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Bab 1 : Mustahadhah Mumayyizah  

Durasi maksimal nifas dalam madzhab Syafii adalah 60 hari. Apabila ada 
wanita mengalami nifas lebih dari 60 hari dan bersambung tanpa jeda hingga 
hari ke 61 dan seterusnya, maka darah nifasnya bercampur dengan darah 
istihadhah. Istilahnya ‘ikhtalatha nifasuha bil istihadhah’.  

Darah yang keluar pada hari-hari yang melebihi 60 hari tersebut harus ia 
tentukan mana yang nifas dan mana yang istihadhah. Caranya tergantung 
kondisinya, apakah ia wanita nifas yang bisa membedakan warna darah dan 
memenuhi syarat tamyiz (mumayyizah) ataukah tidak. Dan tergantung 
apakah ia wanita yang baru saja mengalami nifas ataukah tidak. 

Mustahadhah adalah wanita yang mengalami istihadhah. Sedangkan 
‘Mumayyizah’ adalah istilah bagi wanita istihadhah yang bisa membedakan 
jenis-jenis warna darah yang keluar dari kemaluannya. Wanita nifas jenis ini 
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adalah ia yang mengalami keluar darah lebih dari 60 hari terhitung sejak hari 
ia melahirkan, dan dia bisa membedakan warna-warna darah yang keluar 
dari dirinya, serta memenuhi syarat tamyiz. 

A. Syarat Tamyiz 
Dalam penjelasan ibarah diatas, kita ketahui bahwa syarat tamyiz yang 

harus ada pada wanita mustahadhah mumayyizah, yakni: 

1. Syarat Tamyiz Nomor 1  

Darah yang keluar melebihi 60 hari itu memiliki dua macam warna atau 
lebih. Warna yang lebih pekat disebut darah kuat, sedangkan yang lebih 
muda disebut darah lemah. Contoh: 

Setelah melahirkan, ia mengalam keluar darah total 75 hari sebagai 
berikut: 

20 hari hitam (kuat) 
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30 hari coklat (lemah) 

25 hari kuning (paling lemah) 

Dalam kasus ini, golongan warna darah yang dihukumi nifas adalah yang 
jika digabung maka jumlahnya tidak lebih dari 60 hari. Kita lihat warna hitam 
dan coklat jika digabung hanya 50 hari (20 + 30). Artinya kedua jenis waran 
darah tersebut masih bisa sama-sama dikategorikan sebagai nifas. 
Sedangkan golongan warna yang palng lemah (kuning) masuk dalam kategori 
istihadhah. 

2. Syarat Tamyiz Nomor 2 

 Darah kuat yang keluar itu tidak melebihi 60 hari. Contoh: 

Paska melahirkan ia keluar darah 75 hari; 

55 hari hitam/kuat 
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20 hari coklat/lemah 

Maka yang 55 hari darah kuat adalah nifas. Sedangkan yang 20 hari lemah 
adalah istihadhah. 

3. Syarat Tamyiz Nomor 3 

Jikaterjadi naqa’ sampai 15 hari atau lebih, maka warna warni darah yang 
datang kemudian tidaklah disebut nifas, melainkan haid. Contoh: 

6 hari pertama keluar darah hitam 

15 hari berikutnya darah berhenti (naqa’) 

7 hari berikutnya keluar darah merah 

Hukumnya: 

6 hari hitam = nifas 



 

8 

15 hari bersih = masa suci 

7 hari merah = haid 

B. Jenis Mumayyizah 
Wanita mumayyizah ini terbagi menjadi dua, yaitu: [1] Mubtadi’ah 

Mumayyizah dan [2] Mu’tadah Mumayyizah.  

Karena keduanya sama-sama berstatus sebagai wanita mumayyizah, 
maka cara memilah mana nifas dan mana yang istihadhah adalah dengan 
membedakan warna darahnya. 

Perbedaan di antara keduanya hampir tidak ada. Perbedaan yang 
mencolok hanya pengalamannya saja. Mubtadi’ah adalah wanita yang 
pertama kali mengalami nifas. Sedangkan Mu’tadah adalah wanita yang 
sudah pernah mengalami nifas sebelumnya. 

