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"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

 diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS Al Baqarah :183) 
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Keutamaan-Keutamaan Puasa 

 

Allah ta’ala telah berfirman : 

���� ���������������� ��������������� ���������������� ������������� ��� �!����� ������"�#$����� �����"�#$��������#�� �!����� �� 

����%�&��'����� ���%�&��'����� ������(�!����� �)*���(�!����� ���#�!+����������� ����!+�����������  �����,�!����
������,�!���� �-���� �)*��.�/��0���� ���#1.�2��3����� �4�5�6���72 ���1�2��3�����  �-���� !+�8#
 ������/��0���� 9�:�;#/

�5#�9���6#
�� 9<���=�>!� 4 9����1�8 
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang 

mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan 

yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, 

laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-

laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang 

besar” (QS. Al-Ahzab : 35). 

 

Dalam ayat lain Allah juga telah berfirman : 

#�?��#��%�@ �4����7/ ��� �47��� A����B ��?��?���@ �#
�� 

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

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunnahnya bahwasannya 

puasa merupakan benteng dari hawa nafsu syahwat, penangkal dari sambaran api neraka, 

dan Allah ta’ala telah mengkhususkannya sebagai nama salah satu pintu surga.  Beberapa 

keutamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1.   Puasa Sebagai Perisai 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang diliputi nafsu 

birahi untuk menikah.  Jika dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ia 

diperintahkan berpuasa untuk mengekang nafsu syahwatnya.  Sebab puasa bisa menahan 

gejolak anggota tubuh dengan kelemahannya sehingga dapat mengekangnya dari tindakan 

yang menyimpang.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 
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 C )�� D�=�� )�	
� ��E�� FG
 -"H2 D�I���2 <J�E�� 4��� K�L�M� )� N�EO�� �O%� �*
J�6� -� -"H2 �?���( -��%2 PL��* 

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu (ba’ah), maka hendaknya 

dia menikah, karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara 

kemaluan.  Dan barangsiapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia 

berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhari no. 4779 dan 

Muslim no. 1400 dari Ibnu Mas’ud radliyallaahu ‘anhu). 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa surga itu dikelilingi 

oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi oleh berbagai kesenangan 

syahwat.  Oleh sebab itu, jelaslah kiranya bagi kita bahwa puasa itu dapat mementahkan 

syahwat dan menumpulkan ketajamannya yang bisa mendekatkan kepada api neraka, dan 

puasa itu bisa menjadi penyekat antara orang yang berpuasa dengan neraka.  Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

Q���� )� +E%�� �R )S��* T�6 ������ �U� 
“Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi diri seorang hamba dari api neraka” 

(HR. Ahmad no. 15299; hasan lighairihi. Lihat Shahih At-Targhib no. 981). 

Dan tentunya, hanya puasa yang ikhlash dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya 

sajalah yang dapat menjadi perisai dari api neraka. 

2.   Puasa Dapat Memasukkan Seseorang ke dalam Surga 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa puasa itu dapat menjauhkan diri dari api 

neraka, yang otomatis mendekatkan dapat pelakunya kepada surga, bi-idznillaah. 

Diriwayatkan dari Abu Umamah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Aku pernah bertanya 

kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

-� V;� W -"H2 �?���( X��8 Y�� T�Z� -( VB 
 V�%( [��2 \� Y?MQ �* 

“Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke 

dalam surga”.  Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pun menjawab: 

“Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingan (pahala)-nya” (HR. 
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Nasa’i dalam Al-Kubraa no. 2530, Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. 232, dan Al-Hakim 

no.1533 dengan sanad shahih. Lafadh ini adalah milik Ibnu Hibban. Lihat Shahih Sunan 

An-Nasa’i no. 2097). 

3.   Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pahala Tak Terhitung Nilainya. 

4.   Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Dua Kebahagiaan. 

5.   Bau Mulut Orang yang Berpuasa Lebih Harum di Hadapan Allah Ta’ala daripada 

Bau Misk (Kesturi). 

Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : Telah berfirman Allah ta’ala (merupakan hadits qudsi) : 

V/ �?* ��/ �]H2 T�6 ������� -( ^I6
 �"
� _ -"H2 ������ W� -� � ` )( V�8  4/+	
 �?a
-�@�� �
 +	
 -(�M �H2 b'�* W� 0c�?* d2�* e2f��� [� V$��2   +�g h=" ^0��� 4,�a

)� T���$�� �?* \� +�8 b�i
 4,���� 42 j?�k l+�(  ��5	�=* ���	�2 4,����� X�m� n*Q
o�2 -(Q p$� �]�� l�L=( o�2 �L2
 �]� -�?�( 

“Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, sesungguhnya puasa 

itu untuk-Ku dan Aku akan memberi pahala atasnya.  Puasa itu adalah perisai, maka pada 

saat berpuasa hendaknya seseorang diantara kamu tidak melakukan rafats (yaitu : berjima’ 

dan berbicara keji - Pent.) dan tidak juga membuat kegaduhan.  Jika ada orang yang 

mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan,”Sesungguhnya aku 

berpuasa”.  Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau 

mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi di 

hari kiamat.  Dan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, yaitu ketika 

berbuka dan ketika berjumpa dengan Rabbnya, ia gembira dengan puasanya” (HR. 

Bukhari no. 1805 dan Muslim no. 1151). 

6.   Puasa dan Al-Qur’an akan Memberi Syafa’at Bagi Orang Yang Menjalankannya 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

������ ��%L�� -�%�� NQ ^
 ������ Y?$* T���$�� �?* +E%�� ��%=O* �`�$���  Q�5���( ��?5O���
-�2 q%=O2 V����( �?��� -�%�� �`�$�� Y?$*� -�2 q%=O�2 ��%=O�2 Y�� 
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“Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari 

kiamat nanti.  Puasa akan berkata : “Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan 

dan nafsu syahwat di waktu siang, karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan 

syafa’at kepadanya”.  Dan Al-Qur’an berkata : “Saya telah melarangnya dari tidur di 

malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa’at kepadanya”.  Beliau 

bersabda,”Maka syafa’at keduanya diperkenankan” (HR. Ahmad no. 6626, Al-Hakim no. 

2036, dan Abu Nu’aim 8/161 dari Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma ; hasan 

shahih. Lihat Shahih At-Targhib no. 984). 

7.   Puasa Sebagai Kaffarat (Penebus Dosa) 

Diantara keutamaan yang hanya dimiliki oleh ibadah puasa adalah bahwa Allah ta’ala telah 

menjadikan puasa sebagai penebus dosa bagi orang yang mencukur kepala dalam ihram 

karena ada halangan baginya, baik karena sakit atau karena gangguan yang terdapat pada 

kepala (lihat QS. Al-Baqarah : 196).  Dan puasa juga dapat menjadi kaffarat karena tidak 

mampu memotong hewan kurban (QS. Al-Baqarah : 196), membunuh seseorang yang 

berada dalam perjanjian karena kesalahan atau tidak sengaja (QS. An-Nisaa’ : 92), 

melanggar sumpah (QS. Al-Maaidah : 89), membunuh binatang buruan pada saat ihram 

(QS. Al-Maaidah : 95), dan zhihar (QS. Al-Mujaadilah : 3-4). 

Demikian halnya dengan puasa dan shadaqah, keduanya berperan serta dalam penebus 

pelanggaran dosa seseorang, baik di dalam keluarga, harta, atau tetangga.  Dari Hudzaifah 

bin Yaman radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam : 

T�+���� �?���� <e��� �r�=�@ lQ�6� l+��� -���� -�r
 s V6��� T��2 
“Fitnah (ujian) seseorang dalam keluarga (istri), harta, anak, dan tetangganya dapat 

ditutupi dengan shalat, puasa, dan shadaqah” (HR. Bukhari no. 502 dan Muslim no. 144). 

