
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

َلِّ ِّاِّالنِّو ِّم ِّك  ِِّّاس  َِّو ِّق ِّع ِِّّرَِّد ِّق َِِّّع    م ِّهَِّل

Berbicaralah sesuai yang mereka mampu.  
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PERHATIAN 
 

1. Dalam buku kami hanya membahas darah 
wanita sesuai konteks fikih. Saran kami jika 
terjadi hal-hal di luar kewajaran segeralah 
memeriksakan diri ke dokter untuk 
menghidari hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Dalam setiap cetak, selalu ada saja yang 
kami ubah, baik mengenai contoh maupun 
susunan redaksi. Tujuannya agar labih mu-
dah dipaham. Oleh karenanya jika ada ket-
erangan atau contoh yang sulit dipaham 
sudilah kiranya memberi masukan baik 
melalui fb (Nur Hasyim S Anam II), hp/wa 
+6282334666643. 

 Dan jika ada perbedaan keterangan hukum 
di antara beberapa edisi maka edisi tera-
khir yang benar. 



 

6 – Dan Mereka Bertanya Kepadamu 

DAFTAR ISI 

Daftar Isi 6 

Diklat Yang Penuh Kesan 8 
Mukadimah 11 
Tentang  Mustahadlah Haid 13 

A. Definisi Mustahadlah Haid 13 
B. Macam-macam Darah 13 
C. Klasifikasinya 15 
D. Syarat Tamyiz 17 
E. Pemula Dapat Membedakan 

(Mubtadiáh Mumayyizah) 18 
F. Waktu Mandi Mustahadlah 22 
G.  Pemula Tak Dapat Membedakan 

(Mubtadi’ah Ghairu Mumayyizah) 24 
H. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan 

(Mu’tadah Mumayyizah) 28 
I. Bukan Pemula serta Tidak Dapat 

Membedakan 33 
J. Lupa Adat Haid Terakhir 44 



 

Daftar Isi – 7 

K. Bukan Pemula dan Tak Dapat 
Membedakan yang Lupa Kebiasaan 
Haidnya 48 

L. Hukum Mutahayyirah 51 
Tentang Mustahadlah Nifas 55 

A. Definisi Mustahadhah Nifas 55 
B. Jenis-jenisnya 55 
C.  Pemula Dapat Membedakan 56 
D. Pemula Tak Dapat Membedakan 58 
E.  Bukan Pemula serta Dapat 

Membedakan 59 
F.  Bukan Pemula dan Tak Dapat 

Membedakan serta Ingat Kebiasaan 
Nifasnya 60 

G. Bukan Pemula dan Tak Dapat 
Membedakan serta Lupa Kebiasaan 
Nifasnya 63 

 



 

8 – Dan Mereka Bertanya Kepadamu 

DIKLAT YANG PENUH KESAN 

Bismillah wal hamdulillah. 20 Oktober 2019 
saya diklat di Masjid Agung Banjaran atas 
undangan almarhumah sdri Nabila Tinezia W. 
Kusuma (terlahir 28/5/2001) Ketua PAC 
IPPNU Kec. Banjaran Kab. Bandung. Diklat ini 
sangat berkesan karena saya ikut menjadi 
saksi semangat almarhumah berkhidmah 
terhadap ilmu dan agama hingga detik-detik 
terakhir menjelang koma yang berakhir wafat 
tepat sebulan setelah diklat (21/11/2019). 
Kesan yang sangat mendalam. Maka tidak 
berlebihan jika keberadan gadis hebat ini 
saya kenang dengan menjadikan wajahnya 
sebagai lukisan di sampul buku ini. Selamat 
jalan Nabila. Semua yang mengenalmu 
bersaksi atas kebaikanmu. Insya Allah engkau 
ahli surga. Laha alfatihah. 

Atas berkah almarhumah Nabila pula saya 
mendapatkan anugerah dipertemukan 
dengan orang sholeh yakni Gus Mahmud 
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(putra KH. Nawawi Yunus Jamsaren Kediri) 
khodim Pondok Pesantren Mubarokul Huda 
Kamasan Banjaran Bandung. Beliau 
menceritakan bahwa banyak anak didiknya di 
SDI Maslakul Huda Sindangpanon Banjaran 
sudah haid sejak kelas 4. Jadi menurut beliau 
mestinya masalah haid ini sudah diberikan 
sejak usia SD. Sebab jika tidak dibekali dengan 
ilmu terkait masalah ini dikhawatirkan banyak 
ibadahnya yang kacau balau.  

Beliau mengusulkan bagaimana seandainya 
buku ini dijadikan beberapa jilid. Untuk jilid 
satu sekiranya membahas hal-hal mendasar 
yang bisa dijadikan pelajaran di SD beliau. 

Usulan ini sangat menarik. Makanya buku ini 
sekarang hadir dalam 3 jilid. 
 Jilid I untuk pemula. 
 Jilid II untuk menengah. 
 Jilid III untuk tingkat lanjut 

Pada jilid 1 saya menulis hal-hal mendasar 
yang sangat urgen diketahui wanita. Dengan 
bahasa yang --insya Allah-- mudah dipaham. 
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Harapan saya kewajiban kaum hawa 
mempelajari bab haid bisa tercukupi pada 
jilid 1 tanpa membaca jilid 2. Kecuali jika ingin 
mendalaminya semisal di pesantren dll. 

Akhir kata terimakasih kepada Gus Mahmud 
dan semoga apa yang dilakukan beliau 
dengan masukkan haid sebagai materi 
pembelajaran di SDI Maslakul Huda menjadi 
inspirasi bagi lembaga pendidikan yang lain 
mengingat urgennya masalah ini.  

Sumurnangka, 1 Rajab 1441/25 Feb 2020 
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MUKADIMAH 

Alhamdulillah, shalawat dan salamnya 
semoga tetap tercurahkan ke haribaan 
baginda Nabi besar Muhammad saw. 

Awal penulisan buku ini adalah karena kami 
diminta untuk menyampaikan materi haid 
dalam sebuah diklat. Panitia meminta kami 
untuk menyiapkan makalah untuk dibagikan 
kepada peserta. Pada kebiasaannya sebuah 
makalah disajikan dalam beberapa lembar 
folio. Makalah yang sedemikian biasanya 
akan diabaikan setelah selesai seminar atau 
diklat bahkan tidak jarang langsung hilang 
tanpa bekas. Maka saya berinisiatif lembar 
makalah yang diminta itu kami sajikan dalam 
bentuk buku. Maka jadilah buku yang 
sekarang ada di tangan pembaca ini. 

Penulisan buku ini kami persiapkan untuk 
semua kalangan, baik santri utamanya orang 
awam. Oleh karenanya sebisa mungkin buku 
ini bisa dipaham dengan mudah oleh orang 
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awam. Untuk santri kami tetap menyajikan 
pembahasan yang luas pada bab yang lain. 

