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Haid, Nifas dan Istihadhah 
 

 Pengertian Haid, Nifas dan Istihadhah  
 Menentukan masa haid 
 Larangan bagi perempuan haid dan nifas 
 Pendapat ijma 
 Firman Allah tentang haid 



 Haid, yaitu darah yang keluar pada masa wanita 
sejak umur 9 tahun atau lebih yang keluar dari fajri 
wanita dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak sakit. 

 Nifas, yaitu darah yang keluar mengiringi (wiladah 
atau kelahiran anak). Darah yang keluar bersamaan 
dengan lahirnya anak, sedangkan darah yang 
keluar sebelum atau menjelang kelahiran, bukan 
disebut nifas. 

 Istihadhah, yaitu darah yang keluar bukan dalam 
masa (hari – hari) haid atau nifas, tidak dalam 
keadaan sehat. 



 HAID  

 Para imam mazhab sepakat bahwa kewajiban sholat 
gugur bagi perempuan selama masa haidnya. Ia 
tidak dituntut mengqadha nya. 

 Lama masa haid 
o Menurut Syafi’i dan Hambali, masa minimal adalah 

sehari semalam dan masa maksimal adalah lima belas 
hari lima belas malam. 

o Menurut Hanafi, masa minimal adalah tiga hari dan 
maksimalnya adalah sepuluh hari 

o Menurut Maliki, tidak ada batas minimalnya, (bisa saja 
satu jam), dan batas maksimalnya adalah lima belas hari. 



 Menentukan masa haid 
o Menurut Hanafi : ia berhenti pada ukuran maksimal haid, 

yaitu sepuluh hari. 
o Menurut Maliki : Ia berhenti pada masa maksimal yaitu lima 

belas hari, sesudah itu dipandang sebagai darah penyakit 
(istihadhah). 

o Menurut Syafi’i : Apabila ia dapat membedakan darah haid 
dengan darah penyakit, hendaknya ia berpegang pada hal 
tersebut. Namu jika ia tidak dapat membedakannya, maka 
dikembalikan pada kebiasaan pada umumnya berapa hari. 

o Menurut Hambali : Ia berhenti pada kebiasaan perempuan 
pada umumnya. 

  

 



 Larangan bagi wanita haid 
 

1. Sholat, baik fardhu atau sunah, dan sujud tilawah atau syukur. 
2. Puasa, baik fardhu atau sunah 
3. Membaca Al Qur’an, bukan bacaan yang disalin, walau satu 

ayat atau satu huruf dengan suara pelan atau keras. Berbeda 
dengan zikir –zikir yang berlafal Al Qur’an, selama tidak 
sengaja membaca Al Qur’an maka tidak terlarang. 

4. Memegang mushaf (Al Qur’an) yaitu nama yang tertulis, dari 
kalamullah diantara 2 lampiran. Dan haram membawanya 
kecuali apabila keadaan mushaf itu mengkhawatirkan. 

5. Masuk masjid, karena di khawatirkan akan tetesan darahnya. 
6. Thawaf, baik fardhu atau sunah. 

 



7. Haram jima’ atau bersetubuh dengan suami isteri saat 
darah keluar deras. Apabila melakukan jima dalam keadaan 
demikian maka disunahkan bersedekah 1 dinar (sebagai 
sangsi dendaanya), namun kalau darah tidak begitu deras  
dendanya disunahkan setengah dinar. 
 Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi’I, boleh bersenang – senang 

dengan istri yang sedang haid, dari bagian pusar ke atas. Tidak 
boleh mendekati bagian dari pusar ke lutut karena itu haram. 

 Jika Haid telah berhenti, tetapi tidak ditemukan air untuk 
bersuci. 
o Menurut Hanafi : Tidak boleh bersenggama hingga ia bertayamum 

dan sholat. 
o Menurut Maliki :Tidak boleh bersenggama hingga ia mandi 
o Menurut Syafi’i dan Hambali : Apabila sudah bertayamum, boleh 

bersenggama walaupun belum sholat. 

 

 



 Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah : 222. Yang 
artinya : 

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, jawablah : 
Haid itu adalah sesuatu kotoran (penyakit), untuk itu 
hindarilah isterimu (jangan bersetubuh) ketika 
sedang haid, dan jangan mendekatinya sebelum suci 
dari haid, apabila isterimu telah suci maka 
bersetubuhlah dengannya sesuai perintah Allah 
kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang – orang 
bertobat dan bersuci.” 



 Istihadhah 

Empat imam mazhab berbeda pendapat tentang perempuan 
mustahadhah (yang mengeluarkan darah istihadhah). 
 Menurut Hanafi : Jika ia mempunyai kebiasaan (masa haid 

yang teratur), hendaknya ia merujuk pada kebiasaan 
tersebut. Namun jika ia tidak mempunyai kebiasaan, ia 
tidak boleh berpegang pada perbedaan darah, melainkan 
ia harus berpedoman pada masa haid maksimal. 

 
 Menurut Maliki : Ia tidak boleh berpegang pada kebiasaan, 

tetapi berpegang pada perbedaan darah (jika ia bisa 
membedakannya). Namun jika tidak bisa membedakan, ia 
dianggap tidak haid sama sekali dan tetap mengerjakan 
sholat. Hal ini dalam bulan kedua dan ketiga. 



Menurut Syafi’i : Jika ia mempunyai kebiasaan dan dapat 
membedakan darah haid dari darah penyakit (istihadhah), 
maka didahulukan pembedaan tersebut. Namun jika ia 
tiddak dapat membedakan maka ia berpedoman pada 
kebiasaan. Jika keduanya tidak dapat dilakukan jadilah ia 
seperti perempuan yang baru mengalami haid dan 
berpegang pada ketentuan umumnya. 

 
Menurut Hambali : jika ia mempunyai kebiasaan dan dapat 

membedakannya, maka ia berpedoman pada perbedaan 
tersebut. Namun jika keduanya tidak dapat dilakukan, maka 
berpedoman pada masa haid minimal atau berpedoman 
pada kebiasaan perempuan lain pada umumnya yaitu enam 
atau tujuh hari. 



 Perbedaan darah haid dan darah istihadhah. 

Darah haid lebih hitam pekat, terasa hangat (semelit). 
Sedangkan darah istihadhah adalah lembut, merah dan 
tidak berbau.  

 

 Senggama dengan perempuan Mustahadhah 
Menurut Hanafi, Syafi’i dan Maliki : Bersenggama dengan 

perempuan ber istihadhah hukumnya adalah boleh, 
sebagaimana bolehnya mengerjakan sholat dan berpuasa.  

Menurut Hambali : tidak boleh bersenggama pada 
kemaluannya, kecuali jika dikhawatirkan suaminya akan 
jatuh pada perzinaan. 



 Nifas 

Empat imam mazhab sepakat bahwa haram bagi perempuan nifas 
(keluar darah setelah melahirkan) segala hal yang diharamkan 
dalam haid. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang lamnya 
masa nifas. 
 Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali : Lama masa nifas adalah 

empat puluh hari. 
 Menurut Syafi’i : Lama masa nifas adalah enam puluh hari. 
 
Tiga imam mazhab berpendapat bahwa apabila darah nifas 
terhenti sebelum masa maksimalnya, maka suami boleh 
menyetubuhinya. Sedangkan Menurut Hambali : Suami tidak 
boleh menyetubuhinya kecuali setelah lewat empat puluh hari. 
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