8.   Ar-Rayyan Disediakan Bagi Orang-Orang yang Berpuasa 

�� 45%� VB+* W T���$�� �?* �?�,���� -�� VB+* ��*��� -� Y�$* �(�( T�Z� s  4r:G +	

VB+* 4�2 t�G
 4r�B` VB  �]H2 -�� �?�B+�2 �?�,���� )*
 Y�$*  +	
 -��) VB  )�

�+(
 v�1* C N�& )�� N�&( 
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“Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyaan.  Dari 

pintu tersebut orang-orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat nanti dan tidak 

seorang pun yang masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa.  Dikatakan 

kepada mereka : “Dimana orang-orang yang berpuasa ?”. Maka mereka pun masuk 

melaluinya. Dan apabila orang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu tersebut 

ditutup sehingga tidak ada seorangpun yang masuk melalui pintu tersebut. (Barangsiapa 

yang masuk, maka ia akan minum minuman surga. Dan barangsiapa yang minum minuman 

surga, maka ia tidak akan haus selamanya)” (HR. Bukhari no. 1797 dan Muslim 1152, dan 

tambahan terakhir – di dalam kurung – adalah riwayat dari Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-

nya no. 1902). 
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Keutamaan - Keutamaan Bulan Ramadlan 

 

1.   Bulan Al-Qur’an 

Allah ta’ala telah menurunkan Kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi umat manusia, 

obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman, petunjuk kepada jalan yang lurus, 

penunjuk kepada jalan kebajikan, dan menjadikan malam Lailatul-Qadar di bulan Ramadlan 

penuh dengan kebaikan.  Allah ta’ala berfirman : 

���5�& w����!��(�� �x�!���� yz+�r 7�`��7$��� �-��2 #Y�I�"7
 �̂ �0��� #���{���Q  �47���� �+�5�& )��#2 ���#���7=����� �y�+�5��� �)!�
���5!O�� �-��������#2  

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadlan, bulan yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil).  Karena 

itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka 

hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (QS. Al-Baqarah : 185). 

 

2.   Setan-Setan Dibelenggu, Pintu-Pintu Neraka Ditutup, dan Pintu-Pintu Surga Dibuka 

Pada bulan yang penuh berkah ini, kejahatan di muka bumi ini menjadi sedikit, karena jin-

jin jahat dibelenggu dengan rantai dan diborgol sehingga mereka tidak bisa melakukan 

pengrusakan terhadap umat manusia sebagaimana mereka bisa melakukannya pada bulan-

bulan selain Ramadlan.  Karenanya kaum muslimin menjadi lebih berkonsentrasi 

menjalankan puasa yang merupakan pengekang hawa nafsu, dan juga mereka sibuk 

membaca Al-Qur’an dan berbagai macam ibadah lainnya yang mampu mendidik sekaligus 

menyucikan jiwa.   

Oleh karena itulah ditutup pintu Jahannam dan dibuka pintu-pintu surga, karena banyaknya 

amal shalih serta ucapan dan perkataan yang bagus.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda : 

�i��O�� �+=a� Q���� N�?(
 |$�G� T�Z� N�?(
 |3�2 ��{�Q J�6 �]� 
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“Jika bulan Ramadlan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, 

dan setan pun dibelenggu” (HR. Bukhari no. 3103 dan Muslim no. 1079). 

3.   Lailatul-Qadr 

Allah ta’ala telah memilih bulan Ramadlan dikarenakan pada bulan tersebut Al-Qur’an 

diturunkan.  Pada bulan tersebut terdapat Lailatul-Qadar, malam penuh barakah yang lebih 

baik daripada seribu bulan.  Penjelasan selanjutnya akan diuraikan kemudian. 
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Dorongan Mengerjakan Puasa Ramadlan 
 

 