Secara umum, buku ini kami tulis dengan 
merujuk kepada berbagai literatur dalam 
mazhab Syafi’i. Namun demikian, kami juga 
ada sedikit menyertakan pandangan dari 
mazhab yang lain sebagai perbandingan.  

Kami yakin apa yang ada pada buku ini 
sangatlah jauh dari sempurna. Dan kami 
sangat berterimakasih kepada anda yang 
berkenan memberikan saran. Semoga 
bermanfaat. Amin 

Sumurnangka, 19 D. Hijjah 1426/19 Januari 
2006 
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TENTANG  
MUSTAHADLAH HAID 

A. Definisi Mustahadlah Haid 

Ialah wanita yang mengalami menstruasi 
lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).  

B. Macam-macam Darah 

Darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. 
Kuat lemahnya darah tergantung warna dan 
sifatnya. 

Berikut ini daftar warna dan sifat darah.  

No Warna Nilai  Sifat Nilai 

1  Hitam 5   Kental 1 

2  Merah 4   Berbau 1 

3  Oranye/ Coklat 3    

4  Kuning 2    

5  Keruh 1    

Darah yang nilai lebih tinggi lebih kuat dari 
pada yang nilainya di bawahnya. 

Misalnya : 
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Darah hitam dengan merah kental berbau. 
Hitam memiliki nilai 5 sementara merah 
kental berbau memiliki nilai 6 (4 + 1 + 1). 
Maka yang merah lebih kuat daripada yang 
hitam. 

Darah Hitam kental dengan coklat kental 
berbau. Hitam kental nilainya 6 (5 + 1) 
sementara coklat kental berbau bernilai 5 (3 + 
1 + 1). Maka hitam lebih kuat. 

Demikian juga hitam (nilai 5) tetap lebih kuat 
dari pada kuning kental berbau (dengan nilai 
4). 

Bila  mengeluarkan dua macam darah yang 
sama kuat, maka yang dihukumi darah kuat 
adalah darah yang keluar lebih dulu. Misalnya 
jika mengeluarkan darah merah kental busuk, 
kemudian mengeluarkan darah hitam busuk 
tapi encer, maka yang dianggap sebagai 
darah kuat adalah darah merah kental busuk. 

Darah lemah yang terjadi setelah darah kuat 
dianggap lemah, dengan syarat murni lemah 
dan tidak kecampuran sifat darah kuat yang 
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keluar sebelumnya. Misalnya jika 
mengeluarkan darah hitam kemudian merah 
ada garis-garis hitamnya, maka tidak 
dihukumi sebagai darah merah atau lemah. 
Melainkan masih dianggap sebagai darah 
hitam atau kuat. 

Imam Haramain dan Imam Ghazali 
berpendapat bahwa kuat lemahnya darah 
hanya ditinjau dari segi warna. Kekentalan 
serta aroma darah tidak dijadikan 
pedoman[1]. Pendapat ini memudahkan 
kepada kaum wanita. 

Kaidah: 

Warnanya darah tuk mustahadlah 
Dari yang lemah sampai yang kuat 
Keruh dan kuning lalu lah coklat 
Jugalah merah dan hitam pekat 

C. Klasifikasinya 

Secara global mustahadlah haid diklasi-
fikasikan menjadi dua, yaitu: 

                                                           
1 Al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab, 2/403 



 

16 – Dan Mereka Bertanya Kepadamu 

1. Mustahadlah pemula (mubtadi’ah) yaitu; 
mustahadlah yang belum pernah haid dan 
suci. 

2. Mustahadlah bukan pemula (mu‘tadah) 
yaitu; mustahadlah yang sudah pernah 
haid dan suci. 

Masing-masing dari dua kategori ini terbagi 
menjadi dua yaitu: 

1. Tak dapat ‘membedakan’ (ghairu mumay-
yizah) yaitu; mustahadlah yang darahnya 
tidak memenuhi syarat tamyiz. 

2. Dapat ‘membedakan’ (mumayyizah) yaitu; 
mustahadlah yang darahnya terdiri dari 
darah kuat dan darah lemah dan memenui 
syarat tamyiz (membedakan). 

Jadi ada 4 macam mustahadlah haid, yaitu (1) 
pemula yang tidak dapat membedakan, (2) 
pemula yang dapat membedakan, (3) bukan 
pemula yang tidak dapat membedakan dan 
(4) bukan pemula yang dapat membedakan. 
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D. Syarat Tamyiz 

Mustahadlah dikatakan “dapat mem-
bedakan” (mumayyizah) bila memenuhi 2 
syarat tamyiz. 

1. Darah kuat bisa dijadikan haid. Yakni : 
Tidak kurang dari sehari semalam (24 jam) 
dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam (360 
jam).  

2. Darah lemah bisa dijadikan suci. Yakni : 
Yang bersambung tidak kurang dari 15 hari 
15 malam (360 jam). 

Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, 
maka masuk dalam golongan mustahadlah 
yang “tak dapat membedakan” (ghairu 
mumayyizah).  

Kaidah: 

Yang mumayyizah syaratnya dua 
Darah kuatnya sampailah dia 
Dua puluh empat dan tidak lewat 
Di lima belas secara tepat 
 

Darah yang lemah haruslah bisa 
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Dianggap suci secara nyata 
Tak ada kuat di lima belas 
Terkecuali kuat terbatas 

Catatan bagi mustahadlah yang “dapat 
membedakan” (mumayyizah); 

1. Yang dimaksud darah lemah yang ber-
sambung adalah darah lemah yang tidak 
dipisah oleh darah kuat.  

 Darah lemah yang dipisah oleh bersih 
tetap dianggap bersambung. 

2. Darah lemah di sela-sela darah kuat di-
hukumi sebagaimana darah kuat. Begitu 
juga dengan bersih di sela-sela darah kuat. 

E. Pemula Dapat Membedakan 
(Mubtadiáh Mumayyizah) 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah belum pernah haid dan 

suci. 
 memenuhi dua syarat tamyiz 
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Hukumnya : 
 Darah kuat dihukumi haid 
 Darah lemah dihukumi istihadlah. 

