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Mengganti Puasa 

Assalamu 'Alaikum wr. wb.  

Mohon penjelasan pak Ustadz. Pada bulan Ramadhan kemarin isteri saya tidak berpuasa 

karena sedang hamil. Bagaimana caranya untuk membayar hutang puasa isteri saya, berapa 

besarnya dan sampai kapan batas waktunya. Terima kasih. 

Wassalamu 'Alaikum wr. wb. 

Damis 

 

Jawaban 

Assalamu `alaikum Wr. Wb. 

Hutang puasa karena hamil itu bisa diganti dengan cara qadha', bayar fidyah atau keduanya. 

Pilihannya memang berbeda antara satu ulama dengan ulama lain. Ada yang mengatakan 

cukup diganti dengan puasa saja. Juga ada yang mengatakan cukup diganti dengan membayar 

fidyah. Bahkan ada juga yang mengatakan harus diganti dengan qadha' puasa dan bayar fidyah 

sekaligus. 

Mereka yang mengatakan bahwa penggantiannya cukup dengan puasa qadha', berangkat dari 

kesimpulan bahwa seorang wanita hamil itu sama kasusnya dengan orang sakit. Sebagaimana 

kita tahu, bahwa seorang yang sakitboleh tidak puasa. Dan sebagai gantinya, harus berpuasa 

qadha' sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya itu. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ًٍَ ٌَ َف ْٔ َيِشًٚؼب ِيُُكى َكب ٍْ َفِؼَذٌح َعَفٍش َػَهٗ َأ ََٔػَهٗ ُأَخَش َأَٚبٍو ِي  ٍَ ُّ اَنِزٚ ٍٍ َطَؼبُو ِفْذٌَٚخ ُِٚطُٛمََٕ  ِيْغِكٛ

ًٍَ ََٕع َف ًْٛشا َرَط َٕ َخ ُٓ ٌْٛش َف ُّ َخ ََٔأٌ َن ٌْٛش َرُظُٕيْٕا  ٌَ ُكُُزْى ِاٌ َنُكْى َخ ًُٕ  َرْؼَه

...Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak 

hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang 

dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan 

berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 184) 

Namun sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa wanita yang hamil itu lebih dekat seperti 

keadaan orang yang sudah tua dan tidak mampu puasa. 

Dalam kasus ini, orang tersebut tidak perlu mengganti dengan puasa qadha', melainkan cukup 

hanya dengan membayar fidyah. Yaitu memberi makan fakir miskin. Maka wanita hamil 

boleh tidak puasa dan cukup membayar dengan fidyah saja. 

Ukurannya sebesar satu atau dua mud sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Bila dikira-kira, 

ukurannya sebanyak 3, 5 liter beras atau 2, 5 kg, menutu para ulama kontemporer. Makanan 

sebesar itu lantas diberikan kepada fakir miskin. Satu hari tidak puasa dibayar dengan satu/dua 

mud fidyah. 

Sedangkan As-Syafi„i berpendapat bahwa wanita hamilyang tidak puasa harus membayar 

dengan qadha„ puasa sekaligus juga dengan membayar fidyah. 

Pendapat Asy-Syafi„i ini barangkali berat, namun lebih nampaknya beliau mencari titik aman, 

karena sebaiknya tidak berspekulasi dalam ibadah. 

Wallahu a„lam bis-shawab.  
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Baru Masuk Islam: Haruskah Bayar Hutang Puasa Ramadhan? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Jika ada orang yang baru masuk muslim (misal usianya ketika itu 20 tahun), apakah dia harus 

membayar hutang puasanya selama 20 tahun tersebut atau bagaimana? Mohon penjelasannya. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Pramudiono 

gladishe 

Jawaban 

غالو كى ان ٛ ه ًخ ػ هلل ٔسح ّ ا بر شك  ٔث
غى هلل ث شحًٍ ا ٛى ان شح حًذ ان هلل ان ظالح  غالو ٔان ٗه ٔان عٕل ػ هلل س ؼذ ، ا   ٔث

Kewajiban menjalankan ibadah puasa bulan Ramadhan itu secara hukum fiqihnya 

membutuhkan syarat, baik syarat wajib maupun syarat sah. Dan di antara syarat itu adalah 

pelakunya seorang muslim. 

Bila seseorang tidak memeluk agama Islam, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan 

puasa. Meski tetap berdosa di sisi Allah SWT. 

Kasusnya nyaris mirip meski tidak persis benardengan syarat sahnya shalat, yaitu berwudhu' 

(suci dari hadats). Seorang yang dalam keadaan tidak punya wudhu', tentu tidak sah bila 

melakukan shalat, namun dia tetap wajib untuk melakukannya. Bila tidak melakukannya, 

maka dia berdosa. 

Adapun orang kafir, secara hukum memang tidak diwajibkan untuk puasa Ramadhan, namun 

di akhirat dia akan disiksa lantaran tidak puasa. Dan untuk bisa sah puasanya, dia harus masuk 

Islam dulu. 

Sehingga secara hukum, bila ada seorang kafir masuk Islam, maka dia barulah diwajibkan 

puasa atasnya. Adapun sebelum masuk Islam, tidak ada kewajiban atasnya untuk puasa, 

karena saat itu dia bukan seorang muslim. 

Dan tidak ada kewajban untuk mengganti puasanya, karena yang namanya mengganti itu 

adalah bila seorang sudah dibebani kewajiban, lalu karena satu dan lain hal, dia tidak mampu 

melakukannya. Misalnya karena sakit atau karena perjalanan. Begitu sehat atau sudah tidak 

dalam perjalanan, dia harus menggantinya. 

Sedangkan orang yang pada hakikatnya tidak diwajibkan puasa, maka tidak diwajibkan 

menggantinya secara konteks fiqih. Lagi pula dengan masuknya seseorang ke dalam agama 

Islam, maka segala dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya dengan sendirinya akan 

terhapus. Skornya masih 0:0 seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. 

Sebagaimana hadits Amr bin Al-Ash berikut ini: 

 ٌَ ٔ    َأ ًَْش ٍَ َػ ًَب    َلبلَ    اْنَؼبِص ْث ُّ َأْنَمٗ َن ََٔعَم َػَض انَه ُْٛذ َلبَل اإِلْعالَو َلْهِجٙ ِفٙ  َٙ َأَر ٗ    انَُِج ُّ َطَه  انَه

ِّ ْٛ ََٔعَهَى َػَه     ٙ ُِ َُٛجبَِٚؼ ُِ َفَجَغَط ِن َٙ ََٚذ ال َفُمْهُذ ِاَن ِّ َسُعَٕل َٚب ُأَثبُِٚؼَك  ٍْ َرَمَذَو َيب ِنٙ َرْغِفَش َحَزٗ انَه  ِي

َِْجٙ ِّ َسُعُٕل ِنٙ َفَمبَل َلبَل َر ٗ    انَه ُّ َطَه ِّ انَه ْٛ ََٔعَهَى َػَه ٔ    َٚب     ًُْش ًَْذ َأَيب    َػ ٌَ    َػِه ِْٓغَشَح َأ  َيب َرُغُت اْن

َٓب ٍْ َلْجَه ٔ    َٚب انُزَُِٕة ِي ًُْش ًَْذ َأَيب    َػ ٌَ َػِه ٌَ َيب َُٚغُت اإِلْعالَو َأ ُّ َكب ٍْ َلْجَه     انُزَُِٕة ِي

 

Dari Amr bin Al-Ash ra. berkata, "Ketika Allah azza wa jalla memasukkan Islam ke dalam 

hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW untuk memba'iatku. Beliau SAW menjulurkan 
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tangannya kepadaku. Namun aku berkata, "Aku tidak akan berbai'at dengan Anda, ya 

Rasulallah hingga Anda mintakan aku ampunan atas dosaku." Rasulullah SAW menjawab, 

"Ya Amr, tidakkah kamu tahu bahwa hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya? Ya Amr, 

tidakkah kamu tahu bahwa masuk Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya?" (HR 

Ahmad) 

Berbeda dengan orang yang sudah muslim sejak aqil baligh, maka hitungan amal baik dan 

buruk sudah dimulai sejak pertama kali baligh. Maka boleh jadi setelah sekian tahun semenjak 

baligh itu, justru catatan amal buruknya yang lebih dominan. 

Sedangkan orang yang baru saja masuk Islam, di antara keuntungannya adalah catatan amal 

buruknya diputihkan, sehingga saat itu juga dia tidak punya beban apapun kepada Allah. 

Namun semua itu dengan pengecualian dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia, seperti 

pernah membunuh, menzalimi, memukul, merugikan, mempermalukan dan sejenisnya, tentu 

tidak hilang begitu saja. Masih dibutuhkan kerelaan dan keikhlasan dari manusia yang 

disakitinya itu. 

 

Status Puasa Ketika dalam Pesawat 18 Jam Perjalanan 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Pada Ramadhan kali ini, saya mendapat tugas dari kantor untuk training selama 2 minggu ke 

sebuah negara Eropa. 

Menurut jadwal yang ada keberangkatan saya (menggunakan pesawat terbang) pada hari 

Senin, pukul 20:00 WIB (GMT+7) dan sampai di Eropa hari Selasa pukul 06:00 waktu 

setempat (GMT+1). 

Kepulangan saya berangkat dari Eropa hari Kamis pukul 22:00 waktu setempat (GMT+1) dan 

sampai di Jakarta hari Jum'at pukul 19:30 WIB(GMT+7). 

Walaupun ada keringanan untuk tidak berpuasa selama dalam perjalanan, tapi saya berniat 

untuk tetap berpuasa. 

Yang ingin saya tanyakan adalah:  

1. Dalam keberangkatan ke Eropa, apakah ketika sampai di sana saya bisa meneruskan 

berpuasa dengan sebelumnya sahur di pesawat dengan mengikuti waktu Eropa (GMT+1)? 

2. Apakah dalam kepulangan dari Eropa, saya sahur dahulu sebelum berangkat, kemudian 

selama di pesawat saya berpuasa dan ketika sampai di Jakarta (GMT+7) saya berbuka bisa 

dianggap sebagai puasa pada hari Jum'at di Jakarta? 

3. Perlukah saya mengganti puasa di bulan Syawwal untuk pertanyaan no. 1 dan no. 2 

walaupun saya sudah berusaha berpuasa (khawatir dengan kesempurnaan)? Atau cukupkah 

dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawwal bisa menyempurnakan puasa saya selama perjalanan 

pergi dan pulang tersebut? 

Jazakumullah Khairon Katsiron atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini, semoga 

Allah SWT membalas kebajikan yang anda perbuat dengan balasan yang berlimpah. 

-Abdulah- 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

 

Yang dijadikan acuan dalam menentukn jadwal berpuasa adalah keadaan alam yang 

disaksikan oleh pelaku. Maksudnya, waktu Shubuh dan waktu Maghrib yang berlaku pada diri 

seseorang adalah yang secara real dialaminya. Bukan berdasarkan jadwal puasa pada tempat 

asal atau tempat tujuan, sementara dirinya tidak ada di tempat itu. 

Anda boleh makan sahur selama anda belum mengalami masuknya waktu shubuh. Boleh anda 

perkirakan atau malah sebaiknya anda tanyakan kepada awak pesawat, di mana dan kapan 

kira-kira anda akan memasuki waktu shubuh. 

Maka patokannya bukan jadwal shubuh di negeri tujuan, juga bukan negeri asal, tetapi negeri 

di mana pada saat itu anda berada. Boleh jadi anda masih ada di atas Laut Merah atau Laut 

Mediterania, pada saat masuk waktu shalat shubuh. 

Begitu anda sampai di negara tujuan, berbuka puasalah sesuai dengan jadwal puasa negeri 

setempat. 

Sangat dimungkin dengan adanya perjalanan ini, masa berpuasa anda akan semakin singkat 

atau semakin panjang. Meski pun lamanya terbang anda relatif sama, antara pergi dan 

pulangnya. Tetapi karena jadwal puasa di tiap negara berbeda-beda, maka masa puasa anda 

sendiri otomatis ikut berbeda. 

Tetapi yang selalu harus anda perhatikan, mulailah berpuasa sesuai dengan jadwal puasa di 

mana anda berada dan berbukalah sesuai dengan jadwal buka puasa di mana anda berada. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Berkumur Waktu Wudhu Saat Puasa, Mungkinkah Air Tidak Tertelan? 

Assalamu'alaikum w.w. 

Pertanyaannya singkat: Berkumur waktu wudhu saat puasa, mungkinkah air tidak tertelan? 

Kalau menurut saya, pasti air kumur waktu wudhu itu bercampur dengan air liur, dan akhirnya 

ketelan juga. Apakah membatalkan puasa? Apalagi kalau sikat gigi, dengan pasta gigi. Lalu 

apa solusinya? Mohon penjelasannya. 

Nono Taryono 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Mungkin saja sebagian kecil dari air yang dikumur-kumurkan itu tercampur dengan ludah, lalu 

ketika seseorang menelan ludah, air itu terminum. 

Namun apakah dengan demikian, puasa jadi batal? Mungkin secara logika boleh saja kita 

berpendapat demikian, namun sebelum kita bicara dengan logika, tidak ada salahnya buat kita 

untuk merujuk kepada fatwa dan petunjuk nabi Muhammad SAW. Kita perlu mendapat 

keterangan pasti, benarkah menurut beliau SAW kumur itu membatalkan puasa? 
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Kalau kita teliti hadits-hadits nabi, kita akan menemukan beberapa riwayat yang justru 

membolehkan seseorang berkumur, asalkan tidak berlebihan sehingga benar-benar ada yang 

masuk ke dalam rongga tubuh. 

Riwayatkan bahwa Raslullah SAW bersabda: 

ٍ ػًش خطبة ث بل ان هذ ٕٚيًب ْششذ :ل ج م ب ف ى ٔأَ طبئ ٛذ  ؤر ٙج ف ُ هلل َطّهٗ ان  ا

ِّ ْٛ ََٔعّهى َػَه هذ  م ُؼذ :ف ط ٕٛو  هذ ػظًًٛب، أيشًا ان ج م ب ف ى ٔأَ طبئ مبل  عٕل ف هلل س  ا
هلل َطّهٗ ِّ ا ْٛ ََٔعّهى َػَه ذ : ٕ أسأٚ ؼذ ن ؼً ً ًبء ر ذ ث ى؟ ٔأَ طبئ هذ  ال :ل ؤط  ك، ث زن  ث

مبل عٕل ف هلل س هلل َطّهٗ ا ِّ ا ْٛ ََٔعّهى َػَه ٛى : ف  ف

Dari Umar bin Al-Khatab ra. berkata, "Suatu hari aku beristirahat dan mencium isteriku 

sedangkan aku berpuasa. Lalu aku datangi nabi SAW dan bertanya, "Aku telah melakukan 

sesuatu yang fatal hari ini. Aku telah mencium dalam keadaan berpuasa." Rasulullah SAW 

menjawab, "Tidakkah kamu tahu hukumnya bila kamu berkumur dalam keadaan berpuasa?" 

Aku menjawab, "Tidak membatalkan puasa." Rasulullah SAW menjawab, "Maka mencium itu 

pun tidak membatalkan puasa." (HR Ahmad dan Abu Daud) 

Selain itu juga ada hadits lain yang juga seringkali ditetapkan oleh para ulama sebagai dalil 

kebolehan berkumur pada saat berpuasa. 

ٍْ ََٔػ ٍُ َنِمِٛط  ِّ َسُعُٕل َلبَل :َلبَل ,َطْجَشَح ْث ُُٕػَٕء َأْعِجْغ َانَه ََٔخِهْم ,َاْن  ٍَ ْٛ ََٔثبِنْغ ,َاْنَؤَطبِثِغ َث َُْشبِق ِفٙ   ,َاِنبْعِز
ٌْ ِاَنب ٌَ َأ ًًب َرُكٕ ُّ َطبِئ ُّ ,َاْنَؤْسَثَؼُخ َأْخَشَع ََٔطَحَح  ٍُ ًَخ ِاْث ْٚ  ُخَض

Dari Laqith bin Shabrah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sempurnakanlah 

wudhu', dan basahi sela jari-jari, perbanyaklah dalam istinsyak (memasukkan air ke hidung), 

kecuali bila sedang berpuasa." (HR Arba'ah dan Ibnu Khuzaemah menshahihkannya). 

Meski hadits ini tentang istinsyaq (memasukkan air ke hidung), namun para ulama 

menyakamakan hukumnya dengan berkumur. Intinya, yang dilarang hanya apabila dilakukan 

dengan berlebihan, sehingga dikhawatirkan akan terminum. Sedangkan bila istinsyaq atau 

berkumur biasa saja sebagaimana umumnya, maka hukumnya tidak akan membatalkan puasa. 

Maka dengan adanya dua dalil atsar ini, logika kita untuk mengatakan bahwa berkumur itu 

membatalkan puasa menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab yang menetapkan batal atau 

tidaknya puasa bukan semata-mata logika kita saja, melainkan logika pun tetap harus mengacu 

kepada dalil-dalil syar'i yang ada. Bila tidak ada dalil yang secara sharih dan shaih, barulah 

analogi dan qiyas yang berdasarkan logika bisa dimainkan. 

Bahkan beberapa hadits lain membolehkan hal yang lebih parah dari sekedar berkumur, yaitu 

kebolehan seorang yang berpuasa untuk mencicipi masakan. 

Dari Ibnu Abbas ra, "Tidak mengapa seorang yang berpuasa untuk mencicipi cuka atau 

masakan lain, selama tidak masuk ke kerongkongan." (HR Bukhari secara muallaq dengan 

sanad yang hasan 3/47) 

Juga tidak merusak puasa bila seseorang bersiwak atau menggosok gigi. Meski tanpa pasta 

gigi, tetap saja zat-zat yang ada di dalam batang kayu siwak itu bercampur dengan air liur 

yang tentunya secara logika termasuk ke dalam kategori makan dan minum. Namun karena 

ada hadits yang secara tegas menyatakan ketidak-batalannya, maka tentu saja kita ikuti apa 

yang dikatakan hadits tersebut. 

Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. bahwa beliau memandang tidak mengapa seorang yang puasa 

bersiwak. (HR Abu Syaibah dengan sanad yang shahih 3/35) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Muntah atau Sengaja Muntah, Batalkah Puasa? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Pak ustadz, jika muntah tidak disengaja ketika sedang berpuasa itu membatalkan puasa atau 

tidak? Ini berhubungan dengan sisa makanan atau minuman yang tertelan kembali setelah 

berkumur-kumur. Terima kasih. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Dedi Ependi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Umumnya para ulama sepakat bahwa muntah yang di luar kesengajaan itu tidak membatalkan 

puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. 

Misalnya seseorang memasukkan jarinya saat berpuasa, sehingga mengakibatkan dirinya 

muntah, maka hal itu akan membatalkan puasanya. 

Sedangkan bila karena suatu hal yang tidak bisa dihindari, kemudian muntah, tidak batal 

puasanya. Misalnya karena sakit, mual, pusing atau karena naik kendaraan lalu mabuk dan 

muntah, maka muntah yang seperti itu tidak termasuk kategori yang membatalkan puasa. 

Dalil atas hal ini adalah beberapa riwayat dari Rasulullah SAW: 

ٍْ ََٔػ َْٚشَح َ٘أِة  َُْش ِّ َسُعُٕل َلبَل :َلبَل  ٍْ َانَه ُّ َي ُْٙء َرَسَػ ِّ َلَؼبَء َفَهب َاْنَم ْٛ ٍْ ,َػَه ََٔي ِّ اْعَزَمبَء  ْٛ  َاْنَمَؼبُء َفَؼَه

ُِ َٔا ًَْغُخ َس  َاْنَخ

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang terpaksa 

muntah, maka tidak wajib mengqadha' puasanya. Sedangkan siapa yang sengaja muntah, 

maka wajib mengqadha' puasanya." (HR Khamsah) 

Perbedaan Pendapat 

Namun ternyata ada juga pihak yang berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa semua 

bentuk muntah justru tidak membatalkan puasa. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Imam Malik, Rabi'ah dan Al-Hadi, bahwa mereka berpendapat 

bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Baik disengaja maupun tidak 

disengaja. 

Hujjah mereka adalah riwayat berikut ini: 

Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa: [1] muntah, [2] hijamah (bekam) dan [3] 

ihtilam (mimpi basah). (HR Tirmizy dan Al-Baihaqi) 

Namun hadits ini selain dhaif juga masih terlalu umum. Kalau hadits ini menyebutkan bahwa 

muntah itu tidak menyebabkan batalnya puasa, memang benar. Akan tetapi muntah itu ada dua 

macam, yang tidak disengaja dan yang disengaja. 

Kalau yang dimaksud oleh hadits ini tentang muntah adalah muntah yang tidak disengaja, 

maka esensi hadits ini sudah benar. Akan tetapi kalau segala macam muntah tidak 
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membatalkan puasa, maka hal itu tidak benar, sebab ada hadits yang lebih shahih yang 

menegaskan bahwa muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. 

Hadits ini lebih umum sedangkan hadits sebelumnnya lebih khusus, maka yang lebih khusus 

dikedepankan dari pada yang bersifat umum. 

Sehingga dalam hal ini yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan 

bahwa muntah yang disengaja membatalkan puasa, sedangkan yang tidak disengaja tidak 

membatalkan puasa. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Saya dan Suami Berhubungan Badan di Ramadhan, Harus Bagaimana? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Saya dan suami pernah berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. Saya ingin 

bertanya bagaimanakah cara pembayaran kifaratnya, apakah harus dalam bentuk makanan 

kepada 60 orang atau boleh dalam bentuk uang saja? Dan perhitungannya untuk 1 kali makan 

atau 1 hari makan? Pada saat akan memberikan denda tersebut apakah kita harus 

mengucapkan kepada orang yang kita beri bahwa pemberian itu sebagai kifarat atau kita boleh 

mengatakan hal lain misalnya untuk berbuka puasa, dan lain-lain? 

Wassalam, 

Yana 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ketentuan penerapan masalah kaffarat bagi orang yang merusak kesucian bulan Ramadhan 

dengan melakukan hubungan suami isteri adalah: 

1. Yang diwajibkan untuk membayar kaffarah hanya suami, sedangkan isteri tidak diwajibkan. 

Maka cukup suami anda saja yang membayar kaffarah, sedangkan anda tidak perlu 

melakuannya. Demikian pendapat umumnya para ulama. 

Meski pun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa keduanya, suami dan isteri, wajib 

sama-sama membayar kaffarah. Namun perdebatan para ulama cukup panjang, rasanya terlalu 

bertele-tele bila diungkapkan di sini. 

Yang penting, seandainya anda tidak membayar kaffarah, sudah ada pendapat ulama yang 

membolehkannya. 

2. Ketika mulai menyetubuhi isterinya, suami masih dalam keadaan berpuasa. Tidak tidak 

membatalkan puasanya dulu dengan makan atau minum, tetapi membatalkan puasanya dengan 

masuknya kemaluannya ke dalam kemaluan isterinya. 

Seandainya suami sempat membatalkan dulu puasanya, maka dia tidak diwajibkan membayar 

kaffarah, kecuali hanya mengganti puasanya yang rusak di hari itu. 

3. Puasa yang dirusak kesuciannya oleh suami adalah puasa Ramadhan yang dia diwajibkan 

berpuasa di dalamnya. 
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Sedangkan puasa wajib yang bukan Ramadhan, seperti puasa qadha' atau puasa nadzar, maka 

tidak ada kewajiban membayar kaffarah bila merusaknya dengan jima'. 

Apalagi puasa yang hukumnya sunnah, sudah pasti tidak berlaku hukum kaffarat kalau 

dilanggar dengan jima'. 

Bahkan meski seseorang berpuasa Ramadhan, namun puasa itu tidak wajib atas dirinya karena 

udzur tertentu, seperti orang yang sedang sakit atau sedang dalam bepergian, maka bila dia 

membatalkannya, tidak berdosa. Juga tidak ada kewajiban kaffarah bila membatalkannya 

dengan jima'. 

4. Tingkatan kaffarah itu ada tiga dan tidak boleh diacak-acak. Mulai dari yang paling berat, 

baru kepada yang lebih ringan. 

Pertama, membebaskan seorang budak. Ini harus jadi prioritas utama. Namun bila dia tidak 

mampu, lantaran sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, atau karena harga budak cukup 

mahal tak terjangkau, maka baru boleh pindah ke jenis yang kedua, yaitu berpuasa dua bulan 

berturut-turut. Tidak ada alasan untuk tidak bisa, apalagi bila masih muda. 

Kecuali suami itu orang yang sakit selamanya dan tidak akan mampu puasa selamanya 

menurut dokter. Atau dia memang orang yang sudah tua bangka, jangankan 2 bulan, bahkan 

puasa sehari saja pun tidak kuat. Maka untuk kasus yang sudah parah seperti ini, boleh pindah 

ke jenis yang lebih ringan, yaitu yang ketiga. Bentuknya memberi makan 60 orang fakir 

miskin. 

Masalah apakah harus dalam bentuk makanan atau boleh uangnya saja, para ulama umumnya 

menyebutkan harus dalam bentuk makanan yang bisa mengenyangkan orang miskin, minimal 

untuk sehari dalam hidupnya. Namun ijtihad mazhab Hanafiyah mengatakan boleh dengan 

uangnya saja. 

Bagi kita, mana saja boleh, namun alangkah baiknya bila kita juga melihat kepada 

kepraktisannya. Bila lebih praktis menggunakan uang, baik bagi pemberi maupun penerima, 

maka gunakan uang. Tetapi bila lebih praktis dengan makanan jadi siap makan, maka 

sebaiknya demikian. Yang penting judul utamanya memang memberi makan fakir miskin. 

Tidak ada ketentuan bahwa makanan yang kita berikan itu harus disebutkan penyebabnya. 

Yang penting niatnya, ikrarnya tidak penting. Sebab namanya pemberian, pada dasarnya tidak 

perlu ikrar atau pengumuman. 

Tetapi seandainya diserahkannya lewat pantia zakat, tentu harus diikrarkan. Fungsinya, agar 

panitia zakat tahu kemanakah harus mereka harus mendistribusikannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Batalkah Puasa Jika Masih Makan atau Minum Saat Masuk Waktu Imsak? 

Ass. Wr. Wb. 

Pak ustadz, batalkah puasa kita jika pada saat masuk waktu imsak kita masih makan atau 

minum? Mohon penjelasannya serta dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Wass. Wr. Wb. 

Rina Juwita 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Penggunaan istilah 'imsak' yang kita kenal sekarang ini sebenarnya kurang tepat, sebab makna 

imsak sesungguhnya adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan 

puasa. Bukan persiapan untuk memulai puasa beberapa menit menjelang masuknya waktu 

shubuh. 

Imsak itu adalah puasa, bukan bersiap-siap untuk puasa. Tetapi ada beda antara puasa dan 

imsak. Misalnya, seorang yang secara sengaja membatalkan puasa tanpa alasan atau udzur 

syar'i, meski puasanya sudah batal, dia tetap wajib imsak. Maksudnya, dia tetap wajib 

menahan diri dari makan dan minum layaknya orang puasa. Puasanya tidak sah, tetapi tetap 

wajib imsak. Itulah beda antara puasa dan imsak. 

Sedangkan istilah 'imsak' dalam pengertian yang sering kita dapati sekarang ini, justru 

pengertiannya yang kurang tepat. Sebab tidak ada ketetapannya dari nabi SAW untuk berhenti 

dari makan dan minum beberapa menit (biasanya 10 menit) sebelum masuknya waktu shubuh. 

Bahkan Al-Quran dengan tegas menyebutkan batas waktu mulai puasa itu memang sejak 

terbitnya fajar. Sebagaimana firman Allah SWT: 

َُٔكُهٕ َٔاْشَشُثْٕا ْا ٍَ َحَزٗ  َٛ ُْٛط َنُكُى ََٚزَج ٍَ اأَلْثَُٛغ اْنَخ ِْٛط ِي َِٕد اْنَخ ٍَ اأَلْع ًُْٕا ُصَى اْنَفْغِش ِي ِْٛم ِاَنٗ انِظَٛبَو َأِر  اَنه
َٔاَل  ٍَ ُْ ََٔأَُزْى ُرَجبِشُشٔ  ٌَ ًََغبِعِذ ِفٙ َػبِكُفٕ ِّ ُحُذُٔد ِرْهَك اْن َْب َفاَل انّه ٍُ َكَزِنَك َرْمَشُثٕ ِٛ ُّ َُٚج ِّ انّه  ِنهَُبِط آَٚبِر
ُْٓى ٌَ َنَؼَه  ََٚزُمٕ

Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan 

makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. 

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu 

campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia, supaya mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah: 187) 

Maka asalkan belum masuk waktu shubuh, kita masih boleh makan, minum dan melakukan 

hal-hal lainnya. Tidak ada ketentuan kita sudah harus imsak sebelum masuknya waktu shubuh. 

Sebab batas mulai puasa itu bukan sejak 'imsak', melainkan sejak masuknya waktu shubuh. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Hukum Bercampur di Siang Ramadhan, Zina, dan Kaffarat 

Assalamu'alikum Wr. Wb. 

Semoga keberkatan atas rahmat dan hidayahnya tercurah untuk kita semua. Amin.. 

Ustad saya mau bertanya tentang hukum kaffarat. Saya masih kurang jelas di sini. Yang 

menjadi pertanyaan saya adalah apakah membayar kaffarat dengan membayar 60 orang miskin 

atau hanya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut? Boleh kita memilih salah satu atau ada 

ketentuan lain?  

Artinya ketika kita mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut namun di samping itu ada 

cara efektif yang lebih simpel yaitu memberi makan 60 anak yatim dan kita lebih memilih 
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hanya memberi makan 60 anak yatim karena dipandang lebih efektif apah hal ini sah-sah saja, 

ustadz? 

Atau memang harus diperioritaskan yang lebih berat dulu yakni berpuasa 2 bulan berturut-

turut? Mohon penjelasannya, ustadz. 

Pertanyaan kedua adalah ketika ada orang yang berzina di siang hari Ramadhan, 

bagaimanakah dosanya dan cara ia bertobat karena yang saya tahu ini merupakan dosa besar. 

Dan apakah dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT? Terkait dengan kaffarat, apakah orang 

tersebut juga harus membayar kaffarat? Apa bentuk kafaratnya? 

Pertanyaan yang ketiga, apakah jika seseorang berhubungan di siang hari Ramadhan dapat 

membatalkan puasa? Bagaimana jika orang tersebut meneruskan puasanya, akankah dia 

mendapat pahala puasa? 

Jazakallah Ustadz, jawaban ustad sangat saya tunggu secepatnya. 

Wassalamu'alikum Wr. Wb. 

Shafa 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ketiga jenis kaffarat itu bukan pilihan, melainkan alternatif keringanan yang Allah berikan 

khusus buat mereka yang nyata-nyata tidak mampu. 

Maka yang sebenarnya harus dilakukan adalah membebaskan budak, bukan puasa 2 bulan atau 

memberi makan 60 fakir miskin. Kaffarat baru bisa diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-

turut, manakala secara akal sehat dinyatakan orang tersebut tidak mampu mengerjakannya. 

Misalnya, karena harga budak yang tinggi sekali, atau malah karena di masa sekarang ini 

memang tidak ada lagi budak. 

Maka barulah kaffarat itu boleh diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh 

diganti begitu saja dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, kecuali bila 

seseorang dinyatakan oleh dokter tidak mampu berpuasa, lantaran kesehatannya tidak 

mengizinkan. Atau orang itu adalah seorang tua bangka yang ringkih, kurus kering, kurang 

gizi dan tidak sanggup berpuasa. 

Adapun bila seseorang sehat wal afiat dan segar bugar bahkan kaya, haram hukumnya 

mengganti kaffarat begitu saja menjadi memberi makan 60 orang fakir miskin. 

Apalah arti memberi makan 60 fakir miskin? Betapa murahnya harga nominal kaffarat itu. 

Coba kita hitung, anggaplah sekali makan sampai kenyang hanya Rp 10.000 x 60 orang, kan 

baru Rp 600.000. Sangat tidak ada artinya buat orang yang bergaji besar pegawai kelas 

menengah. Kalau memang demikian, sekalian saja tidak usah puasa selama 30 hari, kan baru 

600.000 x 30= 18 juta. Buat seorang pejabat, pengusaha, wakil rakyat dan orang-orang 

sekelasnya, murah sekali bukan? 

Karena itu kalau bukan karena vonis original dokter yang menyatakan pasiennya tidak 

mungkin berpuasa, maka tidak ada kebolehan mengganti kaffarat puasa 2 bulan berturut-turut 

menjadi memberi makan 60 fakir miskin. 
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Berzina di Bulan Ramadhan 

Orang yang berzina di bulan Ramadhan, berdosa berkali lipat. 

 Pertama, dosanya adalah dosa membatalkan puasa, untuk itu dia harus mengqadha'nya 

di hari lain.  

 Dosa yang kedua, dia berdosa telah melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan 

dan merusak kesuciannya, maka dia wajib membayar kaffarat dalam bentuk 

membebaskan budak. Bila tidak dimungkinkan secara teknis, maka harus berpuasa 2 

bulan berturut-turut.  

 Dan dosa yang ketiga, dia berdosa karena berzina, hukumannya adalah cambuk 100 

kali dan dibuang (diasingkan) selama 1 tahun. Tapi kalau dia sudah beristri, 

hukumannya beda. Yaitu dihukum rajam (dilempari dengan batu di hadapan umum) 

hingga nyawanya lepas.  

Tetapi Allah SWT adalah Tuhan Maha Pengampun, sebesar apapun dosa seorang hamba, 

maka ampunan Allah lebih besar lagi. Asalkan di hamba itu serius mau bertobat dan minta 

ampun. 

Tapi ada 3 syarat dasar yang secara mutlaktidak boleh luput: 

 Berhenti total dulu dari perbuatan maksiatnya itu  

 Menyesali dengan sungguh hati atas apa yang terlanjur dilakukannya  

 Bertekat bulan tidak akan pernah lagi terbersit untuk melakukannya kembali  

Setelah dasar syarat ini terpenuhi, maka syarat intinya adalah dia wajib menunaikan hukuman 

atau kaffarah, yaitu mengqadha` hari yang dirusaknya, ditambah puasa 2 bulan berturut-turut, 

lalu menjalani hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan setahun, atau bila sudah pernah 

beristri maka harus siap untuk dirajam. 

Khusus masalah cambuk dan rajam ini, yang bertanggung-jawab atas pelaksanaannya bukan 

dirinya, melainkan penguasa yang sedang memerintah. Sedangkan peran dirinya adalah 

merelakan dirinya dan menyerahkan diri untuk dirajam atau dicambuk. 

Kalau ternyata penguasa yang sedang memerintah tidak mau menjalanan hukum syariat 

pencambukan atau perajaman, bukanlah dosa di pelaku zina. Selama dia sudah siap dan 

menyerahkan diri, maka di sisi Allah dia sudah dianggap menjalankan hukumannya. 

Dosa tidak terlaksananya hukum cambuk dan rajam sepenuhnya ada di pundak para penguasa, 

yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Kemudian ditambah menjadi dosa rakyat yang 

tidak mau menerapkan syariah karena memilih penguasa yang sekuler dan anti syariah. 

Biarlah nanti para penguasa dan rakyat dari kalangan anti syariah itu yang akan berhadapan 

dengan Allah SWT langsung dan memikul azab pedih di jahannam, nauzu billahi min zalik. 

Membatalkan Puasa dengan Sengaja Wajib Imsak 

Menurut sebagian ulama, seorang yang membatalkan puasa secara sengaja tanpa udzur syar'i, 

maka wajib untuk tetap imsak. Maksudnya dia tidak boleh makan dan minum hingga maghrib. 

Namun tidak dianggap sebagai puasa yang mendatangkan pahala. Imsak itu hanya hukuman 

dari Allah, lantaran merusak kesucian bulan puasa. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Apa Saja yang Dilakukan Saat I'tikaf? 

Assalamu'alaikum wr. wb.  

 

Pak Ustadz yang baik, ada beberapa pertanyaan seputar I'tikaf: 

1. Sebenarnya apa sih yang dilakukan orang saat I'tikaf, bolehkah hanya diam saja?  

2. Apakah I'tikaf harus selalu di masjid dan harus punya wudlu?  

3. Apakah sebelum melakukan I'tikaf harus berniat dulu, bagaimana niatnya?  

4. Apakah benar kita dianjurkan I'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, apa 

dalilnya?  

Mohon penjelasannya. 

Jazakallohu khoiron katsiron. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Heri Setyadi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,  

 

1. Kata i'tikaf berasal dari 'akafa alaihi', artinya senantiasa atau berkemauan kuat untuk 

menetapi sesuatu atau setia kepada sesuatu. Secara harfiah kata i'tikaf berarti tinggal di suatu 

tempat, sedangkan syar'iyah kata i'tikaf berarti tinggal di masjid untuk beberapa hari, 

teristimewa sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 

Selama hari-hari itu, seorang yang melakukan i'tikaf (mu'takif) mengasingkan diri dari segala 

urusan duniawi dan menggantinya dengan kesibukan ibadat dan zikir kepada Allah dengan 

sepenuh hati. Dengan i'tikaf seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita berserah diri 

kepada Allah dengan menyerahkan segala urusannya kepada-Nya, dan bersimpuh di hadapan 

pintu anugerah dan rahmat-Nya. 

Yang dilakukan pada saat i'tikaf pada hakikatnya adalah taqarrub (pendekatan diri) kepada 

Allah. Makna taqrrub adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan beragam rangkaian 

ibadah. Di antaranya: 

A. Shalat 

Baik shalat wajib secara berjamaah atau punshalat sunnah, baik yang dilakukan secara 

berjamaah maupun sendirian. Misalnya shalat tarawih, shalat malam (qiyamullail), shalat 

witir, shalat sunnah sebelum shalat shubuh, shalat Dhuha', shalat sunnah rawatib (qabliyah dan 

ba'diyah) dan lainnya. 

B. Zikir 

Semua bentuk zikir sangat dianjurkan untuk dibaca pada saat i'tikaf. Namun lebih diutamakan 

zikir yang lafaznya dari Al-Quran atau diriwayatkan dari sunnah Rasulullah SAW secara 

shahih. Jenis lafadznya sangat banyak dan beragam, tetapi tidak ada ketentuan harus disusun 

secara baku dan seragam. Juga tidak harus dibatasi jumlah hitungannya. 
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C. Membaca ayat Al-Quran 

Membaca Al-Quran (tilawah) sangat dianjurkan saat sedang beri'tikaf. Terutama bila dibaca 

dengan tajwid yang benar serta dengan tartil. 

D. Belajar Al-Quran 

Bila seseorang belum terlalu pandai membaca Al-Quran, maka akan lebih utama bila 

kesempatan beri'tikaf itu juga digunakan untuk belajar membaca Al-Quran, memperbaiki 

kualitas bacaan dengan sebaik-baiknya. Agar ketika membaca Al-Quran nanti, ada 

peningkatan. 

E. Belajar Memahami Isi Al-Quran 

Selain pentingnya membaca Al-Quran dengan berkualitas, maka meningkatkan pemahaman 

atas setiap ayat yang dibaca juga tidak kalah pentingnya. Sebab Al-Quran adalah pedoman 

hidup kita yang secara khusus diturunkan dari langit. Tidak lain tujuannya agar mengarahkan 

kita ke jalan yang benar. Apalah artinya kita membaca Al-Quran, kalau kita justru tidak paham 

makna ayat yang kita baca. 

Tentunya belajar baca dan memahami ayat Al-Quran membutuhkan guru yang ahli di 

bidangnya. Tanpa guru, sulit bisa dicapai tujuan itu. 

F. Berdoa 

Berdoa adalah meminta kepada Allah atas apa yang kita inginkan, baik yang terkait dengan 

kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan aktifitas meminta kepada Allah bukanlah 

kesalahan, bahkan bagian dari pendekatan kita kepada Allah. Allah SWT senang dengan 

hamba-Nya yang meminta kepada-Nya. Meski tidak langsung dikabulkan, tetapi karena 

meminta itu adalah ibadah, maka tetaplah meminta. 

Semakin banyak kita meminta, maka semakin banyak pula pahala yang Allah berikan. Dan 

bila dikabulkan, tentu saja menjadi kebahagiaan tersendiri. 

Dan meminta kepada Allah (berdoa) sangat dianjurkan untuk dilakukan di dalam berik'tikaf. 

Namun dari semua kegiatan di atas, bukan berarti seorang yang beri'tikaf tidak boleh 

melakukan apapun kecuali itu. Dia boleh makan di malam hari, dia juga boleh isterirahat, 

tidur, berbicara, mandi, buang air, bahkan boleh hanya diam saja. Sebab makna i'tikaf memang 

diam. Tetapi bukan berarti diam saja sepanjang waktu i'tikaf. 

Adapun yang terlarang dilakukan saat i'tikaf adalah bercumbu dengan isteri hingga sampai 

jima'. Sedangkan yang dimakruhkan adalah berbicara yang semata-mata hanya masalah 

kemegahan dan kesibukan keduniaan saja, yang tidak membawa manfaat secara ukhrawi. 

Bicara masalah dagang, tentu boleh bila terkait dengan bagaimana dagang yang sesuai syariat. 

Sebab syariat itu tentu bukan hanya bicara hal-hal di akhirat saja, tetapi tercakup luas semua 

masalah keduniaan. 

Sunnat bagi orang yang sedang i'tikaf tidak boleh menengok yang sakit, jangan menyaksikan 

jenazah, tidak boleh menyentuh perempuan dan jangan bercumbu, dan jangan keluar (dari 

masjid) untuk satu keperluan kecuali dalam perkara yang tidak boleh tidak, dan tidak ada 

i'tikaf melainkan di masjid kami." (HR Abu Dawud). 

2. I'tikaf tidak sah dilakukan kecuali di masjid. Ini adalah hal yang kebenarannya telah 

menjadi kesepakatan semua ulama. Sesuai dengan firman Allah SWT: 
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Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya 

mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah: 187) 

Sedangkan masalah wudhu, bukan merupakan syarat. Namun sebagian ulama mewajibkan 

seseorang berwudhu' bila masuk masjid. Sebagian lain tidak mewajibkan tapi hanya 

menyunnahkan. 

3. Niat adalah syarat sah semua ibadah. Tanpa niat, semua ibadah tidak sah. 

Tetapi niat itu bukan lafadz yang diucapkan, melainkan sesuatu yang ditetapkan di dalam hati. 

Lafadz niat hanya sekedar menguatkan, bahkan hukumnya diperdebatkan para ulama. 

Sebagian menganjurkannya, tetapi sebagian lain malah melarangnya. 

Jadi niatkan saja di dalam hati bahwa anda akan melakukan i'tikaf, maka sah sudah niat anda. 

4. Benar, 'itikaf itu hukumnya sunnah untuk dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. 

Dalilnya adalah perbuatan nabi SAW yang telah melakukannya, bahkan tiap tahun tanpa 

meninggalkannya sekalipun. Sehingga ada sebagian ulama yang nyaris hampir 

mewajibkannya. Namun hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. 