1.   Pengampunan Dosa 
 

Pembuat Syari’at yang Maha Bijaksana telah memotivasi untuk berpuasa di bulan 

Ramadlan seraya menjelaskan keutamaan dan ketinggian kedudukannya.  Sekalipun orang 

yang menjalankan puasa itu memiliki tumpukan dosa bak buih di lautan, niscaya dosa-dosa 

itu akan diampuni dengan melaksanakan ibadah yang penuh berkah ini, yaitu ibadah 

puasa.  Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

-E"] )� �+$@ �� -� �=G �(���	�� �"�}� ��{�Q ��a )� 

“Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadlan dengan penuh keimanan dan mengharapkan 

pahala (ihtisaaban) 
1
, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang 

telah lalu” (HR. Bukhari no. 1910 dan Muslim no. 759). 

Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

�,�E��� ~>@ C �� )5��( �m <Q�=/ T%�Z� �� T%�Z�� h�k� <e��� 
“Shalat yang lima waktu, antara Jum’at ke Jum’at berikutnya, antara Ramadlan ke 

Ramadlan berikutnya; bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi diantaranya, jika dosa-

dosa besar dihindari” 
2
 (HR. Muslim no. 233). 

 

2.   Dikabulkannya Doa dan Pembebasan dari Api Neraka 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

��-� N�S��� <?8  4��� V�� �� � ��{�Q �5& s Q���� )� J�$�8 T���� �?* V/ s \  

“Sesungguhnya setiap hari Allah ta’ala membebaskan beberapa orang dari api neraka 

yaitu pada bulan Ramadlan, dan sesungguhnya bagi setiap orang muslim apabila 

memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan” (HR. Bazzar no. 3142, Ahmad no. 7443, dan 
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Ibnu Majah no. 1643; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah 

no. 1340). 

3.   Termasuk dalam Golongan Para Shiddiqiin dan Syuhadaa’ 

Dari ‘Amar bin Murrah Al-Juhhani bercerita :  

J�6 W �
 �+5& �� |*
Q
 \� Y?MQ �* Y�$2 4�M� -��8 \� ��a ���� �� V6Q  \� W� -��
��{�Q |�a� <�/I�� |* 
� h�k� ��?���� |��a� \� Y?MQ X"
�  �"
 )��2 -����

J�+5O��� �$*+��� )� Y�� 
Ada seseorang yang datang kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam seraya berkata : 

“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang 

haq untuk disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, 

(dan aku) mengerjakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan 

Ramadlan dan shalat (tarawih) di dalamnya; termasuk golongan siapakah aku 

ini?”.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab : “Termasuk golongan para 

shiddiqiin dan syuhadaa’ “ (HR. Ibnu Hibban dalam Mawaaridudh-Dham’aan hal. 36 

dengan sanad shahih). 

Catatan kaki : 

1. Makna iimaanan wah-tisaaban (وا������ �	�
 berarti percaya sepenuhnya akan (إ�

kewajiban puasa tersebut serta mengharapkan pahalanya.  Menjalankan puasa dengan 

sepenuh jiwa tanpa adanya unsur keterpaksaan dan juga tidak merasa keberatan untuk 

menjalaninya. 

2. Pengampunan dosa-dosa tersebut hanya merupakan dosa-dosa kecil saja.  Adapun dosa-

dosa besar akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya bertaubat kepada Allah ta’ala 

dengan taubat nashuha.  Maka, di bulan Ramadlan ini, pergunakanlah waktu yang 

mustajab ini untuk bertaubat meminta ampunan kepada Allah untuk semua dosa 

yang  pernah  kita lakukan. 
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Syarat Wajib dan Rukun Puasa 

 

1.   Syarat Wajib Puasa Ada Empat : 

a.   Islam 

b.   Baligh (Dewasa) 

c.   Berakal Sehat 

d.   Mukim 

e.   Berkesanggupan Puasa 

f.   Tidak dalam Keadaan Haidl dan Nifas 

 

