
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ka-
mi 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 me-
lalui fb (Nur Hasyim S Anam II), hp 
+6282334666643. 

 Dan jika ada perbedaan keterangan hukum 
di antara beberapa edisi maka edisi terakhir 
yang benar. 
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Pengantar Cetakan Ke-22 – 7 

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 

 



 

10 – Dan Mereka Bertanya Kepadamu 

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 
TANYA JAWAB ISTIHADLAH 

A.  Tamyiz Bisa Menjadi Adat 

Tanya : Apakah darah kuat bisa menjadi adat? 

Jawab : Darah kuat bisa menjadi adat bagi 
mustahadlah yang belum punya adat 
(mubtada’ah).  

Contoh: mustahadlah pemula yang dapat 
membedakan. Lalu pada siklus berikutnya dia 
tidak memenuhi syarat tamyiz (tidak dapat 
membedakan). Maka haidnya disesuaikan 
dengan darah kuat yang dihukumi haid pada 
siklus sebelumnya.  

Contoh : 
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Sebelum istihadlah belum pernah haid. 

Siklus 01:  
Bisa membedakan (mumayyizah) 
 1-10 lemah = suci 
 11-16 kuat = haid 
 17-4 (bln 3[1]) lemah = suci 
 Mandi usai darah kuat 
 Qadha shalat 10 

Siklus 02: 
Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah) 
siklus sebelumnya bisa dijadikan adat: 
 5-10 (6 hari) = haid (sesuai adat) 
 11 – 28 bln 4 (48) = suci (sesuai adat) 
 Mandi usai tgl 19 sebab dia mengira 

mumayyizah. 
                                                           
1 Memakai istilah bulan hanya untuk memudahkan saja. 

Bln

1

2

3

4

5

25 26 27 28 29 3019 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Bln

1

2

3

4

5

26 27 28 29 3021 22 23 24 2516 17 18 19 2011 12 13 14 156 7 8 9 101 2 3 4 5

 Qadha shalat 9 

Siklus 03 
 15 haid semua (sebab tidak lebih 15 hari). 
 Mandi usai tgl 4 bln 5. Mandi lagi tgl 13. 
 Ibadah yang dilakukan antara tgl 4 – 13 

tidak sah sbb haid. 

Untuk yang mu’tadah (bukan pemula) darah 
kuat bisa menjadi adat jika memenuhi 2 
syarat: 
1. Tidak dipisah 15 hari dengan adat (dalam 

satu daur) 
2. Terdapat suci mumayyiz dalam satu daur. 

Atau bersih 15 hari. 

Contoh : 
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Siklus 01:  
Bukan mustahadlah 
 1-5 keluar = haid 
 6-30 bersih = suci 
 Siklusnya 30 

Lalu keluar 4 lemah, 5 kuat, 32 lemah, 5 kuat, 
72 lemah. 

Siklus 02:  
 1-4 lemah = suci 
 5-9 kuat = haid 
 10 – 30 lemah = suci 
 Siklus 30 sesuai adat sebelumnya. 

Siklus 03:  
 1- 11 lemah = suci 
 12-16 kuat = haid 

Dengan adanya darah kuat kedua ini maka 
siklusnya berubah yang asalnya 30 menjadi 
37 

 17 bln 3 -18 bln 4 lemah = suci (sesuai adat 
yg didapat dari tamyiz sebelumnya) 

 10 – 30 lemah = suci 
 Siklusnya 37. 
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Skls

1
2
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Siklus 04:  
 19- 23 lemah = haid sesuai adat (yang 

didapat dari darah kuat) 
 12-16 kuat = haid 

Dengan adanya darah kuat kedua ini maka 
siklusnya berubah yang asalnya 30 menjadi 
37 

 17 bln 3 -18 bln 4 lemah = suci (sesuai adat 
yg didapat dari tamyiz sebelumnya) 

Siklus 05:  
 26 - 28 lemah = haid sesuai adat (yang 

didapat dari darah kuat). Adat haidnya 5 
hari namun karena yg ada darah hanya 3 
hari maka haidnya 3 hari. 

Contoh tamyiz yang tidak bisa menjadi adat: 

Contoh A 

Siklus 1 (haid normal) 
 1-8 keluar = haid 
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Bln

1

2

3

4

111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3024 25 26 27 28 29

 9-30 bersih = suci 
 Siklus haidnya 30 
Siklus 2 (istihadlah) 
 1-4 kuat = haid 
 5-30 lemah = istihadlah / suci 
 Mandi usai 15 hari 
 Qadha shalat 11 hari 
 Haidnya darah kuat, adatnya diabaikan. 
Siklus 3 (Tidak bisa membedakan) 
 1-8 lemah = haid (sesuai adat) 
 9-30 lemah = istihadlah / suci 
 Tamyiz pada siklus sebelumnya belum bisa 

dijadikan adat sebab belum terdapat suci 
yang mumayyiz. 