Adapun dalilnya adalah: 

Dari Aisyah Ra. ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir 

di bulan Ramadhan, sampai saat ia dipanggil Allah Azza wa Jalla." (HR Bukhari dan 

Muslim). 

Dan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada sepuluh malam 

terakhir bulan Ramadhan." (HR Bukhari dan Muslim). 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,  

 

Puasa Syawwal atau Bayar Qadha' Dulu? 

Assalamualaikum wr. wb, 

Afwan ustadz, saya ingin bertanya tentang puasa Syawal, apakah pelaksanaannya harus 

setelah kita melaksanakan semua jumlah puasa qodho Ramadhan? Bolehkah melaksanakan 

puasa Syawal yang hukumnya sunnah, lalu membayar yang wajib setelahnya? Syukran.  

Wassalam, 

Tri 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Jawaban atas semua pertanyaan anda itu pada hakikatnya adalah benar semua. Anda 

diperbolehkan untuk melakukan dengan cara yang mana pun. 
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Anda boleh melakukan puasa sunnah bulan Syawwal dahulu, baru kemudian melakukan puasa 

qadha' pengganti dari puasa yang anda tinggalkan karena uzur di bulan Ramadhan kemarin. 

Dan anda juga boleh berpuasa qadha' terlebih dahulu, baru kemudian melakukan puasa sunnah 

di bulan Syawwal. Tentu saja asalkan bulan Syawwal masih ada. 

Bahkan anda boleh berpuasa qadha' dan sekaligus meniatkannya untuk berpuasa di bulan 

Syawwal. Seolah keduanya dilakukan di waktu yang bersamaan. Atau dua niat untuk satu 

puasa yang sama. 

Para ulama membolehkan semuanya, sesuai dengan logika dan ijtihad mereka masing-masing. 

Dan tentu satu sama lain tidak saling mengejek atau saling menyalahkan. Meski tetap berhak 

atas pilihannya masing-masing, selama mereka merasa pendapat mereka yang paling kuat. 

Mereka yang memandang lebih baik puasa sunnah Syawwal terlebih dahulu baru kemudian 

puasa qadha', tidak bisa disalahkan. Sebab logika mereka memang masuk akal. Puasa sunnah 

bulan Syawwal itu waktu terbatas, yaitu hanya selama sebulan saja. Sedangkan waktu yang 

disediakan untuk mengqadha' puasa Ramadhan terbentang luas sampai datangnya Ramadhan 

tahun depan. 

Dengan adanya bentang waktu yang berbeda ini, tidak ada salahnya mendahulukan yang 

sunnah dari yang wajib, karena pertimbangan waktu dan kesempatannya. 

Sebaliknya, mereka yang mendahulukan puasa Qadha' terlebih dahulu kemudian baru puasa 

Sunnah bulan Syawwal, punya logika yang berbeda. Bagi mereka, lebih afdhal bila 

mengerjakan terlebih dahulu puasa yang hukumnya wajib, setelah 'hutang' itu terpenuhi, 

barulah wajar bila mengejar yang hukumnya sunnah. 

Rasanya, logika seperti ini juga masuk akal. Hanya sedikit masalahnya adalah bila jumlah 

puasa Qadha' yang harus dibayarkan cukup banyak, maka waktu untuk puasa sunnah Syawwal 

menjadi lebih sedikit, atau malah sama sekali tidak cukup. Misalnya pada kasus wanita yang 

nifas di bulan Ramadhan, boleh jadi sebulan penuh Ramadhan memang tidak puasa. Maka 

kesempatan puasa sunnah Syawwal menjadi hilang dengan sendirinya. 

Ada juga pendapat yang lain lagi. Mereka berangkat dari pemahaman bahwa yang dimaksud 

dengan puasa 6 hari bulan Syawwal itu lebih kepada waktunya saja, bukan sebuah ibadah 

khusus yang spesifik. 

Maksudnya, diupayakana bahwa dalam 6 hari bulan Syawwal itu seseorang melakukan puasa, 

apapun motif dan niatnya. Kalau punya hutang puasa, maka minimal selama 6 hari di bulan 

Syawwal itu dia menebusnya dengan puasa Qadha'. Tapi kalau tidak punya 'hutang' puasa, 

maka niatnya adalah puasa sunnah biasa. Yang penting, di bulan Syawwal itu ada 6 hari yang 

dilaluinya dengan berpuasa. 

Pendapat ini rasanya lebih ringan, karena seseorang bisa dapat dua kebajibakn sekaligus. 

Pertama, kebajikan dari membayar hutang puasa. Kedua, kebajikan dari mengisi 6 hari bulan 

Syawwal dengan puasa. Sehingga meski niatnya puasa Qadha', tapi fadhilah puasa 6 hari 

bulan Syawwal pun tetap didapatnya. Toh, dalilnya tidak mengharuskan bahwa niatnya hanya 

puasa sunnah, yang penting selama 6 hari itu dilalui dengan berpuasa. 

Mana pun pendapat yang anda pilih, semuanya punya dalil dan argumen yang bisa diterima. 

Dan tentu kita tidak perlu menjelekkan sesama saudara muslim, hanya lantaran kita berbeda 

sudut pandang yang bersifat ijtihadi. Kalau ijtihad kita benar, kita akan dapat 2 pahala. Tapi 

kalau ternyata salah, maka kita tidak dosa bahkan masih tetap dapat 1 pahala. 

Ketiga bentuk puasa di atas, tidak satu pun yang melanggar batas halal haram atau wilayah 

aqidah. Bahkan ketiganya hanyalah hasil nalar dan ijtihad manusiawi belaka atas dalil-dalil 
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yang shahih dan sharih. Meski bentuknya saling berbeda, tapi insya Allah tidak sampai 

membuat kemungkaran. 

Yang mungkar adalah yang tidak membayar puasa Qadha'-nya hingga masuk Ramadhan tahun 

depan. Ada pun puasa 6 hari di bulan Syawwal, hukumnya sunnah. Boleh ditinggalkan tapi 

berpahala bila dikerjakan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Lupa Minum Waktu Puasa Syawal 

Assalamu'alakum wr. wb. 

Langsung saja ustadz, apakah batal puasanya kalau kita lupa makan/minum pada waktu puasa 

syawal/sunnah? Terima kasih atas tanggapannya. 

Wassalam, 

Nurhamid Abdulbasith 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Meski puasa 6 hari bulan Syawwal termasuk puasa sunnah, namun beberapa aturannya tetap 

sama dengan dengan puasa Ramadhan yang wajib. 

Termasuk masalah lupa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, hukumnya tetap 

berlaku. Misalnya anda makan atau minum pada saat puasa sunnah, maka sebagaimana di 

dalam puasa wajib, puasa anda tidak batal. Sebab lupa itu adalah karunia yang harus 

disyukuri, bahkan rezeki dari Allah. 

ٍْ َْٚشَح َأِثٙ َػ َُْش ِّ ٔلَُسُط َلبَل :َلبَل  ٍْ َانَه َٙ َي َٕ ََِغ ُْ َٔ ْٔ َفَؤَكَم ,َطبِئٌى  ُِٛزَى ,َشِشَة َأ ُّ َفْه َْٕي ًَب ,َط ُّ َفِبََ ًَ  َأْطَؼ

ُّ ُِ َانَه ََٔعَمب ِّ ُيَزَفٌك  ْٛ  َػَه

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang lupadalam 

keadaanpuasa lalu makan dan minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Karena 

sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." (HR Muttafaq 'alaihi) 

َِٔنْهَحبِكِى : { ٍْ ٌَ ِفٙ َأْفَطَش َي ِّ َلَؼبَء َفَهب ََبِعًٛب َسَيَؼب ْٛ ََٔنب َػَه َٕ { َكَفبَسَح  ُْ َٔ  َطِحٌٛح 

Dan menurut riwayat Al-Hakim: Siapa yang ifthar di bulan Ramadhan karena lupa, maka 

tidak ada kewajiban menqadha' dan membayar kaffarah. (Hadits Shahih) 

Memang ada beberapa bagian aturan yang berbeda, misalnya tentang keharusan berniat di 

malam hari untuk puasa wajib. Puasa sunnah seperti puasa Syawwal tidak mengharuskan 

tabyitun-niyah. Sehingga boleh dilakukan dengan 'mendadak', meski sebelum sama sekali 

tidak terbersit untuk berpuasa. Bahkan sudah sangat ingin makan dan minum, tetapi 

berhubung tidak ada yang bisa dimakan, bolehkan saat itu berniat puasa. Asalkan memang 

sama sekali belum makan dan minum. 

ٍْ ٍَ ُأِو َحْفَظَخ َػ ُِٛ ًُْئِي َٙ َاْن ُّ َسِػ ٍِ َانَه َٓبَػ ُْ ِٙ َػ ٍْ َلبَل َانَُِج ُّ ِطَٛبَو َفَهب َاْنَفْغِش َلْجَم َانِظَٛبَو َُٚجِِٛذ َنْى َي  َن
ُِ َٔا ًَْغُخ َس  َاْنَخ
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Dari Hafshah Ummul Mukminin ra. dari nabi SAW berkata, "Orang yang tidak berniat puasa 

sejak malamnya hingga sebelum fajar, maka tidak sah puasanya." (HR Khamsah) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Dosa Onani Saat Puasa, Bagaimana Membayarnya? 

Assalamualaikum wr wb 

Ustadz, ketika saya masih di SMP saya pernah melakukan dosa besar. Ketika puasa di bulan 

Ramadhan saya pernah melakukan onani. Saya ingin membayarnya tetapi saya tidak ingat 

berapa kali saya melakukannya. Mohon nasehatnya ustadz. Apa yang harus saya lakukan? 

Wassalamualiakum wr wb 

Herlansyah Saputra 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apabila saat masih di SMP itu anda belum baligh, maka tidak ada kewajiban anda untuk 

mengganti puasa yang pernah anda tinggalkan. Tetapi kalau saat itu sudah baligh, maka yang 

perlu anda lakukan adalah bagaimana mengganti puasa yang rusak akibat onani. 

Jumlahnya tentu sebagai hari yang rusak puasanya karena onani. Tapi bila dilakukan beberapa 

kali dalam satu hari yang sama, yang diganti hanya satu hari saja, tidak dihitung per jumlah 

onani yang dilakukan. 

Bila sudah lupa jumlahnya, anda bisa mengira-ngira sendiri. Dan ada baiknya diperbanyak 

untuk berjaga-jaga agar tidak kurang dari jumlah yang seharusnya. Kalau lebih, maka juga 

tidak akan sia-sia, karena akan menjadi amal tambahan buat diri kita sendiri. 

Yang dimaksud dengan onani ini adalah melakukan berbagai aktifitas sensual yang 

mengakibatkan keluarnya sperma, baik dengan tangan atau dengan media lainnya. Namun bila 

tidak sampai keluar sperma, meski tetap tidak boleh dilakukan, puasanya belum batal. Bila 

sampai meneluarkan sperma barulah membatalkan puasa. 

Namun perlu juga diketahui bahwa onani yang sampai mengeluarkan sperma dan 

membatalkan puasa, tidak mewajibkan kaffarat sebagaimana hubungan seksual sungguhan 

dengan lain jenis.Bila benar-benar melakukan hubungan seksual meski tidak sampai keluar 

sperma, hukumannya sangat berat. 

Para ulama mengatakan hukumannya adalah hukuman berjenjang, mulai dari yang paling 

berat lebih dahulu, yaitu 

1. Membebaskan seorang budak, bila tidak sanggup karena harga budak sangat mahal 

maka:  

2. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak punya daya lagi karena misalnya sudah 

jompo atau sakit-sakitan, maka hukumannya adalah:  

3. Memberi makan 60 orang fakir miskin.  

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini: 
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Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ”Celaka 

aku ya Rasulullah”. “Apa yang membuatmu celaka?“ Aku berhubungan seksual dengan 

isteriku di bulan Ramadhan”. Nabi bertanya, ” Apakah kamu punya uang untuk 

membebaskan budak?“ “Aku tidak punya.” “Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-

turut?” ”Tidak.” “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin?“ ”Tidak.” 

Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekjeranjang kurma maka Nabi berkata, 

”Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan.” Orang itu menjawab lagi, ”Adakah orang yang 

lebih miskin dariku? Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali 

aku.” Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, ”Bawalah kurma ini 

dan beri makan keluargamu.” (HR Bukhari: 1936, Muslim: 1111, Abu Daud 2390, Tirmizy 

724, An-Nasai 3115 dan Ibnu Majah 1671) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Itikaf Terkendala Oleh Jam Kerja, Adakah Solusinya? 

Assalamualikum. Wr. Wb. 

Ustad yang dirahmati Allah. Ada yang ingin saya tanyakan. Ramadhan tahun ini saya 

mempunyai jam kerja yang benar-benar tidak nyaman dengan aktivitas ramadhan saya 

terutama saat 10 hari terakhir.  

Disaat teman-teman saya khusuk itikaf di Masjid... Saya malah mendapat jadwal kerja dari 

sore sampai pagi.. dan saya merasa sangat merugi... padahal sangat ingin memaksimalkan 10 

hari terakhir dengan Itikaf. 

Apakah ada saran yang bisa Ustad berikan kepada saya? Dan setahu saya itikaf itu adalah di 

Masjid bukan di tempat yang lain. 

Mohn pencerahan dari Ustad. jazakamulllah Khoiran katsir. 

Ids 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,  

 

Satu hal yang perlu anda ketahui bahwa di balik keutamaan dan anjuran untuk beri'tikaf di 

masjid pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, bahwa para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu 

hukum bukan wajib. Hukumnya sunnah di mana Rasulullah SAW tidak pernah 

mewajibkannya. Beliau memang tidak pernah meninggalkan i'tikaf, namun tetap saja 

hukumnya tidak sampai wajib. 

Sehingga seorang muslim yang tidak sempat untuk melakukan i'tikaf di masjid para 10 malam 

terakhir bulan Ramadhan itu tidak dikatakan sebagai orang yang berdosa atau melakukan 

kemaksiatan. 

Di sisi lain, bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak dan isteri merupakan kewajiban, 

bukan sekedar sunnah. Sebab seorang suami telah diperintahkan untuk memberi nafkah 

kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. 

Maka seandainya ada orang yang bisa mengatur waktunya agar tetap bisa bekerja mencari 

nafkah namun tetap bisa melakukan i'tikaf di masjid, tentu sangat beruntung. 
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Namun buat mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk beri'tikaf karena alasan jam 

pekerjaan, tentu bukan berarti semua pintu-pintu kebaikan telah tertutup untuknya. Masih ada 

ribuan pintu kebaikan lainnya yang tetap terbuka dan bisa dimasuki untuk mendapatkan pahala 

yang besar di sisi Allah SWT. 

Sehingga anda tidak perlu berkecil hati bila pada bulan Ramadhan tahun ini belum dapat 

menikmati indahnya malam-malam i'tikaf, semoga di tahun-tahun mendatang Allah SWT 

memberikan kesempatan itu. 

Ada seorang yang saya bercerita bahwa saking cintanya untuk beri'tikaf, dia sengaja tidak 

mengambil cuti tahunan dari kantor, kecuali setiap tanggal 21 hingga 30 Ramadhan. 

Tujuannya agar bisa ikut beri'tikaf di masjid. 

Tentu kita maklum bila tidak semua lapisan umat Islam mendapat kesempatan seperti ini. 

Pintu-pintu kebaikan masih tetap terbuka lebar, meski tidak harus lewat pintu 'itikaf. Misalnya 

jihad fi sabilillah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Mubarok. 

Bahkan jihad di bulan Ramadhan jauh lebih berfaedah dan lebih mendatangkan pahala yang 

besar. Sehingga beliau sampai membuat gubahan syi'ir yang amat terkenal: 

Wahai orang-orang yang beribadah di dua masjid Al-Haram (Makkah Madinah) 

Seandainya kalian melihat kami (berjihad) 

Pastilah kalian tahu bahwa dalam beribadah, kalian masih main-main. 

Rupanya dalam pandangan beliau, bila dibandingkan antara jihad di front terdepat untuk 

menegakkan agama Allah dengan ibadah di dalam masjid Al-Haram, masih jauh lebih utama. 

Dan ibadah di dalam masjidi itu hanya seperti orang main-main. Karena tidak sampai beresiko 

mengorbankan nyawa, harta dan lainnya. 

Kalau dipikir-pikir, apa yang beliau sampaikan ada benarnya juga. Sebab beri'tikaf di masjid 

itu memang nikmat, aman, damai, tidak ada resiko perjuangan, tidak ada ancaman nyawa 

melayang, atau luka-luka parah akibat tusukan pedang, sebagaimana di medan jihad. 

Dan medan jihad yang sesungguhnya seperti di Palestina, Iraq dan negeri muslim terjajah 

lainnya, akan membuat seolah ibadah i'tikaf di masjid hanya sekedar main-main. 

Namun hal ini tidak berarti kita mengecilkan arti dan nilai beri'tikaf di 10 malam terakhir. 

Yang menjadi tujuan adalah bahwa seandainya ada orang yang karena satu dan lain hal, belum 

mendapat kesempatan untuk beri'tikad di masjid, maka insya Allah masih begitu banyak pintu 

kebaikan yang lain dan terbuka kesempatan untuk meraih surga lewat pintu-pintu itu. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,  

 

Puasa Pada Saat Ada yang Berlebaran Duluan 

Assalamualaikum wr wb 

Saya mau tanya semoga Pak Ustad berkenan menjawab pertanyaan yang mengganjal pikiran 

saya selama ini: 
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Benarkah haram hukumnya kalau kita tetap berpuasa ramadhan pada hari di mana ada satu 

kaum atau suatu negara telah menjalankan sholat ied duluan, seperti Muhammadiyah lebih 

awal dibanding pemerintah? 

Terima kasih sebelumnyanya pak ustad,  

wassalamualaikum wr wb 

Taw 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh,  

Bagi yang bertaqlid kepada mujtahid bahwa lebaran jatuh pada hari Jumat, maka dia wajib 

konsekuen bahwa hari itu adalah tanggal 1 Syawwal, sehingga haram baginya untuk 

melakukan puasa. 

Namun bagi yang bertaqlid kepada mujtahid bahwa lebaran jatuh pada hari Sabtu, maka dia 

juga harus konsekuen bahwa hari Jumat itu masih tanggal 30 Ramadhan. Dan haram bagi 

untuk tidak puasa di dalam bulan Ramadhan yang diyakininya. 

Haramnya berpuasa di hari raya sama dengan haramnya tidak puasa secara sengaja di bulan 

Ramadhan. Tinggal pilih saja, mau taqlid dengan hasil ijtihad yang mana? 

Tanpa harus menyalahkan hasil ijtihadnya kelompok yang menyatakan 1 Syawal 1428H jatuh 

pada hari Jum'at, 12 Oktober 2007, bila seseorang mau bertaqlid kepada hasil ketetapan 

pemerintah yang sah, maka dia harus konsekuen untuk tetap puasa di hari Jumat. Karena 

dalam keyakinannya, hari Jumat itu masih termasuk bulan Ramadhan. 

Dan bagi seorang muslim, berpuasa di bulan Ramadhan itu hukumnya wajib. Bila ditinggalkan 

secara sengaja, maka hukumnya selain dosa besar juga belum tentu diterima Allah SWT ketika 

mengqadha'nya. Sebagimana hadits berikut ini: 

Siapa yang membatalkan puasa 1 hari di bulan Ramadhan tanpa rukhshah (keringanan) atau 

sakit, tidak akan tergantikan walaupun dengan puasa selamanya, meski dia berpuasa. (HR 

Tirmizy, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai) 

Adapun ada orang lain yang telah meyakini bahwa hari Jumat sudah lebaran, tidak ada 

pengaruhnya dan tidak menjadi sebab harus tidak puasa. Sebab mereka yang lebaran hari 

Juamt telah bertaqlid kepada ulama mereka. Sedangkan yang berlebaran di hari Sabtu, 

bertaqlid kepada ulama yang lain lagi. Masing-masing silahkan menjalankan ibadah sesuai 

dengan hasil ijtihad yang diyakininya. 

Adapun dalil "Berpuasalah kamu bersama orang yang puasa dan berbukalah kamu bersama 

orang yang berbuka", tidak menjadi dalil atas keharusan tidak puasa di hari Jumat bagi yang 

meyakini lebaran jatuh di hari Sabtu. 

Mengapa? 

Karena dalil di atas tidak berlaku bila hanya ada sebagian orang yang sudah berbuka duluan, 

tetapi berlaku bila yang melakukannya mayoritas muslim bersama dengan pemerintahnya. 

Nanti bagaimana kalau misalnya hari Rabu sudah ada yang berijtihad sudah lebaran, apakah 

umat Islam se-Indonesia harus tidak puasa sejak hari Rabu, Kamis dan Jumat? Berarti mereka 

secara sengaja tidak puasa di hari-hari Ramadhan. Bayangkan betapa besar dosanya. 
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Dalil di atas sebenarnya justru berlaku sebalinya dari apa yang disalah-pahami, bahwa 

seharusnya setiap muslim mengikuti ijtihad mayoritas muslimin dan pemerintahnya. Bukan 

sebaliknya, yang mayoritas harus ikut kepada yang minoritas. 

Tetapi sekali lagi, urusan lebaran jatuh pada hari apa, adalah masalah ijtihadiyah dan 

khilafiyah. Mereka yang ijtihadnya benar, akan dapat 2 pahala dan yang salah tidak akan 

berdosa. Bahkan tetap akan dapat pahala meski cuma satu pahalanya saja. Yah, lumayan dari 

pada tidak sama sekali. 

Sedangkan mereka yang bertaqlid karena memang bukan ahli ijtihad, tapi berakhlaq kurang 

terpuji, misalnya memaki-maki sambil mencela dan berkata kasar kepada saudaranya yang 

mungkin kebetulan tidak sama pilihan taqlidnya, itulah yang berdosa. 

Semoga Allah SWT menjaga hati dan lisan kita dari bahaya saling melecehkan sesama hamba-

Nya, Amien. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Siapa yang Berwenang Menetapkan 1 Syawal? 

Assalamu'alaikum wr. Wb  

Beberapa tahun belakangan ini seringkali terjadi perbedaan masuknya 1 syawal, sehingga 

umat dibuat bingung. Karena banyak metode penentuan 1 syawal, maka di negara yang bukan 

negara Islam seperti kita ini,  

1. Siapakah yang berwenang untuk menetapkan 1 syawal(tentunya menurut al-Qur'an & 

hadits)? 

2. Bolehkah seorang pemimpin kelompok menetapkan itu dengan mendasarkan pada ayat 

yang artinya: Hai orang-orang muslim, taatlah kamu kepada Allah, dan rasulnya dan Ulil Amri 

di antara kamu.... 

3. Apakah pemimpin kelompok bisa juga disebut "Ulil Amri Minkum" 

Demikian pertanyaan saya, mudah-mudahan ustadz berkenan menjawab 

Ks Nusantara 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Karena sudah pasti ada perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid dalam menetapkan 

jatuhnya tanggal 1 Syawwal, maka khusus untuk masalah ini, harus ada penengah yang 

perkataannya ditaati oleh semua mujtahid tersebut. 

Apalagi mengingat urusan jatuhnya lebaran ini menyangkut kepentingan orang banyak, maka 

kesepakatan harus diambil dan persatuan harus lebih diutamakan. 

Kita bisa maklum kalau ada perbedaan pendapat yang didiamkan saja, karena memang tidak 

ada solusi. Misalnya, perbedaan pendapat tentang jumlah bilangan rakaat shalat tarawih, atau 

perbedaan pandangan tentang kesunnahan qunut shalat shubuh dan kebid'ahannya. 
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Demikian juga perbedaan pendapat dalam hukum penyelenggaraan hari besar seperti maulid 

nabi, isra' mi'raj, nuzulul quran dan seterusnya. Biarlah masing-masing mujtahid berpendapat 

sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. 

Asalkan satu sama lain tidak saling mengejek, mencemooh, mencaci atau memerangi dengan 

jalan memboikot, tidak mau bertegur sapa hingga menuduhnya sebagai calon penghuni neraka 

jahannam. 

Perbedaan pendapat dalam banyak masalah cabang syariah adalah sebuah kepastian, tidak 

mungkin ditampik dan mustahil dihilangkan. Demikian secara umum yang berlaku untuk 

setiap masalah furu'iyah dalam masalah kajian fiqih. 

Namun khusus untuk penetapan tanggal 1 Syawwal, 1 Ramadhan atau pun 1 Dzulhijjah, 

seharusnya ada kesepakatan di antara para mujtahid. Tidak diserahkan kepada masing-masing 

orang untuk menetapkan sendiri-sendiri. 

Sejarah agama kita sejak 14 abad yang lampau, baik selama masih ada khilafah Islamiyah atau 

pada periode setelah keruntuhannya, tidak pernah ada mujtahid yang menetapkan sendiri 

jatuhnya hari raya itu. 

Ilmu hisab dan ilmu rukyatul hilal boleh berkembang dan dipelajari oleh orang banyak, akan 

tetapi urusan penanggalan dan jatuhnya jadwal puasa serta lebaran, tetap harus diserahkan 

kepada satu pihak di dalam dunia Islam. 

Di masa khilafah masih ada dulu, seorang khalifah adalah pengambil keputusan terakhir untuk 

masalah ini. Itu merupakan hak preogratifnya karena memang demikian yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW sebagai kepala negara tertinggi di masa lalu. 

Dan hal yang sama selalu dilakukan oleh para khalifah pengganti beliau, baik Abu Bakar, 

Umar, Utsman, Ali ridhwanullahi 'alaihim ajma'in, keputusan ada di tangan khalifah sebagai 

otoritas tertinggi umat Islam. 

Dan semua khalifah dari berbagai dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani 

Utsmaniyah juga melakukan hal yang sama. Tidak ada satu pun elemen umat Islam yang 

secara lancang menetapkan jadwal Ramadhan dan Syawwal sendiri. Meski mereka ahli di 

bidang astronomi, hisab bahkan rukyatulhilal, namun biar bagaiamana pun mereka sangat 

menghormati khalifah. 

Pasca Runtuhnya khilafah 

Di masa kita sekarang ini di mana khilafah sudah tidak ada lagi, tradisi menyerahkan urusan 

jadwal Ramadhan dan Syawwal kepada otoritas penguasa tertinggi yang ada di tengah umat 

Islam tetap berlangsung. 

Rakyat Mesir yang merupakan gudang ulama dan ilmuwan, tetap saja menyerahkan masalah 

ini kepada satu pihak. Bersama dengan pemerintah yang resmi mereka sepakat menyerahkan 

masalah ini kepada Grand Master Al-Azhar (Syaikhul Azhar). Dan yang menarik, begitu 

Syaikhul Azhar menetapkan keputusannya, semua jamaah di Mesir baik Ikhwanul Muslimin, 

Ansharussunnah, Takfir wal jihad, Salafi sampai kepada kelompok-kelompok sekuler sepakat 

untuk taat, tunduk dan patuh kepada satu pihak. 

Hal yang sama juga kita saksikan di Saudi Arabia. Meski di sana ada banyak jamaah, 

kelompok, dan aktifis yang sering kali saling menyalahkan dan berbeda pendapat, tetapi 

khusus untuk jadwal Ramadhan dan Syawwal, mereka bisa akur dan patuh kepada keputusan 

mufti Kerajaan. 
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Dan hal yang sama terjadi di semua negeri Islam, mereka semua kompak untuk menyerahkan 

urusan ini kepada satu pihak, yaitu pemerintah muslim. 

Entah bagaimana ceritanya, di negeri kita yang konon negeri terbesar dengan jumlah 

penduduk muslim di dunia, justru setiap pihak tidak bisa berbesar hati untuk menyerahkan 

masalah ini ke satu tangan saja. Setiap ormas merasa punya hak 100% untuk menetapkan 

jatuhnya jadwal ibadah itu. 

Bahkan tanpa malu-malu melarang otoritas tertinggi yaitu pemerintah untuk bersikap dan 

menjalankan tugasnya. Padahal yang diperselisihkan hanya urusan ijtihad yang mungkin benar 

dan mungkin salah. Nyaris tidak ada kebenaran mutlak dalam masalah ini. Sebab sesama yang 

rukyat sudah pasti berbeda. Dan sesama yang berhisab juga berbeda. Dan perbedaan itu akan 

selalu ada. 

Padahal maslalah ini adalah masalah nasional dan menyangkut kepentingan orang banyak. 

Seharusnya 200 juta umat Islam menyerahkan masalah ini kepada satu pihak yang dipercaya 

dan konsekuen untuk patuh dan tunduk. 

Satu pihak itu seharusnya adalah pihak yang netral, tidak punya kepentingan kelompok, ahli di 

bidang rukyat dan hisab serta punya legitimasi. Dan menurut kami, pihak itu adalah 

pemerintah sah negeri ini. Karena dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang merupakan 

otoritas tertinggi umat Islam. Dan direpresentasikan sebagai Menteri Agama RI. 

Kalau hukum hudud diberlakukan di negeri ini, maka beliau pula yang punya hak untuk 

merajam pezina, memotong tangan pencuri, mencambuk peminum khamar. Dan selama ini, 

beliau pula yang memiliki hak secara sah untuk menikahkan wanita yang tidak punya wali. 

Sebuah ormas tidak punya hak apapun untuk mengeksekusi hukum hudud, sebagaimana tidak 

punya hak untuk menikahkan wanita tak berwali. Maka logika sederhananya, seharusnya juga 

tidak punya hak untuk menetapan secara nasional tentang jatuhnya puasa dan lebaran. Sepintar 

apa pun orang yang ada di dalam ormas itu. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Arti Ucapan Selamat Lebaran 

Assalamualaikum... Selamat lebaran Pak Ustadz. 

Saya langsung saja ke pertanyaan pak ustadz. Setiap menyambut hari raya idul fitri, 

kebanyakan kaum muslim mengirimkan ucapan selamat Lebaran berbunyi " Taqabalallahu 

Minna waminkum, shiyamana washiyamakum. Minal aidin wal faidzin." Saya sebagai orang 

awam yang tidak tahu dengan bahasa Arab, bingung dengan arti kata-kata di atas. 

Mohon kepada Pak Ustadz menjelaskan arti kalimat di atas. 

Wassalam 

Efri 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya semoga Allah mengabulkan. 

Minaa wa minkum berarti dari kami dan dari anda. Shiyamana wa shiyamakum berarti puasa 

kami dan puasa anda. 
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Taqabballahu 

Sedangkan lafadz minal a'idin wal faidzin merupakan doayang terpotong, arti secara 

harfiyahnya adalah: termasuk orang yang kembali dan menang. 

Lafadz ini terpotong, seharusnya ada lafadz tambahan di depannya meski sudah lazim lafadz 

tambahan itu memang tidak diucapkan. Lengkapnya ja'alanallahu minal a'idin wal faidzin, 

yang bermakna semoga Allah menjadi kita termasuk orang yang kembali dan orang yang 

menang. 

Namun sering kali orang salah paham, dikiranya lafadz itu merupakan bahasa arab dari 

ungkapanmohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan dan merupakan dua hal yang jauh 

berbeda. 

Lafadz taqabbalallahu minna wa minkum merupakan lafadz doa yang intinya kita saling 

berdoa agar semua amal kita diterima Allah SWT. Lafadz doa ini adalah lafadz yang diajarkan 

oleh Rasulullah SAW ketika kita selesai melewati Ramadhan. 

Jadi yang diajarkan sebenarnya bukan bermaaf-maafan seperti yang selama ini dilakukan oleh 

kebanyakan bangsa Indonesia. Tetapi yang lebih ditekankan adalah tahni'ah yaitu ucapan 

selamat serta doa agar amal dikabulkan. 

Meski tidak diajarkan atau diperintahkan secara khusus, namun bermaaf-maafan dan 

silaturrahim di hari Idul Fithri juga tidak terlarang, boleh-boleh saja dan merupakan 'urf 

(kebiasaan) yang baik. 

Di luar Indonesia, belum tentu ada budaya seperti ini, di mana semua orang sibuk untuk saling 

mendatangi sekedar bisa berziarah dan silaturrahim, lalu masing-masing saling meminta maaf. 

Sungguh sebuah tradisi yang baik dan sejalan dengan syariah Islam. 

Meski terkadang ada juga bentuk-bentuk yang kurang sejalan dengan Islam, misalnya 

membakar petasan di lingkungan pemukiman. Tentunya sangat mengganggu dan beresiko 

musibah kebakaran. 

Termasuk juga yang tidak sejalan dengan tuntunan agama adalah bertakbir keliling kota naik 

truk sambil mengganggu ketertiban berlalu-lintas, apalagi sambil melempar mercon, campur 

baur laki dan perempuan dan tidak mengindahkan adab dan etika Islam. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa Syawal Haruskah Berturut-Turut? 

Assalamu'alaikum Pak Ustadz. 

Mengenai puasa sunnah syawal, adakah aturan yang baku 

Apakah harus 6 hari di awal syawal dan haruskan 6 hari berturut-turut,  

Tolong sertakan dalilnya pak ustadz? 

Jazakallah. 

Zuhdi 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Haruskah puasa Syawwal dilakukan berturut-turut atau tidak, para fuqaha berbeda pendapat. 

Mengapa berbeda pendapat? Tidak adakah aturan dari nabi SAW tentang tata cara puasa 

Syawwal? 

Jawabnya memang tidak ada aturannya. Dan oleh karena itulah makanya para ulama berbeda 

pendapat. Seandainya ada hadits shahih yang menjelaskan bahwa puasa Syawwal itu harus 

berturut-turut sejak tanggal-tanggal Syawwal, maka pastilah semua ulama bersatu dalam 

pendapat. 

Namun karena tidak ada satu pun dalil qath'i yang sharih dan shahih tentang aturan itu, amat 

wajar bila hal itu masuk ke wilayah ijtihad. 

Kalau yang berijtihad hanya orang awam seperti kita, mungkin bisa kita abaikan. Akan tetapi 

kita merujuk kepada orang yang paling tinggi levelnya dalam berijtihad. Mereka adalah para 

imam mazhab dan pendirinya langsung. 

Berikuti ini adalah pendapat mereka: 

a. Asy-Syafi'iyah dan sebagian Al-Hanabilah  
Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagian fuqaha Al-Hanabilah mengatakan bahwa afdhalnya puasa 6 

hari Syawwal itu dilakukan secarar berturut-turut selepas hari raya 'Iedul fithri. 

Sehingga afdhalnya menurut mazhab ini puasa Syawwal dilakukan sejak tanggal 2 hingga 

tanggal 7 Syawwal. Dengan alasan agar jangan sampai timbul halangan bila ditunda-tunda. 

Nampaknya pendapat ini didukung oleh beberapa kalangan umat Islam di negeri ini. Misalnya 

di daerah Pekalongan Jawa Tengah. Sebagian masyarakat muslim di sana punya kebiasaan 

puasa Syawwal 6 hari berturut-turut sejak tanggal 2 syawwal. Sehingga ada lebarang lagi nanti 

pada tanggal 8 Syawwal. 

b. Mazhab Al-Hanabilah  
Tetapi kalangan resmi mazhab Al-Hanabilah tidak membedakan apakah harus berturut-turut 

atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh dari segi keutamaan. 

Sehingga dilakukan kapan saja asal masih di bulan Syawwal, silahkan saja. Tidak ada 

keharusan untuk berturut-turut, juga tidak ada ketentuan harus sejak tanggal 2 Syawwal. 

Mereka juga mengatakan bahwa puasa 6 hari syawwal ini hukumnya tidak mustahab bila yang 

melakukannya adalah orang yang tidak puasa bulan Ramadhan. 

c. Mazhab Al-Hanafiyah  
Sedangkan kalangan Al-Hanafiyah yang mendukung kesunnahan puasa 6 hari syawwal 

mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa lebih utama bila dilakukan dengan tidak 

berturut-turut. Mereka menyarankan agar dikerjakan 2 hari dalam satu minggu. 

d. Mazhab Al-Malikiyah  
Adapun kalangan fuqaha Al-Malikiyah lebih ekstrim lagi. Merekamalah mengatakan bahwa 

puasa itu menjadi makruh bila dikerjakan bergandengan langsung dengan bulan Ramadhan. 

Hukumnya makruh bila dikerjakan mulaitanggal 2 Syawwal selepas hari 'Iedul fithri. 

Bahkan mereka mengatakan bahwa puasa 6 hari itu juga disunnahkan di luar bulan Syawwal, 

seperti 6 hari pada bulan Zulhijjah. 
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Demikianlah perbedaan pendapat di kalangan 4 mazhab, semua terjadi karena tidak ada satu 

pun nash yang menetapkan puasa Syawwal harus dikerjakan dengan begini atau begitu. Dan 

ketiadaan nash ini memberikan peluang untuk berijtihad di kalangan fuqaha. 

Kita boleh menggunakan pendapat yang mana saja, karena semua merupakan hasil ijtihad para 

fuqaha kawakan, tentunya mereka sangat mengerti dalil dan hujjah yang mendukung pendapat 

mereka. 

Dan rasanya aneh kalau kita yang awam ini malah saling menyalahkan antara sesama yang 

awam juga. Sebab hak untuk saling menyalahkan tidak pernah ada di tangan kita. Jangankan 

kita, para ulama besar itu pun tidak pernah saling menyalahkan. Meski mereka saling berbeda 

pendapat, namun hubungan pribadi di antara mereka sangat erat, mesra dan akrab. 

Kita tidak pernah mendengar mereka saling mencaci, memaki, atau melecehkan. Padahal 

mereka jauh lebih berhak untuk membela pendapat mereka. Namun sama sekali kita tidak 

pernah mendengar perbuatan yang tercela seperti itu. 

Hanya orang-orang kurang ilmu saja yang pada hari ini merasa dirinya pusat kebenaran, lalu 

menganggap bahwa semua orang harus selalu salah. Naudzubillah,  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukumnya Shaum Tasyu`a dan 'Asyura 

Ustadz, bagaimana hukumnya melakukan shaum tasyu`a dan Asyura? 

Steven Setyadharma 

 

Jawaban 

Assalamu „alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

Puasa Asyura maksudnya adalah puasa sunnah pada tanggal 10 bulan Muharram. Tahun ini 

insya Allah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2006. 

Hukum asalnya wajib, namun kemudian kewajibannya di-nasakh (dibatalkan) dengan 

kewajiban shaum Ramadhan, maka shaum tersebut berubah hukumnya menjadi sunnah. 

Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan shaum 'Assyuraa 

(shaum hari kesepuluh) dari bulan Muharram ditambah dengan shaum sehari sebelumnya atau 

sesudahnya. Puasa sehari sebelumnya dinamakan Tasu'a, berasal dari kata tis'ah yang artinya 

sembilan. Karena puasa itu dilakukan pada tanggal 9 bulan Muharram. 

Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat. Antara lain: 

Dari Humaid bin Abdir Rahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan RA berkata: Wahai 

penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ini 

hari Assyura, dan Allah SWT tidak mewajibkan shaum kepada kalian di hari itu, sedangkan 

saya shaum, maka siapa yang mau shaum hendaklah ia shaum dan siapa yang mau berbuka 

hendaklah ia berbuka.” (HR Bukhari 2003) 
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Hadits lainnya adalah hadits berikut ini: 

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat 

orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya? Mereka 

menjawab, "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka 

lalu Musa shaum pada hari itu." Maka Rasulullah SAW menjawab, “Aku lebih berhak 

terhadap Musa dari kalian”, maka beliau shaum pada hari itu dan memerintahkan untuk 

melaksanakan shaum tersebut. (HR Bukhari 2004) 

Juga ada hadits lainnya yang terkait dengan apa yang Anda tanyakan: 

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: pada saat Rasulullah SAW melaksanakan shaum Assyura 

dan memerintah para sahabat untuk melaksanakannnya, mereka berkata, “Wahai Rasulullah 

hari tersebut (assyura) adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan 

Nashrani”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Insya Allah jika sampai tahun yang akan 

datang aku akan shaum pada hari kesembilannya”. Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW 

meninggal sebelum sampai tahun berikutnya” (HR Muslim 1134) 

Rasulullah SAW bersabda, “Shaumlah kalian pada hari assyura dan berbedalah dengan 

orang Yahudi. Shaumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.” (HR Ath-

Thahawy dan Baihaqy serta Ibnu Huzaimah 2095) 

Adapun keutamaan shaum tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Abu Qatadah, 

bahwa shaum tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang telah lalu (HR 

Muslim 2/819) 

Imam Nawawy ketika menjelaskan hadits di atas beliau berkata: “Yang dimaksud dengan 

kaffarat (penebus) dosa adalah dosa-dosa kecil, akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki 

dosa-dosa kecil diharapkan dengan shaum tersebut dosa-dosa besarnya diringankan, dan jika 

ia pun tidak memiliki dosa-dosa besar, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di sisi-

Nya. 

Wallahu a„lam bishshowab. Wassalamu „alaikum WarahmatullahiWabarakatuh, 

 

Benarkah Wanita Haid Boleh Tetap Puasa? 

Assalamu'alaikum warahmatulllahi wabarakatuh. 

Ustadz, ada yang mengatakan bahwa wanita haid tetap melaksanakan puasa pada bulan 

Ramadhan dengan alasan hadist dari 'Aisyah: nahnu nukmaru bi qadhais shaum wala nukmaru 

biqadhais shalah. 

Kata qadha diartikan dengan "melaksanakan" berdasarkan pengartian kalimat qadha pada 

firman Allah dalam surah al-jum'ah: fa idza qudhiyatis shalah fantasyiru fil ard. Lalu apakah 

pengertian itu benar adanya? 

Indra Hamriansyah 
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Jawaban 

Assalamu'alaikum warahmatulllahi wabarakatuh,  

Haramnya wanita yang sedang haidh untukberpuasa telah menjadi ijma' para ulama sejak 14 

abad yang lalu. Padahal ijma' itu sedikit sekali jumlahnya. Sehingga kalau para ulama sampai 

pada titik ijma', berarti niai kebenarannya sudah nyaris mutlak. 

Ijma' ulama sampai kepada hukum bahwa wanita berdosabila secara sengaja melakukan puasa 

dengan niat ibadah pada hari-hari haidhnya. Artinya, berpuasa saat haidh bagi wanita bukan 

hanya terlarang, bahkan sampai melahirkan dosa. 

Sehingga penafsiran seperti yang anda sebutkan itu dengan sendirinya telah batal. Sebab yang 

dimaksud dengan "qadhais shaum" di dalam hadits itu bukanlah mengerjakan puasa saat haid, 

melainkan mengqadha' (membayar hutang) puasa di hari lain, sementara di hari itu haram 

untuk dilakukan. 

Dan keharaman puasa wanita yang haidh itu bukan hanya dilandaskan pada ijma' semata, 

melainkan juga berlandasan kepada hadits Rasulllah SAW, selain dari hadits yang anda 

sampaikan itu. 

Bahkan hadits ini lebih tegas mengharamkan wanita yang haidh untuk shalat dan juga puasa. 

Tidak bisa dimain-mainkan makna dan pengertiannya sebagaimnana hadits sebelumnya. 

Hadits ini juga menujukkan bahwa para wanita shahabiyah di masa Rasulllah SAW sudah 

mengerti dan tahu pasti bahwa wanita yang sedang haidh itu diharamkan shalat dan berpuasa. 