2.   Rukun Puasa Ada Dua: 

a.   Niat (dalam Hati) 

b.   Meninggalkan Hal-Hal yang Membatalkan Puasa (Makan, Minum, Jima’ di Siang Hari, 

dan Muntah yang Disengaja). 
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Larangan Berbuka dengan Sengaja pada Bulan Ramadlan 

 

Dari Abu Umamah Al-Bahili radliyallaahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :  

���( +%a� _ W�$2 ��8� eE6 � ��@v2 p%E{( �0Bv2 �e6Q [�@
 ]� 4,�" �"�  s |�/ �]� �	
Y�� ��?a�� l0r �� |�$2 +*+& �?�( �"� �]H2 VEZ� J�?M  t�L"� � Q���� Vr
 J�?8 �0r

45��+&� T$$O� 45E����%( �$�%� �?$( �]H2 �  V�$2 JW�r )� |�$2 ��  45��+&� V��@
JW�r45�?a T�� VE� ���L=* )*0��  

“Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku 

dan membawaku ke gunung yang terjal seraya berkata : “Naiklah”. Hingga sampailah aku 

di puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar suara yang keras sekali.  Maka aku 

tanyakan,”Suara apakah itu?”.  Salah satu dari mereka menjawab,”Itu adalah suara 

jeritan para penghuni neraka”.  Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan ternyata aku 

sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit 

mereka.  Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalir darah.  Kemudian aku 

bertanya,”Siapakah mereka itu?”. Maka dikatakan, ”Mereka adalah orang-orang yang 

berbuka (dengan sengaja) sebelum tiba waktunya” (HR. An-Nasa’i dalam Al-Kubra no. 

3286, Ibnu Hibban no. 7491, Ibnu Khuzaimah no. 1986, dan lain-lain. Lihat Ta’liqatul-

Hisaan ‘alaa Shahih Ibni Hibban 10/456 no. 7448). 

 

Catatan : 

Jika hadits di atas menceritakan ancaman bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja 

sebelum tiba waktunya, lantas bagaimana dengan orang yang sengaja memang tidak 

berpuasa semenjak awal hari ? Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin 

semua. 
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Cara Penentuan Bulan Ramadlan 
 

1.   Menghitung Bilangan Hari di Bulan Sya’ban 

Islam adalah agama yang mudah.  Dalam penentuan awal Ramadlan, hendaknya umat Islam 

membiasakan diri untuk menghitung bilangan hari pada bulan Sya’ban.  Dalam kalender 

Qamariyyah (kalender Islam), jumlah hari dalam satu bulan adalah 29 hari atau 30 

hari.  Kita diwajibkan berpuasa jika telah melihat bulan (hilal bulan Ramadlan). Dan jika 

tertutup oleh awan (bulan tidak terlihat), maka bulan Sya’ban kita genapkan menjadi 30 

hari.  Hal itu sangat sesuai dengan amalan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dan para 

shahabatnya sebagaimana telah shahih dalam riwayat. 

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

��e� ��E%& <+8 �?��/v2 4���8 �G �H2 -�*f�� ���L2
� -�*f�� �?�?a 

“Berpuasalah jika kalian telah melihat bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya 

pula.  Dan apabila bulan tertutup (awan) dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah 

bulan Sya’ban menjadi 30 hari” (HR. Bukhari no. 1810 dan Muslim no. 1081) 
1
 . 

2.   Jika Ada Orang (Saksi) yang Telah Melihat Bulan, Maka Berpuasalah atau 

Berbukalah 

Melihat bulan (hilal) awal Ramadlan ditentukan dengan kesaksian dua orang saksi yang 

adil.  Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

 ��+r�& +5& �H2 ��e� �?��/v2 4���8 4G �H2 �� �?��"�� -�*f�� ���L2
� -�*f�� �?�?a
���L2
� �?�?�2 

“Berpuasalah jika kalian melihat bulan dan berbukalah jika kalian melihatnya pula, serta 

menyembelihlah (pada bulan Dzulhijjah) karena melihatnya.  Jika bulan itu tertutup dari 

pandangan kalian, maka sempurnakanlah (bulan Sya’ban) menjadi 30 hari.  Dan jika ada 

dua orang yang memberi kesaksian melihat bulan, maka berpuasalah dan berbukalah 

kalian” (HR. Nasa’i dalam Al-Mujtabaa no. 2116, Ahmad no. 18915, dan Daruquthni 

2/167; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaaul-Ghalil no. 909). 
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3.   Barangsiapa yang Berpuasa di Hari Syak (Meragukan), Maka Dia Telah Bermaksiat   

kepada Abul-Qasim (Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam). 

