluar itu berjumlah 24 jam dalam 
rangkaian maksimal 15 hari. Maka hari-hari tersebut ia dihukumi haid 
semuanya. Adapaun haidts-haditsnya akan dijelaskan kemudian insya 
Allah.1 

2. Durasi Maksimal Haid 
Durasi maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Artinya, wanita tak bisa 

mengalami lebih dari 15 hari 15 malam dalam satu periode haid. Jika darah 

 
1 Ibid 
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keluar lebih dari 15 hari 15 malam, maka ia mengalami haid plus istihadhah 
(ikhtalatha damul haid wal istihadhah). Dalam hari-hari tersebut ia harus 
memilah mana darah yang dihukumi haid dan mana yang istihadhah.   

Dalam al-Fiqh Al-Manhaji disebutkan:  

  .غالبة ومدة قصوى، مدة و دنيا،  مدة وللحيض

 .وليةل يوم - حليضإ مدة أ قل ويه - إدلنيا فاملدة

 بليالهيا يوًما عرش مخسة - إحليض مدة أ كرث  ويه - إلقصوى  وإملدة

 س بعة أ و أ ايم س تة - إلغالبة  وإملدة

Haid itu memiliki durasi minimal, maksimal dan durasi yang dialami 
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kebanyakan wanita. Durasi minimalnya adalah sehari semalam. Durasi 
maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan durasi yang dialami 
kebanyakan wanita adalah 6 atau 7 hari.1 

3. Hukum Darah Berhenti di Tengah Haid 
Bila dalam satu periode haid ternyata darah berhenti di pertengahan, lalu 

kemudian darah keluar lagi, maka hari-hari dimana darah berhenti itu 
disebut dengan istilah naqa’.  

Naqa’ ini bisa dihukumi sebagai haid dengan syarat: 

• Seluruh darah yang keluar tidak kurang dari durasi minimal haid, yakni 
sehari semalam atau total 24 jam. Jika kurang, maka itu bukan haid. 
Melainkan dam fasad atau istihadhah.  

 
1 Al-Fiqh al-Manhaji fi al-Fiqh as-Syafi’i jilid 1 hlm 78 
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• Seluruh darah yang keluar beserta naqa’ tidak melampaui 15 hari.  

Jika darah keluar melewati 15 hari, dan bersambung pada hari 
berikutnya (hari ke 16 dst), maka disini terdapat kasus ‘bercampurnya 
darah haid dengan istihadhah’.1 Dari seluruh darah yang keluar lebih 
dari total 15 hari ini harus dipilah mana yang haid dan mana yang 
dihukumi istihadhah. 

Contoh kasus: 

Ada wanita yang mengalami keluar darah yang terputus-putus. Namun 
darah yang keluar sejak hari pertama sampai darah berhenti sepenuhnya itu 
berjumlah 15 hari. Ilustrasinya sebagai berikut: 

• Tanggal 1 - 9 = keluar darah lancar, 

 
1 Al-Imam an-Nawawi, Nihayatul Muhtaj, jilid 1 hlm 350 
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• Tanggal 10 - 13 = darah berhenti (naqa’), 

• Tanggal 14 - 15 = darah keluar lagi, 

• Tanggal 16 = darah berhenti total 

Tanggal 1 hingga 15 dihukumi Haid semuanya. Walau sempat terputus 
pada tanggal 10-13. Saat ia melihat darah berhenti di tanggal 10, ia wajib 
segera mandi dan shalat seperti biasa sebab secara dzahir darah sudah tak 
terlihat, dan ia juga tak yakin akan keluar lagi nantinya. 

Kecuali, jika ia punya kebiasaan haid lebih dari 10 hari. Ia boleh menunda 
mandi sampai datang masa adatnya (durasi kebiasaannya yang 10 hari itu), 
sebab ia punya keyakinan darah akan datang lagi. Jika ia meninggalkan shalat 
pada tanggal 10-13 karena dia yakin darah akan keluar lagi, maka ia tidak 
wajib mengqadha’nya. Sebab pada dasarnya tanggal-tanggal tersebut 
dihukumi Haid. 
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Kesimpulan  

a. Ciri Darah Haid Menurut Durasinya: 

• Total keluarnya darah mencapai minimal 24 jam, terhitung sejak 
hari pertama keluar darah, sampai hari dimana darah benar-benar 
berhenti. 

• Darah keluar tidak melewati 15 hari.  

Jikapun darah ada yang terputus dalam rentang 15 hari itu (naqa’), 
itu masih dihukumi haid dan belum ada kasus istihadhah selama 
ciri-ciri haid terpenuhi, yakni: 

 Darah memenuhi durasi keluar minimal 24 jam, 

 Keluarnya darah tidak melewati durasi maksimal 15 hari. 

b.  Baru ada kasus istihadhah jika seorang wanita mengalami 
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keluarnya haid lebih dari 15 hari 15 malam terhitung sejak hari 
pertama keluarnya darah.[] 
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