Semua tercermin dalam dialog mereka dengan Rasulullah SAW berikut ini. 

ٙ ػٍ ٛذ أث عؼ ؼش٘  خ ٙج أٌ ان ُ ٗه ان ط هلل  ّٛ ا ه هى ػ ع بل ٔ ُغبء ل ه ٛظ :ن  أن

ٓبدح ش ًشأح  ضم ان ظف ي ٓبدح َ ش شعم  ٍه ؟ ان ٗه ل بل .ث ٍك ل زن ظبٌ يٍ ف م ٓب َ ه م  .ػ

ٛظ ػذ ارا أن ى حب ظم ن ى ر ظى؟ ٔن ٍه ر ٗه :ل بل .ث ٍك ل زن ظبٌ يٍ ف م ٓب َ ه م  - ػ

جخبس٘ سٔاِ  ان

Dari Abi Said Al-Khudhri ra. bahwa Nabi SAW bersabda kepada para wanita, ..." Bukankah 

para wanita bila mendapat haidh tidak boleh shalat dan puasa?" Para wanita itu menjawab, 

"Benar." "Itulah yang dimaksud dengan kurangnya (pelaksanaan) agama mereka(HR 

Bukhari) 

Dan haramnya wanita berpuasa saat mendapat haidh juga dikuatkan lagi dalam hadits riwayat 

imam Muslim. 

ٍ ػٍ ٙػ ػًش ث هلل س ُّ ا ًكش " ػ ٙ ر ٛبن ه ٙه يب ان ظ فطش ر ٙ ٔر شٓش ف ؼبٌ   ، سي
ٓزا ظبٌ ف م ٓب َ ُ هى سٔاِ - دٚ غ  ي

Dari Ibnu Umar ra: Para wanita melewati malam-malam tanpa boleh shalat dan mereka 

harus berbuka pada bulan Ramadhan. Itulah maksud kurangnya (pelaksanaan) agama 

mereka. (HR Muslim) 

Maka bila seorang wanita mendapat haidh, dia diharamkan untuk tetap berpuasa, dengan 

landasan dari hadts-hadits yang shahih dan juga dari ijma; para ulama. Tidka ada yang 

menyelengkan pengertian ini kecuali dia harus datang dengan dalil yang bisalebih kuat. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Shaum Sunat Tanggal 13, 14 dan 15 di Setiap Bulan Hijriah 

Ustadz, apakah pelaksanaan shaum sunat pertengahan bulan harus dilaksanakan secara 

lengkap yaitu pada tanggal 13,14 dan 15 di setiap bulan hijriah? Jika sedang berhalangan 

bolehkah shaum pertengahan bulan hanya di salah satu dari 3 hari tersebut? Misalnya hanya di 

tanggal 13 saja, tanggal 14 saja, tanggal 15 saja, tanggal 13 dan 14 saja, tanggal 13 dan 15 saja 

atau tanggal 14 dan 15 saja? Terima kasih, ustadz. Jazakallahu khairan katsiron. 

Halimah Asysyadiah 

 

Jawaban 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa tiga hari tiap bulan pada tanggal 13, 14 dan 15 adalah puasa sunnah. Latar belakang 

pensyariatannya adalah dua hadits Rasulullah SAW berikut ini. 

ِّ َسُعُٕل َلبَل ُّ َطَهٗ انَه ِّ انَه ْٛ ََٔعَهَى َػَه ًَْذ اَرا َرٍس َأَثب َٚب : ٍْ ُط ِْٓش ِي ََٔأْسَثَغ َػَشَشَح َصَهبَس َفُظْى َصَهبَصًخ انَش  

ًَْظ َػَشَشَح ََٔخ ُِ -َػَشَشَح  َٔا ًَُذ َس ُٙ َأْح َٔانََُغبِئ  ُ٘ َٔانِزْشِيِز  

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aba Zarr, bila 

kamu puasa tiga hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. (HR An-

Nasai, At-Tirmizy dan Ibnu Hibban) 

ٍْ ََٔػ ِّ َسُعُٕل َلبَل :َلبَل َلَزبَدَح َأِثٙ  ُّ َطَهٗ انَه ِّ انَه ْٛ ََٔعَهَى َػَه ٍْ َصَهبٌس : ٍْٓش ُكِم ِي ٌُ َش ََٔسَيَؼب ٌَ اَنٗ   َسَيَؼب

ََٓزا ِْْشا ِطَٛبُو َف ِّ نَذ ُِ -ُكِه َٔا ًَُذ َس َُٔيْغِهٌى َأْح ََٔأُثٕ  ُٔد   َدا

Dari Qatadah bin Milhan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk puasa pada 

hari-hari putih (ayyamul biidh), yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Puasa di hari-hari itu seperti 

puasa selamanya. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud) 

Meski puasa itu 3 hari, namun pendapat kami mengatakan bahwa tiga hari itu bukan 

merupakan satu kesatuan yang saling membatalkan bila tidak dilaksanakan salah satunya. Kita 

boleh berpuasa untuk tiga hari itu, atau boleh juga hanya dua hari atau hanya satu hari saja. 

Apalagi mengingat puasa ini hanyalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. 

Tidak ada ketetapan yang mengharuskan untuk melakukannya tiga hari berturut-turut, di mana 

bila salah satunya ditinggalkan, maka semua harus ditinggalkan. Puasa sunnnah tiga hari ini 

tidak mensyaratkan mutatabi'ah (dilakukan dengan berturut-turut), sebagaimana puasa 

kaffarat (denda) saat seseorang melakukan hubungan seksual siang hari di bulan Ramadhan. 

Oleh karena itu, silahkan saja untuk berpuasa di salah satu hari dari ketiga hari itu. Dan bila 

tiba-tiba anda mendapat haidh, maka berhentilah puasa. Demikian juga bila haidh anda 

berhenti pada tanggal 14, anda boleh berpuasa sunnah pada tanggal 15 keesokan harinya. 

Bagaimana dengan pahalanya? 

Tentu saja pahala orang yang berpuasa 3 hari, berbeda dengan pahala orng yang berpuasa 

hanya 2 hari atau 1 hari saja. Tetapi dari pada tidak dapat pahala sama sekali, lebih baik 

mendapat sebagiannya. Sesuai kaidah: Maa laa yudraku kullhu laa yutraku julluhu. Sesuatu 

yang tidak bisa didapat seluruhnya, tidak harus ditinggalkan semuanya. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Bagaimana Cara Membayar Hutang Puasa Ramadhan? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz, ana mau tanya. Bagaimanakah cara membayar hutang puasa Ramadhan yang batal 

karena hubungan suami isteri? Pada bulan Ramadhan saya khilaf, saya dan suami bercumbu di 

siang hari tapi tidak melakukan hubungan suami isteri. 

Apakah cara bayarnya sama dengan ketika hutang puasa Ramadhan karena ada udzur (haid) 

atau bagaimana? Terus terang saya binggung. Saya sudah membayar puasa tersebut dengan 

puasa yang sama dengan seperti saya bayar untuk hutang puasa karena udzur. Apakah cara 

bayarnya sama seperti itu atau ada yang lain? 

Jazakallah khairon katsiro 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Rara Dhafa 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kewajiban seorang yang sedang berpuasa Ramadahan adalah menjaga diri dari makan, minum 

dan berhubungan suami isteri di siang hari. 

Makan dan minum secara sengaja, tentu membatalkan puasa, berdosa dan untuk itu ada 

kewajiban untuk menggantinya dengan puasa di hari lain. 

Sedangkan bila melakukan hubungan suami isteri, selain membatalkan puasa dan berdosa, 

kaffarat (tebusan)-nya adalah membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau 

memberi makan 60 orang fakir miskin. Sesuai sabda Rasulullah SAW: 

Dari Abi Hurairah ra., bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ”Celaka 

aku, ya Rasulullah.” “Apa yang membuatmu celaka?“ "Aku berhubungan seksual dengan 

isteriku di bulan Ramadhan.” Nabi bertanya, ”Apakah kamu punya uang untuk membebaskan 

budak.“ “Aku tidak punya.” “Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?” ”Tidak.” 

“Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin? " ”Tidak.” Kemudian duduk. Lalu 

dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma maka Nabi berkata, ”Ambilah kurma ini untuk 

kamu sedekahkan.” Orang itu menjawab lagi, ”Adakah orang yang lebih miskin dariku? 

Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku.” Maka Nabi SAW 

tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, ”Bawalah kurma ini dan beri makan 

keluargamu.” (HR Bukhari: 1936, Muslim: 1111, Abu Daud 2390, Tirmizy 724, An-Nasai 

3115 dan Ibnu Majah 1671) 

Batas Pelanggaran 

Namun batalnya puasa itu hanya terjadi manakala memang benar-benar terjadi persetubuhan. 

Sedangkan sekedar bercumbu sampai mencium, meski sampai terangsang namun tidak terjadi 

jima', tidak membatalkan puasa, juga tidak mewajibkan kaffarat. 

Bila yang terjadi hanya sekedar percumbuan, tidak sampai jima', maka hukumnya hanya 

makruh saja. Tetapi tidak ada kewajiban membayar tebusan (kaffarah), bahkan tidak 

membatalkan puasa. Kecuali bila percumbuan itu sampai mengeluarkan mani, maka puasanya 

batal, tapi tidak ada kewajiban membayar kaffarat. Cukup mengganti puasanya yang batal itu 

saja. 
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Tentang kemakruhan untuk mencumbu isteri saat puasa, karena dikhawatirkan akan kelewatan 

yang beresiko lebih buruk. Sedangkan bila seseorang mampu menjaga diri dan menahan 

gejolak syahwatnya, tidak mengapa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW: 

ٍْ ََٔػ َٙ َػبِئَشَخ  ُّ َسِػ َٓب َانَه ُْ ٌَ :َلبَنْذ َػ ِّ َسُعُٕل َكب َٕ َُٚمِجُم َانَه ُْ َٔ ََُٔٚجبِشُش ,َطبِئٌى   َٕ ُْ َٔ ُّ ,َطبِئٌى  ََٔنِكَُ  

ِّ َأْيَهُكُكْى ِّ ُيَزَفٌك { ِنِبْسِث ْٛ َٔانَهْفُظ ,َػَه ُيْغِهىٍِل   

Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW menciumnya dalam keadaan sedang 

berpuasa. Dan beliau mencumbunya ketika sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang 

yang paling mampu menahan hawa nafsunya. (HR Bukhari Muslim) 

Walahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Tidak Puasa Karena Hamil dan Nifas, Fidyah atau Qadha'? 

Assalamu'alaikum. 

Ustadz yang semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadhan yang lalu isteri saya tengah hamil tua 

(9 bulan). Dia sudah mencoba berpuasa pada hari pertama dan kedua. Tetapi ternyata fisiknya 

tidak kuat. Tidak hamil saja dia tidak kuat. Isteri saya pernah mengalami malnutrisi sebelum ia 

menikah dengan saya. 

Di hari kedua Ramadhan, akhirnya saya menyarankan ia untuk membatalkan puasanya untuk 

kesehatannya dan keselamatan bayi dalam kandungan. Tanggal 18 ramadhan, isteri saya 

melahirkan. Pasca nifas (sudah tidak bulan Ramadhan) ia masih menyusui bayi kami, dan 

tidak berpuasa karena bila berpuasa insya Allah ASI-nya kurang. 

Saat ini sudah hampir bulan Ramadhan lagi. Bolehkah saya membayar fidyah atas isteri saya, 

ataukah isteri saya tetap harus meng-qadha puasanya? Karena bisa jadi, hutang puasa-nya 

numpuk dengan puasa Ramahdan berikutnya karena kondisi fisiknya yang kurang begitu kuat 

terlebih harus mengurus bayi seorang diri. Terima kasih atas jawabannya. 

wassalamu'alaikum 

Arif Soronji 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Seorang wanita yang hamil atau menyusui dibolehkan untuk tidak berpuasa. Para ulama 

sepakat mengatakan bahwa keduanya adalah orang yang mendapat 'udzur syar'i. Hanya 

mereka berbeda pendapat ketika memasukkan kategori. 

Sebagian mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk kategori orang yang sakit. 

Sehingga konsekuensinya harus mengganti dengan berpuasa di hari lain, sebagaimana 

umumnya orang sakit. Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

ًٍَ ٌَ َف ْٔ يَِّشًٚؼب ِيُُكى َكب ٍْ َفِؼذٌَّح َعَفٍش َػَهٗ َأ  ُأَخَش أََّٚبٍو يِّ

Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari 

yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah: 184) 
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Sebagian lagi mengatakan bahwa keduanya termasuk orang yang lemah atau sudah udzur. 

Sehingga konsekuensinya bukan dengan mengganti puasa di bulan lain, melainkan 

sebagaimana orang yang lemah, yaitu memberi makan orang miskin. Atau kita kenal juga 

dengan membayar fidyah. Dalilnya adalah ayat yang sama dengan di atas yang merupakan 

kelanjutan ayat tersebut. 

ََٔػَهٗ  ٍَ ُّ انَِّزٚ ٍٍ َطَؼبُو ِفْذٌَٚخ ُِٚطُٛمََٕ  ِيْغِكٛ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan 

seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184) 

Dan ada juga kalangan yang menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan, apakah 

termasuk kategori orang sakit atau orang lemah. Yaitu dengan cara melihat kepada motivasi 

ketika tidak puasa. Kalau dia mengkhawatirkan keadaan dirinya, maka termasuk kategori 

orang yang sakit. Dan konsekuensinya dengan mengganti puasa di hari lain. Tapi kalau dia 

mengkhawatirkan bayinya sehingga tidak berpuasa, maka termasuk kategori orang lemah, 

sehingga konsekuensinya hanya membayar fidyah. 

Sedangkan khusus wanita yang nifas, bila meninggalkan puasa, maka caranya hanya dengan 

mengganti dengan puasa di hari yang lain. Bukan dengan bayar fidyah. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa Sunnah Menjelang Ramadhan, Tidak Bolehkah? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz, bolehkah puasa sebelum masuk waktu Ramadhan, misalnya 1 atau 2 minggu 

sebelumnya? Saya pernah mendengar ada yang mengatakan tidak boleh dengan alasan 

memperpanjang puasa Ramadhan. Terima kasih atas jawabannya. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Nuryati Widyawati 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Benar sekali adanya larangan untuk sengaja berpuasa sunnah bila kita memasuki atau 

menjelang setengah bulan masuknya Ramadhan. Yaitu berpuasa mulai tanggal 16 Sya„ban 

hingga akhir bulan Sya„ban. Meski pun masalah ini juga bukan merupakan pendapat jumhur 

ulama. 

Yang berpedapat demikian adalah sebagian ulama Asy-Syafi'iyah dan sebagian dari ulama 

dari kalangan Al-Hanabilah.Dalilnya adalah hadits berikut ini: 

ٙ ػٍ شح أث ْشٚ ٙج ػٍ  ُ ٗه ان ط هلل  ّٛ ا ه هى ٔ ػ ع بل  ظف ارا :ل ز جبٌ اَ شؼ ال   ف

ظٕيٕا ٗز ر ؼبٌ ح طحّح ٔ ، " سي زشيز٘  ٛشِ ٔ ان  غ

Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW beliau bersabda, "Apabila bulan Sya'ban sudah 

setengahnya, maka janganlah berpuasa hingga Ramadhan." (HR Tirmizy). 
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Imam At-Tirmizy menshahihkan hadits ini, demikian juga dengan At-Tahawi, Al-Hakim, 

IBnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr. ال طٕو  ؼذ  ظف ث ُ جبٌ يٍ ان شؼ ٗز  ؼبٌ ح  سي

Tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban hingga Ramadhan. (HR At-Tahawi) 

Sedangkan ulama lainnya tidak sampai mengharamkan, hanya memakruhkan saja. Bahkan ada 

juga yang sama sekali tidak menyinggungnya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Mereka 

berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah adalah hadits mungkar. Yang mengatakan demikian 

adalah Imam Ahmad, Abu Zar'ah Ar-Razi, Al-Atsram dan Ar-Rahman bin Al-Mahdi 

Selain itu mereka mengatakan justru Rasulullah SAW banyak sekali melakukan puasa di bulan 

Sya'ban, bahkan beliau menyambungkannya dengan puasa bulan Ramadhan. 

بٌ. ٗ انّشٕٓس أحّت ك عٕل ان ٗه انّهّ س ط هلل  ّٛ ا ه هى ػ ع ظٕيّ أٌ ٔ جبٌ ٚ شؼ م ،  بٌ ث  ك

ّ ظه ؼبٌ ٚ شي  ث

Dari Aisyah ra. berkata, "Bulan yang paling disukai Rasulullah SAW untuk berpuasa adalah 

bulan sya'ban. Bahkan beliau menyambungnya dengan puasa Ramadhan." 

شخ ٙػ ػبئ هلل س ٗ ا ؼبن ٓب ر ُ ذ ػ بن ذ يب :ل عٕل سأٚ ٗه انّهّ س ط هلل  ّٛ ا ه هى ػ ع ٔ 

ضش ُّ طٛبيًب أك ٙ ي جبٌ ف شؼ  

Dari Aisyah ra. berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih berpuasa dari pada 

di bulan Sya'ban." 

Dengan demikian, kedudukan larangan berpuasa sunnah setelah setengah bulan Sya'ban 

adalah khilaf di kalangan ulama. Sebagian menyatakan adanya larangan tersebut, sebagian lagi 

tidak mengakuinya. 

Namun yang disepakati oleh semua ulama adalah puasa qadha„ (pengganti) puasa Ramadhan. 

Hukumnya wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. Sebab ada alasan 

yang sangat kuat bagi mereka yang belum menunaikan kewiban membayar puasa ramadhan 

tahun lalu untuk membayarkannya sekarang, meski bulan ramadhan tinggal dua minggu lagi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Bolehkah Puasa 4 Hari 4 Malam Tanpa Makan? 

Ass. 

Ustadz, apakah benar kita boleh berpuasa 4 hari 4 malam tanpa makan? Tolong jelaskan. 

Fadhril Rahmi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa adalah salah satu jenis ibadah mahdhah yang teknik pelaksanaannya telah ditetapkan 

secara baku di dalam syariat Islam. Teknik dan aturan puasa yang berlaku untuk umat nabi 

Muhammad SAW berbeda dengan teknik puasa yang disyariatkan kepada umat-umat 

sebelumnya. Meski sama-sama dinamakan dengan puasa. 
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Isyarat adanya perintah puasa buat orang terdahulu, memang kita dapat di dalam ayat yang 

amat masyhur berikut ini: 

َٓب َٚب ٍَ َأُٚ ُُْٕا اَنِزٚ ُْٛكُى ُكِزَت آَي ًَب انِظَٛبُو َػَه ٍَ َنَٗع ُكِزَت َك ٌَ َنَؼَهُكْى َلْجِهُكْى ِيٍ اَنِزٚ  َرَزُمٕ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah: 183) 

Namun demikian, di ayat-ayat selanjutnya Allah SWT menetapkan teknis puasa, yaitu 

hinggamasuk malam atau terbenamnya matahari. 

َُٔكُهْٕا َٔاْشَشُثْٕا  ٍَ َحَزٗ  َٛ ُْٛط َنُكُى ََٚزَج ٍَ اأَلْثَُٛغ اْنَخ ِْٛط ِي َِٕد اْنَخ ٍَ اأَلْع ًُْٕا ُصَى اْنَفْغِش ِي ِْٛم ِاَنٗ انِظَٛبَو َأِر  اَنه

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. 

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam... (QS Al-Baqarah: 187) 

Ada perintah untuk makan dan minum di malam hari dan tidak melakukannnya di siang hari. 

Namun batas waktunya hanya sampai datangnya malam. Makna datangnya malam tidak lain 

adalah terbenamnya matahari atau masuknya waktu Maghrib. 

Dari ayat di atas jelas sekali bisa disimpulkan secara hukum, bahwa telah diraramkan bagi 

seorang muslim yang berpuasa untuk tidak makan atau minum pada saat datangnya malam. 

Hukum makan dan minum (berbuka puasa) dalam hal ini menjadi wajib hukumnya, meski 

membatalkan puasanya hanya dengan seteguk air. 

Sedangkan ajaran puasa dengan tidak makan 4 hari 4 malam, jelas bertentangan dengan Al-

Quran Al-Kariem. Sehingga haram dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman kepada 

kitabullah. 

Secara lebih khusus, Rasulullah SAW sendiri juga melarang puasa yang tidak berbuka pada 

saat maghrib. Beliau menyebut puasa yang demikian dengan sebutan puasa 'wishal'. Asal 

katanya dari washala - yashilu yang artinya bersambung. Memang puasa itu bersambung dari 

siang ke malam, lalu diteruskan ke siangnya, terus lagi sampai malamnya dan begitulah 

hingga beberapa hari. 

ٍْ ََٔػ َْٚشَح َأِثٙ  َُْش َٓٗ َلبَل  َِِانَم َسُعُٕل ََ  ٍِ َِٕطبِل َػ ٍَ َسُعٌم َفَمبَل ,َاْن ٍَ ِي ًِٛ ًُْغِه ِّ َسُعَٕل َٚب َفِبَََك :َاْن  َانَه
َٕاِطُم ََٔأُُٚكْى " ,َلبَل ?ُر ًُُِٙ َأِثُٛذ ِاَِٙ ?ِيْضِهٙ  ََْٔٚغِمُِٛٙ َسِثٙ ُْٚطِؼ ." 

Dari Abi Hurairah ra berkata, "Rasulullah SAW telah melarang puasa wishal." Seorang 

bertanya, "Namun Anda wahai Rasulullah, juga melakukan wishal?" Beliau menjawab, 

"Siapa kalian yang seperti diriku? Karena akusaat malam tuhanku memberiku makan dan 

minum." (HR. Muttafaq alaihi) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Puasa untuk Ibu yang Sedang Menyusui 

Assalamu alaikum wr. wb. 

Ustadz, Ramadhan tahun ini, Insya Allah umur anak kami sudah 1 tahun 1 bulan. Selama ini, 

anak kami dikasih ASI dan MPASI (Makanan Pendamping ASI sejak umur 6 bulan). 

Masalahnya, anak kami jika sudah makan, tetap akan meminta ASI. 
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Yang menjadi permasalahannya, apakah diperbolehkan isteri saya tidak melakukan puasa dan 

cukup dengan membayar fidhyah atau bagaimana sebaiknya? Dia khawatir jika puasa, ASI-

nya hanya sedikit yang keluar. 

Terima kasih ustadz. 

Wassalam 

Suryana 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Ada keringanan bagi wanita yang sedang menyusui anak untuk tidak berpuasa di bulan 

Ramadhan. Dan ini merupakan bagian dari sifat syariah Islam yang pada dasarnya sangat 

manusiawi, mudah dan bersifat meringankan. 

Keringanan ini juga berlaku buat wanita yang sedang hamil, baik karena mengkhawatirkan 

bayinya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri. 

Para ulama memasukkan kedua jenis keadaan ini ke dalam kelompok orang-orang yang 

dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Sebagaimana orang yang sedang sakit 

atau sedang dalam perjalanan. Dengan dasar dalil umum yaitu firman Allah SWT dalam Al-

Quran: 

ًٍَ ٌَ َف ْٔ َيِشًٚؼب ِيُُكى َكب ٍْ ِػَذحٌَف َعَفٍش َػَهٗ َأ ََٔػَهٗ ُأَخَش َأَٚبٍو ِي  ٍَ ُّ اَنِزٚ ٍٍ َطَؼبُو ِفْذٌَٚخ ُِٚطُٛمََٕ  ِيْغِكٛ

Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang 

lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184) 

Namun para ulama sebagian dengan yang lainnya berbeda pendapat tentang bagaimana bentuk 

'pembayarannya'. Sebagian mengatakan dengan berpuasa qadha' di hari lain, namun sebagian 

lainnya mengatakan dengan membayar fidyah. 

Dasar Perbedaan 

Yang melatar-belakangi perbedaan itu adalah cara pengelompokannya. 

Sebagian mengatakan bahwa wanita yang sedang menyusui dan sedang hamil itu lebih dekat 

dikategorikan sebagai orang sakit. Sehingga cara pembayarannya adalah dengan berpuasa 

qadha' di hari lain. Sebagaimana ayat di atas. 

Namun sebagian lagi memandang bahwa keduanya lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam 

kelompok orang yang tidak mampu puasa, bukan kelompok orang yang sakit. Sehingga 

pembayarannya dengan memberi makan orang miskin (fidyah). 

Dan sebagian ulama lainnya mengembalikan kepada motivasi dari wanita itu, apakah dia 

mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayinya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya 

lalu tidak puasa, maka dia termasuk orang sakit, yang membayar dengan puasa qadha'. 

Sedangkan bila mengkhawatirkan bayinya, maka dia termasuk orang yang tidak mampu, yang 

membayar dengan fidyah saja. 
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Bahkan ada pendapat yang hati-hati dengan mewajibkan puasa qadha' sekaligus dengan bayar 

fidyah. Dan ada juga yang membedakan antara keduanya dalam masalah pembayaran. 

Kalau kita ringkas secra umum pandangan mazhab-mazhab ulama, kita dapati bahwa: 

 Mazhab Al-Hafiyah termasuk yang menetapkan cara pembayaran dengan qadha' buat 

mereka.  

 Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mewajibkan qadha' sekaligus fidyah, bila 

mengkhawatirkan bayinya.  

 Al-Malikiyah mengharuskan puasa qadha' dan bayar fidyah hanya pada wanita yang 

menyusui saja, tidak berlaku pada wanita hamil.  

Kesimpulannya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang sangat mungkin terjadi beda 

pendapat. Khususnya dalam teknis pembayarannya. Sebab ayat Al-Quran di ayat masih terlalu 

umum dan justru tidak menyinggung masalah wanita hamil dan menyusui. Para ulama hanya 

mengqiyaskannya saja dengan ayat tersebut, maka terjadilah silang pendapat dalam 

pengkategoriannya. 

Sedangkan masalah kebolehan untuk tidak berpuasa, semua ulama sepakat atas itu. Dikuatkan 

lagi dengan hadits berikut ini: 

Dari Anas bin Malik Al-Ka'bi ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya 

Allah SWT tidak mewajibkan puasa atas musafir dan mengurangi jumlah bilangan rakaat 

shalat. Dan Allah tidak mewajibkan puasa atas wanita hamil dan menyusui." (HR. Ahmad 

dan Ashabussunan) 

Dr. Wahbah Az-Zuhaili penulis Al-Fiqhul Islami menuliskan bahwa kebolehan wanita yang 

menyusui untuk tidak berpuasa tidak terbatas pada anak sendiri. Bahkan karena menyusui 

anak orang lain pun tetap terhitung sebagai kebolehan untuk tidak berpuasa. Seperti para 

wanita murdhi'ahyang bekerja untuk mendapatkan uang atas jasa menyusui bayi orang lain. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Berdosakah Menikah Sebulan sebelum Ramadhon Tiba? 

Assalamu"alaikum wr. wb. 

Bapak ustaz yang dirahmati alloh swt. maaf saya mau bertanya, adakah dalam al-Qur an atau 

hadist yang melarang melangsungkan pernikahan kira-kira satu bulan mau masuk bulan puasa 

ramadhan? Demikian pertanyaan saya, atas jawabannya saya ucapkan teima kasih. 

Wassalamu"allaikum wr. wb. 

Agus Supriyono 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada hari di mana Allah SWT melarang sebuah hari untuk 

melaksanakan pernikahan. Tidak di luar bulan Ramadhan dan tidak juga di dalam bulan 

Ramadhan. 
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Sebab semua hari itu baik di sisi Allah untuk melangsungkan akad nikah. Kecuali ada 

beberapa keadaan saja yang memang haram melakukan pernikahan, tapi tidak terkait dengan 

hari tertentu. 

Misalnya ketika seseorang sedang berihram, baik dalam ibadah haji atau ibadah umrah. 

Melakukan akad nikah termasuk larangan yang diharamkan untuk dilakukan oleh seseorang 

yang sedang melakukan ihram. Dan bukan hanya akad nikah saja sebenarnya yang terlarang, 

masih banyak larangan lainnya seperti memotong kuku, memotong rambut, menyembelih 

hewan, memakai pakaian yang berjahit buat laki-laki, memakai penutup kepala atau memakai 

sepatu yang menutupi. Sedangkan buat wanita, diharamkan menutup wajah dan kedua tapak 

tangan saat ihram. 

Adapun di luar keadaan berihram, akad nikah boleh dilakukan baik di bulan Ramadhan, hari 

Raya Fithr dan Adha, termasuk hari-hari tasyriq, asalkan sedang tidak berihram. Akad nikah 

juga boleh dilakukan di tanah haram seperti di Makkah dan Madinah. 

Pendeknya, tidak ada hari yang terlarang untuk melakukan akad nikah dalam syariat Islam. 

Kalau pun misalnya kita mendengar dari kanan dan kiri, ada orang yang melarangnya, 

ketahuilah bahwa pada dasarnya larangan itu bukan bersumber dari ajaran syariat Islam. 

Sangat boleh jadi larangan itu datang dari kebudayaan tertentu, entah dari mistik nenek 

moyang atau sumber-sumber lain yang tidak ada kaitannya dengan hukum Islam. 

Tentu saja mempercayai larangan itu sambil meyakini terjadinya kesialan bila melanggar 

ketentuan itu merupakan bentuk syirik yang harus diberantas. Sebab hal ini terkait dengan 

kepercayaan-kepercayaan batil yang merusak agama. Di mana agama ini sama sekali tidak 

melarangnya, namun kepercayaan aneh seperti itu kemudian muncul dan seringkali 

diatasnamakan agama Islam. 

Namun alangkah lebih baiknya bila dalam rangka memberantas kepercayaan seperti ini, kita 

mengambil langkah-langkah yang simpatik, tidak perlu dengan mencaci maki, apalagi 

menghina atau merendahkan. Cukup kita katakan bahwa pada dasarnya Islam tidak 

melarangnya, sehingga memang tidak terlarang untuk menikah kapan pun dan di mana pun, 

termasuk 1 bulan sebelum bulan Ramadhan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Puasa yang Diharamkan 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Pak ustadz, saya mau bertanya. Saya punya teman anak kiai dia juga sudah lulus dari 

pesantren dan sekarang sedang kuliah di IAIN. Waktu malam acara Agustusan saya ngobrol 

dengan dia tentang puasa tiga hari tiga malam tidak haram. Argumen dia kalau kita menderita 

dengan puasa tersebut doanya cepat terkabul. Terus tentang wapak/isim/rajah katanya tidak 

syirik (haram) asal yang buatnya dilihat dari keturunan/silsilahnya contohnya habib gitu. Juga 

tentang pengisian ilmu tenaga dalam seperti gerak sendiri, auman macan, silat katanya itu 

semua sudah dibeli dengan cara puasa jadi itu tidak syirik (haram) katanya.  

Bapaknya juga sering kedatangan banyak tamu yang bermobil mewah. Setahu saya banyak 

yang minta biar naik pangkat, usahanya lancar, dan lain-lain. Juga dia suka ngasih isim, air 

putih dan wiridan (amalan) dari ayat suci yang harus diwirid sewaktu puasa. Menurut pak 

ustadz apakah kiai itu benar/kiai dukun.  

Mohon penjelasan dari pak ustadz biar akidah saya jadi bertambah dan kuat. 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatuhhali wabarakatuh,  

 

a. Haramnya Puasa Tiga Hari Tiga Malam 

Rasulullah SAW telah melarang umatnya berpuasa wishal, yaitu puasa yang bersambung 

tanpa berbuka pada waktunya harus berbuka. Seharusnya, begitu masuk waktu maghrib, wajib 

hukumnya untuk berbuka dan membatalkan puasa. 

Kalau sampai berpuasa tiga hari berturut-turut, maka hukumnya haram, karena melanggar 

aturan syariat yang telah ditetapkan oleh beliau SAW. 

Dalilnya adalah hadits berikut ini: 

ٍْ ََٔػ ْ٘ َأِثٙ  َٓٗ :َلبَل َسحََُْش ِّ َسُعُٕل ََ ٍِ َانَه َِٕطبِل َػ ٍَ َسُعٌم َفَمبَل ,َاْن ٍَ ِي ًِٛ ًُْغِه ِّ َسُعَٕل َٚب َفِبَََك :َاْن  َانَه

َٕاِطُم ََٔأُُٚكْى " ,َلبَل ?ُر ًُُِٙ َأِثُٛذ ِاَِٙ ?ِيْضِهٙ  ََْٔٚغِمُِٛٙ َسِثٙ ُْٚطِؼ ِّ ُيَزَفٌك". ْٛ  َػَه

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW telah melarang puasa wishal 

(bersambung). Maka seseorang dari umat Islam bertanya, "Namun Anda sendiri puasa 

wishal, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian tidak sama dengan saya, sebab saya diberi 

makan dn minum oleh tuhan saya." (HR Bukhari Muslim) 

Masalah haramnya puasa wishal ini tidak ditetapkan oleh anak kiyai atau oleh lulusan IAIN, 

tetapi ditetapkan langsung oleh baginda nabi sendiri. Karena itu jangan silau dengan siapa 

yang mengatakannya, tetapi kembalikan semua kepada penjelasan dan keterangan dari nabi 

SAW. 

b. Tentang wafak, isim, rajah dan sejenisnya 

Letak keharamannya pada ketergantugan kita kepada selain Allah SWT, tetapi malah kepada 

benda-benda itu. 

Wafak, isim, rajah dan benda-benda sejenisnya, sekilas memang menyiratkan hal-hal yang 

berbau agama. Kadang bertuliskan huruf-huruf arab, atau bahkan malah potongan ayat-ayat 

Al-Quran. 

Lepas dari masalah perbedaan pendapat tentang hukum menuliskannya, tetapi manakala 

benda-benda itu dipercaya akan membawa keberuntungan, keajaiban, energi tertentu, kekuatan 

batin, atau hal-hal ghaib lainnya, ketahuilah bahwa pada saat itu pelakunya telah menduakan 

Allah SWT. 

Karena telah mempercayai dan menggantungkan diri kepada selain Allah SWT. 

Di sisi lain, terkadang kepercayaan itu memang terbukti. Orang yang membawa benda-benda 

itu seringkali mendapatkan apa yang mereka yakini. Seperti tidak mempan dibacok, bisa 

makan beling, kebal, punya energi berbeda dan seterusnya. Lantas dari mana semua keajaiban 

itu? 

Meski Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkuasa untuk memberikan 

kelebihan pada hamba-Nya, tetapi pemberian-Nya secara umum terbagi dua. 

Ada pemberian yang diiringi dengan keridhaan, tapi ada juga yang justru diiringi dengan 

murka. Yang diiringi dengan keridhaan misalna mukjizat para nabi atau karamah para wali. 

Sedangkan yang diiringi dengan murka adalah sihir, ramal, teluh, jampi-jampi, serta hal-hal 

yang sejenisnya. 
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Yang membedakan antara keduanya bukan pada bentuknya yang bertuliskan huruf arab, atau 

ada potongan ayat tertentu, tetapi yang membedakan adalah orangnya. 

Kalau seorang nabi atau wali Allah, sudah jelas mereka adalah orang yang beriman secara 

murni kepada Allah, taat menjalankan hukum dan aturan dari-Nya, setia kepada syariat-Nya. 

Ciri lainnya adalah bahwa para nabi dan wali itu sama sekali tidak punya kuasa atas semua 

keajaiban itu, sebab datangnya tiba-tiba begitu saja tanpa diminta. Sehingga tidak pernah 

seorang nabi berpraktek secara khusus menawarkan kemukjizatan, demikian pula dengan para 

wali-Nya. 

Sedangkan yang berupa sihir dengan segala variannya, diberikan kepada hamba-hamba-Nya 

yang kufur dan ingkar. Misalnya iblis, syetan dan jin. Atau bahkan manusia yang telah kufur 

karena mempelajari ilmu sihir. Kekuatan itu sebenarnya dari Allah SWT juga, tetapi didapat 

dengan jalan sesat dan mungkar. 

Ciri utamanya, para pelakunya seolah memang punya kekuasaan untuk mengkatifkan 

kekuatannya. Seolah dia punya remote control yang bisa dipijit kapan saja di mana saja. 

Sehingga mereka pun sampai berani buka praktek melayani permintaan manusia, tetapi 

dengan imbalan jatuh ke lembah hitam. 

Karena istilah sihir sudah sangat terkenal dengan keharamannya, banyak orang yang tidak 

mau mendekatinya. Akhirnya syetan putar otak, bagaimana caranya agar kalangan muslim 

yang agamis bisa tetap terjebak dengan sihir tanpa mereka sadari. Maka dikemaslah sihir 

dengan kemasan-kemasan yang akrab di mata awam sebagai simbol-simbol berbau agama. 

Misalnya rajah, wafak, isim dan sejenisnya. Secara penampilan, sangat mempesona lantaran 

berbentuk huruf arab, bahkan terkadang potongan ayat Al-Quran. Orang awam tentu akan 

menyangka kalau benda-benda ini berbau Islam, minimal ada potongan ayat quran. Padahal 

benda-benda itu tidak lain media sihir yang nyata serta bernilai syirik di sisi Allah SWT. 

Sebagai muslim, kita wajib menghindarkan diri dari penggunaan benda-benda yang hanya 

akan membaca kita ke jurang kemusyrikan. Dan tidak ada bedanya antara keturunan habib 

atau bukan, karena di mata Allah, setiap manusia sama rata seperti gerigi pada sisir. 

Bahkan seharusnya para keturunan habib itu malu kalau mengajarkan hal-hal yang bersifat 

syirik. Karena secara 'anak keturunan' nabi SAW sesuai pengakuan mereka, seharusnya 

mereka berada pada garis terdepan dalam rangka menghancurkan kepercayaan seperti itu, 

bukannya malah mencoreng kehormatan keluarga nabi. 

Bukankah nabi SAW datang untuk menghancurkan 360 berhala yang disembah di sekeliling 

ka'bah? Mengapa sekarang justru 'anak keturunannya' malah mengajarkan kembali paham 

jahilayah abad ketujuh itu? Sungguh memalukan... 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatuhhali wabarakatuh, 

 

Hutang Puasa Bisakah Dibayar setelah Ramadhan Berikutnya? 

Assalamu'alaikum, 

Ustaz, saya punya adik yang masih punya hutang puasa pada Ramadhan 2 yang lalu. Apakah 

masih bisa dibayar pada tahun ini? 

Jaza kallah khoiron katsir. 

Assalamui'alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh. 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Prinsipnya, setiap hutang itu wajib dibayarkan. Bahkan meski seseorang telah wafat dan masih 

punya tanggungan hutang puasa, maka para ahli warisnya berkewajiban untuk 

membayarkannya. 

Apalagi bila masih hidup, meski sudah terlewat beberapa Ramadhan, tetap saja hutang puasa 

itu wajib dibayarkan. Bila masih ada sisa waktu tahun ini hingga masuk Ramadhan, maka 

segera saja bayarkan puasa itu, sebelum masuk bulan Ramadhan. 

Tetapi seandainya tidak cukup waktunya, kerjakan saja yang bisa dikerjakan. Sedangkan yang 

masih tersisa, bisa dikerjakan nanti setelah selesai Ramadhan. 

Yang penting, semua hutang bisa segera terbayar, sebelum maut menjemput. Sebab puasa 

bagian rukun Islam, wajib hukumnya untuk dilaksanakan pada waktunya. Sedangkan bila 

terlewat dari waktunya, kewajiban untuk berpuasa tidak serta merta gugur. Sebagai hutang, 

puasa itu tetap wajib dilunasi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Berpuasa dalam Musim Dingin? 

Assalamualaikum Pak Ustadz, 

Saya sekarang sedang berada di AS, pak ustadz. Ini pertama kalinya saya akan menghadapi 

bulan suci Ramadhan di luar Indonesia. Untuk saat ini saya bekerja di mana ritme kerjanya 

menurut saya bisa untuk berpuasa dengan lancar (karena kerjanya indoor/dalam ruangan). 

Tetapi menurut rencana saya akan pindah kerja di luar ruangan/*outdoor di mana menurut 

estimasi puasa di sini akan dilalui dalam musim dingin/ salju. Dan saya berniat sekali untuk 

bisa berpuasa sebulan penuh nantinya. 

Yang jadi pertanyaan saya: 

1. Bagaimana jika nantinya dalam menjalankan ibadah puasa di tengah jalan saya tidak kuat, 

mengingat kerjanya tidak ada libur dan dalam musim dingin/salju, apakah saya harus 

membayar dam/denda atau cukup mengganti saja di lain hari setelah habis masa Ramadhan? 

2. Apakah sholat saya bisa saya gabung nantinya contohnya: Zhuhur dengan Azhar.Mengingat 

kerjanya cukup berat dan susah untuk mengatur waktu sholat. 

Terimakasih atas jawabannya Pak Ustadz 

Wa'alaikumsalam wr. wb. 

Setyadi 

Jawaban 

Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Seseorang yang karena kondisi tertentu tidak mampu berpuasa, dibolehkan untuk berbuka. 

Sebab pada hakikatnya agama Islam itu tidak memberatkan umatnya. 
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Namun untuk itu diperlukan syarat mutlak, yaitu ketidak-mampuannya itu memang sudah 

sampai titik perjuangan terakhir. Sehingga bila diteruskan puasanya, akan mengakibatkan 

masalah yang fatal atau bersifat madharrat. Adapun bila masih sanggup untuk diteruskan, 

tentu saja hukumnya haram bila membatalkan secara sengaja. 

Dengan demikian, anda wajib berniat sejak malam hari untuk berpuasa dan melakukan puasa 

terlebih dahulu. Kalau di dalam hari itu ternyata tidak kuat lagi meneruskan puasa, maka 

barulah pada saat itu saja anda boleh berbuka. Anda tidak boleh sejak awal sudah berniat tidak 

puasa. 

Hal yang sama juga berlaku buat mereka yang kerja kasar, entah kuli angkut di pelabuhan atau 

penarik becak dan sejenisnya. Boleh berbuka bila memang pada akhirnya tidak mampu, 

namun syaratnya sejak semula harus berniat puasa dan menjalankannya terlebih dahulu. 

Pengganti Puasa 

Bila seseorang tidak mampu meneruskan puasa karena kondisi yang payah, maka sebagai 

penggantinya adalah dengan berpuasa di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Bukan 

dengan membayar fidyah. Sebab pengganti dalam bentuk fidyah hanya berlaku buat orang 

yang sudah sama sekali tidak akan mampu berpuasa seumur hidupnya. Seperti orang yang 

sudah lanjut usia atau jompo. 

