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Bab 1 : Pengertian dan Pensyariatan 

Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang 
tidak memenuhi ciri dan sifat darah haid dan nifas. Sedangkan orang yang 
mengalami istihadhah disebut dengan ‘mustahadhah’. Sebagaimana yang 
dijelaskan oleh As-Subki sebagai berikut: 

 ..دلم اخلارج لعةل من الفرج دون الرمح يف غري أ ايم احليض والنفاسا:  الاس تحاضة

 حدث دامئ ال مينع صالة وال صوًما وال غريهام مما مينعه احليض والنفاس الاس تحاضة

Darah yang keluar dari kemaluan sebab adanya penyakit, bersumber dari 
rahim bagian bawah dan keluar di selain hari-hari haid dan 
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nifas…Istihadhah itu dihukumi sebagai da’imul hadats1 yang tidak 
terlarang melakukan shalat, puasa, atau hal-hal lain yang terlarang bagi 
wanita haid dan nifas.2 

Lazimnya, wanita tidak mengalami istihadhah jika haidnya wajar. Wajar 
dalam arti darahnya keluar ‘tidak kurang dari total 24 jam’. Dan juga ‘tidak 
keluar melewati 15 hari 15 malam’ terhitung sejak tetesan darah pertama 
keluar. 

Adapun yang masuk dalam jenis istihadhah antara lain: 

A. Darah Sebelum Usia 9 Tahun 
Bila seorang anak perempuan yang mengalami keluar darah dari 

kemaluannya seperti darah haidh, padahal usianya belum lagi masuk usia 

 
1 Kondisi dimana seseorang selalu berhadats karena diluar kendalinya. 
2 Mahmud Khaththab as-Subki (w.1352), Ad-Din al-Khalis aw Irsyadul Khalqi Ila Din al-Haq, juz 1, hlm 454 
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haidh, yakni belum 9 tahun menurut hitungan tahun qamariyah, maka dia 
bukan sedang mendapat haidh. Sebagian ulama madzhab Syafii mengatakan 
bahwa perempuan baru bisa mengalami haid bila ia berusia minimal 9 tahun 
hijriyah kurang 16 hari. 

B. Darah di Masa Suci 
Bila ada darah yang keluar sebelum durasi minimal masa suci (15 hari), 

maka darah tersebut disebut sebagai istihadhah. Kasus ini disebut sebagai 
al-mar’ah alaiha baqiyyatut thuhr, yakni wanita yang harus menggenapkan 
durasi minial masa sucinya sebelum mendapat siklus baik berikutnya. 

Misalnya, ia mengalami haid dengan simulasi sebagai berikut: 

7 hari keluar darah dengan ciri haid (tanggal 1-7) 

13 hari darah berhenti (tanggal 8 – 20) 

9 hari keluar darah (Tanggal 21-29) 
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Pertanyaan: Darah apakah yang keluar selama 9 hari pada tanggal 21 
hingga 29?  

Wanita tersebut baru menjalani masa suci selama 13 hari. Padahal durasi 
masa suci paling tidak harus berjumlah 15 hari. Maka; 

Tanggal 21-22 = istihadhah atau dihukumi suci untuk menyempurnakan 
durasi minimal masa suci . 

Tanggal 23 – 29 = haid yang baru. 

C. Darah sebelum melahirkan 
Dalam madzhab Syafii darah nifas terhitung sejak janin keluar dari dalam 

rahim. Maka, darah yang keluar sebelum rahim kosong disebut istihadhah. 
Bila sebelum kelahiran telah ada darah yang keluar, maka itu darah 
istihadhah. 

D. Darah Melewati Durasi Maksimal Haid dan Nifas 
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Bila seorang wanita keluar darah melewati durasi maksimal haid (lebih 
dari 15 hari, maka ia mengalami istihadhah.  Kasus ini disebut ikhtalatha 
damul haid bil istihadhah, yakni tercampur darah haidnya dengan 
istihahadah.  