Contoh A 
Wanita yang belum pernah haid mengalami 
pendarahan sbb.: 
Keluar hitam ............................. = 10 hari 
Keluar merah ............................ = 10 tahun 
Hukumnya :  
 10 hari hitam = haid 
 10 tahun merah = istihadlah / suci 

Contoh B 
Wanita yang belum pernah haid mengalami 
pendarahan sbb.: 
Keluar merah ............................... = 10 hari 
Keluar hitam ................................ = 10 hari 
Keluar merah ............................... = 10 hari 
Hukumnya :  
 10 hari merah = istihadlah / suci 
 10 hari hitam = haid 
 10 hari merah = istihadlah / suci 

Contoh C 
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Wanita yang belum pernah haid mengalami 
pendarahan sbb.: 
Keluar merah ............................... = 15 hari 
Keluar hitam ................................ = 15 hari 
Hukumnya :  
 15 hari merah = istihadlah / suci 
 15 hari hitam = haid 

Mustahadlah yang mengeluarkan darah 3 
tingkatan (kuat, lemah lalu terlemah), maka 
darah lemahnya disamakan dengan darah 
kuat (dihukumi haid). Ini bila memenuhi tiga 
syarat: 

1. Darah lemah tersebut keluar setelah darah 
kuat, bukan sebelumnya. 

2. Antara darah lemah dan darah kuat tidak 
terpisah oleh darah terlemah. 

3. Jumlah antara darah kuat dengan darah 
lemah tidak lebih dari 360 jam (15 hari 15 
malam).  

Contoh : 
Wanita yang belum pernah haid mengalami 
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pendarahan sbb.: 
Keluar hitam ................................ = 7 hari 
Keluar merah ............................... = 6 hari 
Keluar coklat ................................ = 17 hari 
Hukumnya :  
 7 hari hitam = haid 
 6 hari merah = haid 
 17 hari coklat = istihadlah / suci 

Bila salah satu dari tiga syarat di atas tidak 
terpenuhi maka haidnya hanya darah kuat 
saja. Sedang yang lain dihukumi istihadlah.  

Perhatikan beberapa contoh berikut:  
 6 merah, 3 hitam, 20 kuning. 
 6 hitam, 7 coklat, 8 merah.[2] 
 7 hitam, 9 merah, 13 kuning. 
Dari ketiga contoh ini haidnya hanya yang 
hitam. Yang lain dihukumi istihadlah (suci). 

                                                           

2 Sebagian ulama berpendapat haidnya hitam dan coklat. 
Menurut pendapat ini keluar kuat – terlemah – lemah 
sama dengan kaluar kuat – lemah – terlemah. Yakni 
darah setelah darah kuat dihukumi haid asal totalnya 
tidak lebih 15 hari. 
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F. Waktu Mandi Mustahadlah 

Sebelum mambahas pembagian  
mustahadlah yang lain, ada baiknya kita 
bahas dulu kapan mustahadlah wajib mandi.  

Semua jenis mustahadlah termasuk yang 
sudah kita bahas barusan, pada siklus awal 
istihadlah mandinya harus menunggu setelah 
15 hari. Mengapa menunggu 15 hari ? Sebab 
dia tentunya tidak tahu bahwa dirinya 
mengalami istihadlah sebelum darah itu 
melewati 15 hari. 

Ini jika memang darahnya keluar terus, Jika 
darahnya tidak keluar terus maka 
sebagaimana dijelaskan pada bab haid (jilid 1) 
bahwa bagi orang haid setiap darahnya bersih 
wajib berlaku suci (mandi dan shalat) tanpa 
menunggu 15 hari. 

Siklus kedua istihadalah dst (jika darah keluar 
terus) dia langsung mandi setelah darah yang 
dinyatakan haid selesai tidak perlu menunggu 
15 hari. Mengapa tidak menunggu 15 hari? 
Sebab dia sudah tahu kalau dirinya 
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mengalami istihadlah sebagaimana pada 
siklus pertama. Dan jika setelah mandi 
ternyata darahnya berhenti, maka wajib 
mandi lagi, demikian seterusnya (wajib 
mandi) setiap bersih sebelum mencapai 15 
hari.  

Mengapa saat bersih (sebelum 15) wajib 
mandi padahal sebelumnya sudah mandi ? 
Sebab dimungkinkan itu akhir istihadlahnya 
sehingga darahnya haid semua. Dengan 
demikian mandi yang dilakukan sebelumnya 
tidak sah sebab dilakukan pada saat sedang 
haid. 

Kesimpulannya ketentuan mandi bagi 
mustahadlah itu ada 3 : 

1. Siklus pertama istihadlah mandinya me-
nunggu setelah hari ke 15.  

 Wajib mengqada shalat yang ditinggalkan 
di selain haidnya.  

2. Selain siklus pertama mandi usai darah 
yang dihukumi adat haidnya. Dan langsung 
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shalat. 

3. Setiap bersih sebelum 15 hari. Berlaku 
pada semua siklus. 

Kaidah: 

Yang istihadlah wajiblah mandi 
Usai 15 pertama kali 
Dan selanjutnya haruslah mandi 
Setelah adat dan stiap bersih 

G.  Pemula Tak Dapat Membedakan 
(Mubtadi’ah Ghairu Mumayyizah) 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah belum pernah haid 

dan suci, 
 Tidak memenuhi syarat tamyiz 

Hukumnya : 
 Haid 1 hari 1 malam (1 x 24 jam)  
 Suci 29 hari 29 malam (29 x 24 jam). 

Kaidah: 

Jikalau tak haid di sebelumnya 
Di tiga puluh sehari haidnya 
Lainlah jika dia mumayyizah 
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Seluruh lemahnya istihadlah 

Contoh A 
Wanita yang belum pernah haid mengalami 
pendarahan sbb.: 
Keluar merah .......................... = 73 hari 
Kategori: 
Pemula yang tidak dapat membedakan sebab 
darahnya hanya sejenis sehingga tidak ada 
darah kuat/lemah 
Hukumnya :  
Siklus 1 (73 hari) 
 1 hari haid (1 x 24 jam) 
 29 hari istihadlah / suci (29 x 24 jam) 
 Mandi usai 15 hari[3] 
 Qadha shalat 14 hari[4] 
 Jumlah yang sudah ketemu hukumnya 30 

hari, (sisa yang belum dihitung 43 hari) 
Siklus 2 (43 hari) 

                                                           

3 Siklus pertama istihadlah mandinya usai 15. 

4 Qadha shalat 14 sebab dia tidak shalat selama 15 hari 
namun ternyata yang dihukumi haid hanya 1 sehingga 
wajib qadha 14. 
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 1 hari haid (1 x 24 jam) 
 29 hari istihadlah / suci (29 x 24 jam) 
 Mandi usai 1 hari[5] 
 Sisa yang belum dihitung 13 hari 
Siklus 3 (13 merah) 
 13 haid semua 
 Mandi usai 1 dan 13[6]  

Contoh B 
Wanita yang belum pernah haid mengalami 
pendarahan sbb.: 
Keluar hitam ............................ = 12 jam 
Keluar merah ........................... = 38 hari 
Total ........................................ =  38.5 hari 
Kategori: 
Pemula yang tidak dapat membedakan sebab 
darahnya kuatnya kurang dari 24 jam. 
Hukumnya :  

                                                           

5 Siklus kedua istihdlah langsung mandi usai darah yang 
dihukumi haid. 

6 Mandi usai 1 sebagaimana sikus kedua sebab dia masih 
menyangka istihadlah. Mandi lagi usai 13 sebab 
ketentuannya setiap bersih sebelum 15 wajib mandi. 
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Siklus 1 (38.5 hari) 
 1 hari haid (12 jam hitam + 12 jam merah) 
 29 hari istihadlah / suci (29 x 24 jam) 
 Mandi usai 15 hari 
 Qadha shalat 14 hari 
Siklus 2 (8.5 hari) 
 8 ½  haid semua 
 Mandi usai 1 dan 8½ hari 

Contoh C 
Wanita yang belum pernah haid mengalami 
pendarahan sbb.: 
Keluar merah .......................... = 16 hari 
Keluar kuning .......................... = 20 hari 
Total ........................................ =  36 hari 
Kategori: 
Pemula yang tidak dapat membedakan sebab 
darahnya kuatnya lebih dari 15 hari. 
Hukumnya :  
Siklus 1 (36 hari) 
 1 hari haid (1 x 24 jam) 
 29 hari istihadlah / suci (29 x 24 jam) 
 Mandi usai 15 hari. 
 Qadha shalat 14 hari. 
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Siklus 2 (6 hari) 
 6 haid semua 
 Mandi usai 1 dan 6 hari. 