Sementara orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia harus mengganti 

dengan puasa di lain hari. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ًٍَ َيْؼُذَٔداٍد َأَٚبًيب ٌَ َف ْٔ َيِشًٚؼب ِيُُكى َكب ٍْ َفِؼَذٌح َعَفٍش َػَهٗ َأ ََٔػَهٗ ُأَخَش َأَٚبٍو ِي  ٍَ ُّ اَنِزٚ  ِفْذٌَٚخ ُِٚطُٛمََٕ
ٍٍ َطَؼبُو ًٍَ ِيْغِكٛ ََٕع َف ًْٛشا َرَط َٕ َخ ُٓ ٌْٛش َف ُّ َخ ََٔأٌ َن ٌْٛش َرُظُٕيْٕا  ٌَ ُكُُزْى ِاٌ َنُكْى َخ ًُٕ  َرْؼَه

Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang 

lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan 

kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa 

lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 184) 

Syarat Menjama' Shalat 

Kita memang mengetahui adanya syariat untuk menjama' shalat, yaitu mengerjakan dua shalat 

wajib yang berbeda di dalam satu waktu. Namun untuk itu harus ada syarat tertentu agar 

'fasilitas' ini bisa digunakan. 

Di antaranya adalah bila seseorang dalam keadaan safar, atau ketika turun hujan. Sedangkan 

menjama' shalat karena kesibukan, apalagi terjadi setiap hari, tentu saja tidak boleh dilakukan 

begitu saja. 

Sebab setiap orang pasti sibuk setiap hari, bukan hanya di Amerika saja. Di mana pun kalau 

mau dituruti selalu ada kesibukan. Kalau begitu maka shalat pun pasti akan dijama' semuanya. 

Maka kami berpandangan bahwa menjama' shalat tidak boleh dilakukan hanya karena alasan 

sibuk. Kecuali bila memang sekali waktu seseorang karena kondisi yang di luar perkiraannya 

dipaksa oleh keadaan untuk tidak bisa shalat. Maka bolehlah saat itu dia menjama'nya. Itu pun 

tidak boleh tiap hari. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Mohon Maaf Menjelang Ramadhan, Bid'ahkah? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Yth. Pak Ustadz,  

Beberapa hari lagi bulan puasa akan tiba, dan banyak di antara teman-teman saya yang muslim 

yang saling berkirim SMS mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf 

lahir batin sebelum puasa tiba. 

Sebenarnya apakah ada tuntunannya oleh Rasulullah SAW akan hal tersebut? Dan apakah ada 

tuntunannya juga untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin pada hari raya Idul Fitri seperti 

yang biasa kita lakukan? 

Apakah ini hanya sekedar tradisi saja? Mohon penjelasan pak Ustadz tentang hal tersebut. 

Terima kasih banyak sebelumnya atas penjelasan Pak Ustadz. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Susi Wulandari 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau yang diminta adalah dalil yang sharih dan eksplisit tentang perintah atau anjuran untuk 

saling bermaafan menjelang bulan Ramadhan, sudah pasti tidak ada. 

Oleh karena itulah ada sebagian kalangan dari umat ini yang langsung mencap fenomena itu 

sebagai bid'ah. Sebab dalam pandangan mereka, pengertian bid'ah adalah sebatas tidak adanya 

dalil eksplisit atas suatu masalah yang berkembang di tengah masyarakat. 

Pendapat seperti ini tidak bisa disalahkan, lantaran memang ada versi pengertian tentang 

bid'ah yang sesempit itu. Walau pun sebenarnya versi pengertian bid'ah itu sangat banyak. 

Anjuran Saling Meminta Maaf dan Memaafkan Secara Umum 

Sebenarnya meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain adalah pekerjaan yang sangat 

dianjurkan dalam agama. Semua ulama sepakat akan hal ini, termasuk yang membid'ahkannya 

bila dilakukan menjelang Ramadhan atau di hari Raya Fithr. 

Allah SWT berfirman: 

َٕ ُخِز َْٔأُيْش اْنَؼْف ََٔأْػِشْع ِثبنُؼْشِف   ٍِ ٍَ َػ ِْهٛ  اْنَغب

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah 

dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al-A'raf: 199) 

ًَِٛم انَظْفَح َفبْطَفِح  اْنَغ

Maka maafkanlah dengan cara yang baik. (QS Al-Hijr: 85) 

َْٛؼُفٕا َْٔن َْٛظَفُحٕا  َْٔن ٌَ أاَل  ٌْ ُرِحُجٕ  َنُكْى اهلُل َْٚغِفَش أ
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Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka 

dikembalikan ke dalamnya, "Rasailah azab yang membakar ini." (QS An-Nuur: 22) 

ٍَ َٔاْنَؼبِفٛ  ٍِ َٔاهلُل انَُبِط َػ ٍَ ُِٚحُت  ًُْحِغُٛ  اْن

Orang-orang yang menafkahkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 

menahan amarahnya dan mema'afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan. (QS Ali Imran: 134) 

ٍْ ًَ ََٔن ََٔغَفَش َطَجَش   ٌَ ٍْ َرِنَك ا ًِ  اأُلُيِٕس َػْضِو َن

Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-

hal yang diutamakan. (QS Asy-Syura: 43) 

Momentum untuk Saling Memaafkan 

Secara umum saling bermaafan itu dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu momentum 

Ramadhan atau Idul Fithri. Karena memang tidak ada hadits atau atsar yang menunjukkan ke 

arah sana. 

Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, mengapa sampai muncul trend demikian, salah satu 

analisanya adalah bahwa bulan Ramadhan itu adalah bulan pencucian dosa. Sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW tentang hal itu. 

شح َأثٙ ػٍ ْشٚ  ٌَ عٕل أ هلل س ٍْ :َلبَل ، ا ٌَ َلبَو َي َٔاْحِزَغبثًب يبًَبا٘ َسَيَؼب ُّ ُغِفَش  ٍْ َرَمَذَو َيب َن ِّ ِي َِْج  َر

ِّ يزفٌك ْٛ  َػَه

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menegakkan Ramadhan 

dengan iman dan ihtisab, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu. (HR 

Bukhari dan Muslim) 

Kalau Allah SWT sudah menjanjikan pengampunan dosa, maka tinggal memikirkan 

bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab dosa yang bersifat langsung kepada 

Allah SWT pasti diampuni sesuai janji Allah SWT, tapi bagaimana dengan dosa kepada 

sesama manusia? 

Jangankan orang yang menjalankan Ramadhan, bahkan mereka yang mati syahid sekalipun, 

kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain, tetap belum bisa masuk surga. Oleh karena 

itu, biar bisa dipastikan semua dosa terampuni, maka selain minta ampun kepada Allah di 

bulan Ramadhan, juga meminta maaf kepada sesama manusia, agar bisa lebih lengkap. 

Demikian latar belakangnya. 

Maka meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan 

saling bermafaan menjelang Ramadha, tetapi tidak ada salahnya bila setiap orang 

melakukannya. Memang seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadhan saja, sebab 

meminta maaf itu dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja. 

Idealnya yang dilakukan bukan sekedar berbasa-basi minta maaf atau memaafkan, tetapi juga 

menyelesaikan semua urusan. Seperti hutang-hutang dan lainnya. Agar ketika memasuki 

Ramadhan, kita sudah bersih dari segala sangkutan kepada sesama manusia. 

Beramaafan boleh dilakukan kapan saja, menjelang Ramadhan, sesudahnya atau pun di luar 

bulan itu. Dan rasanya tidak perlu kita sampai mengeluarkan vonis bid'ah bila ada fenomena 

demikian, hanya lantaran tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. 

Sebab kalau semua harus demikian, maka hidup kita ini akan selalu dibatasi dengan beragam 

bid'ah. Bukankah ceramah tarawih, ceramah shubuh, ceramah dzhuhur, ceramah menjelang 
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berbuka puasa, bahkan kepanitiaan i'tikaf Ramadhan, pesantren kilat Ramadhan, undangan 

berbuka puasa bersama, semuanya pun tidak ada dalilnya yang bersifat eksplisit? 

Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa semua orang yang melakukan kegiatan itu sebagai 

ahli bid'ah dan calon penghuni neraka? Kenapa jadi mudah sekali membuat vonis masuk 

neraka? 

Apakah semua kegiatan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan esensial dari ajaran 

Islam? Hanya lantaran dianggap tidak sesuai dengan apa terjadi di masa nabi? 

Kita umat Islam tetap bisa membedakan mana ibadah mahdhah yang esensial, dan mana yang 

merupakan kegiatan yang bersifat teknis non formal. Semua yang disebutkan di atas itu hanya 

semata kegiatan untuk memanfaatkan momentum Ramadhan agar lebih berarti. Sama sekali 

tidak ada kaitannya dengan niat untuk merusak dan menambahi masalah agama. 

Namun kita tetap menghormati kecenderungan saudara-saudara kita yang gigih 

mempertahankan umat dari ancaman dan bahaya bid'ah. Isnya Allah niat baik mereka baik dan 

luhur. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ramadhan Vs. Syaithan Laknatullah 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Apakah malam Lailatur Qadar itu sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan Atau sepanjang 

malam bulan Ramadhan? Apakah maknanya bahwa Syetan pada bulan Ramadhan diikat atau 

dibelenggu? Apa maknanya secara haqiqi atau kias? Memang secara otomatis orang yang 

berpuasa lebih cenderung untuk tidak melakukan perbuatan yang berdosa karena merasa 

terikat dengan keadaan mereka yang sedang berpuasa? Walaupun tidak dipungkiri tetap ada 

yang melakukannya, walhasil yang tanpa disadari fasilitas-fasilitas syetan untuk menggoda 

manusia yang berpuasa itu menjadi berkurang. 

Maaf kalau pendapat saya ini salah. Apa sebenarnya maknanya, Pak Ustadz? Terima kasih 

sebelumnya atas jawabannya, Pak Ustadz. Wallahu a'lam bish-shawab. 

Wassalamu alaikum wr. wb. 

Ahmad Wanto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hadis-hadis yang menyatakan bahwa syetan-syetan akan dibelenggu pada bulan Ramadhan 

adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis, antara lain: Imam Bukhari, 

Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan lain-lain. 

Dari Abu Hurairah Ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila bulan 

Ramadhan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu-pitu neraka akan 

ditutup serta syetan-syetan akan dibelenggu.” (HR Bukhari No. 1898 dan Muslim 1079) 
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Sedangkan mengenai maknanya, ada beberapa penjelasan dari para ulama mengenai maksud 

dari perkataan Rasulullah SAW bahwasanya syetan-syetan “dibelenggu” pada bulan suci 

Ramadhan: 

a. Tidak Bisa Leluasa Mengganggu dan Mencelakakan Manusia  

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan terbelenggunya syetan adalah 

bahwa syetan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia tidak seperti 

biasanya. 

Mengapa? 

Karena di bulan Ramadha umumnya orang-orang sibuk dengan shaum, membaca Al-Qur‟an 

dan berdzikir. Dan kegiatan mereka ini membuat syetan menjadi terbelenggu untuk leluasa 

menggoda dan mencelakakan manusia. 

Ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas, dibandingkan dengan har-hari di luar bulan 

Ramadhan. 

b. Yang Dibelenggu Hanya Syetan yang Membangkang 

Sedangkan pendapat lain lagi mengatakan bahwa yang dibelenggu bukan semua syetan, 

melainkan hanya sebagiannya saja. Mereka adalah syetan-syetan yang membangkang, 

sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Nasa‟i, Tirmidzi, 

Ibnu Majah dan Al-Hakim. 

Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah SAW bersabda, “Pada malam pertama bulan Ramadhan 

syetan-syetan dibelenggu. Yaitu syetan-syetan yang membangkang.”  

c. Ketidak-mampuan Syetan Menggoda dan Menyesatkan Manusia. 

Yang dimaksud dengan “dibelenggu” merupakan suatu ungkapan akan ketidak-mampuan 

syetan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. 

Jika ada pertanyaan, mengapa masih banyak terjadi kemaksiatan pada bulan Ramadhan? 

Bukankan syetan-syetan yang biasa menggoda manusia telah dibelenggu? Berdasarkan 

pengertian di atas, para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan empat jawaban: 

1. Dibelenggunya syetan hanya berlaku bagi mereka yang melakukan ibadah shaum 

dengan penuh keikhlasan.  

2. Yang dibelenggu hanya sebagian syetan saja, yaitu syetan yang membangkang 

sebagaimana dijelaskan di atas.  

3. Yang dimaksud adalah berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat. Dan hal 

tersebut dapat kita rasakan meskipun masih terjadi tindak kejahatan atau kemaksiatan 

tapi biasanya tidak sebanyak di bulan-bulan lainnya.  

4. Tidak mesti dengan dibelenggunya syetan maka kemaksiatan akan hilang atau terhenti, 

karena masih ada sebab-sebab lainnya selain syetan. Bisa jadi kemaksiatan tersebut 

timbul karena sifat jelek manusianya, adat istiadat yang rusak, lingkungan masyarakat 

yang sudah bobrok, serta kemaksiatan tersebut bisa juga disebabkan oleh syetan-syetan 

dari golongan manusia. (Fathul Bari IV/ 114-115, „Umdatul Qari X/386 dan Ikmalul 

Mu‟lim IV/6)  

d. Terhalangi dari Mencuri Dengar Berita dari Langit 

Sedangkan pendapat lainnya lagi seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hulaimi, di mana 

beliauberpendapat bahwa yang dimaksud dengan syetan-syetan di sini adalah syetan-syetan 

yang suka mencuri berita dari langit. 
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Malam bulan Ramadhan adalah malam turunnya Al-Qur‟an, mereka pun terhalangi untuk 

melakukan dengan adanya “belenggu” tersebut. Maka akan menambah penjagaan (sehingga 

syetan-syetan tersebut tidak mampu melakukannya lagi). 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ziarah Kubur Sebelum Puasa Ramadhan 

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh 

Ustaz, ma'af, saya langsung ke inti pertanyaan. Kapankah batasan waktu dan jam atau hari-

hari yang baik yang dianjurkan untuk kita berziarah kubur? 

Ada berbagai pendapat yang saya terima dan sepertinya saya belum puas sebelum Ustaz 

menjelaskannya berikut jika ada hadits-hadits pendukung tentang hal ini, juga pendapat 

masing-masing Imam Mazhab. 

Billahi sabililhaq 

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh,  

Jhoni Wisma Wansyah 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sayang sekali ternyata kami tidak menemukan dalil yang menganjurkan waktu yang paling 

baik untuk berziarah kubur. Apalagi jika dikaitkan dengan kedatangan bulan Ramadhan. 

Yang ada hanyalah anjuran untuk berziarah kubur, karena mengingatkan kita kepada 

kematian. Tapi waktunya tidak pernah ditentukan. Jadi boleh kapan saja, tidak harus 

menjelang masuknya bulan Ramadhan. 

Adapun kebiasaan yang sering kita saksikan di tengah masyarakat untuk berziarah kubur 

menjelang datangnya Ramadhan, kami yakin bahwa mereka melakukannya tanpa punya dalil 

yang eksplisit dari nabi SAW. 

Dalil yang mereka gunakan hanyalah dalil umum tentang anjuran berziarah kubur. Sedangkan 

dalil yang mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadhan, paling tinggi hanya sekedar 

ijtihad. Itu pun masih sangat mungkin disanggah. 

Beliau SAW tidak pernah menganjurkan secara tegas bahwa bila Ramadhan menjelang, 

silahkan kalian berziarah ke kuburan-kuburan. Atau kalau ke kuburan jangan lupa pakai 

pakaian hitam-hitam, dan juga jangan lupa bawa kembang buat ditaburkan. Sama sekali tidak 

ada nashnya, baik di Al-Quran maupun di Sunnah nabi-Nya. 

Dan memang semua fenomena itu terjadi begitu saja, tanpa ada ulama yang memberian arahan 

dan penjelasan. Padahal masyarakat kita ini terkenal sangat agamis dan punya semangat besar 

untuk menjalankan agama. Sayangnya, mereka tidak punya akses untuk bertanya kepada para 

ulama syariah yang ahli di bidangnya. 
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Yang tersedia hanya para penceramah, da'i, atau ahli pidato yang digelembungkan namanya 

lewat media massa, sehingga sangat tenar bahkan masuk ke wilayah selebriti, tetapi sayangnya 

mereka kurang punya perhatian dalam masalah hukum Islam, apalagi sampai kepada kritik 

sanad hadits-hadits nabawi. 

Ini perlu dipikirkan agar jangan sampai kejahilan di tengah umat ini terus-menerus terjadi, 

bahkan menjadi tradisi. Sudah waktunya bila umat ini punya akses kuat kepada para ulama 

ahli syariat, untuk meluruskan kembali kehidupan mereka sesuai dengan syariat Islam yang 

lurus. Jauh dari pola ikut-ikutan tanpa manhaj yang benar. 

Namun sekedar mencaci dan mengumpat atau menuduh bahwa mereka itu ahli bid'ah, atau 

jahiliyah, atau tidak sejalan dengan manhaj ahli sunnah, tentu tidak akan menyelesaikan 

masalah. Bahkan dalam banyak kasus, malah akan menimbulkan masalah. 

Kita berharap proses pencerahan umat untuk mengenal syariah ini tidak terkotori dengan adab 

yang buruk, atau dengan sikap arogan, yang hanya akan membuat objek dakwah kita semakin 

menjauh. Yang dibutuhkan adalah pemberian pemahaman secara simpatik, cerdas, dan tetap 

menghargai serta tidak mempermalukan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Bersetubuh di Waktu Sahur 

Pak ustadz, kalau suami-isteri bersetubuh sebelum sahur dan melakukan mandi janabahnya 

setelah memasuki sholat subuh, apakah dibolehkan? 

AR 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hubungan seksual diharamkan pada saat kita sedang dalam keadaan berpuasa. Bila hal itu 

dilakukan di dalam puasa Ramadhan, selain membatalkan puasa, juga pelakunya terkena 

kaffarat. 

Makna kaffarat adalah denda karena pelanggaran kesucian bulan Ramadhan. Bentuknya ada 

tiga level. Pertama, diwajibkan untuk membebaskan budak. Kedua, diwajibkan untuk berpuasa 

2 bulan berturut-turut. Ketiga, diwajibkan untuk memberi makan fakir miskin sejumlah 60 

orang. 

Namun bila hubungan suami-isteri itu dilakukan di luar jam-jam kewajiban puasa, walau 

beberapa menit menjelang waktu shubuh, atau beberapa menit setelah masuknya waktu 

Maghrib, hukumnya halal. 

Karena batas waktu puasa sejak mulai masuknya waktu Shubuh, bukan imsak, hingga 

masuknya waktu Maghrib. Sedangkan di luar kedua waktu itu, tidak wajib puasa. Sehingga 

boleh saja bila melakukan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

وَْنُك ُأِحَم َْٛهَخ  ٍَ ََِغآِئُكْى ِاَنٗ انَشَفُش انِظَٛبِو َن ُْ ََٔأَُزْى َنُكْى ِنَجبٌط  ٍَ ِنَجبٌط  ُٓ ُّ َػِهَى َن  ُكُُزْى َأََُكْى انّه

ٌَ ُْٛكْى َفَزبَة َأَُفَغُكْى َرْخزبَُٕ ََٔػَفب َػَه ٌَ َػُُكْى  ٍَ َفبٜ ُْ َٔاْثَزُغْٕا َثبِشُشٔ ُّ َكَزَت َيب  َٔاْشَشُثْٕا ٔأَُْكُم َنُكْى انّه  
ٍَ َحَزٗ َٛ ُْٛط َنُكُى ََٚزَج ٍَ اأَلْثَُٛغ اْنَخ ِْٛط ِي َِٕد اْنَخ ٍَ اأَلْع ًُْٕا ُصَى اْنَفْغِش ِي ِْٛم ِاَنٗ انِظَٛبَو َأِر َٔاَل اَنه  
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ٍَ ُْ ََٔأَُزْى ُرَجبِشُشٔ  ٌَ ًََغبِعِذ ِفٙ َػبِكُفٕ ِّ ُحُذُٔد ِرْهَك اْن َْب َفاَل انّه ٍُ َكَزِنَك َرْمَشُثٕ ِٛ ُّ َُٚج ِّ انّه  ِنهَُبِط آَٚبِر
ُْٓى ٌَ َنَؼَه  ََٚزُمٕ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; 

mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah 

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni 

kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang 

telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih 

dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, 

(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid. Itulah 

larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah: 187) 

Masalah mandi janabah yang anda tanyakan, sebenarnya tidak menjadi masalah. Sebab syarat 

puasa itu berbeda dengan syarat shalat. Kalau shalat membutuhkan syarat berupa kesucian dari 

hadats kecil dan hadats besar, maka ibadah puasa justru tidak mensyaratkan keduanya. 

Sehingga boleh-boleh saja seorang yang sedang dalam keadaan berhadats besar (janabah) 

untuk berpuasa, dengan melewati waktu shubuh dalam keadaannya seperti itu. Dalam kata 

lain, seseoran yang belum mandi janabah lalu melewati waktu shubuh dalam keadaan itu, 

hukum puasanya tetap sah. 

Tinggal yang harus dikerjakan adalah bahwa dia tetap wajib melakukan shalat shubuh. Dan 

shalat shubuhnya mensyaratkan kesucian dari hadats besar dan hadats kecil sekaligus. 

Sebelum waktu shubuhnya selesai, dia harus sudah mandi janabah dan selesai mengerjakan 

shalat shubuh. 

Kebolehan masih melakkukan hubungan suami-isteri di saat-saat sahur ini juga harus 

dilakukan dengan hati-hati, serta dengan sangat memperhatikan masuknya waktu shubuh. 

Sebab bila keasyikan dan lupa waktu, lalu masih melakukannya padahal shubuh sudah masuk 

waktunya, maka akibatnya bukan hanya puasanya yang batal, tetapi juga terkena denda 

(kaffarat) yang lumayan berat. Karena itu pesan kami, boleh dilakukan tapi hati-hati dan ingat 

waktu. 

Ingat bahwa anda melakukannya pada waktu injury time, jadi watch out! 

Wallahu a'lam bishsawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Niat Puasa untuk Sebulan Penuh 

Assalaamu'alaikum Warochmatulloohi Wabarokaatuh. 

Ustadz, Saya ingin menanyakan masalah yang berhubungan dengan niat puasa. Mengingat 

manusia seperti saya ini sering lupa, na'uudzubillah min dzaalik. Pertanyaan saya sebagai 

berikut: 

1. Rukun Puasa yang pertama adalah niat. Karena Puasa Ramadhan itu 1 bulan, terkadang lupa 

untuk niat pada malam harinya. Jika puasa sunnah, dibolehkan kita niat setelah waktu Subuh 

asal belum makan apa-apa sebelumnya. Bagaimana dengan puasa wajib/Ramadhon? Apakah 

sah juga jika niat setelah waktu Subuh? 

2. Jika Tidak sah, apakah kewajibannya selain Qadha? Dan bolehkah makan/minum di siang 

hari karena niat puasanya tidak sah? 
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3. Bagaimana jika pada tanggal 1 Ramadhan kita berniat puasa fardhu Ramadhan satu (1) 

bulan penuh, dari awal sampai habisnya Ramadhan, untuk antisipasi kelupaan? Apakah 

dibolehkan dan tetap sah puasanya jika malam selanjutnya kita lupa niat? 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, atas jawaban Ustadz. 

Wassalaamu'alaikum Warochmatulloohi Wabrokaatuh. 

Muchammad Charridh Almukminin 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Masalah yang anda tanyakan itu diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan tabyitun-niyah. 

Berasal dari kata baata yaitu yang berarti bermalam. Dan niyah maknanya adalah berniat 

untuk puasa. Jadi makna istilah itu adalah berniat sejak malam sebelum esoknya berpuasa. 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini: 

ٍْ ََٔػ ٍَ ُأِو َحْفَظَخ  ُِٛ ًُْئِي َٙ َاْن ُّ َسِػ َٓب َانَه ُْ ٍِ ,َػ ِٙ َػ ٍْ :َلبَل َانَُِج  ِطَٛبَو َفَهب َاْنَفْغِش َلْجَم َانِظَٛبَو َُٚجِِٛذ َنْى َي

ُّ ُِ َن َٔا ًَْغُخ َس ََٔيبَل ,َاْنَخ  ُٙ ُ٘ انََُغبِئ ََٔانِزْشِيِز ِّ َرْشِعِٛح ِاَنٗ  َْٔلِف , ُّ ََٔطَحَح ٍُ َيْشُفًٕػب  ًََخ ِاْث ْٚ ٍُ ُخَض َٔاْث  ٌَ  ِحَجب

ِٙ َِٔنهَذاَسُلْطُِ ٍْ ِطَٛبَو َنب : ًَ ُّ َنْى ِن ٍَ َْٚفِشْػ ِْٛم ِي  َانَه

Dari Hafshah Ummul Mukminin ra. bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang tidak berniat 

puasa di malam hari sebelum fajar, tidak ada puasa untuknya. (HR Khamsah). 

Tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat sejak malam. (HR Ad-Daaruquthuni) 

Para ulama sepakat bahwa untuk puasa yang bersifat wajib seperti Ramadhan, nadzar dan 

qadha', setiap kita harus sudah meniatkannya sebelum melakukannya. Batas waktu 

berakhirnya adalah masuknya waktu Shubuh, atau sejak dimulainya puasa itu. 

Sedangkan untuk puasa sunnah, tidak ada kewajiban tabyitun-niyah. Jadi meski di pagi hari 

seseorang sama sekali tidak berniat untuk puasa, bahkan sempat mencari-cari makanan, lalu 

karena tidak mendapatkan satu pun yang bisa dimakan, tiba-tiba mengubah niatnya jadi ingin 

berpuasa. 

Dalilnya adalah sabda Rasululllah SAW berikut ini: 

- ٍْ ََٔػ َٙ َػبِئَشَخ  ُّ َسِػ َٓب َانَه ُْ َٙ َدَخَم :َلبَنْذ َػ ُٙ َػَه ٍْٕو َراَد َانَُِج َْْم " ,َفَمبَل .َٚ َُْذُكْى  ٌْٙء ِػ َُب " ?َش  :ُلْه

ًْٕيب َأَربََب ُصَى " َطبِئٌى ِاًرا َفِبَِٙ " ,َلبَل .َنب َُب ,آَخَش َٚ َ٘ :َفُمْه ِْْذ َُب ُأ ٌْٛظ َن ِّ " ,َفَمبَل ,َح  َأْطَجْحُذ َفَهَمْذ ,َأِسُِٚٛ

ًًب ُِ َفَؤَكَم " َطبِئ َٔا  ُيْغِهٌى َس

Dari Aisyah ra. berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan bertanya, 

"Kamu punya makanan?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Kalau begitu aku 

berpuasa saja." (HR Bukhari dan Muslim) 

Khusus untuk puasa sunnah hukumnya boleh tanpa tabyitun-niyah, seperti puasa Senin Kamis, 

atau puasa Ayyamul Biidh tiap tanggal 11, 12 dan 13 bulan-bulan hijriyah, puasa Asyura, 

puasa Arafah dan lainnya. 

Dan anda benar bahwa tanpa diniatkan sebelumnya, puasa wajib hukumnya menjadi tidak sah. 

Untuk itu di hari lain di luar Ramadhan nanti, ada keharusan untuk mengganti. Namun bukan 

berarti orang yang tidak berniat puasa di bulan Ramadhan ini boleh makan-makan di waktu 
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siang. Dia tetap diwajibkan untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tetap 

tidak sah bila berpuasa. 

Niat Puasa untuk Sebulan Penuh 

Sebagian ulama memandang bahwa meski puasa bulan Ramadhan itu berada dalam satu bulan 

utuh, namun satu hari dengan lainnya tetap terpisah-pisah. Bila seseorang batal puasanya 

dalam satu hari, tidak berpengaruh kepada batalnya hari yang lain. 

Ini menunjukkan bahwa meski berada dalam satu bulan, tetapi satu hari dengan hari yang 

lainnya terpisah, tidak menjadi satu. Oleh karena itu maka keharusan berniatnya pun harus 

satu-satu. Sehingga tiap malam harus kita lakukan tabyitun-niyah. 

Namun satu pendapat dari imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa tidak ada yang salah 

dengan niat untuk puasa selama sebelum penuh, tanpa harus melakukannya tiap malam. Sebab 

yang namanya niat itu tidak harus dilakukan tepat sesaaat sebelum suatu pekerjaan dilakukan. 

Lagi pula meski satu hari dengan hari lainnya terpisah, tetap saja tidak ada salahnya kita 

berniat untuk melakukan puasa sebanyak 30 hari secara sekaligus. 

Para ulama kemudian ada mengambil langkah bijak, yaitu mengkombinasikan antara kedua 

pendapat tersebut. Yaitu sejak malam pertama Ramadhan berniat untuk berpuasa sebulan 

penuh, tetapi tiap malam tetap diupayakan melakukan niat juga. Ini adalah jalan tengah yang 

kompromistis dan bijak. Rasanya, boleh juga kalau kita coba. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Bersetubuh Bila Telah Membatalkan Puasa 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Ustadz, saya sangat mengharapkan pencerahannya untuk beberapa hal, yaitu: 

1. Bagaimana hukum bersetubuh pada siang hari Ramadhan, yang dilakukan setelah pasutri 

telah membatalkan puasanya, agar terhindar dari kaffarat dan hanya membayar hutang puasa 

nantinya? 

2. Bagaimana hukum seorang suami yang tidak dapat menahan hasrat terhadap isterinya pada 

waktu diwajibkannya berpuasa? 

3. Dosakah bercumbu tanpa melakukan bersetubuh (misal: ciuman) di siang hari Ramadhan? 

Mohon maaf apabila ada kata yang kurang sopan, saya mohon pencerahannya. Jazakalloh 

Khoir 

Risna Murniasih 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraatuh,  

 

Para ulama sepakat bahwa pasangan suami isteri yang membatalkan puasanya di bulan 

Ramadhan dengan cara bersetubuh, selain puasanya batal dan diwajibkan menggantinya di 

hari lain, juga ada denda (kaffaratnya). 
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Denda itu berupa salah satu dari tiga hal. Pertama, membebaskan budak. Kedua, puasa 

berturut-turut 2 bulan lamanya tanpa boleh terputus. Ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. 

Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini: 

ٍْ ََٔػ َْٚشَح َأِثٙ  َُْش ِٙ ِاَنٗ َسُعٌم َعبَء :َلبَل  ََْهْكُذ :َفَمبَل َانَُِج ِّ َسُعَٕل َٚب  ََٔيب " ,َلبَل .َانَه َْْهَكَك   :َلبَل " ?َأ

ََٔلْؼُذ ٌَ، ِفٙ ِاْيَشَأِرٙ َػَهٗ  َْْم " ,َفَمبَل َسَيَؼب َْٓم " ,َلبَل .َنب :َلبَل " ?َسَلَجًخ َرْؼِزُك َيب َرِغُذ  ٌْ َرْغَزِطُٛغ َف  َأ
ٍِ َرُظَٕو ْٚ َْٓش ٍِ َش ْٛ َْٓم " ,َلبَل .َنب :َلبَل " ?ُيَزَزبِثَؼ ٍَ ُرْطِؼُى َيب َرِغُذ َف  ,َعَهَظ ُصَى ,َنب :َلبَل " ?ِيْغِكًُٛب ِعِزٛ

ُٙ َفُؤِرٙ ِّ ِثَؼَشٍق َانَُِج ًٌْش ِفٛ ََٓزا َرَظَذْق " ,َفَمبَل .َر ًَب ?ِيَُب َأْفَمَش َأَػَهٗ :َفَمبَل ," ِث ٍَ َف ْٛ َٓب َث ْٛ ُْْم َنبَثَز ٍْٛذ َأ  َث

َُٕط ِّ َأْح ْٛ ُٙ َفَؼِحَك ,ِيَُب ِاَن ُّ، َثَذْد َحَزٗ َانَُِج َٛبُث َْ َْْت" ,َلبَل ُصَى َأ ُّ اْر ًْ َْْهَك َفَؤْطِؼ ُِ " َأ َٔا َٔانَهْفُظ ,َانَغْجَؼُخ َس  

ًُْغِهٍى  ِن

Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ”Celaka 

aku ya Rasulullah”. “Apa yang membuatmu celaka?“ "Aku berhubungan seksual dengan 

isteriku di bulan Ramadhan.” Nabi bertanya, ”Apakah kamu punya uang untuk membebaskan 

budak?“ “Aku tidak punya.” “Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?” 

”Tidak.” “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin?“ ”Tidak.” Kemudian 

duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma maka Nabi berkata, ”Ambilah kurma 

ini untuk kamu sedekahkan.” Orang itu menjawab lagi, ”Adakah orang yang lebih miskin 

dariku? Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku.” Maka 

Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, ”Bawalah kurma ini dan beri makan 

keluargamu.” (HR Bukhari: 1936, Muslim: 1111, Abu Daud 2390, Tirmizy 724, An-Nasai 

3115 dan Ibnu Majah 1671) 

Dari hadits di atas, jelas sekali bahwa bila seseorang secara sengaja membatalkan puasa 

Ramadhannya dengan berhubungan seksual dengan isterinya, dia kena denda kaffarat. 

Para ulama dengan jeli menguraikan beberapa syarat agar seseorang terkena denda itu. Sebab 

tidak semua hubungan suami isteri mewajibkan denda. Sehingga ada beberapa syarat yang 

harus terpenuhi, antara lain: 

1. Suami isteri itu sedang dalam keadaan puasa. Bila sedang dalam keadaan tidak puasa, baik 

karena udzur syar'i atau tanpa udzur syar'i, maka tidak ada denda kaffarat. 

2. Suami isteri itu tidak dalam keadaan udzur berpuasa, atau sedang tidak wajib berpuasa. 

Misalnya tidak sedang sakit atau dalam perjalanan. Sebab orang yang sedang tidak wajib 

wajib puasa, tidak akan dikenakan denda kaffarat itu. 

3. Hubungan suami isteri itu dilakukan dengan sengaja dan sepenuh kesadaran. Sedangkan 

bila lupa, hukumnya sama dengan orang yang lupa puasa, lalu makan dan minum. Maka hal 

itu tidak membatalkan puasanya dan juga tidak mewajibkan denda (kaffarat). 

4. Hubungan suami isteri itu betul-betul sampai ke tingkat ghiyabul hasyafah fi farjil mar'ah. 

Maksudnya, kemaluan suami benar-benar melakukan penetrasi ke dalam kemaluan isterinya. 

Sedangkan bila tanpa penetrasi, meski pun sampai inzal (ejakulasi), hanya membatalkan puasa 

saja, tanpa ada kewajiban denda kaffarat. 

Siapa yang Wajib Bayar Kaffarah: Hanya Suami atau Isteri Juga? 

Namun dalam bentuk teknis lebih jauh, teryata para fuqoha' berbeda pandangan. Sebagian 

mengatakan bahwa kewajiban membayar kaffar hanya dibebankan kepada laki-laki saja dan 

bukan pada isterinya, meski mereka melakukannya berdua, tetapi pelakunya tetap saja jatuh 

pada laki-laki, karena biar bagaimanapun, laki-laki yang menentukan terjadi tidaknya 

hubungan seksual. 

Pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi„i dan Ahli Zahir. Dalil yang mereka gunakan 

adalah bahwa pada hadits di atas, bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan suami saja 
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untuk membayar kaffarah tanpa menyinggung sama sekali kewajiban membayar bagi 

isterinya. 

Namun sebagian fuqoha' lainnya berpendapat bahwa kewajiban membayar kaffarah itu 

berlaku bagi masing-masing suami isteri. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan 

Imam Malik dan lainnya. Sedangkan dalil yang merka gunakan adalah qiyas, yaitu 

mengqiyaskan kewajiban suami kepada kewajiban isteri pula. 

Mencium Isteri: Batalkah Puasanya? 

Ada sebuah hadits yang sampai kepada kita menjelaskan tentang sikap Rasulullah SAW yang 

mencium isterinya saat berpuasa. 

ٍْ ََٔػ َٙ َػبِئَشَخ  ُّ َسِػ َٓب َانَه ُْ ٌَ } :َلبَنْذ َػ ِّ َسُعُٕل َكب َٕ َُٚمِجُم َانَه ُْ َٔ ََُٔٚجبِشُش ,َطبِئٌى   َٕ ُْ َٔ ُّ ,َطبِئٌى  ََٔنِكَُ  

ِّ َأْيَهُكُكْى ِّ ُيَزَفٌك { ِنِبْسِث ْٛ َٔانَهْفُظ ,َػَه ًُْغِهٍى   ِن

Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencium isterinya dalam keadaan berpuasa. 

Rasulullah SAW juga mencumbui isterinya dalam keadaan berpuasa. Namun beliau adalah 

orang yang paling kuat di antara kalian dalam menahan gejolak syahwatnya. (HR Bukhari 

dan Muslim). 

Hadits ini menjelaskan bahwa sekedar mencium atau mencumbu isteri di saat berpuasa, 

ternyata tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak sampai inzal (ejakulasi), apalagi sampai 

jima' (penetrasi). 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraatuh,  

 

Cara Niat Puasa 

Assalamualaikum wr. wb. 

Pak ustadz, langsung saja, saya mau tanya bagaimana cara berniat puasa yang benar? Apakah 

harus kita lafazkan atau dengan kita sengaja berpuasa secara otomatis kita telah berniat untuk 

puasa? Saya pernah dengar niat itu artinya sengaja jadi kalau kita sengaja melakukan puasa 

berarti sudah berniat tanpa harus dilafazkan. Mohon dijelaskan. 

Assalamualai kum wr. wb. 

Wanda Adi Putra 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Niat adalah syarat sah semua ibadah. Tanpa niat maka semua jenis ibadah tidak sah dilakukan. 

Misalnya seorang yang melakukan puasa di bulan Ramadhan, tapi dia tidak meniatkannya 

sejak malam (tabyiitunniyah), maka dia tetap haram makan dan minum di siang hari, namun 

puasanya tidak sah. Di hari lain, dia wajib mengganti puasanya yang tidak dilandasi niat 

sebelumnya. 
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Namun niat melakukan ibadah berbeda dengan melafadzkan niat. Lafadz nawaitu shauma 

ghadin... bukanlah niat itu sendiri, melainkan hanya merupakan lafadz dari niat. Niat itu 

sendiri adanya di dalam hati. 

Ketika seseorang berpuasa dan menyengaja di dalam hatinya bahwa dirinya akan melakukan 

puasa, itu namanya niat. Sebaliknya, seorang yang melafazkan lafadz niat, belum tentu di 

dalam hatinya berniat melakukan puasa. 

Misalnya, seorang guru TK sedangkan mengajarkan lafadz itu di depan murid-muridnya, 

meski dia mengulang-ulang lafadz itu belasan kali, tetapi kita tidak mengatakan bahwa ibu 

guru TK itu sedang berniat untuk puasa esok harinya. Dia hanya melafadzkannya saja, tanpa 

meniatkannya di dalam hati. 

Demikian juga seorang dubber (pengisi suara) yang sedang rekaman. Meski dia merekam 

suara yang melafazkan niat puasa, belum tentu di dalam hatinya dia berniat untuk puasa esok 

harinya. 

Sebaliknya, seseorang mungkin saja berniat untuk puasa esok harinya, meski lidahnya tidak 

melafadzkan apapun. Sebab tempat niat itu memang bukan di lidah, melainkan apa yang 

terbersit di hati. 

Sebagian ulama yang terlalu berhati-hati dengan masalah niat ini, sehingga saking tingginya 

kehati-hatiannya, sampai-sampai mereka menganjurkan untuk melafadzkan saja niat itu 

dengan lisan. Mungkin maksudnya, bisa lebih pasti dan lebih mantap, paling tidak bisa 

menjamin bahwa dirinya sudah berniat. Meski mereka tidak mewajibkannya, namun mereka 

menganjurkannya. 

Sebagian kalangan lainnya mengatakan bahwa melafadzkan niat itu tidak menjadi kewajiban, 

syarat atau apapun. Bahkan kalau sampai ke tingkat keyakinan bahwa melafazkan niat itu 

suatu keharusan, sudah termasuk mengada-adakan perkara baru di dalam agama, padahal tidak 

diperintahkan dan tidak juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Tentu saja masalah ini sangat panjang diperdebatkan oleh para ulama, mulai dari yang 

menganjurkan sampai kepada yang membid'ahkannya. Semua tentu berangkat dari ingin 

mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Bahwa di tengah jalan mereka 

berbeda pandangan, hal itu sangat wajar dan manusia, bahkan sejarah khilaf fiqih sudah 

dimulai sejak nabi masih hidup. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, selama kita tetap saling 

santun kepada sesama. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Cara Bayar Fidyah 

Assalamualikum wr. wb. 

Pak Ustadz, isteri saya lagi hamil 9 bulan, bagaimana caranya kita membayar fidyah? Setiap 

hari atau bisa sekaligus? Berapa yang kita bayarkan, seharga makan sehari atau makan sekali? 

Terima kasih atas bantuannya. 

Wasalam mualaikum wr. wb. 

Izzy Mudip 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Membayar fidyah memang ditetapkan berdasarkan jumlah hari yang ditinggalkan untuk 

berpuasa. Setiap satu hari seseorang meninggalkan puasa, maka dia wajib membayar fidyah 

kepada satu orang fakir miskin. 

Sedangkan teknis pelaksanaannya, apakah mau perhari atau mau sekaligus sebulan, kembali 

kepada keluasan masing-masing orang. Kalau seseorang nyaman memberi fidyah tiap hari, 

silahkan dilakukan. Sebaliknya, bila lebih nyaman untuk diberikan sekaligus untuk puasa satu 

bulan, silah saja. 

Yang penting jumlah takarannya tidak kurang dari yang telah ditetapkan. 

Berapakah Besar Fidyah? 

Sebagian ulama seperti Imam As-Syafi„i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah 

yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai 

dengan ukuran mud Nabi SAW. Yang dimaksud dengan mud adalah telapak tangan yang 

ditengadahkan ke atas untuk menampung makanan, kira-kira mirip orang berdoa. 

Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud 

Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha„ kurma atau tepung. Atau juga bisa 

disetarakan dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang kepada satu 

orang miskin. 

Dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 halaman 143 

disebutkan bahwa bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu mud itu setara dengan 

675 gram atau 0, 688 liter. Sedangkan 1 sha` setara dengan 4 mud . Bila ditimbang, 1 sha` itu 

beratnya kira-kira 2.176 gram. Bila diukur volumenya, 1 sha` setara dengan 2, 75 liter. 

Siapa Saja yang Harus Bayar Fidyah? 

1. Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi.  

2. Orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa.  

3. Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa mengakhawatirkan anak 

yang dikandung atau disusuinya itu. Mereka itu wajib membayar fidyah saja menurut 

sebagian ulama, namun menurut Imam Syafi„i selain wajib membayar fidyah juga 

wajib mengqadha„ puasanya. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak membayar 

fidyah tetapi cukup mengqadha„.  

4. Orang yang menunda kewajiban mengqadha„ puasa Ramadhan tanpa uzur syar„i 

hingga Ramadhan tahun berikutnya telah menjelang. Mereka wajib mengqadha„nya 

sekaligus membayar fidyah, menurut sebagian ulama.  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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Imam Tarawih tanpa Baca Shalawat, Sahkah? 

Assalamu'alaikum w. w. 

Pak Ustadz, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. 

Saya mau tanya: 

1. Sahkah jika imam tarawih, pada tahiyat (rakaat akhir) tidak membaca sholawat? (Imam 

hanya membaca sampai..Wa asyhadu anna Muhammadarrosuluwloh/Wa asyhadu anna 

Muhammadan 'abduhu warosuluh). 