 Mandi usai 8 hari 

Contoh B 
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Siklus 01:  
Bukan mustahadlah 
 1-5 keluar = haid 
 6-30 bersih = suci 
 Siklusnya 30 

Lalu keluar 5 lemah, 9 kuat, 56 lemah. 

Siklus 02:  
Sudah punya adat dan memenuhi syarat 
tamyiz. Maka darah kuat sebagai haid. 
 1-5 lemah jika mengikuti adat maka haid. 

Namun adat ini tidak dipakai sebab tidak 
dipisah 15 hari denngan darah kuatnya. 

 6-14 kuat = haid 
 15-30 lemah = suci 
 Mandi usai 15 
 Qadha shalat 6 hari 
 Siklusnya tetap 30 

Siklus 03:  
40 lemah. 
Sudah punya adat dan tidak memenuhi syarat 
tamyiz. 
 1-5 lemah = haid sesuai adat 
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 6-30 lemah = suci 
 Mandi usai 5 
 Siklusnya tetap 30 

Siklus 04:  
10 lemah. 
Bukan mustahadlah 
 1-10 lemah = haid semua sebab tidak 

lewat 15 hari 
 Mandi usai 5 
 Mandi lagi usai 10 

B. Lemah Kurang Dari 15 Tapi Dianggap 
Dapat Membedakan (Mumayyizah) 

Tanya : Di berbagai literatur disebutkan 
bahwa pendarahan 8 kuat 8 lemah 8 kuat 
diseut mumayyizah. Padahal lemahnya 
kurang dari 15 hari. Benarkah mumayyizah ? 

Jawab : Benar. Darah lemah boleh kurang dari 
15 jika darah kuat setelahnya tidak keluar 
terus (tidak lebih 15 hari). Dan tetap dianggap 
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mumayyizah.[2] 

Contoh 
 Hitam 8, merah 8, hitam 8 
 Hitam 9, merah 8, hitam 14 
 Hitam 7, merah 7, hitam 7 
 Hitam 10, merah 5, hitam 15 

Ini semua masuk memenuhi syarat tamyiz. 
Haidnya darah kuat pertama. 

Beda halnya contoh berikut : 
 Hitam 8, merah 8, hitam 16 
 Hitam 9, merah 8, hitam 16 
 Hitam 7, merah 7, hitam 16 
 Hitam 10, merah 5, hitam 16 

Ini semua tidak memenuhi syarat tamyiz. 
Haidnya sehari semalam. 

C. Perubahan Siklus 

Tanya : Bisakah siklus mustahadlah berubah ? 

                                                           
2 Risalah fi Ahkam al-Haid wa al-Nifas wa al-Istihadlah al-
Mustahadlah li as-Syekh Muhammad bin Ali bin Abd 
Rahman al-Khothib, 49-50 
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Jawab : Bisa. Siklus Mustahadlah sewaktu-
waktu bisa berubah. Tentunya akan berakibat 
pada perubahan adat haid maupun sucinya. 
Ada beberapa kasus yang menyebabkan 
siklusnya berubah.  

Pertama: Mustahadlah yang di pertengahan 
istihadlah mengalami bersih 15 hari maka 
masa bersih tersebut dihukumi suci. Darah 
setelahnya dihukumi haid dan dijadikan awal 
siklus yang baru. 

Contoh A 

k8-b40-k64-b15-k31 

Penyelesaiannya: 
8 keluar = Haid (jadi adat) 
40 bersih = Suci (jadi adat) 
Siklusnya 48 

Untuk yang k64-b15-k31: 

Siklus 1  
Sudah punya adat 
 Haid dan suci sesuai siklus terakhir (48) 
 8 haid (sesuai haid terakhir) 
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 40 suci (sesuai suci terakhir) 
 Mandi usai hari ke 15 
 Qadha shalat 7 hari 
 Siklusnya tetap 48 

Siklus 2 (Sisa k16-b15-k32)  
Sudah punya adat 
 Haid dan suci sesuai siklus terakhir (48) 
 8 keluar = haid (sesuai haid terakhir) 
 8 keluar = suci (sesuai adat suci) 
 15 bersih = suci sempurna 

 Mandi usai 8 
 Siklusnya berubah 31 

Siklus 3 (k32)  
Sudah punya adat 
 Haid dan suci sesuai siklus terakhir (31) 
 8 haid (sesuai haid terakhir) 
 23 suci (sesuai adat suci terakhir) 

 Mandi usai 8 
 Siklusnya 31 

Siklus 4 (k1)  
Bukan mustahadlah 
 1 haid  
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 Mandi usai 1 

Kedua : Mustahadlah yang pada suatu siklus 
darahnya berhenti sebelum 15 dan tidak 
keluar lagi hingga hari ke 15 maka dihukumi 
haid semua. 