Penentuan haid 1 suci 29 ini jika ingat 
permulaan keluar darah. Bagi yang lupa, 
maka dihukumi sebagaimana mustahadlah 
mutahayyirah, baca bagian “mutahayyirah”. 

H. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan 
(Mu’tadah Mumayyizah) 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah pernah haid dan suci, 
 Memenuhi syarat tamyiz. 

Hukumnya : 
Sama persis dengan pemula yang dapat 
membedakan. Yakni: 
 Darah kuat dihukumi haid. 
 Darah lemah dihukumi istihadlah. 

Adatnya diabaikan kecuali jika antara adat 
dengan darah kuatnya terpisah minimal 15 
hari 15 malam. Maka darah kuat dihukumi 
haid. Darah lemah yang sesuai adat juga 
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Skls

1
2

28 29 3022 23 24 25 26 276 2110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20971 2 3 4 85

dihukumi haid. Jadi adat dan darah kuatnya 
sama-sama dipakai. 

Penjelasan mengenai adat lebih lengkap baca 
bagian sub bab setelah ini (Bukan Pemula 
serta Tidak Dapat Membedakan) 

Kaidah: 

Yang sudahlah haid dan mumayyizah 
Hanyalah haidnya yang kuat saja 
Terkecuali adat terpisah 
di lima belas haid juga pula 

Contoh A 

Siklus 1 (haid normal) 
 1-5 keluar = haid 
 6-30 bersih = suci 
 Siklus haidnya 30 
Siklus 2 (istihadlah) 
 1 - 10 kuat = haid 
 11-30 lemah = istihadlah / suci 
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Skls

1
2
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 Mandi usai 15 hari[7] 
 Qadha shalat 5 hari[8] 
 Haidnya darah kuat, adatnya diabaikan.  

Contoh B 

Siklus 1 (haid normal) 
 1-7 keluar = haid 
 8-30 bersih = suci 
 Siklus haidnya 30 
Siklus 2 (istihadlah) 
 1-15 lemah = istihadlah / suci 
 16-23 kuat = haid 
 24-30 lemah = istihadlah / suci 
 Mandi usai 23 hari[9] 

                                                           

7 Siklus pertama istihadlah mandinya usai 15. 

8 Qadha shalat 5 sebab dia tidak shalat selama 15 hari 
namun ternyata yang dihukumi haid hanya 10 (darah 
kuat) sehingga wajib qadha 5. 

9 Mengapa mandi usai 23 bukan 15. Sebab pada hari ke 
15 saat mana dia mengetahui kalau terjadi istihadlah saat 
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Skls

1
2
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 Qadha shalat 15 hari[10] 
 Haidnya darah kuat, adatnya diabaikan. 

Contoh C  

Siklus 1 (haid normal) 
 1-8 keluar = haid 
 9-30 bersih = suci 
 Siklus haidnya 30 
Siklus 2 (istihadlah) 
 1-8 lemah = haid[11] 
 9-24 lemah = istihadlah / suci 
 25-30 kuat = haid 
                                                                                              

itu keluar darah kuat. Sehingga dia tidak mandi karena 
ada kemungkinan memenuhi syarat tamyiz yang mana 
darah kuatnya sebagai haid. Jadi mandinya menunggu 
usai darah kuat. 

10 Mengapa qadha 15? Sebab dia tidak shalat selama 23 
hari, dan ternyata yang 15 hari (1-15) bukan haid 
sehingga wajib qadha. 

11 Haid sesuai adat. Adatnya dipakai sebab terpisah 
dengan darah kuat 15 hari. 
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 Mandi usai 15 hari dan usai 30[12] 
 Qadha shalat 7 hari 
 Darah kuat dan adat sama-sama dipakai.  

Pendapat alternatif 

Menyampaikan rincian hukum semacam di 
atas kepada orang awam sangatlah sulit. 
Maka perlu kiranya saya tuliskan pendapat 
alternatif untuk mustahadlah ini[13] yakni : 

1. Haidnya dikembalikan kepada tamyiz. Yak-
ni darah kuat sebagai haid. Darah lemah 
sebagai suci. Adatnya diabaikan. 

2. Haid dan sucinya dikembalikan kepada 
adat. Tamyiznya tidak dipakai. Berarti 
hukumnya sama dengan mustahadlah 
bukan pemula yang tidak dapat mem-
bedakan. Ini yg kami sampaikan pada jilid 
1. 

Kaidah: 

                                                           

12 Mengapa mandi usai 30 ? Sebab 25-30 hukumnya haid. 

13 Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfadh al-Minhaj, 1/115 
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Yang sudahlah haid dan mumayyizah 
Hanyalah haidnya yang kuat saja 
Terkecuali adat terpisah 
di lima belas haid juga pula 

 

 

Itulah qaul yang terpercaya 
Bisalah pula buang adatnya 
Dan juga bisa yang sebaliknya 
Ambillah mana yang maslahatnya 

I. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Mem-
bedakan 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah pernah haid dan suci. 
 Tidak memenuhi syarat tamyiz 

Hukumnya : 
 Haidnya disamakan dengan adat haidnya. 
 Suci sesuaikan dengan adat sucinya. 
 Jam sucinya  disamakan dengan adatnya. 

Ada tiga macam adat haid. 
1. Adatnya selalu sama sampai terjadi isti-

hadlah. Saat istihadlah samakan dengan 
adatnya yang sama. Misalnya adat haidnya 
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Skls 5

5
6

19 20 21 22 23187 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1761 2 3 4 27 2824 25 26

7

1
2
3
4

7-7-7-7-7-7-7 
2. Adatnya beruba-ubah tidak beurutan. Saat 

istihadlah adatnya adalah haid terakhir. 
Misal adat haidnya 3-6-7-8-4-6-2-6 atau 7-
7-7-7-7-7-8 

3. Adatnya beruba-ubah dan berurutan. Saat 
istihadlah adatnya adalah sesuai urutann-
ya. Misalnya adat haidnya 1-2-3-4-1-2-3-4- 
atau 3-5-7-3-5-7 atau 8-5-7-8-5-7 dll. 