Soalnya orang-orang di lingkungan saya pinginnya tidak lama-lama. 

2. Bolehkah, jika imam membaca sholawat, hanya sampai "Allahumma solli 'ala Muhammad 

Wa'ala ali Muhammad. Sampai itu saja. Tidak sampai dengan selesai (In-naka 

hamidummajid). 

3. Adakah kekhususan membaca surat untuk yang 20 rokaat, di mana diawali dengan surat At-

takasur, sehingga urut sampai akhir. Bolehkah bebas suratnya, tidak urut? 

Mohon pencerahannya, karena saya ditunjuk jadi imam. Syukron. 

Wassalamu'alaikum w. w. 

Nono Taryono 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Membaca shalawat atas nabi SAW merupakan rukun shalat. Sehingga bila tidak dibaca, shalat 

itu tidak sah lantaran salah satu rukunnya terlewatkan. 

Mazhab Malikiyah, mazhab Asy-syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah semua sependapat 

bahwa membaca shalawat atas nabi SAW merupakan rukun shalat. Kecuali hanya satu 

mazhab yang berpendapat berbeda, yaitu mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab ini tidak 

memandangnya sebagai rukun shalat. 

Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa rukun itu adalah bagian mutlak dari suatu bangunan 

ibadah. Sebuah ibadah akan rusak dan tidak sah manakala kekuarangan salah satu rukunnya. 

Namun kita juga mengetahui bahwa para ulama mazhab yang paling masyhur berbeda-beda 

pendapatnya ketika menetapkan mana yang menjadi bagian dari rukun shalat. 

Kalangan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah rukun shalat hanya ada 6 saja. 

Sedangkan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun shalat ada 14 perkara. As-Syafi`iyah 

menyebutkan 13 rukun shalat dan Al-Hanabilah menyebutkan 14 rukun. 

Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. WAhbah Az-Zuhaily 

membuatkan tabel perbandingan perbedaan rukun shalat antar mazhab, kira-kira sebagai 

berikut: 
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Dari tabel ini jelas sekali bahwa umumnya mazhab-mazhab memposisikan bacaan shalawat 

sebagai rukun dari shalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan Ayat yang Dibaca dalam Tarawih 

Kebiasaan membaca surat tertentu dalam tarawih sebenarnya tidak ada tuntunannya dari 

Rasulullah SAW. Tetapi tidak lantas menjadi bid'ah. Biasanya orang-orang mengurutkan dari 

surat At-Takatsur sekedar biar gampang menghitungnya. Sebab surat itu adalah 10 surat 

terakhir sebelum tiga surat (Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas). Ketiga surat itu dibaca untuk 

shalat witir, sedangkan 10 surat itu dibaca di 20 rakaat. Tiap rakaat pertama, dibaca surat-surat 

itu, sedangkan tiap rakaat kedua akan dibaca surat Al-Ikhlas (qulhuwallahu ahad). 

Tetapi sekali lagi, semua itu tidaklah bersumber dari petunjuk nabi, melainkan kreatifitas 

orang-orang. Tidak menggunakan urutan seperti itu pun tidak mengapa. Yang penting 

membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fashih, tartil dan baik. 

Dan penting juga untuk diperhatikan bahwa shalat tarawih bukanlah jenis shalat untuk 

berbalapan, sampai-sampai shalawat nabi pun mau ditinggalkan. Sayang sekali kalau kita 

melakukannnya dengan cara demikian, sebab seharusnya shalat itu dinikmati dan diresapi, 

bukan sekedar dijalankan. 

Terburu-buru dan tergesa-gesa dalam menjalankan shalat tarawih tentu akan mengurangi 

kekhusyuan, padahal kekhusyuan justru tujuan utama shalat. Sebagaimana firman Allah: 

Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Thaha: 14) 

Dan shalat khusyu' merupakan ciri orang yang beriman, sebagaimana firman Allah SWT: 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu' 

dalam shalatnya. (QS. Al-Mu'minun: 1-2) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Bercumbu dengan Isteri di Siang Hari Bulan Ramadhan 

Assalamualikum wr. wb. 

Ustadz, langsung saja. Apa hukumnya seorang suami yang bercumbu rayu dengan isteri di 

siang hari bulan Ramadhan? Mohon penjelasan ustadz. Jazakallah. 

Wassalam, 

Mukti Ali 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Kalau dilihat dari sudut pandang baku tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sebenarnya 

bercumbu dengan isteri tidak membatalkan puasa, selama tidak sampai inzal (keluar mani). 

Begitu juga bila seorang suami mencium isterinya atau memeluknya tidak membatalkan 

puasa. 

Yang membatalkan puasa adalah percumbuan yang sampai inzal atau sampai betul-betul 

terjadi hubungan seksual suami isteri. Bahkan selain membayar qadha` juga diwajibkan 

membayar kaffarah. Karena hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan termasuk 

perbuatan yang merusak kesucian Ramadhan itu. 

Dari Umar bin Al-Khattab ra. berkata, "Aku bernafsu maka aku mencium (isteriku) 

sedangkan aku dalam keadaan puasa, maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, hari ini telah 

melakukan hal yang besar karena aku telah mencium isteriku dalam keadaan puasa.." 

Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana pendapatmu bila kamu berkumur-kumur sedangkan 

kamu dalam keadaan puasa?" Aku menjawab, "Ya tidak mengapa." Rasulullah SAW 

menjawab lagi, "Ya begitulah hukumnya." (HR Abu Daud- shahih) 

Kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali dan hal itu boleh 

dilakukan saat puasa meski bukan untuk keperluan berwudhu`. Namun harus dijaga jangan 

sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh, karena akan membatalkan puasa. 

Bersetubuh tapi tidak sampai jima' 

 

Percumbuan dengan isteri namun tidak sampai terjadi inzal atau hubungan kelamin memang 

tidak membatalkan puasa. Namun kita juga mendapatkan riwayat hadits yang menyebutkan 

bahwa Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang sedang puasa untuk mencumbui 

isterinya. Dan pada waktu lainnya, beliau juga pernah membolehkan yang lain untuk 

melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? 

Ternyata ketika melarang seseorang untuk mencumbui isterinya, pertimbangan yang dilakukan 

oleh Rasulullah SAW adalah karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari dorongan 

syahwat, sehingga ditakutkan bahwa percumbuannya itu akan membawanya kepada hal yang 

lebih jauh seperti hubungan kelamin. 

Dan ketika beliau membolehkan orang lain untuk bercumbui isterinya, maka pertimbangannya 

adalah karena orang tersebut mampu menahan dorongan syahwat dan bisa menguasai diri saat 

bercumbu. 
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Lebih jelasnya, mari kita baca hadits tersebut: 

Dari Abi Hurairah ra. bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 

mencumbui wanita bagi orang yang puasa. Rasulullah SAW llau memberikan rukhshah 

(keringanan) bagi orang itu. Kemudian datang lagi yang lainnya tapi nabi melarangnya. 

Ternyata yang diberi keringanan adalah orang yang sudah tua sedangkan yang dilarang 

adalah yang masih muda. (HR Abu Daud – shahih) 

Bahkan ada atsar yang lebih jelas dari hadits di atas: 

Dari Said bin Jubair bahwa seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku baru saja menikah 

dengan anak pamanku yang sangat cantik dan kami berbulan madu di bulan Ramadhan. 

Bolehkah aku menciumnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Bisakah kau kuasai dirimu?" Dia 

menjawab, "Ya." Ibnu Abbas berkata, "Ciumlah isterimu." Dia bertanya lagi, "Bolehkah aku 

mencumbuinya?" Ibnu Abbas menjawab, "Bisakah kau kuasai dirimu?" Dia menjawab, "Ya." 

Ibnu Abbas berkata, "Cumbuilah isterimu." Dia bertanya lagi, "Bolehkah aku memegang 

kemaluannya?" Ibnu Abbas menjawab, "Bisakah kau kuasai dirimu?" Dia menjawab, "Ya." 

Ibnu Abbas berkata, "Peganglah."  

Ibnu Hazm berkata bahwa riwayat ini shahih dari Ibnu Abbas dengan syarat dari Bukhari. 

Namun bila dalam percumbuan itu sampai terjadi keluarnya mani (inzal) maka para ulama 

mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa. Karena salah satu hal yang membatalkan 

puasa adalah keluarnya mani bila dilakukan dengan sengaja, baik dengan cara istimna' (onani) 

ataupun dengan percumbuan dengan isteri. Itulah yang disebutkan oleh ustaz Assayyid Sabiq 

dalam kitabnya Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 466.  

Namun ada juga yang mengatakan bahwa bila percumbuan itu sampai keluar mani (inzal) 

maka tidaklah membatalkan puasa. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syeikh Al-

Albani dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Al-Imam Asy-Syaukani termasuk yang juga 

condong kepada pendapat tersebut. Begitu juga dengan Ibnu Hazm, tokoh dari kalangan 

mazhab Az-Zhahiri. 

Sedangkan keluarnya mazi menurut umumnya pendapat ulama, bukanlah hal yang 

membatalkan puasa. 

Namun secara umum, kita diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan 

dorongan syahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji 

dan mungkar. Termasuk hal-hal yang bisa membawa seseorang terjerumus dan membatalkan 

puasanya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Kisah Sahabat, Berhubungan Saat Puasa Ramadhan, Tidak Jadi Kena 

Kafarat Malah Dapat Kurma 

Assalamu'alaikum wr. wb.  

 

Pak Ustadz yang dirahmati Allah, kita tahu ada hadits dari Abi Hurairah ra. tentang seseorang 

mendatangi Nabi dan melaporkan bahwa dia telah celaka, menyetubuhi isterinya saat puasa 

Ramadhan kemudian oleh nabi orang tersebut diberi denda kaffarat namun karena 

ketidakmampuannya akhirnya Nabi memberinya kurma untuk dibagikan kepada keluarganya. 

Pertanyaan saya adalah: 
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1. Bagaimana bila kondisi orang tersebut terjadi di zaman sekarang? Apakah kita boleh 

melaporkan kondisi kita kepada seorang ulama/umaroh dan melalui dialog seperti 

hadits tersebut akhirnya ulama itu memberi kita kurma/roti? Ataukah dalam hal ini 

yang berhak memberi keringanan hanya Nabi, sehingga tidak berlaku lagi sesudah 

peristiwa itu.  

2. Bagaimana pula jika hal ini terjadi di luar puasa Ramadhan (misal puasa Senin-Kamis) 

apa juga ada kaffaratnya?  

Mohon penjelasan. 

Jazakallohu khoiron katsiron. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Heri Setyadi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ada banyak perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang kesimpulan hukum dari hadits 

ini. Bahkan di dalam kitab syarah hadits Bukhari, Fathul-bari, disebutkan bahwa ada ulama 

yang sampai menulis dua jilid buku yang isinya khusus membahas hadits tentang kaffarat 

berjima' pada bulan Ramadhan ini. Di dalamnya terdapat hingga 1001 faedah yang terkait. 

Nash hadits itu sendiri adalah: 

ٍْ ُْشٚشح َأثٙ َٔػ ٙػ  هلل س ُّ ا ُْ بل ػ ٗ سُعٌم عبَء :ل ٙج ان ُ هلل َطّهٗ ان ِّ ا ْٛ ََٔعّهى َػَه مبل   :ف

ََْهْكُذ ب  عٕل ٚ هلل س بل ا َْْهكك؟ ٔيب" ,ل بل "َأ ٗه ٔلْؼُذ :ل ٙ ايشَأرٙ ػ ؼبٌ ف مبل سي  ْْم" ,ف

جخ؟ ُرؼزُك يب َرغُذ بل "سل ، :ل بل ال ٓم" ,ل ٍ َرظَٕو َأٌ َرْغَزطُٛغ ف شٓشٚ بل "ُيززبثؼٍٛ؟  ، :ل  ال

بل ٓم" ,ل بل "يْغكًُٛب؟ عِزٍٛ ُرطؼُى يب َرغُذ ف ، :ل بل ال هظ صَى :ل ٙج فَؤرٙ ع ُ هلل َطّهٗ ان  ا

ِّ ْٛ ََٔعّهى َػَه ّٛ ثَؼَشٍق  مبل رًٌش ف ٓزا َرَظَذْق" ,ف مبل "ث ًب ِيُّب؟ َأْفَمش َأػهٗ :ف ٍَ ف ْٛ  َأْم الَثَزٛٓب ث
ٛذ ُٙ َفَؼحك يُّب َأْحٕط ث هلل َطّهٗ انُّج ِّ ا ْٛ ََٔعّهى َػَه ٗز  ُّ، ثذْد ح ى َأَٛبث ْت" ,لبَل ص ُّ ار  فَؤطؼً

ُِ "َأْهك فظ انغّجؼخ سٔا ه  نًْغهٍى ٔان

Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ”Celaka 

aku ya Rasulullah.” “Apa yang membuatmu celaka?“ Aku berhubungan seksual dengan 

isteriku di bulan Ramadhan.” Nabi bertanya, ”Apakah kamu punya uang untuk membebaskan 

budak? “ “Aku tidak punya.” “Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-

turut?””Tidak.” “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin?“”Tidak.” 

Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma maka Nabi berkata, 

”Ambillah kurma ini untuk kamu sedekahkan.” Orang itu menjawab lagi, ”Adakah orang 

yang lebih miskin dariku? Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur 

kecuali aku.” Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, ”Bawalah 

kurma ini dan beri makan keluargamu.” (HR Bukhari: 1936, Muslim: 1111, Abu Daud 2390, 

Tirmizy 724, An-Nasai 3115 dan Ibnu Majah 1671). 

Memang benar bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa keringanan itu hanya secara 

khusus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang lain tidak boleh memberikan 

keringangan seperti itu. 

Namun pendapat ini dibantah dengan beberapa hal. Misalnya, bahwa secara baku setiap dalil 

itu berlaku untuk umum, kecuali ada illat tertentunya yang menjadikannya khusus. 



http://www.eramuslim.com Disusun Oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                      431 
 

Lagi pula kalau kita mengacu kepada hadits ini dengan riwayat yang shahih, nyata benar 

bahwa keringanan ini bukan bersifat tawar-menawar antara nabi SAW dengan shahabat itu. 

Sebab Rasulullah SAW tidak dalam posisi menawarkan mau hukuman kaffarat yang mana. 

Namun beliau menanyakan kemampuan real shahahatnya itu. Sebab tidak mungkin 

membebani seorang yang miskin dengan kewajiban membebaskan budak. Sementara boleh 

jadi pelakunya sediri adalah budak. 

Dalam hal ini siapa pun selain Rasulullah SAW bisa saja menjalankan pilihan-pilihan ini. 

Tidak dengan memulai dari yang paling ringan tentu saja, tetapi dari yang palin berat. Kalau 

faktanya yang bersangkutan memang tidak mampu, tentu tidak bisa dipaksakan. 

Demikian juga dengan kaffarat berpuasa 2 bulan berturut-turut yang ternyata tidak mampu 

dilakukan, ternyata bukan pilihan melainkan kenyataan. Kenyataannya shahabat itu memang 

tidak mampu mengerjakannya, bukan karena malas atau ogah-ogahan. 

Termasuk ketika tidak mampu juga untuk memberi makan 60 fakir miskin, itu bukan pilihan 

tetapi kenyataannya memang demikian. Bahkan tidak ada orang yang lebih miskin di Madinah 

dari shahabat tersebut. 

Pada prinsipnya syariat Islam tidak akan membebani seseorang bila orang itu berada di luar 

kemampuan. Orang yang tidak punya harta, bagaimana mungkin diwajibkan bayar uang 

seharga budak? Bagaimana mungkin diminta untuk puasa 2 bulan berturut-turut, padahal dia 

memang nyata tidak mampu? Bagaimana mungkin diwajibkan memberi makan 60 fakir 

miskin, sementara dia adalah orang paling miskin di Madinah. 

Dan di hari ini, bila memang terdapat kasus seperti di atas, tidak perlu sosok Rasulullah SAW 

untuk memutuskan, cukup para pewaris nabi yaitu para ulama yang mengajarkan. Dan 

aturannya sudah jelas sekali. 

Kalau seseorang punya keluasan harta, dia tidak boleh memilih memberi makan 60 fakir 

miskin, tapi dia harus membebaskan budak. Bahkan kalau dia sangat kaya dan untuknya 

membebaskan budak hanya perkara sepele, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Kapan Batas untuk Berhenti Makan dan Minum Saat Shaum? 

Assalammualaikum, Ustadz. 

Langsung saja pada pertanyaannya. Saya kadang bingung kapan batas waktu kita untuk 

berhenti makan dan minum saat akan berpuasa. Ada yang mengatakan saat adzan subuh 

berkumandang, ada yang bilang untuk kehati-hatian saat waktu imsak. Tapi, ada juga teman 

yang bilang batas berhentinya yaitu saat rukuk pertama shalat subuh? Mohon penjelasannya. 

Lalu, jika saya masih beraktivitas minum (biasanya setelah menyikat gigi), bertepatan dengan 

adzan masjid kampung sebelah, sedangkan masjid yang dekat rumah belum adzan, bagaimana 

shaum saya, apakah batal? Mohon penjelasan dengan dalilnya, Ustaz. Terima kasih. 

Wassalam,  

Ahmad Danil Effendi 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Batas mulai puasa bukan masuknya waktu imsak, tetapi yang benar masuknya waktu shubuh. 

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran: 

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. 

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya 

mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah: 187) 

Yang disebut dengan fajar di dalam ayat ini bukan terbitnya matahari. Fajar adalah fajrus-

shadiq, yaitu cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa 

saat sebelum matahari terbit. 

Ada dua macam fajar, yaitu fajar kazib dan fajar shadiq. Fajar kazib adalah fajar yang 

`bohong` sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya 

agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor 

Sirhan (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Itulah fajar kazib. 

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang 

berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat 

sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shubuh. 

Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kazib 

dan fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Selang beberapa saat setelah fajar shadiq, 

barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Maka waktu antara fajar 

shadiq dan terbitnya matahari itulah yang menjadi waktu untuk shalat shubuh sekaligus 

pertanda dimulainya puasa. 

Di dalam hadits disebutkan tentang kedua fajar ini: 

"Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan 

shalat. Kedua, fajar yang mengharamkan shalat dan menghalalkan makan." (HR Ibnu 

Khuzaemah dan Al-Hakim). 

Sedangkan berpatokan dengan mendengarkan azan shubuh di masjid, tidak terjamin 

keakuratannya. Bisa jadi jam di masjid tidak cocok, mungkin lambat atau malah lebih cepat. 

Selain itu bisa jadi muzadzdzinnya salah lihat jadwal shalat. 

Yang benar adalah berpatokan dengan jadwa shalat, sebab jadwal itu hasil perhitungan para 

ahli ilmu falak dan hisab. Keakuratannya sangat tinggi. Masalahnya tinggal jam di rumah kita. 

Apakah tetap atau lebih ambat atau lebih cepat. 

Tidak ada salahnya bila anda mengacu ke TV, sebab biasanya jam di TV lebih ditangani 

secara serius oleh para profesional. 

Sedangkan berpatokan pada ruku' pertama shalat shubuh, juga tidak bisa diterima. Sebab 

waktunya sangat nisbi. Bagaimana bila jamaah shalat shubuhnya agak telat? Hingga shalat 

sudah di akhir waktu? 

Bila anda sedang minum lalu masuk waktu shubuh, maka minuman itu harus dikeluarkan 

kembali. Kalau anda teruskan minum, maka puasa anda batal dengan sendirinya. 
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Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hari-Hari Haram Berpuasa Sunnah 

Assalamualaikum,  

Ustadz langsung saja ke pertanyaan, pada tanggal kapan saja kah kita dilarang untuk berpuasa 

sunnah? Mohon disebutkan selengkapnya. 

Terima kasih 

Wassalamualaikum 

Idam 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ada beberapa bentuk ibadah puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, atau 

setidaknya dimakruhkan hukumnya, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakunya. 

1. Hari Raya Idul Fithri 

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari 

kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur 

bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. 

Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak 

berniat untuk puasa. 

َٗٓ َٗ اهلِل َسُعُٕل ََ ِّ اهلُل َطه ْٛ ََٔعَهَى َػَه  ٍْ ٍِ ِطَٛبِو َػ ْٛ َْٕي َْٕو :َٚ َْٕو انِفْطِش َٚ ََٚٔ فك - اأَلْػَحٗ  ز ّٛ ي ه  ػ

Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari: hari Fithr dan hari Adha. (HR Muttafaq 

'alaihi) 

2. Hari Raya Idul Adha 

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari 

itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan 

Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya 

bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari 

besar. 

3. Hari Tasyrik 

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih 

dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. 

Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Apalagi 

mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam haji untuk puasa 

3 hari selama dalam ibadah haji. 

َٓب َُٔشْشة َأْكٍم َأَٚبُو ِاََ َِٔرْكِش  هى سٔاِ - َرَؼبنٗ اهلِل  غ  ي
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Sesunggunya hari itu (tsyarik) adalah hari makan, minum dan zikrullah (HR Muslim) 

4. Puasa sehari saja pada hari Jumat 

Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali 

ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari 

berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa. 

Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak, namun hanya sampai makruh 

saja. 

5. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya‘ban 

Puasa ini mulai tanggal 15 Sya„ban hingga akhir bulan Sya„ban. Namun bila puasa bulan 

Sya„ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha„ 

puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. Sebagian 

ulama tidak mengharamkan melainkan hanya memakruhkan saja. 

6. Puasa pada hari Syak 

Hari syah adalah tanggal 30 Sya„ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan 

karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan 

Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Dan secara syar„i umat Islam dilarang 

berpuasa pada hari itu. Namun ada juga yang berpendapat tidak mengharamkan tapi hanya 

memakruhkannya saja. 

7. Puasa Selamanya 

Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. Meski dia sanggup untuk 

mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar„i puasa seperti itu dilarang 

oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk 

berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. 

8. Wanita haidh atau nifas 

Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena 

kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan 

puasa, maka berdosa hukumnya. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum 

sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya 

di hari lain. 

9. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya 

Seorang isteri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu 

kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak 

diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar„i. 

Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah 

mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Misalnya ketika suami 

bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri„tikaf. Sabda Rasulullah 

SAW Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada 

dihadapannya. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi isteri, 

sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar 

yang sunnah. 

Wallahu a'lam bishshawab, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Orang Eskimo dan Hukum Puasa 

Assalaamualaikum pak ustad, yang ingin saya tanyakan tentang hukum universal puasa 

terhadap semua umat di bumi Allah, bagaimana dengan orang eskimo, di sana musim datang 

dengan gejala alam yang lain, seperti ada terang terus sepanjang musim panas dan gelap terus 

sepanjang musim dingin, padahal hukum puasa aturanya berdasarkan terbit dan tenggelamnya 

matahari. 

Karena Islam tidak hanya untuk penduduk yang ada di sekitar kathulistiwa dengan musim 

yang hampir sama sepanjang tahun, tapi Islam untuk semua umat di dunia ini. 

Makasih 

Hasan 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Buat orang yang tinggal di kutub utara atau selatan, secara geografis mereka akan mengalami 

beberapa 'keajaiban' alam. Terutama terkait dengan waktu terbit dan terbenam matahari. 

Padahal, waktu-waktu shalat sangat ditentukan dengan terbit dan terbenamnya matahari. 

1. Kemungkinan Pertama:  

Ada wilayah yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam dalam sehari. 

Dan sebaliknya, pada bulan-bulan tertentu akanmengalami sebaliknya, yaitu mengalami 

malam selama 24 jam dalam sehari. 

Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa -dan juga shalat- disesuaikan dengan jadwal puasa 

dan shalat wilayah yang terdekat dengannya di mana masih ada pergantian siang dan malam 

setiap harinya. 

2. Kemungkinan Kedua 

Ada wilayah yang pada bulan teretntu tidak mengalami hilangnya mega merah (syafaqul 

ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah 

saat maghrib dengan mega merah saat shubuh. 

Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat `isya`nya saja 

dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilannya mega merah 

maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa (mulai start puasa), disesuaikan dengan 

wilayah yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa 

membedakan antara dua mega itu. 

3. Kemungkinan Ketiga:  

Ada wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski 

panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. 

Dalam kondisi ini, maka waktu puasa dan juga shalat tetap sesuai dengan aturan baku dalam 

syariat Islam. Puasa tetap dimulai sejak masuk waktu shubuh meski baru jam 02.00 dinihari. 

Dan waktu berbuka tetap pada saat matahari tenggelam meski waktu sudah menunjukkan 

pukul 22.00 malam. 
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Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. 

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri'tikaf dalam masjid... (QS. Al-Baqarah: 187). 

Sedangkan bila berdasarkan pengalaman berpuasa selama lebih dari 19 jam itu menimbulkan 

madharat, kelemahan dan membawa kepada penyakit di mana hal itu dikuatkan juga dengan 

keterangan dokter yang amanah, maka dibolehkan untuk tidak puasa. Namun dengan 

kewajiban menggantinya di hari lain. 

Dalam hal ini berlaku hukum orang yang tidak mampu atau orang yang sakit, di mana Allah 

memberikan rukhshah atau keringan kepada mereka. 

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, 

barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 

dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 

pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." 

(QS. Al-Baqarah: 185). 

Penjelasan seperti ini bisa kita dapat dari fatwa Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah 

ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M. 

Selain itu kita juga bisa merujuk kepada ketetapn dari Hai`ah Kibarul Ulama di Makkah al-

Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H. 

Namun ada juga pendapat yang tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh dua 

lembaga fiqih dunia itu. Di antaranya apa yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Mushthafa Az-

Zarqo rahimahullah. 

Alasannya, apabila perbedaan siang dan malam itu sangat mencolok di mana malam hanya 

terjadi sekitar 30 menit atau sebaliknya, di mana siang hanya terjadi hanya 15 menit misalnya, 

mungkinkah pendapat itu relevan? 

Terbayangkah seseorang melakukan puasa di musim panas dari terbit fajar hingga terbenam 

matahari selama 23 jam 45 menit. Atau sebaliknya di musim dingin, dia berpuasa hanya 

selama 15 menit? 

Karena itu pendapat yang lain mengatakan bahwa di wilayah yang mengalami pergantian 

siang malan yang ekstrim seperti ini, maka pendapat lain mengatakan: 

a. Mengikuti Waktu HIJAZ  
Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Makkah, Madinah dan 

sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. 

Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka 

yang ada di qutub utara dan selatan. 

b. Mengikuti Waktu Negara Islam terdekat  
Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti 

waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Di mana di negeri ini bertahta Sultan/ Khalifah 

muslim. 

Namun kedua pendapat di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena 

keduanya adalah hasil ijtihad para ulama. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Puasa Hari Kelahiran 

Assalamualaikum Wr, Wb 

Pak Ustad, saya pernah mendengar bahwa puasa pada hari kelahiran itu bagus, apalagi yang 

lahir pada hari Jum'at yang katanya agak berat tentang peruntungannya misalnya karir, jodoh 

dll. Apakah itu benarPak Ustad? Apakah ada di dalam ajaran Islam? 

Jika benar lalu bagaimana jika dia hari Jum'at? Sedangkan yang saya tahu Puasa Sunah 1 hari 

pada hari Jum'at tidak boleh, apakah harus dibarengi dengan puasa hari kamis/sabtu? Mohon 

penyelasannya. 

Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Ierma 

Jawaban 

Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Memang benar kalau Rasulullah SAW sering berpuasa sunnah di hari Senin. Dan salah satu 

alasannya adalah karena hari itu adalah hari di mana beliau dilahirkan ke muka bumi. 

Rasulullah SAWditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itu hari kelahiranku dan 

diturunkan wahyu." (HR Muslim dan Ahmad) 

Namun apakah hal yang sama juga berlaku buat umatnya, yakni disunnahkan berpuasa di hari 

kelahiran, tentu menjadi perdebatan panjang para ulama. 

Mengingat Rasulullah SAW adalah pembawa risalah resmi dari Allah SWT. Ketika beliau 

melakukan ritual ibadah, alasan yang beliau kemukakan tentu sangat terkait dengan diri beliau 

sendiri. 

Artinya, kalau beliau SAW sering berpuasa di hari Senin karena beliau lahir di hari itu, lantas 

puasa sunnah disyariat di hari itu, maka kesimpulan hukumnya adalah kita disyariatkan untuk 

berpuasa di hari kelahiran beliau, bukan di hari kelahiran kita sendiri. 

Sebab yang lahir di hari Senin itu bukan seorang Muhammad sebagai seorang anak dari 

manusia, melainkan yang lahir adalah seorang utusan Allah. Maka kita berpuasa di hari 

kelahiran seorang utusan Allah, bukan di hari kelahiran diri kita sendiri. 

Apalagi hadits di atas masih diteruskan bahwa di hari Senin itu turun wahyu. Berarti topik 

hadits itu adalah keutamaan hari Senin, bukan keutamaan hari kelahiran tiap manusia. 

Apa urusannya kita berpuasa di hari kelahiran kita sendiri? Apa istimewanya diri kita sehingga 

ada syariat di mana kita disunnahkan untuk berpuasa di hari kelahiran diri sendiri? 

Dan kalau kita menengok praktek para shahabat nabi yang mulia, kita tidak menemukan 

bahwa mereka masing-masing sibuk berpuasa di hari kelahiran mereka. Yang mereka lakukan 

adalah berpuasa di hari kelahiran nabi Muhammad SAW, yaitu hari Senin. 

Di sinilah fungsi para shahabat, yaitu untuk dijadikan perbandingan dalam mengikuti sunnah 

Rasulullah SAW. Kita memang diharuskan mengikuti sunnah RAsulullah SAW, namun 

terkadang kita sering kali salah duga dan salah kira. Maka praktek para shahabat nabi SAW 
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bisa dijadikan guide pembanding, seperti apakah seharusnya ibadah yang kita lakukan dalam 

rangka mengikuti nabi Muhammad SAW? Maka kita lihat praktek para shahabat nabi SAW. 

Karena itu, beliau SAW pun tidak lupa untuk memerintahkan kita untuk selain mengikuti 

praktek nabi, juga mengikuti praktek ibadah dari para shahabatnya itu. 

Puasa di Hari Jumat 

Puasa sunnah hanya pada hari jumat haram hukumnya, yaitubila tanpa didahului dengan hari 

sebelum atau sesudahnya. 

Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu 

sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh 

berpuasa. Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak, namun hanya 

sampai makruh saja. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Niat Puasa Dobel Bisakah? 

Pak ustadz,  

Pada tiap bulan khan kita disunatkan untuk melakukan puasa sunnah 3 hari pada tengah bulan. 

Nah satu waktu, kebetulan waktu puasa itu jatuh pada hari senin atau kamis. 

Yang saya mau tanyakan bisakan ketika kita melakukan puasa sunah itu kita niatkan dobel: ya 

puasa bulan.Ya puasa senin-kamis 

Atau jika jatuh pada bulan ramadan, puasa kita ini diniatkan ya puasa romadon sekaligus 

puasa senin-kamis. 

Bisakan? 

Syukron 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa dengan niat ganda, ada yang boleh hukumnya dan ada yang tidak boleh. 

Termasuk yang tidak boleh adalah puasa yang diniatkan untuk beberapa puasa yang 

hukumnya wajib. Misalnya, seseorang berpuasa satu hari dengan niat untuk membayar qadha' 

puasa Ramadhan 30 hari. Jelas cara niat seperti ini tidak bisa dibenarkan. Karena puasa satu 

hari hanyalah untuk membayar puasa satu yang ditinggalkan. 

Demikian juga ketika seseorang bernadzar untuk puasa 1 minggu, lalu ketika keinginannya 

terkabul, dia hanya puasa 1 hari saja namun niatnya untuk puasa 7 hari. Cara seperti ini juga 

cara akal-akalan yang tidak dibenarkan syariah. 

Yang bisa dibenarkan adalah melakukan puasa wajib yang dijatuhkan harinya di hari-hari 

yang utama untuk berpuasa, misalnya dijatuhkan pada hari Senin atau hari Kamis. 
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Kedua hari itu adalah hari yang punya keutamaan tersendiri untuk berpuasa, kalau ada puasa 

wajib, maka kita puasa wajib, sedangkan bila tidak ada kewajiban, maka kita puasa sunnah. 

Yang penting, kita bisa memafaatkan hari Senin atau Kamis untuk berpuasa, baik statusnya 

wajib atau sunnah. 

Mengapa hari Senin dan Kamis punya keutamaan untuk kita berpuasa di dalamnya? 

Karena Rasulullah SAW memang menyebutkan keutamaan puasa pada hari itu dan beliau juga 

menyebutkan sebab musababnya, yaitu karena hari kelahiran beliau atau karena Senin dan 

Kamis adalah hari pelaporan amal-amal umat manusia. 

Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itu hari kelahiranku 

dan diturunkan wahyu." (HR Muslim dan Ahmad). 

"Sesungguhnya amal manusia itu diperlihatkan (dilaporkan) setiap hari Senin dan Kamis. 

Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukimin, kecuali metahajirin. Beliau 

berkata, "Akhir dari keduanya." (HR Ahmad dengan sanad shahih). 

Maka boleh hukumnya berpuasa wajib, misalnya puasa qadha' atau nadzar, yang kita jatuhkan 

di hari Senin atau Kamis, karena di kedua hari itu ada keutamaan tersendiri yang berbeda 

nilainya kalau kita puasa wajib di hari lain. 

Dan boleh pula kita berpuasa sunnah yang kita jatuhkan di hari Senin atau hari Kamis. 

Misalnya puasa 6 hari bulan Syawwal yang hukumnya sunnah, akan menjadi lebih utama 

kalau dijatuhkan pada hari Senin atau hari Kamis. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Mengganti Puasa 

Assalamu 'alaikum, wr, wb. 

Ustadz, isteri saya masih punya hutang puasa Ramadhan yang lalu. Sekarang sedang hamil 

dan juga sakit maag. Apakah bisa digantikan dengan membayar fidyah? 

Wassalamu 'alaikum, wr, wb. 

Rhm 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabrakatuh,  

 

Membayar fidyah adalah salah satu pilihan bila seorang wanita tidak bisa berpuasa lantaran 

hamil di saat bulan Ramadhan. Sedangkan bila tidak berpuasa karena haidh, maka yang harus 

dibayar bukan fidyah, melainkan dalam bentuk puasa. 

Bahwa sekarang ini sedang hamil dan tidak bisa membayar qadha' puasa yang ditinggalkan 

pada bulan Ramadhan yang lalu, maka hutang puasanya yang karena haidh itu tidak bisa 

dikonversi menjadi hutang puasa karena hamil. 

Sebab sewaktu bulan Ramadhan kemarin, isteri Anda tidak puasa bukan karena hamil, tetapi 

karena haidh. Maka bayar hutang puasanya harus dalam bentuk puasa juga. Bukan dalam 

bentuk membayar fidyah. 
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Lalu bagaimana bila keadaan hamil ini akan terus berlanjut hingga bulan Ramadhan 

mendatang? 

Maka dia menggantinya dengan puasa nanti setelah selesai melahirkan dan setelah selesai 

masa nifasnya. Apa boleh buat, karena memang demikianlah keadaannya. 

Memang sebaiknya, setiap wanita harus sangat memperhatikan jadwal kehamilan dan jadwal 

puasanya. Dan pada dasarnya, wanita yang hamil itu tidak diharamkan untuk berpuasa, bila 

memang masih kuat. Maka upayakan sebisanya untuk membayar hutang puasa di bulan 

Ramadhan tahun lalu, sebelum berniat untuk hamil lagi. 

Dan ini perlu dibicarakan dengan suami, agar bisa disiapkan jadwal yang tepat dan tidak 

memberatkan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabrakatuh,  

 

Menyambut Bulan Suci Ramadhan 

Assalamualaikum wr. Wb. 

Sebelumnya saya ingin mengucapkan Marhaban Ya Ramadahan pada Ustadz dan saudara 

muslim sekalian. Saya agak prihatin ya pak ustad, beberapa tahun belakangan ini kok 

penyambutan Ramadhan semakin sepi ya? Maksud saya, kok seperti menghadapi bulan-bulan 

lain saja, tidak ada kesan mendalamnya. 

Tidak seperti waktu saya kecil, setiap mau puasa keluarga dan lingkungan sekitar pasti heboh 

kalo mau menyambut puasa. Tidak hanya secara pisik tapi secara batin juga. Atau ini perasaan 

saya saja, karena semakin bertambah umur saya semakin banyak kegiatan dan masalah yang 

mesti saya hadapi sehari-hari?! Sebenarnya yang harus atau yang sebaiknya kita lakukan 

dalam menyambut bulam Ramadhan itu apa saja ya pak ustadz? 

Satu pertanyaan lagi, benarkah kalau ingin membayar hutang puasa harus dilakukan sebelum 

nisfu sa'ban? Setelah itu membayar hutang puasa sudah tidak boleh kecuali mengerjakan puasa 

sunah? 

Terima kasih,  

Wassalam 

Ana 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Menyambut bulan suci Ramadhan memang tidak harus ramai-ramai bikin acara ini dan itu. 

Karena esensi Ramadhan memang bukan keramaian, melainkan kebahagiaan karena ada bulan 

di mana kita bisa banyak melakukan amal kebaikan yang lebih. 

Jadi esensi menyambut ramadhan adalah bersiap-siap untuk bertempur mendapatkan 

kesempatan mencari pahala sebesar-besarnya. Dan waktu yang lebih tepat untuk beramal 

sebaik-baiknya memang Ramadhan, lantaran beberap alasan, antara lain: 
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1. Setan dibelenggu di bulan Ramadhan, Sehingga kita punya lahan yang lebih luas untuk 

mengisinya dengan berbagai amal kebajikan. Untuk selama 1 bulan setan akan tidak kebagian 

lapak. 

Tentu kita gembira dengan datangnya Ramadhan, karena musuh kita berkurang jumlahnya dan 

kita bisa puas-puaskan untuk beramal shalih, berdakwah, mencari ilmu dan mengajarkannya. 

Kesempatan setan 'cuti' sebulan penuh ini hanya terjadi di bulan Ramadhan, bagaimana kita 

tidak bergembira? 

2. Amal-amal digandakan di bulan Ramadhan  
Sehingga amal yang sama kita kerjakan di bulan lain akan diganjar dengan lebih besar bila 

dilakukan di bulan Ramadhan. Dalam salah satu hadits disebutkan: 

ًبٌ ػٍ ه ع عٙ  فبس طٕع يٍ يشفٕػًب ان ٙ ر شٓش ف ؼبٌ  هخ سي ظ خ ظبل يٍ ث ٛش، خ خ بٌ ان  ك

ًٍ ؼخ أدٖ ك شٚ ًب ف ٛ عٕاِ، ف ّٛ أدٖ ئٍ  ؼخ، ف شٚ بٌ ف ًٍ ك ٍٛ أدٖ ك ؼ ج ع  

ؼخ شٚ ًب ف ٛ عٕاِ ف  

Dari Salman Al-Farisy ra yang diriwayatkan secara marfu', "Siapa yang mengerjakan amal 

sunnah meski kecil, sama seperti orang yang mengerjakan amal fardhu. Siapa yang 

mengerjakan amal fardhu, seperti mengerjakan 70 amal fardhu." 

ظ ػٍ ؼم) :يشفٕػًب أَ خ أف ظذل خ ان طذل  ٙ ؼبٌ ف  سي

Dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan secara marfu', "Sedekah yang paling afdhal adalah 

yang diberikan di bulan Ramadhan." (HR Tirmizy) 

Kesempatan beramal kecil tapi diganjar dengan pahala yang besar jarang-jarang terjadi. Bulan 

Ramadhan ini ibarat bulan diskon gede-gedean atau cuci gudang. Bagaimana kita tidak 

bergembira? 

3. Ramadhan adalah bulan yang punya nilai historis tinggi.  

 

Di antaranya bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali ke muka 

bumi. Di mana ibadah di malam qadar dinilai lebih baik dari seribu bulan. 

Selain itu di bulan Ramadhan juga terjadi banyak peristiwa historis yang tidak kalah 

pentingnya. Buat umat Islam di Indonesia, sejarah kemerdekaan tahun 1945 bertepatan dengan 

bulan Ramadhan. 

Sedangkan di dunia Islam secara keseluruhan, di bulan Ramadhan terjadi banyak peristiwa 

besar, antara lain 

 Perang Badar Al-Kubra (17 Ramadhan 2 H - 13 Maret 623 M)  

 Pembebasan kota Makkah/Fathu Makkah (21 Ramadhan 8 H - 11 Januari 630 M)  

 Bebasnya Mesir dan masuknya dakwah Islam di bawah pimpinan Amru bin Al-Ash (1 

Ramadhan tahun 2 H - 26 Pebruari 624 M)  

 Perang Tabuk (8 Ramadhan 9 H - 18 Desember 630 M)  

 Bebasnya Baitul Maqdis dan diserahkan kuncinya kepada Khalifah Umar bin Al-

Khattab ra (13 Ramadhan 15 H - 18 Oktober 636M),  

 Kemenangan umat Islam atas dinasti Sasanid, penguasa Persia setelah berhasil 

membunuh Kaisar Yazdajar III dan berakhirnya kemaharajan Persia (23 Ramadhan 31 

H - 625 M)  

 Peristiwa tahkim di mana Ali ra dan Mu'awiyah ra berdamai (3 Ramadhan 37 H - 11 

Pebruari 658 M)  

 Bebasnya negeri Sind dari pasukan India di bawah pimpinan Muhammad bin Al-

Qashim (6 Ramadhan 63 H - 14 Mei 682 M)  
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 Awal bebasnya negeri Andalusia di bawah pimpinan Tarif bin Malik AL-Barbari (1 

Ramadhan 91 H - 710 M)  

 Berdirinya Daulah Abbasiyah, khilafah kedua setelah Daulah Umayah (2 Ramadhan 

132 H - 13 April 750 M)  

 Bebasnya Byzantium dalam perang Amoria di bawah pimpinan langsung khalifah Al-

Mu'tashim billah, setelah mendengar wanita yang beristighatsah karena mengalami 

pelecehan seksual (6 Ramadhan 223 H - 31 Juli 838 M)  

 Berdirinya Daulah Abbasiyah II di Spanyol (12 Ramadhan 331 H - 9 Mei 943 M)  

 Peletakan Batu Pertama Universitas Al-Azhar Mesir sebagai masjid dan universitas (14 

Ramadhan 359 H - 20 Juli 970 M)  

19 Ramadhan 1375 M  

4. Ramadhan bulan surga  
Umat Islam benar-benar digiring untuk masuk surga di bulan Ramadhan. Sebab mereka 

diwajibkan berpuasa dan untuk orang yang puasa sudah disediakan pintu khusus di surga yaitu 

bab Ar-Rayyan. 

Demikian juga puasa itu menganjurkan kita untuk bersabar, dan ganjaran untuk orang yang 

sabar adalah surga. 

5. Ramadhan bulan yang menjauhkan dari neraka  
Mungkin ada sebagian orang yang berkomentar bahwa sebagai muslim, kita memang pasti 

masuk surga. Tetapi tetap saja kalau lebih banyak dosa harus mampir dulu ke neraka. 