Dalam keadaan seperti ini, ia harus memilah manakah di antara hari-hari 
itu yang  termasuk darah haid dan mana istihadhah. Cara memilahnya 
tergantung dari jenis  mustahadhah apakah ia. Dan inilah yang insya Allah 
akan dibahas pada malam ini.
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Bab 2 : Dalil Pensyariatan Istihadhah 

Dalam satu hadits diceritakan percakapan antara Rasulullah SAW dengan 
Fatimah Bint Abi Hubaisy terkait istihadhah yang dialaminya: 

ه   رسول    جاء ت  ُحب يْش    أ يب  بنت    فاطمة    أ ن   ُ   صّل    اّلل  ّنه   فقال ت   وسّل     عل يهه   اّلل    ُأس ت حاُض   امرأ ة    ا 

الة    أ فأ دعُ   أ طهرُ   فال ن ام  قال    الص  رق    ذله    ا  ت   عه ةه   وليس  ذا  ابحليض  عي  احل يضةُ   أ قبل ته   فا  الة    فد   الص 

ذا ت وا  يل أ دب ر  م   عنكه  فاغسه  صيّله  ث   ادل 

Fatimah Bint Abi Hubaisy datang menemui Rasulullah SAW dan berkata : 
‘Saya adalah wanita yang mengalami istihadhah, maka saya tidak bersuci. 
Apakah saya harus meninggalkan shalat (selama istihadhah)?’. Rasulullah 
SAW menjawab: ‘istihadhah itu dihukumi seperti kotoran, bukan layaknya 
haid. Bila yang datang itu adalah haid, maka baru tinggalkan shalat. Dan 
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bila haidnya sudah selesai, maka mandilah lalu shalatlah’. (HR. Abu 
Dawud) 

Dalam hadits lain yang juga dari Fatimah Bint Abi Hubaisy disebutkan: 

ذا اكنعن فاطمة ب    احليض   دم   نت أ يب حبيش )أ هنا اكنت تس تحاض، فقال لها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ا 

نه ذا اكن الآخر فتوضيئ  يعرف أ سود دم فا   فأ مسيك عن الصالة، وا 

Dari Fatimah Bint Abi Hubaisy, bahwa ia mengalami istihadhah, lalu  
Rasulullah SAW berkata kepadanya : ‘Bila yang keluar itu adalah darah 
haid yang darahnya berwarna hitam dan dikenal, maka tinggalkanlah 
shalat. Namun jika yang keluar itu adalah darah  yang lain, maka 
berwudhulah. (HR. An-Nasa’i) 
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Bab 3: Pembagian Jenis Mustahadhah 

Mustahadhah (wanita yang mengalami istihadhah) itu pada terbagi 
menjadi 7 macam. Pembagian ini dipetakan oleh para fuqaha’ untuk 
memudahkan dalam menganalisa jenis darah ketika terjadi istihadhah, 
khususnya ketika seorang wanita mengalami keluar darah lebih dari 15 hari 
15 malam. 

Adapun 7 jenis mustahadhah adalah sebagai berikut: 
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Ketujuh jenis itu insya Allah akan kita bahas terperinci sebagai berikut: 

A. Al-Mubtada’ah Al-Mumayyizah 
Al-Mubtada’ah adalah wanita yang pertama kali mengalami haid. 

Sedangkan Al-Mumayyizah adalah ia yang memenuhi syarat tamyiz dan 
mampu membedakan jenis warna darah yang keluar dari kemaluannya. 

Bagi mumayyizah, darah haid dan istihadhah ditentukan dengan cara 
mengelompokkan warna darah. Darah yang lebih pekat dihukumi haid, 
sedangkan warna yang lebih muda dihukumi istihadhah.  

Darah yang lebih pekat warnanya disebut sebagai darah kuat (qawi), 
sedangkan darah yang lebih muda warnanya disebut sebagai darah lemah 
(dhaif). Dan bila warna darah yang keluar ada 3 macam, maka disebut darah 
kuat (qawi), darah lemah (dhaif) dan darah paling lemah (adh’af). 