Contoh dari masing-masing model adat sbb.: 

Adat haid selalu sama : 

Keterangan :  

Siklus 5 
 1-7 = Haid 
 8-28 = Istihadlah / suci 
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 Mandi usai 15[14] 
 Qadha 8 hari[15] 

Siklus 6 
 1-7 = Haid  
 8-28 = Istihadlah / suci 
 Mandi usai 7 hari 

Siklus 7 
 1-13 = Haid semua sebab tidak lewat 15 
 14-28 = Suci 
 Mandi setiap bersih dan setelah adat (usai 

3 hari, usai 5 hari, usai 7[16], usai 9, usai 11, 
usai 13) 

                                                           

14 Siklus pertama istihadlah mandi usai 15. 

15 Siklus pertama istihadlah dia tidak shalat selama 15 
hari namun ternyata yang dihukumi haid hanya 7. 
Sehingga wajib qadha shalat yang 8. 

16 Sebab adat haidnya 7 maka dia wajib mandi usai 7. 
Karena jika masih istihadlah maka haidnya 7 (sesuai 
adat). 
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Skls

5
6
7
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1
2
3
4
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Adat haid berubah-ubah tidak beraturan : 

Keterangan :  

Siklus 5 
 1-9 = Haid 
 10-26 = Istihadlah / suci 
 Mandi usai 15 
 Qadha 6 hari 

Siklus 6 
 1-9 = Haid  
 10-26 = Istihadlah / suci 
 Mandi usai 9 hari 

Siklus 7 
 1-15 = Haid semua sebab tidak lewat 15 
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Skls
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6
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 Mandi setiap bersih dan setelah adat (usai 
2 hari, usai 5 hari, usai 9, usai 10, usai 13, 
usai 15) 

Adat haid berubah-ubah beraturan : 

Keterangan :  

Siklus 7 
 1-4 = Haid (sesuai urutan adatnya) 
 5-27 = Istihadlah / suci 
 Mandi usai 15 
 Qadha 11 hari 

Siklus 8 
 1-6 = Haid  
 7-27 = Istihadlah / suci 
 Mandi usai 6 hari 
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Siklus 9 
 1-8 = Haid  
 9-27 = Suci 
 Mandi setiap bersih (usai 1 hari, 3 hari, 

usai 5, usai 7, 9, 11, 13, dan usai 15) 

Coba selesaikan beberapa contoh berikut: 

Contoh A 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 2 8 6 2 8 ... … … 

 Suci 27 28 29 27 28 29 ... … … 

 Jml Siklus 33 30 37 33 30 37 ... ... ... 

Penyelesaiannya: 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 2 8 6 2 8 6 2 8 

 Suci 27 28 29 27 28 29 27 28 29 

 Jml Siklus 33 30 37 33 30 37 33 30 37 

Keterangan: 

Haid dan sucinya disesuaikan haid dan suci 
disesuaikan urutannya sebab berubah 
beraturan. 
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Contoh B 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 7 6 8 7 6 8 ... … … 

 Suci 20 20 20 20 20 20 ... … … 

 Jml Siklus 27 26 28 27 26 28 ... ... ... 

Penyelesaiannya: 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 7 6 8 7 6 8 7 6 8 

 Suci 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Jml Siklus 27 26 28 27 26 28 27 26 28 

Keterangan : 

Haid dan sucinya disesuaikan haid dan suci 
disesuaikan urutannya sebab berubah 
beraturan. 

Contoh C 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 7 7 7 7 7 7 ... … … 

 Suci 20 25 18 20 25 18 ... … … 

 Jml Siklus 27 32 25 27 32 25 ... ... ... 

Penyelesaiannya: 
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 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 Suci 20 25 18 20 25 18 20 25 18 

 Jml Siklus 27 32 25 27 32 25 27 32 25 

Keterangan : 

Haid dan sucinya disesuaikan haid dan suci 
disesuaikan urutannya sebab berubah 
beraturan. 

Adat haid bisa dianggap beraturan bila sudah 
berulang minimal dua kali dalam siklus yang 
sama. 

Contoh D 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 7 8 9 6 7 8 … … 

 Suci 27 28 29 30 27 28 29 … … 

 Jml Siklus 33 35 37 39 33 35 37   

Penyelesainnya: 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 7 8 9 6 7 8 8 8 

 Suci 27 28 29 30 27 28 29 29 29 

 Jml Siklus 33 35 37 39 33 35 37 37 37 
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Keterangan : 
Haid dan sucinya disesuaikan haid dan suci 
terakhir. Sebab walau siklusnya  tampak 
membentuk aturan tapi belum berulang 2 
kali. Jadi tidak masuk adat yang berubah 
beraturan. 

Contoh E 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 8 5 6 8 5 6 … … 

 Suci 26 27 28 29 26 27 28 … … 

 Jml Siklus 32 35 33 35 34 32 34   

Penyelesaian: 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 8 5 6 8 5 6 6 6 

 Suci 26 27 28 29 26 27 28 28 28 

 Jml Siklus 32 35 33 35 34 32 35 35 35 

Keterangan : 
Haidnya dan sucinya disamakan dengan haid 
dan suci terakhir. Sebab siklusnya tidak 
beraturan. 
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Contoh F 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 7 8 9 6 7 8 … … 

 Suci 26 26 26 24 26 26 24 … … 

 Jml Siklus 32 33 34 33 33 34 32   

Penyelesaiannya: 
 Siklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Haid 6 7 8 9 6 7 8 8 8 

 Suci 26 26 26 24 26 26 24 24 24 

 Jml Siklus 32 33 34 32 33 34 32 32 32 

Keterangan : 
Haidnya dan sucinya disamakan dengan haid 
dan suci terakhir. Sebab siklus haidnya tidak 
beraturan. 

Dalam menentukan adat haid tidak harus 
sama persis sampai jam dan menit.  

Contoh A: 
 Bulan 1 haid 7 hari 3 jam 
 Bulan 2 haid 7 hari 10 jam 
 Bulan 3 haid 7 hari 1 jam 
Ini contoh wanita yang adat haidnya sama. 
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Contoh B: 
 Bulan 1 haid 7 hari 5 jam 
 Bulan 2 haid 5 hari 7 jam 
 Bulan 3 haid 6 jam 3 jam 
 Bulan 1 haid 7 hari 1 jam 
 Bulan 2 haid 5 hari 6 jam 
 Bulan 3 haid 6 jam 5 jam 
Yang sedemikian ini termasuk adat yang 
berubah dan beraturan.  

Dari ketiga macam adat haid di atas (adat 
yang selalu sama, adat yang berbeda-beda 
tak beraturan, dan adat yang berbeda tapi 
beraturan) boleh hanya mengambil adat haid 
terakhir sebelum istihadlah[17]. Dengan 
demikian untuk menerangkan kepada orang 
awam pembagian adat ini tidak perlu 
diterangkan.  