1. Mubtadi’ah Mumayyizah 
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Mubtadi’ah artinya wanita yang memulai. Maksudnya, ia wanita yang 
pertama kali melahirkan, mengalami nifas dan langsung terjadi kasus 
istihadhah.  

Dan dia juga disebut sebagai mumayyizah karena bisa membedakan 
warna-warna darah yang keluar dari kemaluannya dan memenuhi syarat-
syarat tamyiz. 

2. Mu’tadah Mumayyizah 

Mu’tadah artinya wanita yang sudah adat kebiasaan. Maksudnya, dia 
adalah wanita istihadhah dari nifas dan ini bukan nifas pertama kalinya. 
Karena sebelumnya dia sudah pernah melahirkan dan mengalami nifas. Dan 
dia bisa membedakan warna-warna darah yang keluar dari kemaluannya dan 
memenuhi syarat-syarat tamyiz. 

Dan dia juga disebut sebagai mumayyizah karena bisa membedakan 
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warna-warna darah yang keluar dari kemaluannya dan memenuhi syarat-
syarat tamyiz.  

Bab 2 : Mustahadhah Ghairu Mumayyizah 

Mustahadhah artinya wanita yang mengalami istihadhah. Adapun Ghairu 
itu artinya ‘bukan’ atau ‘tidak’. Sedangkan Mumayyizah artinya wanita yang 
bisa membedakan warna-warna darahnya dan memenuhi syarat tamyiz.  

Mustahadhah Ghairu Mumayyizah adalah wanita nifas yang mengalami 
keluar darah lebih dari 60 hari dan tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz.  

Ada kalanya itu disebabkan oleh jenis darah yang hanya berupa 1 warna 
saja. Atau mungkin darahnya terdiri dari 2 atau lebih warnanya, tapi dia tak 
mampu membedakannya. Atau hal lain yang menyebabkan dia tak 
memenuhi syarat tamyiz. 

A. Jenis Ghairu Mumayyizah 
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Bila wanita ghairu mumayyizah mengalami keluar darah lebih dari 60 
hari, dalam memilah mana nifas dan mana istihadhah ditentukan menurut 
kondisi masing. Apakah ia wanita yang pertama kali nifas (mubtadi’ah), 
ataukah ia wanita yang sudah pernah mengalami nifas sebelumnya 
(mu’tadah). 

1. Mubtadi’ah Ghairu Mumayyizah 

Wanita yang pertama kali mengalami nifas dan keluar darah lebih dari 60 
hari, dan tidak memenuhi syarat-tamyiz disebut sebagai mubtadi’ah ghairu 
mumayyizah.  

Bagaimana cara menentukan mana yang dihukumi sebagai nifas di antara 
hari-hari tersebut? Dan setelah diketahui mana yang dihukumi nifas, 
bagaimana menentukan hukum darah yang tersisa, apakah istihadhah 
ataukah haid? 
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a. Menentukan Nifas 
Dalam hal ini ada 2 pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Imam 

Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ sebagai berikut: 

ٍة فَفيهيا القَْوال َ َ غَْْيُ ُمَمّّيي تّينَي وِهي ذا جاَوَز َدُمها الس ّي ةي ا  َ   الّسابيقاني ني  أ ّما املُْبتََدأ ُة ِفي النّيفاسي غَْْيُ املَُمّّيي

ٍة   احلَْيضي   ِفي  َمجَّ ُو  ََنْ يَفٌة  لَطي لَْحَظٌة  وُهَو  النّيفاسي  أ قَّلي  ىل  ا  دُّ  الرَّ هي  أ ََصُّهاُم  غاليبي ا ىل  دُّ  الرَّ والثّاِني 

 وُهَوأ ْربَُعوَن يَْوًما

Adapun wanita mubtada’ah dalam nifas yang dari jenis ghairu 
mumayyizah, bila darahnya keluar lebih dari 60 hari, maka dalam hal ini 
para ulama memiliki 2 pendapat. Yang pertama : yang dihukumi haid 
adalah durasi minimalnya, yakni sekejap. Dan pendapat kedua: yang 
dihukumi nifas adalah durasi yang dialami kebanyakan wanita yaitu 40 
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hari1. 