Dengan demikian, tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk mendahului untuk berpuasa 

sebelum bulan Ramadlan, sehari atau dua hari – dengan alasan untuk berhati-

hati.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

��/ V6Q �?�* �
 W� ��?* �
 �?* �?�( ��{�Q 4/+	
 )�+$�* W 4���2 -�?a �?�* 
�?��� X�] 

"Janganlah seseorang di antara kalian mendahului puasa Ramadlan dengan berpuasa 

sehari atau dua hari sebelumnya; kecuali bagi yang biasa berpuasa, maka tidaklah 

mengapa ia berpuasa pada hari itu” (HR. Bukhari no. 1815 dan Muslim no. 1082). 

‘Ammar berkata : 

4�M� -��8 \� ��a 4M�$�� �(
 ��8 +$2 x���� -�2 XO* ^0�� �?��� ��a )� 

“Barangsiapa berpuasa pada hari yang meragukan (syak), berarti dia telah mendurhakai 

Abul-Qasim (Rasulullah) shallallaahu ‘alaihi wasallam” (HR. Bukhari 4/119 secara 

mu’allaq, Abu Dawud no. 2334, Tirmidzi no. 686, Ibnu Majah no. 1645, dan Nasa’i dalam 

Al-Kubraa no. 2498. At-Tirmidzi berkata : Hasan shahih. Dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 2/52). 

Imam An-Nawawi berkata : “Hadits ini secara tegas melarang menyambut bulan Ramadlan 

dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya bagi orang-orang yang tidak memiliki 

kebiasaan berpuasa atau tidak menyambungnya dengan puasa sebelumnya. Jika ia tidak 

menyambungnya dengan puasa sebelumnya atau ia tidak memiliki kebiasaan berpuasa, 

maka itu diharamkan dan inilah pendapat yang benar” (Syarh Shahih Muslim lin-Nawawi 

3/158) 
2
. 

4.   Doa Ketika Melihat Hilal (Bulan Baru Hijriyah) Ramadlan 

Apabila hilal telah terlihat yang menandakan tanda mulainya Bulan Ramadlan (atau bulan-

bulan yang lainnya), maka disunnahkan membaca doa : 
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�\#� �).�������( ���.��#��8 �-.���r#
 �4�5���#� ����E.�/#
  �t.���2�?.������ ���e�M������ �T.��e������ �����.��*������
����� �\� �X�(�Q�� ��.��(�Q ��.����.�@�� �b.�3�@ 

[Alloohu akbar. Alloohumma ahillahu ‘alainaa bil-amni wal-iimaan. Was-salaamati wal-

islaami, wat-taufiiqi limaa tuhibbu wa tardloo. Robbunaa wa robbukallooh] 

“Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkan bulan satu itu kepada kami dengan membawa 

keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam serta mendapat taufiq untuk menjalankan 

apa yang Engkau senang dan rela. Rabb kami dan Rabbmu (wahai bulan sabit) adalah 

Allah”  (HR. Tirmidzi no. 3451, Ad-Daarimi no. 1687, dan Ibnu Hibban dalam 

Mawaridudh-Dham’an hal. 589. At-Tirmidzi berkata : Hadits hasan gharib. Dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 3/423). 