Nah, di dalam bulan Ramadhan ini, Allah SWT menjanjikan amal-amal yang bisa membuat 

orang akan terhindar dari api neraka. Amal itu adala memberi ifthar kepada orang yang puasa. 

Mereka yang melakukannya dijanjikan akan selamat dari api neraka. 

6. Semangat Kebersamaan Dalam Taat 

Ada semangat kebersamaan dan ephoria untuk beribadah ritual yang lebih besar dibandingkan 

di luar Ramadhan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Wanita Hamil dan Menyusui Membayar Puasa atau Fidyah? 

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb 

Ustad yang dirahmati Allah. pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah mengenai puasa. 

Wanita hamil atau menyusui termasuk dalam salah satu golongan yang mendapat keringanan 

untuk tidak puasa ramadhan. 

Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai penggantiannya apakah dengan puasa di hari lain, 

atau membayar fidyah atau bahkan dua-duanya (membayar puasa dan fidyah)? 

Jazakallah atas jawabannya. 

Wassalamu 'alaikumWr. Wb 

Ahmed 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Masalah wanita yang sedang hamil atau menyusui memang tidak ada nash yang sharih untuk 

menetapkan bagaimana mereka harus mengganti puasa wajib. Yang ada nashnya dengan tegas 

adalah orang sakit, musafir dan orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa. 

Orang sakit dan musafir dibolehkan untuk tidak puasa, lalu sebagai konsekuensinya harus 

mengganti (qadha') dengan cara berpuasa juga, sebanyak hari yang ditinggalkannya. 

Sedangkan orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, boleh tidak 

berpuasa namun tidak mungkin baginya untuk mengqadha (menganti) dengan puasa di hari 

lain. Maka Allah SWT menetapkan bagi mereka untuk membayar fidyah, yaitu memberi 

makanan kepada fakir miskin sebagai satu mud. 

Dalil atas kedua kasus di atas adalah firman Allah SWT: 

Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (dibolehkan 

berbuka dengan mengganti puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang 

lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, (yaitu) 

memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184) 

Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui, apakah mereka mengganti dengan puasa atau 

dengan bayar fidyah? Atau malah kedua-duanya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 

Jumhur Ulama 

Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan bahwa masalah wanita hamil dan menyusui 

dikembalikan kepada motivasi atau niatnya. Kalau tidak puasa karena mengkhawatirkan 

kesehatan dirinya, maka dianggap dirinya seperti orang sakit. Maka menggantinya dengan 

cara seperti mengganti orang sakit, yaitu dengan berpuasa di hari lain. 

Sebaliknya, kalau mengkhawatirkan bayinya, maka dianggap seperti orang tua yang tidak 

punya kemampuan, maka cara menggantinya selain dengan puasa, juga dengan cara seperti 

orang tua, yaitu dengan membayar fidyah. Sehingga membayarnya dua-duanya. 

Pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas 

Namun menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, wanita yang hamil atau 

menyusui cukup membayar fidyah saja tanpa harus berpuasa. Karena keduanya tidak berpuasa 

bukan karena sakit, melainkan karena keadaan yang membuatnya tidak mampu puasa. 

Kasusnya lebih dekat dengan orang tua yang tidak mampu puasa. 

Dan pendapat kedua shahabat ini mungkin tepat bila untuk menjawab kasus para ibu yang 

setiap tahun hamil atau menyusui, di mana mereka nyaris tidak bisa berpuasa selama beberapa 

kali ramadhan, lantaran kalau bukan sedang hamil, maka sedang menyusui. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Apa yang Dimaksud dengan Imsak? 

Assalammu'alaikum Ustadz,  

Tahun ini saya puasa di Amerika untuk pertama kalinya. Saya agak bingung karena setelah 

meminta jadwal puasa di Masjid, tidak ada jadwal Imsak. 

Ketika saya tanya untuk jadwal Imsak, staff yang ada di Masjid malah nanya balik ke saya utk 

apa jadwal Imsak. Saya lalu menjelaskan supaya ada jarak antara berhenti sahur dan Shubuh. 

Tapi terus, saya malah diberitahu kalau hanya untuk jarak antara berhenti sahur dan shubuh, 

tidak perlu jadwal Imsak, tapi bisa juga dikira-dikira 10 menit sebelum Shubuh. Logis sih, tapi 

terus kenapa selama ini ada jadwal Imsak di Indonesia? Apa jadwal Imsak itu sangat penting? 

Terima kasih 

Wassalammu'alaikum 

Puti Rijadi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Istilah 'imsak' yang sangat populer di negeri kita sebenarnya merupakan istilah yang agak 

salah kaprah. Sebab makna imsak adalah puasa, bukan 'bersiap-siap untuk puasa 10 menit 

lagi'. 

Bersiap-siap untuk berpuasa itu tidak penting-penting amat, setidaknyabuat sebagian orang. 

Dan pentinguntuk diketahui bahwa waktu 'imsak'bukan tanda masuknya waktu mulai untuk 

puasa. Seandainya bila sedang makan sahur lalu tiba-tiba masuk waktu shalat shubuh, tinggal 

dimuntahkan saja. 

Justru hal ini yang perlu diluruskan, bahwa saat dimulai puasa itu bukan sejak masuknya 

waktu 'imsak', melainkan sejak masuknya waktu shubuh. Ini penting agar jangan sampai nanti 

ada orang yang salah dalam memahami. Dan merupakan tugas kita untuk menjelaskan hal-hal 

kecil ini kepada masyarakat. 

Kalau anda bertanya kenapa ada jadwal imsak di Indonesia, ini memang pertanyaan menarik. 

Indonesia punya karakter unik yang terkadang tidak dimiliki oleh negara di mana Islam itu 

berasal. Salah satunya imsak ini. Bahkan sampai ada istilah jadwal imsakiyah. Padahal 

maksdunya adalah jadwal waktu-waktu shalat. Karena kebetulan dicantumkan juga waktu 

'imsak' yang kira-kira 10 menit sebelum shubuh itu, akhirnya namanya jadi seperti itu. 

Padahal waktu 10 menit itu pun juga hanya kira-kira, sebagai terjemahan bebas dari kata 

sejenak. Memang asyik kalau ditelusuri, kenapa 10 menit, kenapa tidak 5 menit atau 15 menit? 

Pasti tidak ada yang bisa menjawab. 

Dan itu khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mudah menjiplak sesuatu yang 

dia sendiri tidak pernah tahu asal muasalnya. Pokoknya itu yang masyhur di masyarakat, itu 

pula yang kemudian dijalankan. Urusan dasar pensyariatan dan asal usulnya, urusan belakang. 

Halal bi Halal 

Salah satu istilah yang 'super aneh' di telinga dunia Islam tapi sangat akrab di telinga kita 

adalah istilah halal bi halal. Semua orang arab yang datang ke Indonesia pasti dahinya 
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berkerut sepuluh lipatan kalau mendengar istilah ini. Istilah itu tidak pernah tercantum kamus 

arab mana pun yang pernah ditulis di muka bumi ini. 

Entah siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah ini. Tapi tak ada satu pun hadits atau 

bahkan kitab yang menjelaskan hal ini. Ini khas Indonesia, sangat Indonesia sekali... 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Niat Puasa Harus Tiap Malam atau di Awal Ramadhan Saja? 

Assalamu 'aikum wr. wb. 

Saya mendengar bahwa syarat sah puasa adalah berniat pada tiap malam sebelum masuk 

waktu puasa. Yang jadi pertanyaan saya, apakah memang harus niat itu harus dilakukan setiap 

malam? Atau bisa dilakukan di awal ramadhan saja? Adakah pendapat yang berbeda dalam 

masalah ini? 

Demikian pak Ustadz, sebelumnya kami ucapkan terima kashi. 

Wassalam 

Ahmad Miftah 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Niat puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum masuk waktu shubuh. Istilah yang sering 

digunakan adalah tabyitunniyah, atau memabitkan niat. Maksudnya, di malam hari seseorang 

sudah harus berniat bahwa besoknya dirinya akan melaksanakan puasa. 

Namun yang perlu diketahui, ketentuan tabyitunniyyah ini hanya berlaku pada puasa wajib 

saja, seperti puasa Ramadhan, puasa nadzar, puasa qadha' dan puasa kaffarah saja. Sedangkan 

puasa-puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa ayyamul biiydh, puasa 6 hari bulan 

Syawwal dan seterusnya, tidak membutuhkan tabyitunniyah. Sehingga asalkan seseorang 

belum sempat makan dan minum sejak pagi, lalu tiba-tiba terbetik keinginnan untuk berpuasa, 

dia bisa langsung berpuasa. 

Tinggal masalahnya, apakah niat puasa di bulan Ramadhan itu harus dilakukan tiap malam, 

ataukah bisa dilakukan hanya di malam pertama Ramadhan saja. Untuk menjawab masalah 

ini, rupanya para ulama berbeda pendapat. 

1. Jumhur Ulama: Harus Setiap Malam  

Menurut jumhur ulama, niat itu harus dilakukan pada setiap malam yang besoknya kita akan 

berpuasa secara satu per satu. Tidak bisa digabungkan untuk satu bulan. 

Logikanya, karena masing-masing hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah dan tidak satu 

paket yang menyatu. Buktinya, seseorang bisa berniat untuk puasa di suatu hari dan bisa 

berniat tidak puasa di hari lainnya. 
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Oleh karena itu, jumhur ulama mensyaratkan harus ada niat meski tidak perlu dilafazkan pada 

setiap malam hari bulan ramadhan. Tanpa niat tiap malam, maka puasa menjadi tidak sah 

untuk dilakukan, lantaran seseorang tidak berniat puasa. 

2. Kalangan Fuqaha Al-Malikiyah: Boleh Niat Untuk Satu Bulan  

Sedangkan kalangan fuqaha dari Al-Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada dalil nash yang 

mewajibkan untuk tiap malam melakukan niat yang terpisah. Bahkan bila mengacu kepada 

ayat Al-Quran Al-Kariem, jelas sekali perintah untuk berniat puasa satu bulan secara langsung 

dan tidak diniatkan secara hari per hari. 

Ayat yang dimaksud oleh Al-Malikiyah adalah: 

…Siapa yang menyaksikan bulan (Ramadhan) itu hendaklah dia berpuasa…(QS. Al-Baqarah: 

185) 

Menurut mereka, ayat Al-Quran Al-Kariem sendiri menyebutkan bahwa hendaklah ketika 

seorang mendapatkan bulan itu, dia berpuasa. Dan bulan adalah ism untuk sebuah rentang 

waktu. Sehingga berpuasa sejak hari awal hingga hari terakhir dalam bulan itu merupakan 

sebuah paket ibadah yang menyatu, tidak terpisah-pisah. 

Dalam hal ini mereka membandingkannya dengan ibadah haji yang membutuhkan masa 

pengerjaan yang berhari-hari. Dalam haji tidak perlu setiap hari melakukan niat haji. Cukup di 

awalnya saja seseorang berniat untuk haji, meski pelaksanaannya bisa memakan waktu 

seminggu. 

Demikian perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka buat kita, rasanya tidak ada 

salahnya bila kita melakukan ikhtiyat, dengan cara kita berniat di awal Ramadhan untuk 

berpuasa sebulan, sebagaimana pendapat para ulama mazhab Malikiyah. Namun jangan lupa 

setiap malam untuk berniat lagi, demi memenuhi ijtihad jumhur ulama. Kalau seandainya 

terlupa, setidaknya sudah berniat di awal Ramadhan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Membatalkan Puasa untuk Berjima' 

Assalaamu'alaikum Wr. Wb. 

Ustadz, langsung saja. Mengenai bahwa berjima saat berpuasa dapat dilakukan jika suami dan 

isteri, keduanya sedang dalam kondisi udzur, sehingga mereka tidak terkena kaffarat.yang jadi 

pertanyaannya, "apakah seorang suami bisa dianggap udzur karena perjalanan jauh jika dia 

mengunjungi isterinya yang kebetulan berada di lain pulau dan memakan perjalan udara 

kurang lebih 2, 5 jam?" 

Ane Harap bisa mendapatkan jawabannya pekan pekan ini karena kebetulan masalah tersebut 

adalah masalah pribadi dan awal ramadhan ini ane akan mengunjungi isteriyang kebetulan 

sedang bertugas di tempat yang jauh dan ketemu hanya sebulan sekali. 

Afwan jika ada yang salah dan Jazakaumulloh khoiron katsir atas jawabannya. 

Wassalaamu'alaikum Wr Wb. 

Al Faqr 



http://www.eramuslim.com Disusun Oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                      447 
 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Salah satu tindakan yang sangat tidak disukai adalah merusak kehormatan bulan Ramadhan 

dengan cara membatalkan puasa dengan sengaja. Di mana pembatalan itu dilakukan tanpa 

latar belakang udzur yang dibenarkan secara syar'i dan seseorang secara sadar dan sengaja 

membatalkan puasanya. 

Tindakan itu termasuk dosa besar di sisi Allah SWT dan karena itu dikenakan sanksi, selain 

mengqadha juga membayar fidyah menurut sebagian ulama. Bahkan dikatakan bahwa 

menyengaja berbuka puasa di siang hari tanpa udzur syar'i, tidak akan terbayar dosanya meski 

dengan berpuasa sepanjang masa. 

Siapa yangmembatalkan puasa 1 hari di bulan Ramadhan tanpa rukhshah (keringanan) atau 

sakit, tidak akan tergantikan walaupun dengan puasa selamanya, meski dia berpuasa. (HR 

Tirmizy, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai) 

Dan akan lebih parah lagi apabila pembatalan puasa itu dilakukan dengan cara berjima'.Dan 

kaffaratnya adalah dengan membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau 

memberi makan 60 miskin. 

Sebelum Jima' Membatalkan Puasa Terlebih Dahulu 

Permasalah ini memang didekati dengan 2 pendekatan yang berbeda oleh para ulama. Boleh 

kita bilang, setidaknya ada 2 versi pendapat. 

1. Pendapat Jumhur 

Jumhur ulama, dalam hal ini mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, selain 

Asy-Syafi'iyah sepakat mengatakan bahwa membatalkan puasa terlebih dahulu untuk tujuan 

berjima' di siang hari bulan Ramadhan tetap terkena kaffarah ghalizhah. 

Kaffarah Ghalizhah adalah kaffarah yang kita kenal, yaitu memerdekakan budak, atau puasa 2 

bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. 

Bagi mereka, pokoknya berjima' di bulan Ramadhan itu haram dan mendatangkan kaffarah, 

baik dilakukan dalam keadaan berpuasa atau pun tidak. Keduanya sama saja. Tidak ada 

perbedaan. 

Selain itu, membatalkan puasa tanpa udzur syar'i juga merupakan dosa yang teramat besar, 

sebagaimana hadits di atas. 

2. Pendapat Asy-Syafi'iyah 

Yang sedikit berbeda dalam hal ini adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam mazhab ini, agar 

seseorang terkena kaffrat ghalizhah, diperlukan 14 syarat: 

1. Sudah sejak malam berniat puasa. Maka bila sejak malam tidak berniat puasa, lalu siangnya 

melakukan jima', tidak ada kewajiban kaffarah ghalizhah. 

2. Sengaja melakukan jima'. Seandainya dilakukan karena lupa, juga tidak ada kewajiban 

kaffrah ghalizhah. 

3. Tidak terpaksa atau dipaksa. Maka seorang yang dipaksa untuk melakukannya tidak 

diwajibkan kaffarah ghalizhah. 
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4. Tahu keharaman jima' di siang hari Ramadhan. Seorang yang baru masuk Islam dan belum 

tahu apa-apa ketentuan ini lalu melakukan jima' di siang hari Ramadhan, terlapas dari kaffarah 

ghalizhah. 

5. Jima' dilakukan pada saat puasa di bulan Ramadhan. Seadainya dilakukan pada saat puasa 

selain Ramadhan, maka tidak ada kaffarah ghalizhah. 

6. Puasanya dirusak secara langsung oleh jima', bukan dengan dibatalkan terlebih dahulu 

dengan makan atau minum. Sehingga bila sebelum berjima', pasangan itu sama-sama makan 

dan minum untuk membatalkan puasa, maka dalam mazhab ini keduanya tidak diwajibkan 

membayar kaffarah ghalizhah. 

7. Keadaannya berdosa dengan jima' tersebut, maka anak kecil yang berpuasa lalu berjima', dia 

disebut tidak berdosa karena belum baligh, maka tidak ada kaffarah ghalizhah atas dirinya. 

Demikian juga tidak berlaku untuk orang yang musafir dan tidak ada kewajiban atas dirinya 

untuk berpuasa, lalu dia melakukan jima'. 

8. Dirinya yakin bahwa puasanya itu sah sebelum berjima'. Sedangkan orang yang ragu-ragu 

apakah puasanya sah atau tidak sebelum berjima', maka tidak ada kaffarah ghalizhah. 

9. Tidak dalam keadaan salah, misalnya berjima' dengan menyangka masih malam, ternyata 

sudah masuk waktu shubuh. Dalam kasus itu, jima' yang dilakukan tidak mewajibkan 

kaffarah. 

10. Tidak menjadi gila atau meninggal setelah jima'. Karena gila dan meninggal akan 

membatalkan kewajiban kaffarah ghalizhah. 

11. Jima' yang dilakukannya datang dari dirinya sendiri. Seandainya ada wanita memaksa 

berjima' tanpa keinginan apapundari dirinya, maka tidak termasuk diwajibkan membayar 

kaffarah. 

12. Jima' itu terjadi dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. 

13. Jima' itu dilakukan pada faraj wanita, termasuk dubur (anus). Sedangkan bila bukan pada 

faraj wanita dan dubur, seperti tangan dan anggota tubuh lainnya, tidak termasuk jima'. 

Termasuk jima' meski yang disetuuhui mayat wanita atau hewan. Dan termasuk jima' adalah 

liwath, yaitu seks ala para homoseksual dan lesbian. 

14. Yang diwajibkan membayar kaffrah hanya yang laki-laki, sedangkan perempun tidak 

diwajibkan. 

Demikian sedikit penjelasan tentang perbedaan ulama dalam masalah ini. Yang pasti, semua 

sepakat bahwa membatalkan puasa secara sengaja tanpa alasan udzur syar'i adalah perbuatan 

dosa besar. Semua sepakat hal itu. Mereka hanya berbeda pendapat, apakah ada kewajiban 

kaffarah atau tidak dalam kasus ini. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Amalan Sunnah dan Anjuran di Bulan Ramadhan 

Assalamu 'alaikum wr wb.  

Pak Ustadz yang saya hormati, sebelumnya saya sekeluarga mengucapkan selamat datangnya 

bulan Ramadhan, mohon maaf lahir batin. 

Pak Ustadz, Ramadhan sudah menjelang, mohon nasehat dari ustadz terutama dengan amal-

amal ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan selama bulan Ramadhan ini. 

Semoga bisa menjadi bekal bagi saya sekeluarga dalam meraih keutamaan yang banyak di 

bulan suci ini. 

Terima kasih ustadz, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT. 

Micheal 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabrakatuh,  

Semoga Anda sekeluarga juga dilindungi Allah SWT dan diterima pahala puasa dan ibadah-

ibadah lainnya di bulan Ramadhan nanti. 

Terkait dengan permintaan anda, barangkali sedikit di antara bentuk ibadah atau pekerjaan 

yang disunnahkan dalam berpuasa sebagaimana petunjuk dari dari Rasulullah SAW yang 

dapat kami sampaikan di halaman maya adalah sebagai berikut: 

1. Makan sahur dengan mengakhirkannya 

Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demiian, tanpa sahur 

pun puasa tetap boleh. 

غحشٔا بٌ ر ٙ ف شكخ انَغحٕس ف  ث

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Makan Sahurlah, karena sahur itu 

barakah”. (HR Bukhori 1923 dan Muslim 1095). 

Dasarnya lainnya adalah hadits berikut ini dengan sanad jayyid. 

Dari al-Miqdam bin Ma„dikarb dari Nabi SAW. Bersabda, Hendaklah kamu makan sahur 

karena sahur itu makanan yang diberkati.(HR An-Nasa„i: 4/146). 

Makan sahur itu menjadi barakah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh 

yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. 

Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu 

tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya buat mereka yang terlambat bangun 

hingga mendekati waktu subuh. Tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saja. Maka tetap 

disunahkan sahur meski hanya dengan segelas air putih saja. Karena dalam sahur itu ada 

barakah. 

غحٕس خ، ان شك ال ث ٕ رَذػِٕ، ف غشع أٌ ٔن بٌ يبء، عشػخ أحذكى ٚ هلل ف ّز ا ك الئ هٌٕ ٔي ظ ٚ 
ٗه ٍ ػ زغحشٚ ً  ان
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Dari Abi Said al-Khudri RA. “ Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya 

dengan seteguk air. Sesungguhnya alah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang 

yang sahur. (HR Ahmad: 3:12) 

Disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh. 

ال ضال  ٙز ر ٛش أي خ هٕا يب ث فطش ػغ غحٕس ٔأخشٔا ان  ان

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. dengan riwayat marfu`, ”Umatku masih dalam kebaikan selama 

mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur.(HR Ahmad: 1/547)” 

Di dalam sanad hadits ini adalah Sulaiman bin Abi Utsman yang majhul. 

2. Berbuka dengan menyegerakannya 

Disunnahkan dalam berbuka puasa untuk menta„jil atau menyegerakan berbuka sebelum shalat 

Maghrib. Meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. 

ال ضال  ُبط ٚ ٛش ان خ ٕاػظ يب ث فطش ن  يبء يٍ َحَغٕاد َحَغب ان

Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda, ”Umatku masih dalam kebaikan selama 

mendahulukan berbuka.”(HR Bukhari 1957 dan Muslim 1058) 

بٌ عٕل ك هلل س هلل طّهٗ ا ّٛ ا ه هى ػ ع فطش ٔ ٗه ٚ جم ُسَطجبد ػ ، أٌ ل ٙه ظ بٌ ٚ ى ف  ن
ٍك جبد ر ًَشاد، سط بٌ فَز ى ف ٍك ن ًشاد ر  ر

Dari Anas RA. Berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan ruthab (kurma muda) 

sebelum shalat. Bila tidak ada maka dengan kurma. Bila tidak ada maka dengan minum air. 

(HR Abu Daud, Hakim dan Tirmizy) 

3. Berdoa ketika berbuka 

Disunnahkan membaca do„a yang ma„tsur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena 

do„a orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak. 

ى ظبئ ه ُذ ن طشِ ػ  الُرشد دػٕح ف

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Bagi orang 

yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tak akan ditolak.. (HR Tirmidzy) 

Sedangkan teks doa yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain 

ى ٓه ٙ ان ك اَ طًذ، ن ٗه  ك ٔػ طشد، سصل ٛك أف ه هذ، ٔػ ٕك ك ر ُذ، ٔث  آي

Ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki dari-Mu aku berbuka". Doa ini 

didasarkan oleh sebuah hadits mursal riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqy. 

ْت ًؤ، ر ظ هذ ان ز ؼشٔق، ٔاث جذ ان ش ٔص شبء اٌ األع هلل  ٗ ا ؼبن  ر

“Telah hilang haus dan telah basah tenggorakan dan telah pasti balasan Insya Allah.” 

Lafaz doa ini didasarkan atas hadits Abu Daud 2358 dan An-Nasa`i 3329 serta Al-Hakim: 

1/422) 
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4. Memberi makan orang berbuka 

Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya 

sangat besar sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya 

mampu memberi sabutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat 

memberi makanan yang cuup dan bisa mengenyangkan perutnya.Sabda Rasulullah SAW:  

بٌ طبئًًب فَطش يٍ ّن ك ضم  ٛش أعشِ، ي ّ غ ال أَ ى أعش يٍ ُُٚمض  ظبئ شٙء ان  

Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat 

pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari 

pahalanya. (HR At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaemah). 

5. Mandi 

Disunnahkan untuk mandi baik dari janabah, haidh atau nifas sebelum masuk waktu fajar. 

Agar berada dalam kondisi suci saat melakukan puasa dan terlepas dari khilaf Abu Hurairah 

yang mengatakan bahwa orang yang berhadats besar tidak syah puasanya. 

جح يٍ ط ال عُجًب أ طٕو ف ّن   

Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah (HR 

Bukhari) 

Meski demikian, menurut jumhur ulama apabila seseorang sedang mengalami junub dan 

belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya syah. Namun hadit 

ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan junub adalah seseorang meneruskan jima' setelah 

masuk waktu shubuh. 

بٌ ٙج ك ُ هلل طّهٗ ان ّٛ ا ه هى ػ ع جح ٔ ظ ًبع، يٍ عُجًب ٚ ٛش ع الو، غ ز ى اح زغم، ص غ ٚ 
ظٕو ٚٔ 

Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima„ bukan 

karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa.(HR Muttafaq 'alaihi) 

6. Menjaga lidah dan anggota tubuh 

Disunnahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang 

membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah 

(bergunjing), namimah (menagdu domba), dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai 

membatalkan puasanya, namun pahalanya hilang di sisi Allah SWT. Sedangkan perbuatan itu 

sendiri hukumnya haram baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan. 

ى يٍ ذع ن ٕل ٚ ضٔس ل ؼًم ان ّ، ٔان ٛظ ث ه هلل ف ٙ حبعخ  ذع أٌ ف ّ طؼبيّ ٚ ششاث ٔ 

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan 

perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan 

minumnya (puasanya). (HR Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah) 

Apabila kamu berpuasa, maka jangan berkata keji dan kotor. Bila ada orang mencacinya atau 

memeranginya, maka hendaklah dia berkata, ”Sungguh aku sedang puasa.” 

بٌ ارا ٕو ك طٕو ٚ ى،  ال أحذك ش ف شف ال ٚ ظخت، ٔ بٌ ٚ ًّ ف شبر ّ، أٔ أحذ  بره مم ل ٛ ه  :ف

ٙ ى اَ طبئ  
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Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu melakukan 

rafats dan khashb pada saat berpuasa. Bila orang mencacinya atau memeranginya, maka 

hendaklah dia berkata, "Aku sedang puasa." (HR Bukhari dan Muslim) 

Namun menurut para ulama, mengatakan aku sedang puasa lebih tepat bila dilakukan bila saat 

itu sedang puasa Ramadhan yang hukumya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, 

maka tidak perlu mengatakan sedang puasa agar tidak menjadi riya„. Karena itu cukup dia 

menahan diri dan mengatakannya dalam hati. 

7. Meninggalkan nafsu dan syahwat 

Ada nafsu dan syahawat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati 

wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski 

pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar„i, namun disunnahkan 

untuk meninggalkannya. 

Seperti bercumbu antara suami isteri selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan 

seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk 

mendapatkan keutamaan puasa. 

8. Memperbanyak shadaqah 

Termasuk di antaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada 

famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling 

bagus dalam kebajikan. Dan menjadi paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril as. 

mendatanginya. 

ّ هلل طّهٗ أَ ّٛ ا ه هى ػ ع بٌ ٔ ُبط أعٕد ك ٛش، ان خ بن بٌ ث كٌٕ يب أعٕد ٔك ٚ ٙ ؼبٌ ف  سي
ٍٛ مبِ ح ه م ٚ جشٚ  ع

Adalah Rasulullah SAW orang yang sangat murah dengan sumbangan. Dan saat beliau 

paling bermurah adalah di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR Bukhari dan 

Muslim) 

Adapun hikmah yang bisa di dapat dari perbuatan ini adalah membesarkan hati kaum 

muslimin serta memberikan kegembiraan pada mereka sebagai dorongan untuk beribadah 

kepada Allah SWT. 

9. Menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah 

Disunnahkan untuk memperbanyak mendalami ilmu serta membaca Al-Quran, shalawat pada 

Nabi dan zikir-zikir baik pada siang hari atau malam hari puasa, tergantung luangnya waktu 

untuk melakukannya. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini: 

بٌ م ك جشٚ ٗم ع ه ٙج ٚ ُ هلل طّهٗ ان ّٛ ا ه هى ػ ع ٔ ٙ هخ كم ف ٛ ؼبٌ، يٍ ن  سي
عّ ٛذاس مشآٌ ف  ان

Jibril as. mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan 

mengajarkannya Al-Qur‟an.(HR Bukhari dan Muslim) 

10. Beri‘tikaf 

Disunnahkan untuk beri„tikaf terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Salah satunya 

untuk mendapatkan pahala lailatul qadar yang menurut Rasulullah SAW ada pada malam-

malam 10 terakhir bulan Ramadhan. 
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ذ بن شخ ل بٌ :ػبئ ٙج ك ُ هلل طّهٗ ان ّٛ ا ه هى ػ ع ؼشش دخم ارا ٔ ٛب األٔاخش ان ٛم، أح ه  ان

مظ شذ أْهّ، ٔأٚ ئضس ٔ ً  ان

Aisyah RA berkata, ”Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi SAW 

menghidupkan malam, membangunkan keluarganya (isterinya) dan meninggalkan isterinya 

(tidak berhubungan suami isteri).(HR Bukhari dan Muslim) 

Juga disunnahkan untuk membaca pada lailatul qadar doa berikut: 

Ya Allah, Sungguh Engkau mencintai maaf maka maafkanlah aku. 

11. Shalat Tarawih, Tahajjud dan Witir 

Selain ibadah di atas, tentunya yang sangat penting dan jangan sampai terlewat adalah shalat 

tarawih, tahajjud, witir dan lainnya. Namun khusus tentang shalat tarawih ini rasanya kami 

sudah beberapa kali mengangkatnya di halaman ini. Silahkan browsing di eramuslim untuk 

mendapatkan informasi tentang shalat tarawih. 

Demikian, semoga pandungan sederhana ini bisa mendorong kita untuk meraih keutamaan 

Ramadhan yang belum tentu di tahun depan kita masih diberi umur oleh Allah SWT. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa dan Produktifitas 

Assalamu 'alaikum pak Ustadz,  

Begitu sering kita dapati sebagian umat Islam yang banyak tidur di siang hari bulan 

Ramadhan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban kerja dan merusak disiplin yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

Mohon dijelaskan pak Ustadz, apakah memang demikian ketentuannya dari segi syariah, yaitu 

bahwa di bulan Ramadhan memang waktunya untuk banyak tidur dan mengurangi kerja serta 

produkfitas. Adakah hal itu memang dibenarkan syariah? 

Hal ini penting karena yang saya dapati dari kebanyakan teman-teman memang suka tidur di 

siang hari bulan Ramadhan dengan alasan malamnya tarawih, tahajud, bangun sahur dan 

seterusnya. 

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban ustadz 

Wassalam 

H Bondan 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Memang benar apa yang anda sampaikan bahwa salah satu cara penyikapan yang perlu 

dikoreksi dari kebanyakan umat Islam adalah masalah banyak tidur di kala puasa. Seolah-olah 

datangnya bulan Ramadhan menjadi legitimasi untuk memperbanyak jam tidur siang. Walau 
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pun hal itu terjadi pada jam-jam kerja sehingga menjadikan jam kerja di bulan Ramadhan 

menjadi kurang produktif. 

Hal seperti itu bisa kita lihat dari pemandangan yang kita lihat di masa sekarang ini, di siang 

hari bulan Ramadhan, di mana masjid-masijd dipenuhi oleh tubuh-tubuh bergelimpangan 

untuk tidur di jam-jam produktif. Sayangnya melakukan hal itu dengan alasan karena 

malamnya melakukan shalat malam atau karena bangun sahur. 

Namun benarkah syariat Islam mendisain seperti itu? Mari kita lakukan sedikit kajian. 

Jadwal Shalat Malam 

Sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh, shalat malam tidak hanya dianjurkan di dalam bulan 

Ramadhan saja, tetapi di luar Ramadhan pun sama juga dianjurkan. Rasulullah SAW dan para 

shahabat terbiasa bangun di tengah malam dan melakukan qiyamullail, bukan hanya di bulan 

Ramadhan saja tetapi juga di luar bulan Ramadhan. 

Namun kita juga tahu bahwa pada siang hari, Rasulullah SAW dan para shahabat tetap bekerja 

di siang hari dan tetap produktif dalam kerjanya.Hal itu dibuktikan dengan begitu banyaknya 

prestasi dan kemenangan yang mereka raih selama bulan Ramadhan. 

Lalu apa rahasianya? 

Ada banyak hal yang menyebabkannya. Tetapi ada salah satu bahan pemikiran yang 

barangkali berguna untuk kita renungkan. 

Begini, kalau kita teliti nash-nash tentang jadwal siklus kehidupan yang dijalankan oleh 

Rasulullah SAW dan para shahabat, ternyata memang ada sedikit perbedaan cara puasa dan 

ibadah antara kita. 

Ternyata Rasulullah SAW tidak tidur sebelum shalat 'Isya namun tidak suka berbicara 

(begadang) setelah shalat 'Isya'. Dan itu banyak dijelaskan dalam banyak riwayat. Lalu apa 

yang bisa kita tarik kesimpulan dari hal ini? 

Seandainya kita di masa sekarang ini menerapkan konsep jadwal siklus kehidupan seperti 

dalam riwayat di atas, mungkin hasilnya akan berbeda. Cobalah setelah shalat Isya' jam 19.00 

atau jam 20.00 malam, kita langsung tidur, tidak nonton TV atau mengerjakan hal-hal lain. 

Maka kalau kita hitung-hitung, ternyata kita akan tidur lebih awal dari biasanya. Dengan tidur 

di waktu sesiang itu, kalau seandainya di tengah malam kira-kira jam 02.00 atau jam 03.00 

malam kita bangun untuk tahajjud, secara matematis jam tidur kita sudah sangat cukup. Sudah 

sekitar 7 jam lamanya. Dan tidak ada lagi alasan untuk mengantuk, baik setelah shubuh atau 

pun di siang hari. 

Sayangnya, justru yang sering kita lakukan justru sebaliknya. Kita terbiasa tidur larut malam. 

Setelah shalat 'Isya' kita sering masih keluyuran ke sana kemari, atau bahkan malah belum tiba 

di rumah. 

Lalu anggaplah kita tidur jam23.00 atau jam 24.00 malam, lalu kita ingin bangun shalat 

tahajjud atau bangun sahur, secara matematis ternyata kitabaru tidur selama 2 atau 3 jam saja. 

Secara perhitungan manusiawi normal umumnya, sangat logis kalau tubuh kita minta 

tambahan jam tidur di siang hari, entah ba'da shubuh atau pun ba'da shalat Dzhuhur. 

Padahal kalau kita bisa atur jadwal seperti di atas, insya Allah tidak akan ada masalah dengan 

jadwal tidur dan istirahat. 
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Jadwal Sahur Yang Tepat 

Sebagian dari kita ada yang menjadikan bangun malam untuk makan sahur sebagai penyebab 

untuk dimakluminya tidur di siang hari. Padahal kalau mau ikut sunnah Rasulullah SAW, 

seharusnya bangun sahur tidak perlu dijadikan alasan untuk mengantuk di siang hari. 

Sebab yang disunnahkan ketika makan sahur itu adalah yang semakin dekat dengan waktu 

shubuh. Katakanlah 15 menit sebelum masuk waktu shubuh sampai setengah jam. Dengan 

demikian, kalau ada jam tidur malam kita yang terambil untuk sahur, paling banyak hanya 30 

menit saja. Dan seandainya kita tidur agak awal setengah jam, maka hitung-hitungannya akan 

sama saja. 

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidur di siang hari. Karena jam tidur malam 

kita praktis tidak ada yang berkurang. Kecuali hanya beberapa menit saja. 

Sebaliknya, kalau kita sudah bangun sejak jam 2 malam untuk sahur dan kemudian setelah itu 

tidak tidur lagi sampai shubuh, pastilah siangnya kita akan mengantuk. Sebab secara 

perhitungan manusiawi, tubuh kita masih kekurangan jam tidur. 

Masalah Cara Pandang 

Tetapi yang paling serius menyebabkan kebanyakan umat Islam tidur di siang hari bulan 

Ramadhan dan menjadi tidak produktif adalah masalah cara pandang yang keliru. 

Selama ini, seolah semua pihak menjadi maklum kalau siang hari bulan Ramadhan itu tidak 

produktif. Mereka maklum karena malam hari digunakan untuk ibadah dan juga makan sahur. 

Padahal cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya benar. Buktinya, segudang prestasi umat di 

masa lalu terjadi di bulan Ramadhan. Kalau mereka kerjanya hanya 'molor' dan bermalas-

malasan di siang hari, mustahil prestasi dan kemenangan demi kemenangan bisa diraih. 

Tetapi sekali lagi, masalahnya memang ada pada cara pandang yang keliru. Selama cara 

pandang keliru itu masih bersemayam di otak kita, maka selama itu pula kita aka kehilangan 

jam-jam produktif di siang hari selama bulan Ramadhan. 

Sejarah Prestasi Umat Islam di dalam Bulan Ramadhan 

Bahkan ada begitu banyak catatan sejarah tentang prestasi umat Islam yang terjadi di bulan 

Ramadhan. Di antaranya: 

 Perang Badar Kubra terjadi pada 17 di bulan Ramadhan tahun 2 hijriyah  

 Fathu Makkah terjadi tanggal 21 bulan Ramadhan tahun ke-8 hijriyah  

 Tersebar agama Islam pertama kali di negeri Yaman terjadi di bulan Ramadhan tahun 

ke-10 hijriyah  

 Perang Zallaqah terjadi pada bulan Ramadhan, tanggal 25 tahun 479 hijriyah  

 Perang 'Ain Jalut terjadi pada tanggal 15 Ramadhan tahun 658 hijriyah  

 Islam masuk ke Spanyol pertama kali pada 28 Ramadhan tahun 92 hijriyah, di tangan 

Thariq bin Ziyad  

Dan sebenarnya masih banyak lagi berbagai prestasi umat Islam yang tercatat dengan tinta 

emas sejarah, di mana semua terjadi justru di dalam bulan Ramadhan. 

Wasslamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Hal-Hal yang Membolehkan Tidak Puasa 

Assalamu 'alaikum wr. Wb. 

Mohon pak Ustadz jelaskan tentang hal-hal apa saja yang menurut syariah seseorang dianggap 

boleh untuk tidak berpuasa Ramadhan. 

Terima kasih, wassalam 

H. Asrul 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Dalam keadaan tertentu, syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah 

bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari 

keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa. 

1. Safar (perjalanan)  

Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini 

didasari oleh Firman Allah SWT: 

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain 

(QS Al-Baqarah: 85)  

Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak 

dibolehkannya qashar dalam shalat, yaitu 47 mil atau 89 km. Sebagian ulama mensyaratkan 

bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa (waktu shubuh). Jadi bila 

melakukan perjalanan mulai lepas Maghrib hingga keesokan harinya, bolehlah dia tidak puasa 

pada esok harinya itu. 

Namun ketentuan ini tidak secara ijma„ disepakati, karena ada sebagian pendapat lainnya yang 

tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka. 

Misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan tiga hari tiga 

malam. Sebagian mengatakan jarak perjhalan dua hari. Bahkan ada yang juga mengatakan 

tidak perlu jarak minimal seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim. 

Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan itu 

tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu 

memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Demikian pendapat Abu Hanifah, Asy-

Syafi`i dan Malik. 

Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa berbuka dalam perjalanan lebih utama. Berbeda 

dengan keringanan dalam menjama„ atau mengqashar shalat di mana menjama„ dan 

mengqashar lebih utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya. 

Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. 

Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits 

Rasulullah SAW: 

Dari Abi Said al-Khudri RA. Berkata, ”Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW di 

bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. …Mereka 

memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik.” (HR Muslim: 

1117, Ahmad: 3/12 dan Tirmizy: 713)  
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2. Sakit  

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau 

kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan 

masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah 

sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil 

kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan 

fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. 

3. Hamil dan Menyusui  

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib 

menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh 

dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. 

 Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan 

kewajiban menggadha„ (mengganti) di hari lain.  

 Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka 

dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah.  

 Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan 

orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha„, mereka wajib 

membayar fidyah.  

Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi„i RA. Namun ada juga para ulama 

yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya 

karena khawatir akan kesehatan/ kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup 

mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak 

yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, 

juga membayar fidyah. 

4. Lanjut Usia  

Orang yang sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi 

berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah 

hari yang ditinggalkannya itu. Firman Allah SWT 

“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi 

makan orang miskin.” (QS Al-Baqarah)  

5. Lapar dan Haus yang sangat  

Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan makan 

atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata membahayakan 

keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang 

sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan 

seseorang untuk makan atau minum. 

Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum. Karena 

keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar kesulitan maka 

semakin besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, 

maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan. 

Allah SWT telah berfirman: 

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173). 
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Ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi: 

Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas (ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih 

berat). Dan bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit (sulit), maka hukumnya menjadi 

luas (ringan).  

Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya (ukuran berat ringannya) 

6. Dipaksa atau Terpaksa  

Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa di mana dia tidak mampu untuk 

menolaknya, maka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Karena semua itu diluar niat dan 

keinginannya sendiri. 

Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain yang 

membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu beresiko pada hal-hal yang 

mencelakakannya seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya. Ada juga kondisi di mana 

seseorang terpaksa berbuka puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika 

ada kebakaran, wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang tenggelam. 

Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasa, maka hal itu dibolehkan 

selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkan berbuka. Namun 

tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain. 

7. Pekerja Berat 

Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang membutuhkan 

tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus menahan lapar dalam waktu yang lama. 

Seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti dan pekerja kasar lainnya. 

Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka kepada mereka diberi 

keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain. 

Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa serta makan sahur seperti biasanya. Pada 

siang hari bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan puasa. 

Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka. Namun wajib 

menngganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan puasa dengan tidak makan di 

tempat umum. Selain itu yang bersangkutan harus mengupayakan untuk menyiapkan diri agar 

bisa berpuasa Ramadhan sejak setahun sebelumnya. 

Misalnya dengan menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi nafkahnya selama 

bulan Ramadhan di mana dia tidak bekerja. Sehingga dia bisa ikut berpuasa bersama-sama 

dengan umat Islam di bulan Ramadhan dengan libur bekerja dan hidup dari uang yang 

ditabungnya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Tradisi Bermaafan Sebelum Puasa 

Assalamualaikum wr wb ustadz,  

Pertanyaan saya sebagai berikut: 

Apakah bermaaf-mafan sebelum memasuki bulan Ramadhan sejalan dengan Hadis Rosululloh 

SAW? Bila ya, bisa ustadz tolong jelaskan dengan hadisnya. 

NHLB 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sepanjang apa yang kami ketahui, sampai saat ini -wallahu a'lam- kami masih belum 

menemukan nash hadits yangmenyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan atau 

mencontohkan kita untuk saling bermaafan, khususnya pada saat menjelang masuknya bulan 

Ramadhan. 

Entahlah barangkali ada ustadz atau ulama hadits yang menemukan dalilnya. Tentu kalau ada 

dan shahih serta eksplisit redaksinya, kita pun perlu untuk melakukannya. 

Adapun bermaaf-maafan secara umum, tidak terkait dengn masuknya bulan Ramadhan, sudah 

tidak perlu dipermasalahkan lagi. Begitu banyak dalil untuk meminta maaf dan memberi maaf. 