Jika tanpa meninjau berbagai macam adat 
tersebut maka ketentuan hukum bagi 
mustahalah bukan pemula yang tidak dapat 

                                                           
17 Raudlat al-Thalibin, 1/258; Al-Majmu Syarah al-
Muhadzdzab, 2/427 
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membedakan ialah: 
 Haidnya disamakan dengan haid terakhir. 
 Sucinya sesuaikan dengan suci terakhir. 
 Jam sucinya  disamakan suci terakhir. 

Mengenai jam suci, saat istihadlah sucinya 
disamakan dengan suci yang terakhir. 

Misalnya: 
 Bulan 1 haid 7 hari 3 jam bersih asar 
 Bulan 2 haid 7 hari 10 jam bersih dhuhur 
 Bulan 3 istihdalhah 
Maka bulan tiga ini haidnya 7 hari suci 
dhuhur. Walau jumlahnya tidak sama dengan 
bulan 2. Yang penting waktu sucinya sama. 

Kaidah:  

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Samakan jamnya suci yang akhir 

J. Lupa Adat Haid Terakhir 

Bagaimana jika lupa jumlah haid terakhir ? 
Baik pada adat yang beraturan maupun yang 
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tidak beraturan ? 
 Haidnya disesuaikan adat terkecil. 
 Mandi usai setiap adat yang pernah diala-

minya. 
 Antara mandi pertama sampai mandi te-

rakhir berlaku sebagaimana mutahayyirah. 

 Contoh A 

Adat haidnya beraturan dan dia lupa haid 
terakhir (otomatis lupa urutannya): 

Hukumnya: 
Siklus 7 
 1-3 = Haid (adat terkecil) 
 3-7 = Kemungkinan haid / suci 

(mutahayyirah) 
 8-26 = Suci 
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 Mandi usai 15 
 Qadha 12 hari (karena yang dipastikan 

haid hanya 3 hari) 

Siklus 8 
 1-3 = Haid (adat terkecil) 
 4-7 = Kemungkinan haid / suci (berlaku 

mutahayyirah) 
 8-26 = Suci 
 Mandi usai 3, usai 5, dan usai 7 hari 
 Antara mandi pertama (usai 3) sampai 

mandi terakhir (usai 7) berlaku mutaay-
yirah. 

Siklus 9 
 1-14 = Haid semua sebab tidak lewat 15 
 Mandi usai 3, usai 5, dan usai 7 hari (kare-

na kemungkinan haid kemungkinan suci) 
 Antara mandi pertama (usai 3) sampai 

mandi terakhir (usai 7) berlaku mutaay-
yirah. 

 Mandi lagi usai 14. 
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Skls 1

1
22 23 24 25 2617 18 19 20 2112 13 14 15 167 8 9 10 112

7
8

2
3
4
5
6

27 283 4 5 6

Contoh B  

Adat haidnya tidak beraturan dan dia lupa 
haid terakhir: 

Hukumnya: 
Siklus 6 
 1-4 = Haid (adat terkecil) 
 5-9 = Kemungkinan haid / suci 
 10-28 = Suci 
 Mandi usai 15 
 Qadha 11 hari (karena yang dipastikan 

haid hanya 4 hari) 
Siklus 7 
 1-4 = Haid (adat terkecil) 
 5-9 = Kemungkinan haid / suci 

(mutahayyirah) 
 10-28 = Suci 
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 Mandi usai 4, usai 6, usai 7, usai 8 dan usai 
9 hari (karena kemungkinan haid kemung-
kinan suci). 

 Antara mandi pertama (usai 4) sampai 
mandi terakhir (usai 9) berlaku mutahay-
yirah. 

Siklus 8 
 1-13 = Haid 
 5-9 = Kemungkinan haid / suci 
 10-28 = Suci 
 Mandi usai 4, usai 6, usai 7, usai 8 dan usai 

9 hari (karena kemungkinan haid kemung-
kinan suci). 

 Antara mandi pertama (usai 4) sampai 
mandi terakhir (usai 9) berlaku mutahay-
yirah. 

 Mandi lagi usai 13 

K. Bukan Pemula dan Tak Dapat Mem-
bedakan yang Lupa Kebiasaan Haidnya 

Mustahadlah bukan pemula dan tak dapat 
membedakan (mu‘tadah ghairu mumayyizah) 
yang lupa kebiasaannya ialah mustahadlah 
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yang tidak memenuhi syarat tamyiz dan 
sudah pernah haid dan suci, namun lupa 
kebiasaan haid dan sucinya. Mustahadlah 
seperti ini terbagi menjadi tiga kelompok: 

1. Ingat jumlah haid tapi lupa waktunya. 
2. Ingat waktu haid tapi lupa jumlahnya. 
3. Lupa jumlah maupun waktunya. 

Untuk kelompok pertama dan kedua –yang 
hanya ingat waktu haid atau jumlah haidnya 
saja– berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Pada waktu-waktu yang dipastikan haid, 
maka berlaku hukum haid. 

2. Waktu-waktu yang dipastikan suci, maka 
berlaku hukum suci. 

3. Untuk waktu-waktu yang tidak dapat di-
pastikan haid atau suci, maka berlaku se-
bagaimana mutahayyirah. 

Contohnya, bila terdapat seorang 
mustahadlah berkata, “Saya haid sejak awal 
bulan, tetapi lupa berapa jumlahnya”. Wanita 
ini disebut mustahadlah yang hanya ingat 
waktu haidnya akan tetapi lupa jumlahnya. 
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Sehingga bisa dipastikan sehari semalam di 
awal bulan adalah haid, sebab itu masa 
minimal haid. Selebihnya dari tanggal 2 s.d 15 
belum tentu haid belum tentu suci. Mungkin 
saja haidnya memang hanya sehari semalam. 
Mungkin juga 15 hari 15 malam. Sedangkan 
dari tanggal 16 s.d 30 sudah pasti suci.  

Contoh berikutnya adalah seorang 
mustahadlah yang ingat bahwa kebiasaan 
haidnya 5 hari dalam 10 hari di awal bulan. 
Dan tidak ingat permulaannya, namun yang 
jelas tanggal satu ia suci. Wanita ini disebut 
mustahadlah yang hanya ingat masa (jumlah) 
haidnya  akan tetapi lupa waktunya. Sehingga 
tanggal 1, juga tanggal 11 s.d 30 dipastikan 
suci. Sedang tanggal 2 sampai 5 juga tanggal 7 
sampai 10 tidak dapat dipastikan haid atau 
suci. Karena mungkin haidnya tanggal 2 s.d 6 
dan yang lain suci. Atau bukan dari tanggal 2, 
melainkan dari tanggal 3 s.d 7, atau tanggal 4 
s.d 8, atau tanggal 5 s.d 9 atau tanggal 6 s.d 
10. Dari berbagai kemungkinan ini, yang 
dipastikan haid hanyalah tanggal 6. 
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Bagi mereka yang lupa kebiasaan haidnya 
baik jumlah maupun waktunya disebut 
mutahayyirah. Demikian pula mustahadlah 
pemula yang tak dapat membedakan 
(mubtadi’ah ghairu mumayyizah) serta lupa 
permulaan keluarnya darah, juga disebut mu-
tahayyirah. 