Adapun urutan kuat dan lemahnya darah berdasarkan kepekatannya 
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adalah: hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Kekuatan warna darah juga 
dipengaruhi oleh sifat lain, yakni kekentalan dan baunya. Misalnya, jika 
wanita keluar 2 macam darah yang sama-sama berwarna hitam. Tapi yang 
satu hitam ketal berbau menyengat, satu lagi hitam encer dengan bau tak 
terlalu menyengat, maka darah kuat adalah yg kental dan berbau, sisanya 
darah lemah. 1 

a. Kasus 2 Warna Darah 

Wanita keluar darah selama total 20 hari dengan simulasi sebagai 
berikut: 

12 hari pertama hitam (qawi/kuat) 

8 hari berikutnya merah (dhaif/lemah) 

 
1 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Syarh al-Minhaj, jilid 1, hlm 402 
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Maka, darah kuat berwarna hitam yang keluar selama 12 hari pertama 
adalah haid. Sedangkan 8 hari berikutnya yang berwarna lemah dihukumi 
istihadhah. 

b. Kasus 3 Warna Darah 

Disini akan kami buatkan dua macam kasus: 

• Pertama 

Wanita keluar darah selama total 20 hari, dengan simulasi sebagai 
berikut: 

8 hari pertama hitam (qawi/kuat) 

5 hari berikutnya merah (dhaif/lemah) 

7 hari berikutnya lagi coklat (adh’af/paling lemah) 

Pertama, kita hitung dulu dua jenis darah yang pertama, yakni qawi yang 
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berwarna hitam dan darah dhaif yang berwarna merah. Jika berjumlah tak 
lebih dari 15 hari, maka kedua jenis darah tersebut dikelompokkan sebagai 
haid. Dan sisanya yang berwarna paling lemah (coklat) dihukumi sebagai 
istihadhah.  

Dalam kasus ini, total durasi keluarnya darah qawi (hitam) dan dhaif 
(merah) adalah 13 hari. Maka 13 hari ini semuanya dihukumi haid. 
Sedangkan sisanya yang 7 hari terakhir yang berwarna coklat atau paling 
lemah (adh’af) disebut darah istihadhah.  

• Kedua 

Wanita keluar darah selama total 21 hari, dengan simulasi sebagai 
berikut: 

10 hari pertama hitam (qawi/kuat) 

7 hari berikutnya merah (dhaif/lemah) 
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4 hari berikutnya lagi coklat (adh’af/paling lemah) 

Dalam kasus ini, total durasi keluarnya darah qawi (hitam) dan dhaif 
(merah) adalah 17 hari. Jumlah tersebut melebihi durasi maksimal haid. 
Maka yang dihukumi haid hanya darah qawi (hitam) saja. Sedangkan darah 
lemah dan paling lemah (dhaif dan adh’af) yang berwarna merah dan coklat 
dihukumi sebagai istihadhah.  

c. Syarat Tamyiz 

Mustahadhah bisa masuk dalam kategori mumayyizah bila ia memenuhi 
syarat-syarat tamyiz. Jika ada di antara syarat tamyiz yang tidak terpenuhi, 
maka penentuan haid dan istihadhahnya tidak dengan proses 
pengelompokan warna darah seperti diatas.   

Dua hal inti yang harus ada pada mustahadhah mumayyizah, yakni: 

[1] Darah yang keluar melebihi 15 hari itu memiliki dua macam warna 
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atau lebih. [2] Dan wanita tersebut bisa membedakan macam-macam warna 
darah yang keluar dari kemaluannya.  

Dalam kitab al-Ibanah wal Ifadhah, syarat tamyiz secara terperinci 
disebutkan ada empat, yaitu:1 

a. Syarat No 1: Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. 
Jika ia mengalami keluar darah 18 hari dengan dua macam darah, yakni 

hitam selama setengah hari saja, dan sisanya adalah coklat, maka ini bukan 
kasus mumayyizah, tapi masuk kelompok ghairu mumayyizah.  

b. Syarat No 2: Darah kuat tidak lebih dari durasi maksimal haid (15 hari). 
Jika ia mengalami keluar darah total 18 hari, dengan simulasi berikut: 

 
1 Abdurrahman Bin Abdillah as-Saqqaf, Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah ala Madzhab 

al-Imam as-Syafi’i, hlm 63 
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17 hari keluar darah hitam 

1hari keluar darah coklat. 