Salah satunya adalah firman Allah SWT berikut ini: 

َٔاْطَفُحْٕا َفبْػُفْٕا َٙ َحَزٗ  ُّ َْٚؤِر ِِ انّه ٌَ ِثَؤْيِش َّ ِا ٍْٙء ُكِم َػَهٗ انّه  َلِذٌٚش َش

Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah: 109) 

Demikian juga di dalam ayat lain disebutkan bahwa memaafkan orang lain adalah sifat orang 

bertaqwa. Sementara tujuan kita berpuasa adalah juga agar kita menjadi orang yang bertaqwa. 

ََٔعبِسُػْٕا ََٔعٍَُخ ُكْىَسِة ِيٍ َيْغِفَشٍح ِاَنٗ  َٓب  َٔاُد َػْشُػ ًَب َٔاأَلْسُع انَغ ٍَ ُأِػَذْد  ًَُزِمَُٛبَنِزٚ ٌَ ِنْه  ِفٙ ُُِٚفُمٕ
َٔانَؼَشاء انَغَشاء  ٍَ ًِٛ َٔاْنَكبِظ َْٛظ  ٍَ اْنَغ َٔاْنَؼبِفٛ  ٍِ ُّ انَُبِط َػ َٔانّه ٍَ ُِٚحُت  ًُْحِغُِٛ  اْن

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang 

yang menafkahkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.(QS. Ali Imran: 132-133) 

Di dalam ayat lain, disebutkan bahwa memaafkan kesalahan orang lain itu mendekatkan kita 

kepada sifat taqwa. Dan taqwa adalah tujuan dari kita berpuasa. 

ََٔأٌ َٕٖ َأْلَشُة َرْؼُفْٕا   ِنهَزْم

Dan memberi maaf itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al-Baqarah: 237) 

Memaafkan kesalahan orang lain adalah sebuah ibadah yang mulia. Dan sebagai muslim, 

Allah SWT telah mewajibkan kita untuk memberi maaf kepada orang lain. Sehingga hukum 

memberi maaf itu adalah wajib 'ain, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini: 

َٕ ُخِز َْٔأُيْش اْنَؼْف ََٔأْػِشْع ِثبنُؼْشِف   ٍِ ٍَ َػ ِْهٛ  اْنَغب
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Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah 

dari pada orang-orang yang bodoh.(QS. Al-A'raf: 199) 

Selain itu, memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah itu akan diganjar oleh 

Allah SWT dengan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. 

َْٛؼُفٕا َْٔن َْٛظَفُحٕا  َْٔن ٌَ أاَل  ٌْ ُرِحُجٕ  َنُكْى اهلُل َْٚغِفَش أ

Dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa 

Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-

Nuur: 22) 

Meski pun seorang yang dizalimi dibenarkan untuk membalas, namun memaafkanjauh lebih 

baik, di mana Allah akan memberi ganjaran dan pahalatersendiri. 

ََٔعَضاء َٓب َعَِٛئٌخ َعَِٛئٍخ  ٍْ ِيْضُه ًَ ََٔأْطَهَح َػَفب َف  ُِ ِّ َػَهٗ َفَؤْعُش ُّ انَه ٍَ ُِٚحُت َنب ِاََ ًِٛ  انَظبِن

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa mema'afkan 

dan berbuat baik maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 

yang zalim.(QS. Asy-Syura: 40) 

Even untuk Saling Memaafkan 

Secara umum saling bermaafan itu dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu even 

Ramadhan atau Idul Fithri. Karena memang tidak ada hadits atau atsar yang menunjukkan ke 

arah sana. 

Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, mengapa sampai muncul trend demikian, salah satu 

analisanya adalah bahwa bulan Ramadhan itu adalah bulan pencucian dosa. Sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW tentang hal itu. 

شح َأثٙ ػٍ ْشٚ  ٌَ عٕل أ هلل س ٍْ :َلبَل ، ا ٌَ َلبَو َي َٔاْحِزَغبثًب اًٚبًَب َسَيَؼب ُّ ُغِفَش  ٍْ َرَمَذَو َيب َن ِّ ِي َِْج  َر

ِّ يزفٌك ْٛ  َػَه

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menegakkan Ramadhan 

dengan iman dan ihtisab, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu. (HR 

Bukhari dan Muslim) 

Kalau Allah SWT sudah menjanjikan pengampunan dosa, maka tinggal memikirkan 

bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab dosa yang bersifat langsung kepada 

Allah SWT pasti diampuni sesuai janji Allah SWT, tapi bagaimana dengan dosa kepada 

sesama manusia? 

Jangankan orang yang menjalankan Ramadhan, bahkan mereka yang mati syahid sekalipun, 

kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain, tetap belum bisa masuk surga. Oleh karena 

itu, biar bisa dipastikan semua dosa terampuni, maka selain minta ampun kepada Allah di 

bulan Ramadhan, juga meminta maaf kepada sesama manusia, agar bisa lebih lengkap. 

Demikian latar belakangnya. 

Maka meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan 

saling bermafaan menjelang Ramadha, tetapi tidak ada salahnya bila setiap orang 

melakukannya. Memang seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadhan saja, sebab 

meminta maaf itu dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja. 

Idealnya yang dilakukan bukan sekedar berbasa-basi minta maaf atau memaafkan, tetapi juga 

menyelesaikan semua urusan. Seperti hutang-hutang dan lainnya. Agar ketika memasuki 

Ramadhan, kita sudah bersih dari segala sangkutan kepada sesama manusia. 
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Beramaafan boleh dilakukan kapan saja, menjelang Ramadhan, sesudahnya atau pun di luar 

bulan itu. Dan rasanya tidak perlu kita sampai mengeluarkan vonis bid'ah bila ada fenomena 

demikian, hanya lantaran tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. 

Sebab kalau semua harus demikian, maka hidup kita ini akan selalu dibatasi dengan beragam 

bid'ah. Bukankah ceramah tarawih, ceramah shubuh, ceramah dzhuhur, ceramah menjelang 

berbuka puasa, bahkan kepanitiaan i'tikaf Ramadhan, pesantren kilat Ramadhan, undangan 

berbuka puasa bersama, semuanya pun tidak ada dalilnya yang bersifat eksplisit? 

Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa semua orang yang melakukan kegiatan itu sebagai 

ahli bid'ah dan calon penghuni neraka? Kenapa jadi mudah sekali membuat vonis masuk 

neraka? 

Apakah semua kegiatan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan esensial dari ajaran 

Islam? Hanya lantaran dianggap tidak sesuai dengan apa terjadi di masa nabi? 

Kita umat Islam tetap bisa membedakan mana ibadah mahdhah yang esensial, dan mana yang 

merupakan kegiatan yang bersifat teknis non formal. Semua yang disebutkan di atas itu hanya 

semata kegiatan untuk memanfaatkan momentum Ramadhan agar lebih berarti. Sama sekali 

tidak ada kaitannya dengan niat untuk merusak dan menambahi masalah agama. 

Namun kita tetap menghormati kecenderungan saudara-saudara kita yang gigih 

mempertahankan umat dari ancaman dan bahaya bid'ah. Isnya Allah niat baik mereka baik dan 

luhur. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Puasa Masih Ada Sisa Makanan di Mulut, Batalkah? 

Assalamualaikum  

Pak ustadz yang dirahmati Allah SWT 

Saya ingin menanyakan perihal puasa. Kita sudah sikat gigi sebelum adzan subuh, kemudian 

pada pagi hari atau siang hari ternyata masih ada sisa makanan di mulut atau di sela-sela gigi. 

Ini bagaimana Pak Ustadz? Batalkah puasa saya, padahal saya sudah yakin mulut/gigi saya 

sudah bersih dengan sikat gigi sebelum subuh tadi. 

Mohon jawabannya Pak Ustadz. Sebelumnya terimakasih 

Wassalammualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

PS 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seandainya makanan itu tidak ditelan, maka pada dasarnya tidak termasuk kategori makan. 

Sebab batasan 'makan' adalah tenggorokan, bukan mulut. 

Buktinya, kalau seseorang berkumur dengan air untuk berwudhu', selama air tidak tertelan, 

maka puasanya tidak batal. Begitu juga dengan kasus menyikat gigi, tidak membatalkan gigi. 
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Maka bila masih ada sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi di siang hari bulan 

Ramadhan, tidak membatalkan puasa. Selama -tentunya- tidak ditelan. 

Termasuk ke dalam kategori yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan. Indra 

pengecap kita yaitu lidah bisa berfungsi dengan baik untuk merasakan suatu masakan, tanpa 

harus menelan makanan itu. 

Hal ini tentu menguntungkan para ibu yang memasak untuk berbuka puasa. Mereka boleh 

mencicipi rasa makanan itu, tanpa harus batal puasanya. Tentu saja syaratnya adalah makanan 

itujangan ditelan. Kalau ditelan, tentu batal puasanya. 

Kesimpulannya, yang disebut dengan memakan adalah adalah menelan, bukan memasukkan 

makanan ke dalam mulut. 

Menelan Makanan Karena Lupa  

Kasus anda itu bisa berkembang bila anda lupa sedang berpuasa, lalu menelan makanan itu. 

Bagaimana hukumnya? 

Sebenarnya, selama seseorang yang karena lupa lalu makan dan minum pada saat puasa, maka 

hal itu tidak membatalkan puasanya. Dalilnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah 

SAW: 

“Telah diangkat pena dari umat atas apa yang mereka lupa, anak anak dan orang yang 

dipaksa.”  

Pada kali yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda: 

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Siapa yang berpuasa lalu makan dan 

minum karena lupa, maka teruskan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan 

dan minum.” (HR Bukhari: 1923 dan Muslim: 1155).  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Tidak Puasa Ramadhan Tetapi Menjalankan Sholat Tarawih, Apa 

Hukumnya? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb,  

Pak Ustadz, saya sedang hamil & tidak menjalankan puasa ramadhan, apa hukumnya bila saya 

menjalankan sholat tarawih walaupun saya tidak berpuasa ramadhan? 

Mohon jawabannya & terima kasih. 

Wassalam,  

Ayudika 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Wanita yang sedang hamil memang termasuk kalangan yang diberi rukhsah (keringanan) 

untuk tidak menjalankan puasa. Baik karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, atau pun 

karena mengkhawatirkan bayi yang sedang dikandungnya. 

Dalil yang memperbolehkan tidak puasa bagi wanita hamil atau menyusui diqiyaskan dengan 

orang yang sedang sakit dan musafir (orang yang dalam perjalanan). 

Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (dibolehkan 

berbuka dengan mengganti puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang 

lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, (yaitu) 

memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184) 

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya Allah 

memperbolehkan kepada musafir untuk tidak berpuasa, qashar dan jamak sholat. Begitu juga 

bagi orang yang sedang hamil dan menyusui, diperbolehkan tidak berpuasa (H.R. Ahmad dan 

Ashab al-Sunan dari Anas bin Malik). 

Justru sebaiknya wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa apabila puasa tersebut 

mengakibatkan terganggunya kesehatan ibu yang sedang hamil dan janin yang dikandungnya. 

Tidak berpuasa karenahamil dan menyusui adalah alasan yangmaqbul (bisa diterima) oleh 

syariah dan memang diakui oleh para ulama. Sehingga bukan suatu dosa bila seorang ibu yang 

sedang hamil tidak berpuasa. 

Dan tidak berpuasanya orang yang mendapat rukhsah tentu tidak ada kaitannya dengan ibadah 

lainnya. Ibadah lainnya tidak lantas terhalangi hanya lantaran diriya tidak puasa. 

Bahkan ketika seseorang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i sekalipun, ibadah lainnya tetap saja 

tidak terlarang untuk dikerjakan. Meski pun dia berdosa besar karena tidak mengerjakan salah 

satu rukun Islam. Namun dosanya itu tidak lantas menghalangi dirinya untuk melakukan 

ibadah yang lain. 

Karena tiap ibadah itu sudah ada daftar syarat sah-nya tersendiri. Misalnya, agar shalat tarawih 

itu bisa dianggap sah, syaratnya seseorang harus muslim, aqil, baligh, suci dari hadats kecil 

dan besar. Sedangkan ketentuan bahwa seseorang harus mengerjakan pekerjaan wajib sebagai 

syarat syah-nya pekerjaan sunnah, sama sekali tidak ada kaitannya. Sebab masing-masing 

berdiri sendiri-sendiri. Tidak saling mempengaruhi dan juga tidak saling menghalangi. 

Dalilnya adalah ayat yang sudah seringkali kita ulang-ulang: 

ًٍَ ًَْم َف ًْٛشا َرَسٍح ِيْضَمبَل َْٚؼ ََٕيٍ َخ ُْ ًَْم ََٚش ُِ َشًشا َرَسٍح ِيْضَمبَل َْٚؼ  ََٚش

Dan siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, Allah akan melihatnya. Siapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, Allah pun aka melihatnya. (QS. Az-Zalzalah: 7-8) 
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Mimpi Basah Saat Ramadhan 

Assalamualaikum... 

Sebelumnya mohon maaf saya menanyakan hal ini, mungkin kurang sopan. 

Pada saat tidur siang saya mengalami mimpi basah padahal sedang puasa ramadhan. Apakah 

puasa saya batal atau tidak sah atau tidak berpahala? Apa yang harus saya lakukan? 

Mohon penjelasan & petunjuknya, berikut dengan dalil2nya 

Terima kasih.... 

Bowo 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Para ulama sepakat bahwa keluar mani di saat sedang puasa tidak membatalkan, asalkan 

keluarnya bukan disengaja, baik oleh diri sendiri atau pun oleh orang lain. 

Dan sebaliknya, seandainya keluar mani terjadi dengan sengaja, entah dengan masturbasi atau 

pun lewat jima' dengan isteri, maka hukumnya membatalkan puasa. 

Para ulama menyebutkan bahwa termasuk ke dalam kategori keluar mani tanpa sengaja adalah 

tidur dan bermimpi 'basah'. Selain itu, juga ketika seseorang sekedar membayangkan hal-hal 

yang dapat membuatnya keluar mani, tanpa melakukan gerakan atau gesekan pada 

kemaluannnya, maka hal itu tidak termasuk yang membatalkan secara hukum. Tetapi secara 

adab tentu tidak bisa dibenarkan. Bahkan hal itu mengurangi pahala puasa. 

Namun seandainya mimpi itu tidak berangkat dari menuruti hawa nafsu, tetapi terjadi begitu 

saja pada saat seseorang sedang tertidur di siang hari bulan Ramadhan, insya Allah tidak 

mengurangi pahala. Karena kondisi itu bukan keinginan yang disengaja, juga bukan termasuk 

memperturutkan hawa nafsu, melainkan semata-mata karena dorongan tubuh secara biologis, 

terutama bagi laki-laki. 

Maka kita tidak bisa mempersalahkan dorongan yang bersifat normal biologis seseroang, 

sebagaimana kita tidak bisa menyalahkan orang yang ingin buang air kecil atau buang air 

besar. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Nenek Ingin Puasa 

Assalamualaikum..... 

Pak Ustadz, saya punya nenek yang sudah berumur 90th lebih dan sudah jompo. Di bulan 

Ramadhan ini beliau ingin sekali berpuasa tetapi saya melarangnya. Soalnya di Ramadhan 

kemarin beliau juga ikut berpuasa tetapi kadang lupa, sering makan dan minum di siang 

hari.bahkan diam-diam merokok, sehingga kita seringkali mengingatkannya. Untuk fisik 

mungkin beliau masih mampu dan kuat untuk berpuasa. 
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Yan ingin saya tanyakan, Apakah boleh dengan sengaja melarang nenek berpuasa, saya 

berdosa atau tidak? Bagaimana hukumnya jika nenek saya tetap melakukan puasa dan sering 

lupa? 

Terimakasih banyak sebelumnya...Wassalam  

Hanafi 

fianculun@yahoo.com 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebenarnya orang yang sudah tua dibolehkan tidak berpuasa, seandainya memang sudah tidak 

kuat lagi untuk berpuasa. Hal itu memang sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT di 

dalam Al-Quran. 

ََٔػَهٗ  ٍَ ُّ اَنِزٚ ٍٍ َطَؼبُو ِفْذٌَٚخ ُِٚطُٛمََٕ  ِيْغِكٛ

Dan bagi orang-orang yang tidak kuat, (boleh berbuka) dengan membayar fidyah kepada 

orang-orang miskin (QS. Al-Baqarah: 184) 

Beliau tidak perlu mengganti dengan puasa di hari lain seandainya memang sama sekali sudah 

tidak mampu berpuasa. Cukup mengganti dengan membayar fidyah kepada orang orang-orang 

miskin. 

Namun kalau membaca tulisan anda, rasanya agak berbeda kasusnya. Anta katakan bahwa 

nenek anda itu meski sudah berusia 90 tahun, justru masih kuat puasa, meski sering lupa. 

Sehingga anda harus selalu mengingatkan beliau. 

Kalau menilik kenyataan seperti ini, sebenarnya kami ingin katakan bahwa beliau belum 

mendapat rukhshah (keringanan) untuk tidak berpuasa. Meski pun usia beliau telah mencapai 

90 tahun. Sebabnya, karena beliau masih kuat untuk berpuasa. Sedangkan batasan rukhshah 

itu sendiri adalah apakah seorang tua itu masih mampu atau tidak untuk melakukan puasa di 

bulan Ramadhan. Bukan batasan usia yang digunakan. 

Jadi meski berusia lanjut, kalau beliau masih sehat dan kuat untuk berpuasa, maka beliau tetap 

wajib berpuasa. Karena memang masih kuat berpuasa. 

Adapun beliau sering lupa, lalu makan dan minum, itu adalah rezeki dari Allah SWT. 

Sebagaimana hadits yang sudah kita sering dengar tentang orang yang lupa makan atau minum 

saat puasa. 

Wallahu a'lam bishshawab, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Hadits Tidurnya Orang Puasa Adalah Ibadah 

Saya pernah mendengar orang berkata bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi 

sampai saat ini saya tidak tahu, benarkah hal itu? Kalau memang benar, apakah itu merupakan 

hadits nabi atau bukan? Dan kalau memang hadits nabi, riwayatnya serta statusnya 

bagaimana? 

Terima kasih atas jawabannya ustadz 

Jhons 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ungkapan seperti yang anda sampaikan, yaitu tidurnya orang berpuasa merupakan ibadah 

memang sudah seringkali kita dengar, baik di pengajian atau pun di berbagai kesempatan. Dan 

paling sering kita dengar di bulan Ramadhan. 

Di antara lafadznya yang paling populer adalah demikian: 

ٕو ى َ ظبئ جبدح ان ّز ػ طً ٛح ٔ ج غ ّ ر ؼبػف ٔػًه زغبة ٔدػبإِ ي غ ّج ي فٕس ٔرَ غ  ي

Tidurnya orang puasa merupakan ibadah, diamnya merupakan tasbih, amalnya dilipat-

gandakan (pahalanya), doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. 

Meski di dalam kandungan hadits ini ada beberapa hal yang sesuai dengan hadits-hadits yang 

shahih, seperti masalah dosa yang diampuni serta pahala yang dilipat-gandakan, namun 

khusus lafadz ini, para ulama sepakat mengatakan status kepalsuannya. 

Adalah Al-Imam Al-Baihaqi yang menuliskan lafadz itu di dalam kitabnya, Asy-Syu'ab Al-

Iman. Lalu dinukil oleh As-Suyuti di dalam kitabnya, Al-Jamiush-Shaghir, seraya 

menyebutkan bahwa status hadits ini dhaif (lemah). 

Namun status dhaif yang diberikan oleh As-Suyuti justru dikritik oleh para muhaddits yang 

lain. Menurut kebanyakan mereka, status hadits ini bukan hanya dhaif teteapi sudah sampai 

derajat hadits maudhu' (palsu). 

Hadits Palsu 

Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan bahwa ungkapan ini bukan merupakan hadits 

nabawi.Karena di dalam jalur periwayatan hadits itu terdapat perawi yang bernama Sulaiman 

bin Amr An-Nakhahi, yang kedudukannya adalah pemalsu hadits. 

Hal senada disampaikan oleh Al-Iraqi, yaitu bahwa Sulaiman bin Amr ini termasuk ke dalam 

daftar para pendusta, di mana pekerjaannya adalah pemalsu hadits. 

Komentar Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga semakin menguatkan kepalsuan 

hadits ini. Beliau mengatakan bahwa si Sulaiman bin Amr ini memang benar-benar seorang 

pemalsu hadits. 

Bahkan lebih keras lagi adalah ungkapan Yahya bin Ma'in, beliau bukan hanya mengatakan 

bahwa Sulaiman bin Amr ini pemasu hadits, tetapi beliau menambahkan bahwa Sulaiman ini 

adalah "manusia paling pendusta di muka bumi ini!" 
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Selanjutnya, kita juga mendengar komentar Al-Imam Al-Bukhari tentang tokoh kita yang satu 

ini. Belaiu mengatakan bahwa Sulaiman bin Amr adalah matruk, yaitu haditsnya semi palsu 

lantaran dia seorang pendusta. 

Saking tercelanya perawi hadits ini, sampai-sampai Yazid bin Harun mengatakan bahwa 

siapapun tidak halal meriwayatkan hadtis dari Sualiman bin Amr. 

Iman Ibnu Hibban juga ikut mengomentari, "Sulaiman bin AmrAn-Nakha'i adalah orang 

Baghdad yang secara lahiriyah merupakan orang shalih, sayangnya dia memalsu hadits. 

Keterangan ini bisa kita dapat di dalam kitab Al-Majruhin minal muhadditsin wadhdhu'afa 

wal-matrukin. Juga bisa kita dapati di dalam kitab Mizanul I'tidal. 

Rasanya keterangan tegas dari para ahli hadits senior tentang kepalsuan hadits ini sudah cukup 

lengkap, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu untuk segera membuang ungkapan ini dari dalil-

dalil kita. Dan tidak benar bahwa tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah. 

Oleh karena itu, tindakan sebagian saudara kita untuk banyak-banyak tidur di tengah hari 

bulan Ramadhan dengan alasan bahwa tidur itu ibadah, jelas-jelas tidak ada dasarnya. Apalagi 

mengingat Rasulullah SAW pun tidak pernah mencontohkan untuk menghabiskan waktu siang 

hari untuk tidur. 

Kalau pun ada istilah qailulah, maka prakteknya Rasulullah SAW hanya sejenak memejamkan 

mata. Dan yang namanya sejenak, paling-paling hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja. Tidak 

berjam-jam sampai meninggalkan tugas dan pekerjaan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Suntik dan Obat Tetes Mata Saat Puasa 

Assalamualaikum wr. Wb.,  

Pak ustadz Yth., melalui rubrik ini saya hendak mengajukan pertanyaan yaitu bahwa bolehkan 

kita melakukan suntik atau memberi/memasukkan obat tetes pada mata kita, karena saya 

pernah diskusi dengan teman bahwa ke-2 perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa dan 

boleh dilakukan, namun di sisi lain saya bingung dg makna hal-hal yang membatalkan puasa 

antara lain memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh. 

Apakah suntik & obat tetes dimasukkan ke dalam tubuh termasuk di dalam persyaratan 

tersebut?Mohon penjelasannya dan terima kasih. 

Wassalamualaikum wr. Wb. 

Didik 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Yang dimaksud dengan rongga tubuh sebenarnya adalah bagian dalam tubuh, seperti perut dan 

tenggorokan. Sedangkan mulut dan isinya, bila kemasukan atau dimasukkan ke dalamnya 

sesuatu, belum termasuk kategori membatalkan puasa. 
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Suntik Obat 

Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa suntikan obat yang dimasukkan ke dalam 

tubuh seseorang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Selama suntikan itu berupa 

obat, tidak berupa makanan. 

Lain halnya bila yang disuntikkan merupakan glukosa, atau yang sering kita kenal dengan 

infus. Para ulama mengatakan bahwa infusan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh 

orang yang sedang sakit akan membatalkan puasanya. 

Alasan lain karena suntikan obat itu memang tidak masuk ke dalam rongga perut, hanya 

masuk bercampur dengan darah untuk membutuh penyakit yang ada di dalam tubuh. 

Obat Tetes Mata 

Para ulama sepakat bahwa obat tetes mata dan sejenisnya, yang digunakan oleh seseorang 

yang sedang berpuasa, bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. 

Karena meski masuk ke dalam mata, cairan itu sebenarnya tidak sampai masuk ke dalam 

rongga tubuh yang dimaksud, sebagaimana ketika kita berkumur, meski kelihatannya ada air 

masuk ke dalam mulut, tetap saja belum bisa dibilang membatalkan. 

Lalu apa landasan dari pernyataan ini? 

Para ulama mengatakan bahwa sama kasusnya dengan orang yang berwudhu atau mencuci 

muka, pastilah ada tetes air yang mengenai mata. Tetapi tidak pernah ada yang mengatakan 

bahwa mencuci muka termasuk membatalkan puasa. 

Hal yang sama juga terjadi manakala seseorang kemasukan air di dalam kupingnya, misalnya 

karena mandi atau berenang, semua itu oleh para ulama belum dimasukkan ke dalam kategori 

yang membatalkan puasa. 

Selain itu para ulama mengatakan bahwa masuknya obat tetes tersebut ke dalam perut bukan 

melalui saluran normal atau biasa. Padahal biasanya melalui mulut. Apalagi benda yang 

masuk bukan berupa makanan dan minuman. Dansetelah benda itu dimasukkan tidak 

membuat orang yang bersangkutan merasa segar dan bugar.Jadi akhirnya, para ulama 

mengatakan bahwa memakai obat tetes mata jauh dari kategori makan atau hal yang 

membatalkan puasa. 

Memang ada hadits yang yang mengatakan bahwa memakai celak membatalkan puasa, 

sehingga sebagian orang mengaitkan obat tetes mata sebagai pembatal puasa. Namun menurut 

para ahli hadis, ternyata hadits-hadits ituadalah hadis mungkar. 

Di antara para ulama yang mengatakan bahwa hal-hal di atas tidak membatalkan puasa adalah 

Dr. Yusuf al-Qardhawi, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Hazam. Ibn Hazam bahkan berpendapat, 

”Yang dilarang Allah saat kita berpuasa adalah makan, minum, dan bersetubuh, muntah 

dengan sengaja dan berbuat maksiat. Allah tidak mengajar kita makan dan minum dari dubur, 

saluran kencing, mata, telinga, hidung, atau dari pembedahan bagian perut dan kepala. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Mengapa Penetapan 1 Syawal Berbeda 

Asslamu alaikum wr. Wb 

Pak ustadz, saya sebagai orang awam binggung karena di sekitar tempat tinggal saya 

mayoritas orang Muhammadiyah. Otomatis lebaran tahun ini beda lagi, kita masih puasa 

tetangga sebelah sudah berlebaran. Bagaimana menurut pak ustad? 

Kalau bisa tahu, tahun kemarin pak ustad ikut yang mana? 

Terimah kasih atas jawabanya mohon maaf jika ada kata yang tidak memuaskan. 

Seti 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabrakatuh 

Perbedaan dalam menetapkan hari jatuhnya lebaran memang sudah bisa diprediksi. Kejadian 

itu sudah berlangsung sejak lama dan akan selalu terus berulang setiap tahun. 

Tahun 2007 ini umat Islam di Indonesia sekali lagi akan mengalami perbedaan penetapan hari 

Raya Idul Fithri. KarenaMuhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada 12 Oktober 

2007. Penetapan Muhammadiyah tersebut diterbitkan dalam bentuk maklumat Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah No: 03/MLM/1.0/ E/2007. 

Jauh-jauh hari PP Muhammadiyah memang telah menetapkan jatuhnya lebaran yang berbeda. 

Tentu saja semua itu diputuskan lewat mekanisme yang sudah ada sejak dahulu. 

Untuk menetapkan 1 Syawal, Muhammadiyahmenggunakan pendekatan wujudul 

hilal.Artinya, tidak hanya menggunakan mata kepala, tapi menggunakan ilmu pengetahuan 

yang disebut dengan ilmu hisab. 

Dengan dasar tersebut, yang dinamakan bulan baru adalah bila matahari terbenam hilal masih 

di atas ufuk. Pada 11 Oktober nanti, hilal masih di atas ufuk. 

Penyebab Berbeda-beda 

Sebenarnya di rubrik ini sudah seringkali kami bahas tentang penyebab perbedaan penetapan. 

Singkatnya, karena ada beberapa dalil yang berbeda, atau satu dalil namun ditafsirkan secara 

berbeda. Sehingga umat mengenal setidaknya dua sistem, yaitu rukyatul hilal dan hisab. 

Kedua metode ini seringkali melahirkan hasil yang berbeda dalam penetapan tanggal. Tapi 

yang lebih menarik, bahkan meski sama-sama menggunakan rukyatul hilal, hasilnya belum 

tentu sama. Demikian juga, meski sama-sama pakai hisab, hasil seringkali juga berbeda. 

PerbedaanAntar Negara 

Sudahsering terjadi bahwa umat Islamyang hidup di bawah berbagai macam pemerintahan, 

seringkali berbeda dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawwal. 

Kewajaran itu lantaranmasing-masing pemerintahan punya hak untuk menetapkannya, karena 

mereka memang berdiri sendiri dan tidak saling terikat. Sehingga amat wajar independensi 
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otoritas penetapan jadwal puasa pun dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing 

pemerintahan. 

Maka wajar bila Mesir dan Saudi Arabia saling berbeda dalam menetapkan jadwal puasa dan 

lebaran. 

Tetapi di dalam negeri masing-masing, umat Islam umumnya kompak. Sesama rakyat Mesir 

tidak pernah terjadi perbedaan. Demikian juga, sesama rakyat Saudi tidak pernah terjadi 

perbedaan. 

Cuma Indonesia 

Tetapi khusus untuk rakyat Indonesia, rupanya masing-masing elemen umat teramat kreatif. 

Cerita orang lebaran berbeda-beda tanggalnya memang hanya terjadi di dalam masyarakat kita 

saja. Entah apa sebabnya, mungkin karena kebanyakan jumlah rakyatnya, atau 

kebanyakanormasnya, atau mungkin juga kelebihan pe-de nya. 

Yang jelas, kita selalu menyaksikan masing-masing ormas seolah merasa punya hak otoritas 

menetapkan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal. Setidaknya untuk konstituen mereka 

sendiri. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di berbagai negeri Islam lainnya. Di sana, urusan 

penetapan seperti itu 100% diserahkan pemerintah. Masing-masing ormas tidak pernah merasa 

berhak untuk menetapkan sendiri. 

Jadi cerita seperti ini memang lebih khas Indonesia. 

Dan lebih lucu lagi, bukan hanya ormas yang sering tidak kompak dengan pemerintah, tetapi 

di dalam satu ormas pun terkadang sering terjadi tidak kompak juga. Misalnya, ketika DPP 

ormas tertentu mengatakan A, belum tentu DPW atau DPD dan DPC-nya bilang A. Masing-

masing sturktur ke bawah kadang-kadang masih merasa lebih pintar untuk menetapkan sendiri 

jadwal puasa. 

Selain itu, juga ada ormas yang selalu menginduk ke jadwal puasa di Saudi Arabia. Mau 

lebaran hari apa pun, pokoknya ikut Saudi. 

Bahkan mungkin karena saking semangat untuk ijtihad, ada ormas yang sampai menasehati 

pemerintah untuk tidak usah mencampuri masalah ini. 

Semua pemandangan ini hanya terjadi di Indonesia, ya, sangat khas Indonesia. Dan ceritanya 

dari zaman nenek moyang sampai abad internet sekarang ini masih yang itu-itu juga. 

Pokoknya, Indonesia banget deh. 

Kita Ikut Siapa Dong? 

Sebenarnya apa pun yang dikatakan baik oleh NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya, semua 

tidak lepas dari ijtihad. Karena tidak ada nash baik Quran maupun hadits yang menyebutkan 

bahwa lebaran tahun 1428 hijriyah jatuh tanggal sekian. 

Dan sebagai muslim, kita wajib menghormati berbagai ijtihad yang dilakukan oleh para 

ahlinya. Lepas dari apakah kita setuju dengan hasil ijtihad itu atau tidak. 

Dan karena kita bukan ahli ru'yat, juga bukan ahli hisab, kita juga tidak punya ilmu apa-apa 

tentang masalah seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah bertaqlid atau setidaknya 

berittiba' kepada ahlinya. 

Kalau para ahlinya berbeda pendapat, 100% kita punya hak untuk memilih. Tidak ada satu pun 

ulama yang berhak untuk memaksakan kehendaknya, apalagi menyalahkan pendapat yang 
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tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya. TOh kalau ijtihad itu benar, ulama itu akan dapat pahala. 

Sebaliknya kalau salah, beliau tidak berdosa, bahkan tetap dapat satu pahala. 

Bersama Umat Islam 

Salah satu hadits menyebutkan sebagai berikut: 

ُْٕو َْٕو انَظ َٚ ،ٌَ ْٕ ُْٕي َٔاْنِفْطُش َرُظ َْٕو  َٚ ،ٌَ ْٔ َْٔاأَلْػَحٗ ُرْفِطُش َْٕو  َٚ ٌَ ْٕ  ُرَؼُح

Waktu shaum itu di hari kalian (umat Islam) bershaum, (waktu) berbuka adalah pada saat 

kalian berbuka, dan (waktu) berkurban/Iedul Adha di hari kalian berkurban. 

Hadits rasanya agak cocok buat keadaan kita yang bukan ulama, bukan ahli ru'yat atau ahli 

hisab. Kita adalah para muqaalid dan muttabi'. Maka jadwal puasa kita mengikuti umat Islam 

umumnya di suatu negeri. 

Kalau di Indonesia umumnya atau mayoritasnya lebaran hari Sabtu, ya kita tidak salah kalau 

ikut lebaran hari Sabtu, meski tetap menghormati mereka yang lebaran hari Jumat. Sebab 

lebaran di hari di mana umumnya umat Islam lebaran adalahhal paling mudah danjuga ada 

dalilnya serta tidak membebani. 

Tapi kalau ternyata 50% ulama mengatakan lebaran jatuh hari Jumat dan 50% lagi 

mengatakan hari Sabtu, lalu mana yang kita pilih? 

Jawabnya bahwa dalam hal ini syariah Islam memberikan kewenangan dan hak untuk 

menengahi perbedaan pendapat di kalangan umat. Sebagaimana pemerintah berhak untuk 

menjadi wali atas wanita yang tidak punya wali untuk menikah. 

Bersama Pemerintah Islam 

Jadi pemerinah resmi yang berkuasa diberikan wewenang dan otoritas untuk menetapkan 

jatuhnya puasa dan lebaran, di tengah perbedaan pendapat dari para ahli ilmu, ahli hisab dan 

ahli falak. 

Kewenangan seperti ini bukan tanpa dalil, justru kita menemukan begitu banyak dalil yang 

menegaskan hal itu. Bahkan para ulama sejak dulu telah menyatakan bahwa urusan seperti ini 

serahkan saja kepada pemerintah yang sah. Kalau pun pemerintah itu salah secara sengaja dan 

berbohong misalnya, maka dosanya kan mereka yang tanggung. 

Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Seseorang (hendaknya) bershaum bersama penguasa 

dan jamaah (mayoritas) umat Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung.” 

Beliau juga berkata mengutip hadits nabi SAW: “Tangan Allah SAW bersama Al-Jama‟ah." 

Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kemudian diamini oleh para ulama hingga 

sekarang ini. Salah satunya adalah arahan dan petunjuk dari Al-'AllamahSyeikh Abdul Aziz 

bin Baz rahimahullah.  

Beliau berkata, “Setiap muslim hendaknya bershaum dan berbuka bersama (pemerintah) 

negerinya masing-masing." 
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Bukankah Makan Sahur Sudah Berarti Niat? 

Assalamu'alaikum wr. Wb 

Ketika seseorang bangun dimalam hari untuk makan sahur, bukankah dalam hatinya secara 

nyata dia berniat untuk melaksanakan puasa di esok harinya? 

Adanya perbedaan penafsiran di antara muslim bahwa niat harus diucapkan dan muslim yang 

lain berpendapat bahwa niat itu dari dalam hati kita masing-masing dan tidak perlu diucapkan. 

Bagaimana pendapat ustadz tentang hal ini. 

Wassalamu'alaikum wr. Wb 

Eka Yuli 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebenarnya secara syarat, ketika seseorang bangun untuk makan sahur, pastilah di dalam 

hatinya sudah terbersit niat puasa. Jadi anda sudah benar. Coba saja tanyakan kepada mereka 

yang sedang makan sahur, mau apa kok bangun dan makan di pagi buta begini? 

Pasti jawabannya seragam, "Kan kita mau puasa besok." 

Tuh kan, jawabannya jelas, mereka mau puasa. Dan itu saja sebenarnya sudah cukup untuk 

menegaskan bahwa di dalam hati mereka sudah ada niat untuk puasa. 

Bahkan sebenarnya, jangankan bangun sahur, sekedar terbersit di dalam hati untuk berpuasa, 

sebenarnya sudah merupakan niat. Karena sebagaimana perkataan semua ulama bahwa niat itu 

memang adanya di dalam hati, bukan di lisan. 

Dan tidak ada satu pun ulama baik dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i maupun dari mazhab 

manapun yang mengatalakan bahwa niat itu di lidah. Semua ulama dari ujung barat Maroko 

sampai ujung timur Maraoke, sepakat bulat-bulat bahwa niat itu bukan di lidah tetapi di dalam 

hati. 

Lalu bagaimana dengan lafadz niat puasa yang sangat terkenal itu? Apakah wajib dilafadzkan? 

Apakah puasa kita sah bila kita tidak melafadzkan niat? 

Lafadz niat yang sering kita dengar atau banyak dibaca di masjid-masjid terutama selesai 

shalat tarawih sebenarnya bukan syarat sah puasa. Lafadz itu sendiri pun tidak ada dasarnya 

dari Rasululllah SAW. Kita tidak pernah menemukan ada hadits yang menyebutkan bahwa 

Rasulullah SAW melafadzkan niat puasa di malam hari selesai shalat tarawih. 

Jangankan melafadzkan niat, shalat tarawih pun tidak pernah beliau lakukan seumur hidupnya, 

kecuali hanya 2 kali saja. Dan penjelasan tentang hal ini sudah berulang kali dibahas di rubrik 

ini. 

Maka puasa kita sah selama kita sudah berniat sejak malamnya sebelum masuknya waktu 

shubuh, meski tanpa melafadzkan niat itu di lidah kita. 
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Lalusekarang pertanyaan di balik, apakah melafadzkan niat itu lantas menjadi bid'ah, haram 

dan mendatangkan dosa? 

Di sini para ulama berbeda pendapat seperti biasanya. Sebagian dari mereka yang sangat 

sensitif dan hati-hati dengan urusan perbid'ahan, umumnya memang langsung to the point 

mengatakan bahwa melafadzkan niat itu hukumnya bid'ah, haram dan berdosa. 

Alasannya, karena tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Padahal urusan puasa itu 

merupakan ibadhah mahdhah, sehingga haram hukumnya bila ditambah-tambahi sendiri 

sesuai selera. 

Atas fatwa yang seperti ini, ada yang kurang sabarkemudian memvonis bahwa praktek 

melafadzkan niat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di masjid-masijd itu haram dan 

berdosa. Bahkan sebagian dari mereka mengharamkan hadir di masjid itu lantaran 

menganggap masjid itu masjid ahlul bid'ah. 

Mau dibilang apa lagi, memang begitu lah tipologi sebagian umat kita. Mudah sekali 

menjatuhkan vonis kepada sesuatu yang dirasa sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kemauannya. 

Lalu apa hujjah dari mereka yang tetap melafadzkan niat puasa? Adakah dasar argumentasi 

yang bisa diterima secara syar'i sehingga membebaskan mereka dari tuduhan sebagai ahli 

bid'ah tadi? 

Jawabnya ada tentu saja. Logikanya, kalau pun melafadzkan niat itu memang mutlak 

kebid'ahannya, pasti tidak ada lagi orang yang mau melakukannya. Sebagaimana tidak ada 

orang yang mau shalat shubuh 8 rakaat, karena memang tidak ada ajarannya. 

Bagi kalangan ini, melafadzkan niat puasa itu meski tidak ada hadits yang menyebutkan 

bahwa Rasulullah SAW melakukannya, berguna besar untuk menguatkan niat. Rupanya di 

masa lalu, ada orang yang hatinya mudah was-was, selalu ragu dan kurang percaya diri. 

Di dalam hatinya selalu ada gejolak, apakah saya sudah siap melakukan ibadhah ini atau 

belum ya? Nah, kepada kalangan yang seperti ini, muncullah fatwa untuk melafadzkan niat. 

Dengan dilafadzkan, maka rasa was-was di dalam hati akan sirna berganti dengan keyakinan. 

Kira-kira mirip dengan orang yang sedang jatuh cinta kepada seorang yang sudah lama 

diincar, tetapi ada rasa ragu, takut, malu, was-was untuk menyatakan rasa cinta itu dalam 

bentuk kata-kata. Maka sejuta perasaan ragu tidak karuan itu akan pecah begitu dinyatakan 

rasa cinta itu dengan kata-kata. 

Maka menurut ulama yang mendukung pelafadzan niat, kalau ragu-ragu, ucapkan saja niat itu. 

biar plong dan selesai masalahnya. 

Sekakrang mari kita lihat apa yang dikatakan para ulama salaf tentang melafadzkan niat, 

sesuai literatur ilmu syariah yang kita miliki: 

1. Mazhab Al-Hanafiyah 

Kita mulai dari mazhab Abu Hanifah. Para ulama di kalangan mazhab ini terpecah 

pendapatnya ketika menghukumi pelafadzkan niat. Sebagian dari mereka mengatakan 

hukumnya bid'ah, namun sebagian lain mengatakan hukumnya jaiz atau boleh. Tidak 

merupakan bid'ah yang merusak shalat. 

Bahkan sebagian dari mereka itu menyunnahkan pelafadzan niat terutama bagi mereka yang di 

dalam hatinya ada was-was. Dengan melafadzkan niat, maka was-was itu akan hilang. 

Sehingga pelafadzan niat itu justru membantu menguatkan niat. 
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2. Mazhab Al-Malikiyah 

Melafadzkan niat menyalahi yang utama, kecuali bagi mereka yang was-was. Maka 

melafadzkan niat bagi mereka yang was-was justru hukumnya mandub (semacam sunnah) 

agar rasa was-was itu menjadi hilang. 

Ungkapan ini bisa kita baca dalam kitab Al-Fiqhu 'ala mazahibil arba'ah. 

3. Mazhab As-Syafi'i 

Umumnya para ulama di dalam mazhab ini menyunnahkan kita untuk melafadzkan niat. 

Setidaknya mengatakan tidak mengapa bila kita melafadzkannya. Lantaran hal itu membantu 

hati. 

Namun mereka pun sepakat bahwa melafazkan niat itu bukan niat itu sendiri. Jadi seandainya 

seseorang beribadah tanpa melafadzkan niat, maka ibadahnya tetap sah dan diterima Allah 

SWT secara hukum. 