L. Hukum Mutahayyirah 

Wanita mutahayyirah wajib bersikap hati-hati 
dengan memberlakukan hukum-hukum 
mutahayyirah. Yakni berlaku hukum haid 
dalam segala hal. Kecuali dalam 4 masalah 
Yaitu: 

1. Talak. 

2. Membaca al-Qur’an dengan niat belajar. 
Bahkan dengan niatan ini, boleh menyen-
tuh dan membawa al-Qur’an bila memang 
diperlukan. 

3. Segala ibadah yang membutuhkan niat, 
seperti shalat, puasa, i’tikaf dan membaca 
al-Qur’an dalam shalat. 
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4. Masuk masjid untuk melakukan ibadah 
yang harus bertempat di masjid. Misalnya 
thawaf dan i’tikaf. Meskipun hanya ibadah 
sunnat. 

Dalam 4 hal ini, dia dihukumi seperti orang 
tidak haid (suci). 

Mutahayyirah wajib shalat selamanya. Dan 
dalam setiap bulan dia wajib qadha shalat 2 
hari, sebab ada kemungkinan haidnya datang 
di pertengahan shalat. Di samping itu ada 
kemungkinan haidnya bersih saat dia sedang 
shalat. 

Cara qadhanya wajib dikerjakan tiga kali 
berturut-turut. Antara pelaksanaan pertama 
dan kedua harus terpisah oleh waktu minimal 
yang cukup untuk mandi dan salat-salat 
tersebut. Dan boleh diakhirkan sampai 
sebelum hari ke 15. Pelaksanaan ketiga 
dilakukan setelah hari ke 15 setelah ditambah 
waktu yang cukup untuk mandi dan shalat-
shalat tersebut. Pelaksanaan ketiga boleh 
diakhirkan sampai hari ke 30. Dengan syarat, 



 

Tentang Mustahadlah Haid –  53 

rentang waktu antara hari ke 15 dengan 
pelaksanaan yang ke tiga tidak melebihi 
rentang waktu yang memisahkan 
pelaksanaan pertama dengan pelaksanaan 
kedua. Dalam setiap pelaksanaan hanya wajib 
mandi 1 kali. 

Mutahayyirah wajib melaksanakan puasa 
ramadhan 66 hari. Mengapa demikian ? 
Sebab jika dia puasa ramadhan sebulan 
penuh maka yang 16 hari batal dengan 
asumsi yang dihukumi haid 15 hari mulai dari 
siang hari. Berarti masih punya hutang 16 
hari. Lalu dia puasa 30 hari berturut-turut, 
maka yang sah hanya 14. Jadi masih punya 
hutang 2 hari. Untuk mengqadha puasa yang 
2 hari ini caranya ialah puasa 3 hari berturut-
turut (1-3), lalu puasa lagi pada hari 3 hari 
berturut-turut sejak hari ke 16 (16-18). 

Ada sebagian ulama yang berpendapat 
bahwa wanita mutahayyirah hukumnya 
seperti mustahadlah pemula yang tak dapat 
membedakan (mubtadi’ah ghairu 
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mumayyizah). Yang dihukumi haid hanya 
sehari semalam setiap awal bulan (Hijriyah). 
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TENTANG 
MUSTAHADLAH NIFAS 

A. Definisi Mustahadhah Nifas 

Mustahadhah nifas adalah wanita yang me-
ngalami pendarahan setelah melahirkan 
melebihi 60 hari 60 malam. 

Jika setelah melahirkan pendarahan baru 
keluar setelah 15 hari 15 malam, maka tidak 
masuk pembahasan mustahadlah nifas 
melainkan mustahadlah haid.  

Sebenarnya kami sudah menerangkan 
hukumnya di bab nifas pada buku jilid 1. 
Namun di sana kami meruju kepada pendapat 
kedua dari sebagian ulama. Di sini kami akan 
mengulas versi mayoritas ulama. 

B. Jenis-jenisnya 

Mustahadhah nifas ada 5. Yaitu: 

1. Pemula yang dapat membedakan. 

2. Pemula yang tak dapat membedakan. 
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3. Bukan pemula serta dapat membedakan. 

4. Bukan pemula dan tak dapat membeda-
kan. Ada dua kategori, yakni yang ingat 
kebiasaan nifasnya, dan yang lupa. 

C.  Pemula Dapat Membedakan 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah belum pernah nifas, 
 Memenuhi syarat tamyiz 

Ketentuannya ; 
 Darah kuat dihukumi nifas 
 Darah lemah dihukumi suci. 

Perlu diketahui, syarat tamyiz mustahadlah 
nifas tidak sama dengan syarat tamyiz 
mustahadlah haid. Syarat tamyiz 
mustahadlah nifas hanyalah; darah kuat tidak 
melewati 60 hari 60 malam, tanpa ada batas 
minimal bagi darah kuat dan darah lemah.  

Ketika wanita itu dinyatakan memenuhi 
syarat tamyiz maka darah yang keluar 
sebelum dan sesudah darah kuat hukumya 
suci. Misalnya keluar 14 hari merah, 40 hari 
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hitam, lalu 20 hari merah. Maka yang 
dihukumi nifas hanya yang hitam. Merah 
sebelum dan sesudahnya hukumnya suci.[18] 

Namun bila lemah yang keluar sebelum darah 
kuat itu mencapai 15 hari atau lebih maka 
dihukumi sebagaimana darah kuat (nifas 
juga). Sebab jika nifasnya hanya diambil yang 
kuat saja maka akan terjadi nifas 15 hari 
setelah melahirkan. Dan itu menyalahi 
aturan. Contoh; wanita yang mengalami 
pendarahan setelah melahirkan 25 hari 
kuning, 10 hari hitam, lalu 30 hari merah. 
Yang dihukumi nifas adalah darah hitam dan 
darah kuning. 

Untuk darah lemah di sela-sela darah kuat 
yang mu’tamad adalah nifas.[19] 

Mustahadlah nifas yang mengeluarkan darah 
kuat, lalu lemah, kemudian terlemah melebihi 
60 hari, maka darah kuat beserta darah 
lemahnya dihukumi nifas. Seperti pada 

                                                           
18 Al-Ibanah wa al-Ifadlah, 92;  
19 Raudlah al-Thalibin, 1/172 
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mustahadlah haid. 