Maka ini juga bukan kasus mumayyizah, tapi ghairu mumayyizah. Sebab 
darah kuatnya keluar lebih dari 15 hari. 

c. Syarat No 3 : Darah lemah tidak kurang dari durasi minimal masa suci (15 
hari) jika bersambung dengan darah kuat yang datang lagi berjumlah lebih 
dari durasi maksimal haid (15 haid)  

Jika setelah darah lemah ada pengulangan keluarnya darah kuat, dan 
bersambung hingga darah kuat kedua itu melebihi 15 hari, maka ini bukan 
mumayyizah. Tapi kasus ghairu mumayyizah. 

Contoh: Jika ia mengalami keluar darah selama 32 hari, dengan simulasi 
sebagai berikut: 

8 hari hitam 
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8 hari coklat 

16 hari hitam 

Ini bukan kasus mumayyizah. Tapi masuk kategori ghairu mumayyizah. 
Sebab darah lemahnya kurang dari 15 hari, dan bersambung dengan 
pengulangan darah kuat yang berjumlah lebih dari 15 hari. 

• Syarat no 3 ini tidak berlaku, jika: 

i. Jika setelah darah lemah (yang kurang dari 15 hari) tidak bersambung 
dengan kemunculan darah kuat lagi, maka masih disebut mumayyizah. 
Misal: 

10 hari keluar darah hitam 

14 hari keluar darah coklat 

Ini tetap disebut kasus mumayyizah. Dimana yang hitam (qawi/kuat) 
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selama 10 hari dihukumi haid, dan yang coklat (dhaif/lemah) selama 14 hari 
dihukumi istihadhah. Mengapa disebut mumayyizah padahak darah 
lemahnya kurang dari 15 hari? Sebab setelahnya tak ditemukan darah kuat 
lagi. 

ii. Syarat tamyiz no 3 juga tidak berlaku bila darah kuat berikutnya tidak 
melebihi durasi maksimal haid (15 hari). Contoh: 

10 hari hitam 

6 hari coklat 

4 hari hitam 

Ini tetap dihukumi sebagai mumayyizah. Dimana yang kuat (hitam) yang 
pertama selama 10 hari dihukumi sebagai haid, sedangkan sisa darah 
berikutnya dihukumi sebagai istihadhah. 
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d. Syarat No 4 : Darah lemah tidak disela-selai dengan darah kuat. (an la 
yatakhallalahu qawiyyun) 

Jika ia mengalami keluar darah selama 18 hari, dengan simulasi sebagai 
berikut: 

6 hari coklat 

3 hari hitam 

3 hari coklat 

6 hari hitam 

Maka ini bukan kasus mumayyizah sebab darah lemahnya tidak 
berterusan, tapi disela-selai oleh darah kuat. Kasus ini masuk kategori ghairu 
mumayyizah. 

B. Al-Mubtada’ah Ghairu al-Mumayyizah 
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Al-Mubtada’ah adalah wanita yang pertama kali mengalami haid. 
Sedangkan Ghairu al-Mumayyizah adalah ia yang tidak memenuhi syarat 
tamyiz dan (khususnya) tidak mampu membedakan jenis warna darah yang 
keluar dari kemaluannya. 

Mustahadhah mubtada’ah ghairu mumayyizah adakalanya mengalami  
keluar darah lebih dari 15 hari dengan satu jenis warna darah. Tapi juga bisa 
dengan bermacam-macam warna darah, namun tidak memenuhi syarat 
tamyiz. 

Bila ada wanita yang pertama kali haid mengalami keluar darah lebih dari 
15 hari, dan tidak memenuhi syarat tamyiz (bukan mumayyizah), maka yang 
dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam saja. Sebab itulah jumlah yang 
mutayaqqan (diyakini). Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Ibanah wal 
Ifadhah sebagai berikut: 
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Hukum wanita mubtada’ah ghairu mumayyizah: jika ia mengalami keluar 
darah dari awal bulan (30 hari), maka yang dihukumi suci hanya 1 hari 1 
malam saja, sedangkan sucinya adalah 29 hari. Dalilnya : bahwa masa 1 
hari 1 malam itu adalah haid yang mutayaqqan (yakin), sedangkan yang 
darah yang keluar setelah itu diragukan statusnya. Maka tidak ada yang 
dihukumi haid kecuali yang yakin.1 