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah 

Niat untuk bertaharah, wudhu' mandi, shalat, puasa dan lainnya sama sekali tidak 

membutuhkan pelafazhan niat. Itu merupakan kesepakatan para imam mazhab. Karena tempat 

niat itu hati, bukan lisan. 

Seandainya seseorang melafazkan suatu lafadz niat yang ternyata berbeda dengan apa yang 

terbersit di dalam hati, maka yang berlaku sah adalah yang ada di dalam hati, bukan yang 

diucapkan di lisan. Tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hal ini. 

Namun memang ada sebagian ulama dari kalangan mazhab As-syafi'i di masa-mas berikutnya 

yang berijtihad untuk melafadzkan niat. Namun sepertinya mereka agak rancu dalam 

memahami nash dari Imam mereka, Asy-Syafi'i. 

Imam Ibnu Taimyah kemudian mengatakan bahwa urusan melafazkan niat itu para ulama 

terpecah dua. Menurut sebagain ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Imam 

ASy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa melafadzkan niat itu hukumnya 

mustahab (lebih disukai), lantaran menguatkan niat di dalam hati. 

Sementara sebagian lainnya dari ulama kalangan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin 

Hanbal dan yang lainnya mengatakan bahwa melafazhkan niat itu tidak mustahab, bahkan 

hukumnya bid'ah. Lantaran tidak ada contoh dari nabi Muhammad SAW, para shahabat dan 

tabi'in. 

Kerancuan Sebagian Ulama Asy-Syafi'i? 

Menurut Ibnu Al-Qayyim, sebagian ulama mutaakhkhirin dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i 

telah rancu dalam memahami nash Imam mereka sendiri tentang melafadzkan niat. 

Di dalam nash As-Syafi'i memang menyebutkan bahwa seseorang tidak sah memulai shalat 

kecuali dengan zikir. Itulah nash dari Imam As-Syafi'i yang asli. 

Namun nash ini dipahami menjadi tidak sah shalat itu kecuali dengan melafadzkan niat. 

Mereka memahami bahwa zikir yang dimaksud oleh Al-Imam As-Syafi'i adalah lafazh ushalli. 

Padahal menurut Ibnul Qayyim, yang dimaksud dengan dzikir oleh Asy-Syafi'i adalah 

takbiratul ihram, bukan melafadzkan niat. 
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Dalam hal ini kelihatan bahwa Ibnu Qayyim membela dan tidak menyalahkan Al-Imam ASy-

Syafi'i, namun beranggapan bahwa para ulama mutaakhkhirin dari kalangan mazhan ini yang 

salah paham terhadap nash dari imam mereka. 

Kesimpulan 

Masalah melafazkan niat adalah masalah khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian 

membid'ahkannya, sebagian membolehkannya, sebagian lain bahkan menganggapnya 

mustahab, terutama bagi yang merasa was-was. Bahkan para ulama dalam satu mazhab pun 

punya pendapat yang berbeda-beda dalam masalah ini. 

Maka sikap saling menyalahkan apalagi sampai bermusuhan dengan sesama muslim untuk 

urusan seperti ini justru merupakan sikap yang kurang dewasa. Kita sebaiknya tidak terjebak 

kepada permusuhan, apalagi sampai saling mengejek, saling melecehkan atau saling 

memboikot saudara kita sendiri. 

Serahkan urusan ini kepada ulama yang ahli di bidangnya. Kalau ternyata mereka pun berbeda 

pendapat, memang demikian lah keterbatasan kita. Sebagai muqallid (orang yang bertaqlid) 

kepada para ulama, maka kita tetap harus bersikap santun, hormat, dan menghargai berbagai 

perbedaan pendapat di kalangan mereka. 

Toh nanti di alam kubur, kita tidak akan pernah ditanyai urusan seperti ini, bukan? 

Dan yang pasti, tidak ada satu pun ulama yang sampai mewajibkannya, apalagi sampai 

mengatakan puasa itu tidak sah kalau tidak melafadzkan niat. Tidak ada seorang pun yang 

mengatakan itu. 

 

Menggantikan Puasa Bagi Orang yang Tidak Sanggup Berpuasa 

Assalamualaikum wr. Wb. 

Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak karena saya bisa 

banyak belajar dari jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan pada pertanyaannya lainnya. 

Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan rejeki yang berkah kepada Bapak. 

Saya memiliki saudara laki-laki yang tidak sanggup berpuasa padahal umurnya baru 25 thn. 

Setiap kali mencoba untuk berpuasa maka dia akan langsung terlihat pucat, berkeringat dingin, 

dan tampak lemah sekali sehingga kami menyuruhnya untuk berbuka saja. Tetapi dia tidak 

mengidap suatu penyakit apapun. Lalu bagaimana dia harus mengganti puasanya itu?? 

Wassalamualaikum wr. Wb. 

Sastrowijaya 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Yang pasti, saudara anda itu harus diperiksakan ke dokter. Biar kita dengar keterangan dari 

dokter tentang apa yang sesungguhnya dialami. Mengingat usianya baru 25 tahun, masih muda 

dan seharusnya kuat berpuasa. 

Bukankah anak-anak kita yang masih SD sekalipun, sejak kecil sudah kuat untuk berpuasa? 

Lalu ada apa gerangan kok orang dewasa usia 25 tahun tidak kuat puasa? Pasti ada yang tidak 

beres. 
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Kita harus dapat keterangan dulu, sejak kapan dia mengalami hal itu. Apakah sejak kecil atau 

tiba-tiba saja. Apakah selama kecilnya tidak pernah berlatih puasa? Semua itu perlu diteliti 

secara seksama. 

Kalau seandainya dokter sudah turun tangan, dan memberikan keterangan pasti tentang 

penyebabnya, dan ternyata dia mengalami suatu kelainan tertentu, bukan karena keinginan 

dirinya untuk tidak puasa, maka barulah kita bisa mengambil tindakan hukum. 

Mungkin nanti para ulama bisa mengqiyaskan kasusnya sama dengan orang tua bangka yang 

tidak mampu puasa. Dan hukumnya sudah ada, yaitu boleh tidak puasa dan tidak perlu 

mengganti dengan puasa. Menggantinya cukup dengan membayar fidyah atas hari-hari yang 

ditinggalkannya. Sesuai dengan firman Allah SWT: 

Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, hendaklah mereka membayar fidyah 

memberi makan orang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184) 

Sebagian dari para ulama juga telah memasukkan wanita hamil dan menyusui ke dalam 

kelompok ini juga. Sehingga buat sebagai ulama, cukup dengan membayar fidyah saja untuk 

mengganti puasa. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

Lebaran Ikut Pemerintah? 

Saya tertarik dengan jawaban ustadz tentang penekanan mengikuti lebaran bersama 

pemerintah. Pemerintah yang mana menurut kriteria Islam yang harus diikuti keputusannya 

khususnya dalam masalah agama? Karena menurut hemat saya pemerintah kita kurang 

dipercaya dalam berbagai masalah saat ini (krisis kepercayaan). Mohon maaf kalau pandangan 

saya ini keliru. 

Kabayan 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pemerintah kita sekarang ini adalah pemerintah yang sah, dipilih lewat jalur pemilihan yang 

sah juga. Maka secara de facto dan de jure, pemerintah itu adalah pemerintah yang sah. Kalau 

ada oknum di dalam kabinet, atau di dalam suatu departemen tertentu, yang kurang kita sukai, 

baik pribadinya maupun kebijakannya, tentu tidak menggugurkan sah atau tidak sah suatu 

pemerintahan. 

Pemerintah yang tidak perlu ditaati, bahkan wajib hukumnya dilawan, adalah pemerintah yang 

memusuhi agama Allah secara terang-terangan, langsung pada bagian-bagian yang paling 

vital. Misalnya, pemerintah itu secara tegas melarang shalat, puasa, zakat, haji atau wanita 

menutup aurat. Di mana sikap itu memang sikap resmi dari pemerintah. 

Sebagai contoh dari pemerintahan yang haram ditaati adalah pemerintahan Hindia Belanda di 

zaman penjajahan dulu. Bagi kita bangsa Indonesia, mereka jelas bukan pemerintah. Sebab 

mereka datang ke sini untuk menjajah negeri, merusak agama Islam dan merampas kekayaan 

alam kita. 
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Maka sebagai muslim, dahulu kakek kita mengangkat senjata sesuai dengan perintah Allah 

SWT. Sampai akhirnya penjajah itu pergi. Lalu umat Islam saat itu, sebagai mayoritas rakyat 

bangsa ini, membentuk pemerintahan, di mana Islam merupakan unsur terpenting di dalam 

pemerintahan itu. Piagam Jakarta adalah salah satu jaminan bahwa pendirian Republik ini 

adalah investasi umat Islam sampai kapan pun. Walau pun di kemudian hari Piagam Jakarta 

itu telah dikhianati para penguasa. 

Namun kita harus akui bahwa dalam perjalanannya, perjuangan umat Islam di dalam 

pemerintahan sering mengalami rintangan. Ada saja pihak-pihak sekuler yang ingin merebut 

dan mengambil alih tongkat kepemimpinan di Indonesia. Dan merupakan sunnatullah bahwa 

perjuangan mengalami masa pasang surut. 

Walau demikian, pemerintahan kita ini telah mendirikan Departemen Agama sebagai badan 

resmi pemerintah untuk mengatur kehidupan antar umat beragama di negeri ini di mana kita 

ketahui walau Islam merupakan agama mayoritas namun banyak pula penduduk negeri ini 

yang non-Muslim. 

Di dalam Departemen Agama yang salah satunya bertugas menangani masalah-masalah 

keumatan kaum Muslimin, maka posisi itu diisi oleh orang-orang yang sedikit banyak 

memahami hukum-hukum Islam. Bahkan dalam masalah perkawinan misalnya, jika ada 

wanita yang sudah tidak punya wali, maka Ketua KUA di Departemen Agama lah yang jadi 

wali. 

Sampai dengan belum berdirinya pemerintahan Islam yang kaffah dan syumuliyah, maka 

Departemen Agama memiliki otoritas dalam hal-hal tertentu untuk mengatur kehidupan 

beragama rakyat Indonesia. Dalam hal penentuan awal Ramadhan dan Syawal misalnya, apa 

yang dilakukan Menteri agama Maftuh Basyuni dengan memanggil para pakar hisab dan 

rukyat sudah benar. Dan apa pun yang dihasilkan mereka, kita tentu bisa menerimanya sebagai 

salah satu hasil ijtihadiyah. 

Ini sudah benar dan memang hanya Departemen Agama saja yang punya otorias dan 

kewenangan untuk masalah ini. Sehingga kita bisa hemat tenaga untuk masalah satu ini. 

Serahkan ahlinya dan ikuti komandonya. 

Kalau pun seandainya mereka berbohong, atau memutuskan sesuatu dalam urtusan agama 

berdasarkan hawa nafsunya sendiri atau untuk memuaskan satu kelompok, bukan semata-mata 

untuk meninggikan kalimah Allah, maka yang berdosa adalah mereka sendiri, bukan kita. 

Namun mudah-mudahan hal ini tidak sampai terjadi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

Puasa Hari Jumat 

Assalamualaikum,  

Apakah benar kalau hari jumat kita tidak boleh puasa? Kalo puasa kita untuk bayar utang 

puasa blm ramadhan bagaimana? Mungkin yang tidak boleh puasa sunat atau bagaimana, saya 

kan mau membayar puasa yang wajib dulu, mohon penjelasannya. 

Wassalam,  

Heri Mulyadi 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sebenarnya yang dilarang itu bukan berpuasa di hari Jumat. Akan tetapi yang dilarang adalah 

mengkhususkan setiap hari Jumat untuk berpuasa sunnah, tanpa dideretkan dengan sehari 

sebelumnya atau sehari sesudahnya. 

Berpuasa di hari jumat, kalau judulnya untuk membayar hutang puasa yang memang sudah 

tidak ada lagi waktunya, tentu saja tidak dilarang. Demikian juga bila pada hari Kamis sehari 

sebelumnya juga diiringi dengan puasa, maka tidak ada larangan. Atau diteruskan pada hari 

Sabtu sehari sesudahnya untuk berpuasa, juga tidak ada larangan. 

Haram atau Makruh? 

Sebenarnya apa yang kita sebut sebagai larangan, pada dasarnya tidak bersifat mutlak haram. 

Istilah yang digunakan oleh para ulama juga bukan istilah haram, melainkan makruh. 

Di dalam kitab As-Shahih, Imam Muslim menuliskan hadit terkait berpuasa hari Jumat dalam 

sebuah bagian yang diber judul Kitabus Shiam Bab Karahiatu Shiyam Yaumul Jum'ah 

Munfaridan. 

Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan hari Jum‟at dengan berpuasa, dan 

tidaklah pula malamnya untuk ditegakkan (shalat)”. (HR Muslim). 

Namu dari hadits yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan isterinya untuk 

berbuka puasa, ketika isterinya itu berpuasa di hari Jumat. 

Dari Ummul Mu'minin Juwairiyah, "Rasulullah masuk kepadanya ketika sedang puasa pada 

hari Jum'at, lalu Rasulullah, "Apakah engkau puasa kemarin?" Ummul Mu'minin menjawab, 

"Tidak." Lalu Rasulullah bertanya kembali, Apakah besok engkau ingin berpuasa kembali?" 

"Tidak", jawabnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Berbukalah!" (HR Bukhari). 

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah salah satu 

dari kalian puasa di hari Jum'at kecuali bila berpuasa sebelum atau sesudahnya" (H.R. 

Bukhari dan Muslim). 

Kalau ditanya mengapa pada hari Jumat dilarang berpuasa? 

Sebagian ulama mengatakan bhawa karena hari Jumat termasuk Hari Raya pekanan. 

Sebagaimana kita tahu bahwa umat Islam memang diharamkan untuk berpuasa di hari Raya. 

Kalau selama ini kita kenal dua Hari Raya, yaitu 'Ied Al-Fithr dan 'Ied Al-Adha, maka hari 

Raya yang ketiga adalah setiap hari Jumat. 

Wallahu a'lam bihshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Puasa Jumat Dalam Puasa Dawud 

Assalamu'alaikum wr wb 

Ustadz yth 

Saya saat ini menjalankan puasa sunnah dawud. Lantas bagaimana kalau pas hari jumat nya? 

Sedangkan katanya puasa hari jumat makruh hukumnya? 

Untuk sholat tahajud itu kalau rakaatnya dua-dua, kalau untuk sebelas rakaat apa sholat dua 

rakaat kali lima kmd satu rakaat untuk witir ustadz. makhlum ustadz saya masih dangkal 

sekali ilmu Islamnya.jzk atas jwbnya 

Wassalamu'alaikum wr wb 

Abusyifa' 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebenarnya para ulama tidak mengatakan bahwa pengkhususan puasa sunnah di hari Jumat 

sebagai puasa yang haram. Para ulama lebih tepatnya mengatakan makruh, bukan haram. 

Yang dimakruhkan dalam puasa di hari Jumat adalah pengkhususan hari itu untuk puasa 

sunnah. Dan itupun bila tanpa dibarengi atau diiringi dengan rangkaian puasa lainnya. 

Tapi kalau ada barengannya, misalnya hari Kamis atau hari Sabtu, juga dilakukan puasa 

sunnah, maka tidak dikatakan bahwa hari Jumat itu 'sendirian'. Karena ada barengannya. 

Dan menurut hemat kami, ketika seseorang menjalani puasa sunnah sebagaimana puasa Nabi 

Daud 'alaihissalam, maka ketika puasa itu jatuh di hari Jumat, juga tidak bisa dikatakan puasa 

sunnah di hari Jumat sendirian. 

Dan demikian juga ketika seseorang bernadzar untuk puasa satu hari keesokan harinya apabila 

pada hari itu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Misalnya seseorang bernadzar begini, 

"Kalau suatu hari saya diterima jadi pegawai, maka keesokan harinya saya akan puasa sunnah 

satu hari." Kalau kebetulan pengumuman kelulusannya di hari Kamis, mau tidak mau 

keesokan harinya harus puasa sehari, meski pun jatuhnya hari Jumat. 

Kok boleh? 

Boleh, karena niatnya bukan semata-mata mau mengkhususkan hari jumat untuk puasa 

sunnah. Sebenarnya larangan atau kemakruhan puasa khusus pada hari Jumat adalah bila 

seseorang secara sengaja berniat untuk mengkhususkan hari Jumat sebagai hari puasa sunnah. 

Dalil atas makruh atau haramnya puasa khusus di hari Jumat adalah sabda Rasulullah SAW 

berikut ini: 

Janganlah kalian khususkan hari Jum‟at dengan berpuasa, dan tidaklah pula malamnya untuk 

ditegakkan (shalat)”. (HR Muslim, Kitabus Shiam Bab Makruhnya Puasa Khusus di Hari 

Jum‟at 1144). 
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Kalau kita baca fatwa Syeikh Al-'Utsaimin, di antara hikmah kenapa ada larangan 

pengkhususan hari Jum‟at untuk berpuasa, ada beberapa hal: 

Pertama, hari Jum‟atmerupakan salah satu hari raya dari tiga hari raya yang disyari‟atkan. Dan 

sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam terdapat tiga hari raya: Hari raya Idul Fitri 

setelah Ramadhan, Hari Raya Idul Adhha, dan hari raya mingguan yaitu hari Jum‟at. 

Kedua: Selain itu hari Jum‟at adalah hari di mana sudah sepantasnya bagi seorang laki-laki 

mengedepankan shalat Jum‟at pada hari itu, menyibukkan diri dengan doa, dan berdzikir 

karena hari Jum‟at ini serupa dengan hari Arafah yang tidak disyaratkan bagi jama‟ah haji 

untuk berpuasa pada hari Arafah itu. Hal ini karena dia sibuk dengan doa dan dzikir. 

Shalat Malam Dua Rakaat Dua Rakaat 

Yang paling afdhal dalam melaksanakan shalat malam, berapapun jumlah rakaatnya, 

hendaknya dilakukan dengan dua rakaat lalu salam. Kemudian mulai lagi shalat yang baru, 

tentu dengan dua rakaat dan salam. Begitulah seterusnya sampai berapa pun jumlah bilangan 

rakaatnya. Terkahir baru ditutup dengan shalat witir, baik satu rakaat atau pun tiga rakat 

menurut sebagian ulama. 

Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menjawab pertanyaan seseorang yang 

bertanya tentang tata cara shalat malam. 

DariIbnu Umar radhiyallah 'anhu, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 

salat malam. Beliau menjawab, "Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah 

seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu salat Subuh, maka hendaklah ia salat witir 

satu rakaat untuk mengganjilkan salat sebelumnya. (HR Muslim) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Menikah di Bulan Ramadhan dan Mahar 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pak Ustadz yang saya hormati... 

Saya ingin bertanya 

1. Apakah dalam syariat Islam menikah di bulan suci Ramadhan itu dilarang? 

2. Mahar yang seperti apakah yang cenderung dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 

melangsungkan pernikahan? 

Demikian Pak Ustadz, Atas perhatiannya sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Joko Siswanto 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

1. Menikah Bulan Ramadhan 

Dalam syariah Islam, tidak ada hari yang dilarang untuk melangsungkan akad nikah. Karena 

semua hari adalah hari baik. Tidak ada hari buruk atau hari sial. 

Aqidah Islam juga tidak mengenal hari-hari apes, di mana kalau kita melakukan sesuatu 

hajatan, maka dipercaya akan tertimpa masalah. Masalah sudah pasti ada, tapi yang jelas 

bukan karena pernikahan dilakukan di hari tertentu. 

Sebagian ulama menganjurkan agar akad nikah dilakukan di hari Jumat, semata-mata karena 

hari Jumat adalah hari baik, juga disebut sebagai sayyidul ayyam. Namun bukan berarti kalau 

tidak dilakukan di hari Jumat menjadi kurang baik. 

Adapun bagaimana hukum menikah di bulan Ramadhan, pada hakikatnya juga tidak ada 

larangan. Baik dilakukan malam hari atau pun siang hari. Bahkan kalau mau, boleh saja 

menikah di hari Raya Idul Fitrh. 

Mungkin yang jadi bahan pertimbangan adalah masalah 'godaan'-nya. Namanya juga 

pengantin baru, apalagi bulan madu, biasanya mereka akan melakukan apa saja yang 

sebelumnya tidak halal. Sementara di siang hari mereka diwajibkan puasa. 

Dan melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan jelas ada ancamannya, yaitu 

membebaskan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir 

miskin. 

Sedangkan malam-malam bulan Ramadhan, sesungguhnya merupakan malam-malam yang 

idealnya diisi dengan berbagai taqarrub (pnedekatan) kepada Allah SWT. Baik dengan cara 

mengerjakan shalat tarawih, tahajjud, baca Quran, dzikir, dan lainnnya. 

Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan 

meninggalkan isterinya untuk beri'tikaf di dalam masjid. Walau pun hukumnya sunnah, bukan 

wajib, namun beri'tikaf di bulan Ramadhan amat dianjurkan. 

Sekarang, tinggal dihitung-hitung saja. Apakah menguntungkan secara teknis kalau pasangan 

suami isteri menikah di bulan Ramadhan? 

Seandainya mereka pandai memanaje waktu, silahkan saja.Tinggal bagaimana pasangan itu 

memanage waktu mereka seefisien mungkin. 

2. Mahar Ideal 

Mahar adalah harta benda yang bernilai nominal yang merupakan kewajiban suami untuk 

memberikan kepada isteri sewaktu akad nikah dilaksanakan. 

Dalam pandangan kami, titik tekan mahar itu bukan pada simbolnya, melainkan justru pada 

nilainya. Sebab dalam pandangan kami, mahar itu pada hakikatnya adalah nafkah. Keduanya 

tidak ada bedanya. 

Sekarang tolong jawab, apakah ada suami yang memberi nakfah bulanan kepada isterinya 

dalam bentuk seperangkat alat shalat? Rasanya tidak ada, bukan? Memang mau makan 

separangkat alat shalat? Apakah seseorang bisa hidup dengan seperangkat alat shalat? 
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Nah, logikanya, yang namanya mas kawin atau mahar juga seharusnya merupakan harta yang 

punya nilai nominal. Bukan benda-benda yang punya nilai seni tapi tidak ada nilai 

nominalnya. 

Bahkan oleh orang-orang tua kita sudah jelas penyebutannya, yaitu mas kawin. Tahukah 

Anda, kenapa disebut dengan istilah mas kawin? 

Karena pada hakikatnya memang yang diberikan itu adalah emas. Dan emas adalah benda 

yang jelas-jelas punya nilai nominal yang pasti. Dahulu, emas adalah alat tukar atau alat 

pembayaran yang berlaku secara universal. 

Sayangnya, penggunaan istilah yang sudah sangat benar itu, akhirnya malah kehilangan 

makna, ketika orang-orang mulai mengganti mas kawin dengan berbagai benda yang -menurut 

kami- malah tidak ada nilai nominalnya. 

Karena wujudnya malahan cuma benda-benda yang nilai nominalnya sangat rendah. Cuma 

sejadah, mukena, sarung, sendal, dan mushaf Al-Quran. Total nilai nominalnya hanya seratus 

dua ratus ribu perak. Tidak bisa bikin perut kenyang, sama sekali tidak bisa dijadikan jaminan 

hidup. 

Idealnya, mahar yang diberikan adalah harta yang benar-benar punya nilai nominal dan 

ekonomis, bukan sekedar benda-benda 'murahan'. Misalnya rumah kos-kosan 10 pintu di 

daerah Kuningan Jakarta. Sebab pemasukannya jelas, satu pintu 2, 5 juta perbulan. Kalau ada 

10 pintu, berarti 25 juta sebulan. Nah, ini baru namanya mahar, jelas dan real. Bukan cuman 

seperangkat alat shalat yang nilainya cuman cepek. Capek deh. 

Kalau tidak punya yang ideal, boleh saja mahar berupa angkot yang juga ada setorannya. Atau 

kios yang juga memberikan pemasukan yang pasti. 

Maka seandainya nanti suami berlaku sewenang-wenang, seperti meninggalkan isterinya, 

kawin lagi atau main serong, si isteri sih tenang-tenang saja. Sebab kos-kosan 10 pintu sudah 

100% miliknya. Suaminya mau kawin lagi, silahkan saja. Karena hitung-hitungannya jelas. 

Nah di masa lalu, demikianlah praktek mahar. Bukan cuma seperangkat alat shalat, tetapi 

memang sesuatu yang berarti dan jelas nilainya. Maka kalau kemudian Rasulullah SAW 

menganjurkan bahwa sebaik-baik mahar itu adalah yang murah, konteksnya tepat. 

Maksudnya jangan terlalu memberatkan. Kalau ukurannya di zaman sekarang, kira-kira mahar 

itu nilainya 10 milyar. Maka wajar kalau Nabi SAW bilang sebaiknya diturunkan, jangan 

terlalu mahal. Maka kalau jadi 5 milyar, wajar lah. 

Tapi bukan berarti nabi SAW mengajurkan mahar hanya selembar sejadah buat semua orang. 

Kalau memang miskin semacam para shahabat ahli Shuffah yang tidurna 'ngemper' i masjid, 

maharnya mau cincin dari besi, ata sepasang terompah tua, silahkan saja. 

Tapi itu khusus buat mereka yang dhu'afa wal masakin. Sedangkan mahar para shahabat nabi 

yang lain, tentu sesuai dengan kondisi kantong mereka. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Bagaimana Menentukan Awal Ramadhan 

Assalamualaikum ustadz,  

Mau tanya bagaimana caramenentukan awal ramadhan? 

Begitu aja, terima kasih,  

wassalam 

Adityanugroho 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Bulan Ramadhan masih satu bulan lagi. Tapi sudah ada yang sejak dini bertanya tentang 

bagaimana cara menentukan awal Ramadhan. Berarti kita ini memang sudah jauh-jauh hari 

menyiapkan mental menghadapi Ramadhan. 

Untuk menentukan awal Ramadhan, ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, 

dan telah diajarkan secara smbung-menyambung dari generasi ke generasi oleh silsilah para 

ulama. 

1. Melihat Bulan (ru`yatul hilal) 

Yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya`ban. Pada sore hari 

saat matahari terbenam di ufuk barat. 

Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, 

maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan 

Ramadhan. 

Jadi bulan Sya`ban umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan 

ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa. 

2. Ikmal 

Menggenapkan umur bulan Sya`ban menjadi 30 hari Tetapi bila bulan sabit awal Ramadhan 

sama sekali tidak terlihat, maka umur bulan Sya`ban ditetapkan menjadi 30 hari (ikmal) dan 

puasa Ramadhan baru dilaksanakan lusanya. 

Perintah untuk melakukan ru`yatul hilal dan ikmal ini didasari atas perintah Rasulullah SAW 

dalam hadits riwayat Abu Hurairah ra.: 

Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak 

nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya`ban menjadi 30 hari.(HR Bukhari dan 

Muslim). 

Sedangkan metode penghitungan berdasarkan ilmu hisab dalam menentukan awal Ramadhan 

tidak termasyuk cara yang masyru` karena tidak ada dalil serta isyarat dari Rasulullah SAW 

untuk menggunakannya. 
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Ini berbeda dengan penentuan waktu shalat di mana Rasulullah SAW tidak memberi perintah 

secara khusus untuk melihat bayangan matahari atau terbenamnya atau terbitnya atau ada 

tidaknya mega merah dan seterusnya. 

Karena tidak ada perintah khusus untuk melakukan rukyat, sehingga penggunaan hisab khusus 

untuk menetapkan waktu-waktu shalat tidak terlarang dan bisa dibenarkan. 

Ikhtilaful Mathali` 

Ada perbedaan pendapat tentang ru`yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang yang melihat 

bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak? Atau hanya berlaku bagi negeri di 

mana dia tinggal? 

Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat: 

1. Pendapat Pertama  

Pendapat ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Mereka menetapkan bahwa bila ada 

satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib 

mengikutinya. 

Hal ini berdasarkan prinsip wihdatul mathali`, yaitu bahwa mathla` (tempat terbitnya bulan) 

itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, 

maka seluruh dunia wajib mengikutinya. 

Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. 

2. Pendapat Kedua  

Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi`i rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa bila ada 

seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, 

sedangkan negeri yang jauh memeliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ihktilaful 

mathali` atau beragamnya tempat terbitnya bulan. 

Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsakh atau 133, 057 km. Jadi hukumnya hanya mengikat 

pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk`yatul 

hilal. 

Dasar pendapat ini adalah hadits Kuraib dan hadits Umar, juga qiyas perbedaan waktu shalat 

pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika. 

Perbedaan Umat Islam Indonesia 

Ada sebuah fenomena menarik di Indonesia, yaitu umat Islam di Indonesia paling sering 

berbeda-beda dalam menetapkan awal Ramadhan. Perbedaan itu kadang terjadi dalam satu 

rumah. Ayah dan ibu mulai puasa hari ini, tapi anak-anaknya baru mulai puasa besok. 

Entah apa sebabnya, mungkin karena kebanyakan jumlah rakyatnya, atau kebanyakan 

ormasnya, atau mungkin juga kelebihan pe-de nya. 

Yang jelas, kita selalu menyaksikan masing-masing ormas seolah merasa punya hak otoritas 

menetapkan tanggal 1 Ramadhan dan juga tanggal 1 Syawal. Setidaknya untuk konstituen 

mereka sendiri. 

Pemandangan aneh seperti ini tentu tidak terlalu banyak terjadi di luar Indonesia. Umumnya, 

urusan penetapan seperti itu 100% diserahkan pemerintah. Masing-masing ormas tidak pernah 

merasa berhak untuk menetapkan sendiri. 
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Jadi cerita seperti ini memang lebih khas Indonesia. 

Dan lebih lucu lagi, bukan hanya ormas yang sering tidak kompak dengan pemerintah, tetapi 

di dalam satu ormas pun terkadang sering terjadi tidak kompak juga. Misalnya, ketika DPP 

ormas tertentu mengatakan A, belum tentu DPW atau DPD dan DPC-nya bilang A. Masing-

masing sturktur ke bawah kadang-kadang masih merasa lebih pintar untuk menetapkan sendiri 

jadwal puasa. 

Selain itu, juga ada ormas yang selalu menginduk ke jadwal puasa di Saudi Arabia. Mau 

lebaran hari apa pun, pokoknya ikut Saudi. 

Bahkan mungkin karena saking semangat untuk ijtihad, ada ormas yang sampai menasehati 

pemerintah untuk tidak usah mencampuri masalah ini. 

Semua pemandangan ini hanya terjadi di Indonesia, ya, sangat khas Indonesia. Dan ceritanya 

dari zaman nenek moyang sampai abad internet sekarang ini masih yang itu-itu juga. 

Pokoknya, Indonesia banget deh. 

Kita Ikut Siapa Dong? 

Sebenarnya apa pun yang dikatakan baik oleh NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya, semua 

tidak lepas dari ijtihad. Karena tidak ada nash baik Quran maupun hadits yang menyebutkan 

bahwa lebaran tahun 1428 hijriyah jatuh tanggal sekian. 

Dan sebagai muslim, kita wajib menghormati berbagai ijtihad yang dilakukan oleh para 

ahlinya. Lepas dari apakah kita setuju dengan hasil ijtihad itu atau tidak. 

Dan karena kita bukan ahli ru'yat, juga bukan ahli hisab, kita juga tidak punya ilmu apa-apa 

tentang masalah seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah bertaqlid atau setidaknya 

berittiba' kepada ahlinya. 

Kalau para ahlinya berbeda pendapat, 100% kita punya hak untuk memilih. Tidak ada satu pun 

ulama yang berhak untuk memaksakan kehendaknya, apalagi menyalahkan pendapat yang 

tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya. TOh kalau ijtihad itu benar, ulama itu akan dapat pahala. 

Sebaliknya kalau salah, beliau tidak berdosa, bahkan tetap dapat satu pahala. 

Berpuasa dan Berlebaran Bersama Mayoritas Umat Islam 

Salah satu hadits menyebutkan sebagai berikut: 

ُْٕو َْٕو انَظ َٚ ،ٌَ ْٕ ُْٕي َٔاْنِفْطُش َرُظ َْٕو  َٚ ،ٌَ ْٔ َْٔاأَلْػَحٗ ُرْفِطُش َْٕو  َٚ ٌَ ْٕ  ُرَؼُح

Waktu shaum itu di hari kalian (umat Islam) bershaum, (waktu) berbuka adalah pada saat 

kalian berbuka, dan (waktu) berkurban/Iedul Adha di hari kalian berkurban. 

Hadits rasanya agak cocok buat keadaan kita yang bukan ulama, bukan ahli ru'yat atau ahli 

hisab. Kita adalah para muqaalid dan muttabi'. Maka jadwal puasa kita mengikuti umat Islam 

umumnya di suatu negeri. 

Kalau di Indonesia umumnya atau mayoritasnya lebaran hari Sabtu, ya kita tidak salah kalau 

ikut lebaran hari Sabtu, meski tetap menghormati mereka yang lebaran hari Jumat. Sebab 

lebaran di hari di mana umumnya umat Islam lebaran adalahhal paling mudah danjuga ada 

dalilnya serta tidak membebani. 

Tapi kalau ternyata 50% ulama mengatakan lebaran jatuh hari Jumat dan 50% lagi 

mengatakan hari Sabtu, lalu mana yang kita pilih? 
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Jawabnya bahwa dalam hal ini syariah Islam memberikan kewenangan dan hak untuk 

menengahi perbedaan pendapat di kalangan umat. Sebagaimana pemerintah berhak untuk 

menjadi wali atas wanita yang tidak punya wali untuk menikah. 

Berpuasa dan Berlebaran Bersama Pemerintah Islam 

Jadi pemerinah resmi yang berkuasa diberikan wewenang dan otoritas untuk menetapkan 

jatuhnya puasa dan lebaran, di tengah perbedaan pendapat dari para ahli ilmu, ahli hisab dan 

ahli falak. 

Kewenangan seperti ini bukan tanpa dalil, justru kita menemukan begitu banyak dalil yang 

menegaskan hal itu. Bahkan para ulama sejak dulu telah menyatakan bahwa urusan seperti ini 

serahkan saja kepada pemerintah yang sah. Kalau pun pemerintah itu salah secara sengaja dan 

berbohong misalnya, maka dosanya kan mereka yang tanggung. 

Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Seseorang (hendaknya) bershaum bersama penguasa 

dan jamaah (mayoritas) umat Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung.” 

Beliau juga berkata mengutip hadits nabi SAW: “Tangan Allah SAW bersama Al-Jama‟ah." 

Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kemudian diamini oleh para ulama hingga 

sekarang ini. Salah satunya adalah arahan dan petunjuk dari Al-'AllamahSyeikh Abdul Aziz 

bin Baz rahimahullah.  

Wallahu a`lam bishshawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Teknis Puasa Umat Terdahulu 

Assalamu Alaikum Warah matullahi Wabarakatuh 

Ust tolong dijlelaskan sejarah puasa umat terdahulu berdasarkan ayat 183 surat Al-baqorah. 

"sebagaimana kami wajibkan umat sebelum kalian" 

Kami tunggu jawabannya secepatnya. 

Syukran atas jawabannya 

Fulan 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Setiap umat manusia pasti dikirimi nabi dan syariah. Dan setiap nabi dan syariah yang turun, 

pasti ada puasa di dalamnya, sebagaimana juga shalat dan zakat. 

Namun dari bentuk teknisnya, bentuk puasa yang Allah syariatkan buat umat terdahulu 

memang agak berbeda dengan puasa yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. 

Ada beberapa contoh yang bisa disebut, antara lain: 
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1. Berpuasa Sehari Berbuka Sehari 

Kepada Nabi Daud dan umatnya, Allah SWT mewajibkan puasa. Tapi dari segi waktunya 

agak berbeda dengan yang diperintahkan kepada umat nabi Muhammad SAW. 

Kalau umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan berpuasa hanya di bulan Ramadhan, maka 

buat umat Nabi Daud, puasanya bukan hanya di bulan Ramadhan, melainkan di semua bulan 

sepanjang tahun. 

Namun tidak setiap hari melainkan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Begitu seterusnya 

sampai meninggal dunia. 

Ini adalah jenis puasa yang diperintahkan kepada umat nabi Daud 'alaihissalam. Kita bisa 

mengetahuinya karena ada hadits nabawi yang menceritakan hal tersebut. 

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah sehari dan 

berbukalah sehari. Itu adalah puasanya nabi Daud as dan itu adalah puasa yang paling 

utama. Aku menjawab, "Aku mampu lebih dari itu." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada lagi 

yang lebih utama dari itu." (HR Bukhari) 

Hadits ini adalah hadits yang shahih, terdapat di dalam kitab Shahih Bukhori Juz 2 halaman 

697 hadits nomor 1875. 

Seandainya puasa dengan cara seperti ini diwajbkan kepada kita, rasanya sulit sekali. Karena 

itulah kita wajib bersyukur bahwa Allah SWT telah menasakh syariat-Nya, dan menggantinya 

denga yang lebih sesuai dengan keadaan kita. 

2. Tidak Berbicara 

Lain lagi halnya dengan puasa yang diperintahkan kepada Maryam, ibunda Isa 'alaihissalam. 

Bukan hanya tidak boleh makan dan minum, tetapi juga tidak boleh berbicara. 

Keterangan itu bisa kita baca di dalam Quran, yaitu pada surat Maryam, surat yang ke-19. 

Di dalam ayat-ayat itu, kita mengetahui dari kisah Maryam ketika ditanyai oleh kaumnya 

tentang status anak yang ada digendongannya, Maryam yang saat itu sedang nadzar berpuasa 

tidak menjawab sepatah kata pun. 

Beliau hanya menunjuk kepada bayi yang ada dalam gendongannya, yaitu Nabiyyulah Isa 

'alaihissalam. Dan atas izin dan kehendak Allah, Nabi Isa pun berbicara. 

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka 

katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, 

maka aku tidak akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini." (QS. Maryam: 

26) 

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya 

berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat 

mungkar.(QS. Maryam: 27) 

Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu 

sekali-kali bukanlah seorang pezina", (QS. Maryam: 28) 

maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara 

dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"(QS. Maryam: 29) 
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Kalau buat umat Muhammad SAW, tidak berbicara saat puasa tidak termasuk hal-hal yang 

membatalkan. Tetapi sekedar sunnah atau keutamaan saja. 

Dan tentunya masih banyak bentuk puasa lainnya yang diberlakukan buat umat sebelum kita. 

Namun yang jelas, khusus buat kita, Allah SWT memberi banyak rukhshah (keringanan), 

seperti kebolehan tidak berpuasa buat orang sakit, atau musafir atau orang yang sudah tidak 

mampu berpuasa. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Minta Bacaan Saat Shalat Tarawih 

Assalamualaikum ustad, .. 

Saya ingin bertanya gimana tata cara shalat tarawih jika ingin shalat sendiri di rumah, .. 

Untuk bacaan dan niatnya sih saya sudah mengerti, hanya jika selesai shalat biasanya imam 

suka membaca ayat-ayat yang saya masih kurang mengerti. Apa lagi doa di antara shalat 

tarawih n witir saya sangat tidak mengerti. 

Tolong beri saya petunjuk cara shalat tarawih yang baik, mulai dari awal shalat hingga shalat 

tarawih benar-benar selesai. 

agungcprasetio@yahoo.co.id 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Di masa Rasulullah SAW, pernah dilakukan shalat tarawih, walau pun hanya dua kali. Karena 

Rasulullah SAW takut shalat itu diwajibkan. Sehingga sebagian orang kemudian berpendapat 

bahwa shalat tarawih itu boleh dikerjakan sendirian di rumah. 

Walau pun afdhalnya tetap di masjid, berjamaah dan bersama-sama dengan kaum muslimin. 

Karena di zaman para shahabat, apa yang pernah ditinggalkan kemudian dihidupkan lagi. 

Bukan hanya Umar bin Al-Khattab yang tarawih berjamaah, tetapi seluruh shahabat di 

Madinah saat itu, semua ikut tarawih berjamaah, di masjid, bukan sendiri-sendiri di rumah. 

Lafadz dan Bacaan  

Bacaa niat serta lafadz-lafadz bacaan lainnya sebenarnya tidak ada yang baku ditetapkan 

dalam syariah Islam. Jangankan lafadz-lafadz, lha wong berapa jumlah rakaat tarawih 

Rasulullah SAWpun, para ulama masih berdebat tentangnya. 

Hal itu karena dahulu Rasulullah SAW disinyalir pernah melakukan shalat sunnah setelah 

shalat Isya' di malam bulan Ramadhan. Namun beliau hanya melakukan dua kali saja, dengan 

berjamaah bersama para shahabat. 

Shalat sunnah berjamaah setelah shalat Isya' di masjid inilah yang kemudian dijadikan 

landasan shalat tarawih. Bahkan saat itu juga belum dinamakan shalat tarawih. Pokoknya para 

shahabat pernah melakukan shalat sunnah di malam bulan Ramadhan, dilakukan secara 

berjamaah, bukan tengah malam tapi setelah shalat Isya', dan dilakukan di masjid bersama 

Rasulullah SAW. 
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Tapi berapa jumlah rakaatnya, dan apa bacaan-bacaannya, gelap dan tidak jelas. Gelap dan 

tidak jelas inilah yang kemudian menjadi bahan silang pendapat tentang jumlah rakaat tarawih 

Rasulullah SAW. Bahkan sampai hari ini. 

Maka kalau kita saksikan sebagian umat Islam melakukan shalat tarawih 11 rakaat dan 23 

rakaat, sama sekali bukan karena mereka tidak mau mengikuti sunnah nabi, tetapi karena pada 

sumbernya sendiri, yaitu praktek Rasulullah SAW, terdapat ketidak-jelasan. 

Jumlah rakaatnya saja tidak jelas, apalagi bacaan-bacaannya. Sehingga kita juga saksikan di 

tempat lain, misalnya di masjid al-Haram Makkah dan Madinah, meski mereka shalat tarawih 

23 rakaat, tapi mereka tidak membaca lafadz-lafadz atau doa tertentu, seperti yang banyak 

dilakukan orang di sekeliling kita di negeri ini. 

Tidak ada lafadz seperti ini seorang pemberi aba-aba: 

Amirul mukminina sayyiduna Abi Bakrin As-Shiddiqi taradhdhau 'anhu, lalu lafadz itu 

disambut jamaah dengan lafadz: radhiyallahu 'anhu, wanafana fiddini waddunya wal 

akhirah... 

Entah sejak kapan kebiasaan membaca lafadz itu di sela-sela shalat tarawih itu dilakukan, 

yang pasti kita tidak menemukan ketentuan ini di zaman Rasulullah SAW, bahkan tidak juga 

di zaman khilafah rasyidah. 

Maka kalau anda tidak bisa membaca lafadz itu, sebenarnya tidak apa-apa. Toh dalam shalat 

tarawih, yang penting shalatnya, bukan lafadz-lafadz bacaannya. 

Demikian juga dengan lafadz niat dan doa khusus yang dibaca saat shalat tarawih, semuanya 

tidak bersumber dari rujukan yang baku, artinya bukan bersumber dari Rasulullah SAW. 

Maka boleh dibaca dan boleh ditinggalkan, sama sekali tidak mengurangi kekhusyuan qiyam 

Ramadhan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 