Dalam penjelasan Imam Nawawi diatas, kita ketahui bahwa dalam 
madzhab Syafii sendiri ada perbedaan pendapat terkait darah yang keluar 
lebih dari 60 hari yang dialami mubtadi’ah ghairu mumayyizah, yakni: 

Pertama; yang dihukumi sebagai nifas hanyalah tetesan pertama saja, 
atau sekejap. 

Kedua; bahwa yang dihukumi sebagai nifas adalah durasi yang 
kebanyakan dialami oleh wanita nifas pada umumnya, yakni 40 hari. 

b. Menghukumi Sisa Darah  
Setelah memilah darah nifas di antara darah-darah yang keluar lebih dari 

60 hari itu, ia juga harus menentukan hukum darah sisanya. 

 
1 Al-Imam an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab jilid 2, hlm 351 
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Lalu sisa darahnya bagaimana? Cara menghukumi sisa darahnya 
dikembalikan pada durasi adat haid dan masa sucinya.  

Hal ini juga dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’: 

ا  قَْدرُ   النّيفاسي   َمَرّدي   بَْعدَ   لَها  فَُيْجَعلَ   ُمْعتاَدةً   تَُكونَ   أ نْ  هْري   ِفي   عاَدِتي ا  قَْدرُ  بَْعَدهُ   ُثَّ   ُطهًْرا  الطُّ  ِفي   عاَدِتي

رُّ  ُثَّ  َحْيًضا احلَْيضي  تَمي َ  تَس ْ  كََذلي

Jika ia adalah wanita mu’tadah (punya adat haid dan masa suci), setelah 
menentukan masa nifasnya ia menghukumi darah berikutnya dengan cara 
mengembalikan pada durasi adat masa sucinya sebagai masa suci, 
kemudian setelah itu mengembalikan masa adat haidnya sebagai haid. 
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Dan begitu seterusnya1. 

Adapun istilah ‘adat haid’ adalah durasi kebiasaan yang biasa ia alami 
sebelum melahirkan. Atau durasi haid terakhir sebelum melahirkan. 

Sedangkan istilah ‘adat masa suci’, disini para ulama dari madzhab Syafii 
berbeda pendapat: 

- maksudnya adalah adat suci yang dia alami sebelum dia hamil, 

- ada juga pendapat yang mengatakan adat suci itu adalah masa suci 
terakhir sebelum melahirkan. Jika mengambil pendapat kedua ini, maka 
masa sucinya sangat lama bahkan bisa 9 bulan lebih sebab selama hamil 
biasanya wanita selalu dalam masa suci (tidak haid).  

 
1 Ibid 
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c. Praktik Dan Contoh Kasus 
Setelah memahami rumusan di atas, kita akan membahas satu persatu 

kasus yang sering dialami wanita. 

Seorang wanita melahirkan untuk pertama kalinya dan keluar darah 
selama total 70 hari berwarna merah. Dia punya adat haid 7 hari dan adat 
masa suci 23 hari.  

Maka dalam madzhab Syafii dengan beberapa perbedaan pendapatnya 
adalah sebagai berikut: 

I. Pendapat pertama: mendasarkan nifas pada durasi minimalnya, 
yakni sekejap. 

Setetes darah di hari ke-1 = nifas. 

Tetesan berikutnya sampai ke-23 = suci (istihadhah) 
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hari ke-24 sampai ke-30 (7 hari) = haid 

hari ke 31 sampai ke 53 (23 hari)= suci (istihadhah) 

hari ke 54 - 60 (7 hari) = haid 

hari ke 60 dst = suci (sisa darah adalah istihadhah) 

 

II. Pendapat kedua: mendasarkan nifas pada durasi yang dialami 
mayoritas wanita, yakni 40 hari: 

40 hari pertama = nifas. 

hari ke-41 sampai ke-63 (23 hari) = suci 

hari ke-64 sampai ke-70 (7 hari) = haid 

III. Pendapat ketiga: mendasarkan masa suci terakhir sebelum 
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melahirkan, yakni 9 bulan atau lebih. 