C. Al-Mu’taadah Al-Mumayyizah 
Mu’taadah dari kata ‘adah/adat’ yang artinya kebiasaan. Wanita 

istihadhah jenis mu’taadah ini adalah ia yang sebelumnya sudah pernah 
mengalami masa haid dan masa suci. Durasi kebiasaan haid dan sucinya 
disebut dengan istilah ‘adat haid’ dan ‘adat suci’ 

 
1 Abdurrahman Bin Abdillah as-Saqqaf, Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal 

Istihadhah ala Madzhab al-Imam as-Syafi’i, 72 
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Misalnya dia terbiasa haid selama 6 hari, maka 6 hari itu disebut sebagai 
‘adat haidnya’. Dan jika masa suci yang menjadi penjeda antara satu siklus 
haid dengan haid berikutnya yang ia alami biasanya adalah 25 hari, maka 25 
hari itu disebut sebagai ‘adat sucinya’. 

Mengenai jenis wanita mustahadhah ini dijelaskan di dalam kitab al-
Ibanah wal Ifadhah sebagai berikut: 
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Al-Mu’taadah adalah wanita istihadhah yang sebelumnya sudah pernah 
mengalami masa haid dan masa suci. Sedangkan Al-Mumayyizah adalah 
wanita istihadhah yang bisa membedakan warna darah kuat dan darah 
lemah, serta memenuhi syarat-syarat tamyiz1. 

Pada dasarnya, aturan istihadhah bagi mu’taadah mumayyizah itu sama 
persis seperti mubtada’ah mumayyizah. Namun ada satu aturan yang 
membedakannya, yaitu: 

“Antara adat haid dan tamyiz tak boleh dijeda durasi minimal masa suci 
15 hari.”  

Jika itu terjadi, maka metode pemilahan antara haid dan istihadhahnya 

 
1 Syarat-syarat tamyiz bisa dilihat di halaman 17 
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akan sedikit berbeda dengan aturan mubtada’ah mumayyizah. 

Contoh: 

Wanita mu’taadah yang punya adat haid 5 hari setiap awal bulannya, tiba-
tiba mengalami istihadhah. Dia keluar darah sejak awal bulan selama 25 
hari dengan simulasi sebagai berikut: 

20 hari berwarna merah (lemah) 

5 hari berwarna hitam (kuat) 

Maka yang dihukumi sebagai haid adalah 5 darah merah pertama (sesuai 
adatnya), kemudian 15 hari berikutnya yang masih berwarna merah juga 
sebagai istihadhah (masa suci), dan 5 hari darah hitam dihukumi sebagai 
haid yang baru. 
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D. Al-Mu’taadah Ghairu al-Mumayyizah  
Bila mustahadhah mu’taadah tak memenuhi syarat tamyiz, maka cara 

menentukan haid dan istihadhahnya dengan berdasarkan adat haid dan 
sucinya. 

1. Contoh  Pertama: 

Wanita keluar darah selama 17 hari dan tidak bisa membedakan warna 
darah. Atau darah yang keluar memang hanya satu warna saja. Maka, cara 
memilah haid dan istihadhahnya adalah: “Mengikuti durasi adat kebiasaan 
haidnya”. 

Jika ia memiliki adat kebiasaan haid selama 8 hari setiap bulannya, maka: 

8 Hari = Haid, Dan sisanya (9 hari ) = Istihadhah 
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2. Contoh Kedua: 

Jika kadang haidnya 9 hari, tapi kadang 10 hari. Maka yang disebut adat 
haidnya adalah = durasi haid terakhir. Dalam hal ini ada kaidah yang disebut: 
“al-adatu tatsbutu walaw marratan”, maksudnya : adat haid itu bisa 
ditetapkan walau dalam sekali siklus (dalam hal ini siklus terakhir).  

Misalnya : 

Bulan September keluar darah 17 hari dan tak memenuhi syarat tamyiz. 
Jika Agustus 2021 ia mengalami haid 10 hari, maka istihadhah yang terjadi di 
bulan ini (September)  adalah: 

10 hari pertama = haid 

7 hari terakhir = istihadhah 
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