Walau andai setelah 15 keluar darah lagi 
maka itu bukan merupakan lanjutan dari 
darah sebelumnya. Sehingga jika masa 
sucinya belum mencapai 15 hari maka 
disempurnakan menjadi 15. Ini masuk 
pembahasan “Suci Tidak Sampai 15 Hari”. 

Contoh B 

k6-b25-k41-b5-k37 

Penyelesaiannya: 
6 keluar = Haid (jadi adat) 
25 bersih = Suci (jadi adat) 
Siklusnya 31 

Untuk yang k41-b5-k37: 

Siklus 1  
Sudah punya adat 
 Haid dan suci sesuai siklus terakhir (31) 
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 6 haid (sesuai haid terakhir) 
 25 suci (sesuai suci terakhir) 

 Mandi usai hari ke 15 
 Qadha shalat 9 hari 
 Siklusnya tetap 31 

Siklus 2 (Sisa k10-b5-k37)  
Bukan mustahadlah, darah kedua keluar 
setelah 15 
 10 keluar = haid 
 5 bersih = suci (masih kurang 10) 
 10 keluar = suci (penyempurna suci) 
 Mandi usai 6 (menyangka sudah 

suci/saatnya mandi) 
 Mandi lagi usai 10 
 Siklusnya berubah 25 (haid 10 suci 15) 

Siklus 3 (k27)  
Sudah punya adat 
 Haid dan suci sesuai siklus terakhir (25) 
 10 haid (sesuai haid terakhir) 
 15 suci (sesuai adat suci terakhir) 

 Mandi usai 15 
 Qadha shalat 5 
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 Siklusnya 25 

Siklus 4 (k2)  
Bukan mustahadlah 
 2 haid  
 Mandi usai 2 

Ketiga: adat haid yang terjadi tidak dipisah 15 
hari dengan darah kuat pada siklus 
sebelumnya.  

Misalnya orang adat haidnya 5 suci 25. Lalau 
keluar darah: 

23 merah, 6 hitam, 65 merah. Maka: 

Penyelesaiannya: 

Siklus 1  
Bukan pemula dan bisa membedakan 
(mu’tadah mumayyizah. siklusnya 30) Darah 
kuat = haid. 
 6 hitam = haid  (darah kuat). 
 5 merah di awal = haid sesuai adat haid.  
 18 merah = suci. 
 1 merah = suci sesuai siklus 
 Mandi usai 15 
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 Qadha shalat 10 hari. 
 Siklusnya 30 hari 

Siklus 2 (64 merah)  
Bukan pemula dan tidak dapat membedakan. 
5 pertama mestinya haid sesuai adat. Namun 
ini mustahil sebab akan terjadi adanya haid 
tidak dipisah 15 hari dengan haid 
sebelumnya. Maka adat haidnya pindah 
setelah 15 hari setelah darah kuat pada siklus 
sebelumnya. Berikut rinciannya 
 14 merah = suci  
 5 merah = haid (adat haidnya bergeser 15 

hari setelah darah kuat) 
 15 merah = suci 
 Mandi usai adat haidnya 
 Siklus berubah 20 (5 haid suci 15) 

Siklus 3 (30 merah)  
Bukan pemula dan tidak dapat membedakan. 
Siklusnya 20. 
 5 merah = haid  
 15 merah = suci. 
 Mandi usai 2 
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 Mandi usai 5 

Siklus 4 (10 merah)  
Bukan mustahadlah. 
 10 merah = haid  
 Mandi usai 5 
 Mandi lagi usai 10 
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TENTANG PENULIS 

Sejak kecil dididik agama oleh kedua orang 
tuanya (Bpk. Syamsul Anam/Ahmad Murtadla 
dan Ibu Malikha). Lalu kemudian setamat 
SMP 1989 melanjutkan sekolah diniyah di 
Pondok Pesantren Sidogiri. Mulai dari 
madrasah Isti’dadiyah th 1410 H (1 tahun) 
lalu Tsanawiyah th 1411-1414 H. Dilanjutkan  
tugas mengajar di Madrasah Miftahul Ulum II 
Jebung Kidul Tlogosari Bondowoso th 1415 H. 
(th 1995-1996 M). Setelah itu melanjutkan ke 
jenjang Aliyah Tarbiyatul Mu’allimin di PP. 
Sidogiri selama 3 tahun.  

Saat ini berkhidmah di salah satu Pondok 
Pesantren di madura tepatnya PP. 
Sumurnangka Modung Bangkalan. Sebuah 
pesantren yang didirikan oleh alm. kakek 
mertuanya KH. Tholhah Rowi santri KH. Kholil 
bin Abd Latif Bangkalan yang mendampingi 
beliau saat menjelang wafat. 

Demikian sekilas tentang penulis.  