Setetes atau 40 hari pertama = Nifas 

Sisa darah hingga hari ke 70= Suci (istihadhah) 

2. Mu’tadah Ghairu Mumayyizah 

Mu’tadah artinya wanita yang punya adat kebiasaan. Maksudnya, dia 
adalah wanita istihadhah dari nifas, dan ini bukanlah nifas pertama kalinya. 
Karena sebelumnya dia sudah pernah melahirkan dan mengalami nifas. 
Sedangkan Ghairu mumayyizah artinya dia tidak bisa membedakan warna 
darah dan tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz.  

Bila wanita golongan ini keluar darah paska melahirkan lebih dari 60 hari, 
maka penentuan nifasnya dikembalikan pada durasi masa nifas terdahulu, 
jika ia wanita mu’tadah fil haid. Kemudian sisa darahnya dihukumi dengan 
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mengacu pada adat masa suci dan masa haidnya1. 

Hal ini juga dijelaskan oleh Syeikh Abdurrahman Bin Abdillah Assegaf 
dalam kitab Al-Ibanah Wal Ifadhah: 

ْن كَ 
ِ
َا ا ْيُض عىََل عَاَدِتي َن احلَْيضي ، ُثَّ ََتي َا نيَفاًسا َو ُطهًْرا مي ىَل عَاَدِتي

ِ
َا تَُردُّ ا ََّّنَّ نَْت ُمْعتَادًة َوُحْْكُهَا : أ 

الَّ فَهييَ  ُمْبتََدَأٌة ِفي احلَ 
ِ
 ْيضي ِفي احلَْيضي َو ا

Hukumnya (mu’tadah ghairu mumayyizah fin nifas) adalah : bahwa 
penentuan nifasnya dikembalikan pada durasi adat nifasnya, kemudian 
pada adat masa suci dari haidnya, kemudian pada durasi adat haidnya 
jika ia adalah wanita mu’tadah fil haid. Jika tidak, maka ia wanita 

 
1 Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, jilid 1, hlm 414 
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mubtada’ah fil haid.1 

B. Perbedaan Pendapat Adat Masa Suci 
Para ulama dalam madzhab Syafii berbeda pendapat terkait pengertian 

adat masa suci. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa adat masa suci itu 
adalah durasi masa suci terakhir sebelum hamil, dimana itu menjadi penjeda 
di antara 2 masa haidnya. 

Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa adat masa suci mengacu 
pada masa suci yang dia alami terakhir kalinya sebelum melahirkan, jika 
wanita tidak mengalami masa haid selama hamil, maka adat masa sucinya 
bisa saja berjumlah 9 bulan atau bahkan lebih. 

1. Contoh kasus dengan adat suci yang dialami sebelum hamil. 

 
1 Abdurrahman Bin Abdillah Assegaf, Al-Ibanah Wal Ifadhah, hlm 96. 
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Seorang wanita melahirkan dan nifas untuk kesekian kalinya. Pada kali ini 
ia mengalami keluar darah selama 75 hari. Dan dia punya adat nifas selama 
45 hari, adat suci selama 20 hari, dan adat haid selama 5 hari. Bagaimana  
hukumnya? 

Dari 75 hari tersebut, hukumnya : 

45 hari pertama = nifas 

20 hari berikutnya = suci (istihadhah) 

5 hari berikutnya = haid 

5 hari = suci (istihadhah) 

2. Contoh kasus dengan adat suci yang dialami sebelum melahirkan. 

Seorang wanita melahirkan dan nifas untuk kesekian kalinya. Pada kali ini 
ia mengalami keluar darah selama 75 hari. Dan dia punya adat nifas selama 
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45 hari, adat haid selama 5 hari, dan masa suci selama 9 bulan kaerna selama 
hamil tidak mengalami haid. Bagaimana  hukumnya? 

Dari 75 hari tersebut, hukumnya : 

45 hari pertama = nifas 

Sisa darah 30 hari = suci 
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