Mustahadlah nifas yang mengeluarkan dua 
buah darah yang sama kuat yang terpisah 
oleh darah lemah, sedangkan darah kuat yang 
kedua melebihi batas maksimal nifas (60 hari 
60 malam), maka sebagaimana dalam 
mustahadlah haid, nifasnya adalah darah kuat 
yang pertama.  

D. Pemula Tak Dapat Membedakan 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah belum pernah nifas, 
 Tidak memenuhi syarat tamyiz 

Ketentuannya ; 
 Nifasnya setetes (sebagian pendapat ni-

fasnya 40 hari 40 malam) sejak keluar da-
rah. 

 Darah setelahnya dihukumi istihadlah 
sesuai adat sucinya. 

Contoh: 

Keluar 20 merah, 50 hitam. Maka nifasnya 
setetes atau 40 hari menurut sebagian 
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pendapat. Selebihnya dihukumi istihadlah 
sesuai adat sucinya. Mengenai adat suci ini 
wajib baca “Catatan Penting” di bawah.  

E.  Bukan Pemula serta Dapat Membedakan 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah pernah nifas, 
 Memenuhi syarat tamyiz 

Ketentuannya ; 
 Sama dengan pemula yang dapat membe-

dakan. Yang dihukumi nifas hanya darah 
kuat. 

Contoh: 

Anak pertama nifas 40 hari. Anak kedua 
keluar 10 merah, 5 hitam, 40 merah. Maka 
nifasnya hanya 5 hitam. Yang lain istihadlah. 
Adat nifasnya (40) tidak dipakai. 

Mustahadlah nifas yang sebelumnya sudah 
sering melahirkan dalam keadaan selalu 
kering (tanpa nifas) masuk golongan 
mustahadlah pemula, karena belum pernah 
nifas.  



 

60 – Dan Mereka Bertanya Kepadamu 

F.  Bukan Pemula dan Tak Dapat Mem-
bedakan serta Ingat Kebiasaan Nifasnya 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah pernah nifas, dan ingat 

kebiasaan nifasnya. 
 Tidak memenuhi syarat tamyiz 

Ketentuannya ; 
 Samakan dengan jumlah nifas terakhir, 

kecuali jika berubah beraturan. 
 Darah lemah setelahnya dihukumi isti-

hadlah sesuai adat sucinya. 

Contoh: 

Anak pertama nifas 30 hari. Anak kedua 
keluar 20 merah, 55 hitam. Maka nifasnya 30 
sesuai adatnya. Selebihnya dihukumi 
istihadlah sesuai adat sucinya. Mengenai adat 
suci ini baca “Catatan Penting” berikut ini. 

Catatan Penting; 

Khusus mustahadlah nifas yang tidak bisa 
membedakan  –baik pemula  maupun bukan 
pemula– terdapat dua ketentuan. 
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1. Bagi yang belum pernah haid; darah yang 
keluar setelah nifas dihukumi sebagai mus-
tahadlah haid pemula. Ketentuan masa su-
ci bagi mustahadlah haid pemula dijadikan 
sebagai pemisah antara haid dengan nifas. 
Jadi setelah darah yang dinyatakan sebagai 
nifas, ia dinyatakan suci 29 hari 29 malam. 
Lalu haid sehari semalam. Kemudian suci 
lagi 29 hari 29 malam. 

2. Bagi yang sudah pernah haid dan suci; da-
rah yang keluar setelah nifas dihukumi 
mustahadlah haid bukan pemula, dengan 
menetapkan kebiasaan suci dari haid se-
bagai pemisah antara nifas dengan haid. 

 Contoh; wanita yang belum pernah nifas 
mengalami pendarahan istihadlah nifas 
dan tidak memenuhi syarat tamyiz. Kebia-
saannya haidnya 5 hari dan suci 19 hari. 
Maka nifasnya hanya setetes. Kemudian 
suci 19 hari. Lalu haid 5 hari. 

 Namun jika sebelumnya belum pernah 
haid kecuali menjelang melahirkan yang 
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mana jarak antara haidnya dengan masa 
nifasnya kurang dari 15 hari 15 malam (360 
jam), maka setelah darah yang dinyatakan 
sebagai darah nifas, ia dihukumi suci sela-
ma 29 hari. Lalu haid, sesuai dengan masa 
haid sebelumnya.[20] 

Masa tidak keluar darah pada saat hamil 
dihukumi suci dari haid. Contoh; wanita 
mempunyai kebiasaan haid 5 hari dan suci 30 
hari. Suatu saat, setelah haid 5 hari tidak 
keluar darah selama 290 hari (9 bulan lebih). 
Lalu melahirkan dan mengalami istihadlah 
nifas. Maka setelah darah yang dihukumi 
nifas selanjutnya suci selama 290 hari, 
(karena masa suci di masa hamil sudah 
dianggap adat). Setelah itu, darahnya 
dihukumi haid selama 5 hari.[21] Tentunya 
yang demikian ini jika setelah nifas  darahnya 
terus keluar lebih dari 9 bulan. Lain halnya 
jika sebelum 9 bulan terdapat bersih 15 hari 

                                                           
20 Risalah al-Mustahadlah li Baqusyair bisaili Fatawi al-
Kubro li ibn Hajar, 1/96 
21 ibid 
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maka darah setelah bersih dihukumi haid.  

Begitu juga sebaliknya. Masa suci antara nifas 
dengan haid bila mencapai 15 hari 15 malam, 
dianggap sebagai kebiasaan suci dari haid. 
Contoh; seseorang kebiasaan haidnya 5 hari 
dan sucinya 15 hari. Suatu ketika setelah 15 
hari masa sucinya, melahirkan dan 
mengalami pendarahan 20 hari lalu bersih 30 
hari. Lalu keluar darah terus menerus. Maka 
30 hari setelah nifas dihukumi suci, kemudian 
haid 5 hari, sesuai dengan kebiasaan haidnya. 
Lalu suci 30 hari. Kemudian haid lagi 5 hari. 
Begitu seterusnya. 

G. Bukan Pemula dan Tak Dapat Mem-
bedakan serta Lupa Kebiasaan Nifasnya 

Kriterianya ialah: 
 Sebelum istihadlah pernah nifas, dan lupa 

kebiasaan nifasnya. 
 Tidak memenuhi syarat tamyiz 

Ketentuannya ; 

1. Menurut pendapat yang diunggulkan oleh 
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Imam al-Haramayn, mustahadlah seperti 
ini hukumnya sama dengan “pemula yang 
tak dapat membedakan”. Yakni nifasnya 
hanya setetes. 

2. Pendapat lain mengharuskan mustahadlah 
seperti ini untuk berhati-hati. Dan  bila 
sebelumnya belum pernah haid atau sudah 
pernah haid tapi lupa kebiasaannya, maka 
wajib berlaku mutahayyirah selamanya. 
Dan jika ingat kebiasaan haidnya, maka 
berlaku seperti orang yang ingat masa 
haidnya tetapi lupa waktunya.  

 