Catatan kaki : 

1. Dalam penentuan awal bulan Ramadlan dan awal bulan Syawal, maka dalam Islam 

hanya mengenal metode Ru’yatul-Hilal (melihat bulan) pada malam hari tanggal 

29.  Bila ternyata bulan tidak terlihat, maka hitungan bulan disempurnakanl menjadi 30 

hari.  Adapun metode hisab adalah metode baru (bid’ah) dan selayaknya untuk dihindari 

oleh umat Islam.  Dan inilah yang membuktikan bahwa Islam adalah agama yang 

mudah. 

2. Dikutip melalui Puasa Sunnah : Hukum dan Keutamaannya (Judul Asli : Shiyaamu 

Tathawwu’ Fadlaailu wa Ahkaam) oleh Usamah ‘Abdil-‘Aziz. 
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Menetapkan Niat Puasa 
 

Wajib menetapkan niat untuk puasa fardlu (Ramadlan) pada malam harinya, yaitu sebelum 

terbit fajar shadiq.  Yang demikian itu berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam : 

-� ���a e2 �S=�� VE� ������ P�� C )� 

“Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasa baginya” 

(HR. Abu Dawud no. 2454, Ibnu Khuzaimah no. 1933, Baihaqi 4/202, Nasa’i dalam Al-

Mujtabaa no. 2333, dan At-Tirmidzi no. 730. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam 

Shahih Abi Dawud 3/82). 

-� ���a e2 �S=�� VE� ������ |�E* C )� 
“Barangsiapa tidak berniat atas puasanya di malam hari, maka tidak sah puasa baginya” 

(HR. Nasa’i dalam Al-Mujtabaa no. 2331, Baihaqi 4/202, dan Ibnu Hazm 6/162; 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaaul-Ghalil no. 914). 

Niat itu tempatnya di dalam hati.  Melafadhkan niat adalah tidak ada contohnya, dan hal ini 

merupakan bid’ah dan jauh dari sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam.  Melafadhkan niat tidak pernah diperbuat oleh Nabi, para shahabat, para tabi’in, 

tabi’ut tabi’in, Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para imam kaum muslimin 

lainnya.  Hendaklah kaum muslimin memperhatikannya. 

Kewajiban niat di malam hari/sebelum fajar hanya berlaku pada puasa wajib.  Adapun untuk 

puasa sunnah, niat dapat dilakukan pada siang harinya.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam pernah mendatangi ‘Aisyah di luar bulan Ramadlan seraya bertanya : 

4,�a �]� [H2 Y�� W ���$2 Jp& 4/+�8 Vr 

“Apakah kamu punya persediaan makanan? Aisyah menjawab : Tidak ada.  Maka beliau 

berkata : “Maka aku akan berpuasa” (HR. Muslim no. 1154). 
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Waktu Berpuasa 

 

Waktu untuk berpuasa adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq (fajar kedua) sampai 

terbenamnya matahari.  Sebagai permulaan waktu puasa, Allah ta’ala telah berfirman : 

���S#=��� �)�� � �?�M�� �����'��� �)�� �F���(�� 7����'��� �47�#� �)!��E���* ��!��	 ��?�(���&��� ��?7�7/�� 

“Dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu 

fajar” (QS. Al-Baqarah : 187). 

Dan untuk berakhirnya waktu puasa, yaitu tiba waktu berbuka puasa, Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

4,���� �L2
 +$2 h�O�� |(�G� ��r �r )� Q�5��� �( 
� ��r �r )� V���� VE�
 �]� 

“Apabila malam telah tiba dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini serta 

matahari pun terbenam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka” (HR. Bukhari 

no. 1853 dan Muslim 1100). 

 

Tambahan : 

Fajar itu ada 2 (dua) : 

1. Fajar Kadzib : adalah warna putih di arah timur, panjang yang menjulur ke atas seperti 

ekor serigala. 

2. Fajar Shadiq : adalah warna merah yang naik dan muncul dari arah timur (setelah 

berlalunya Fajar Kadzib), sehingga terlihat jelas perbedaan antara malam dan siang. 

Rasulullah bersabda : 

 ��%L�� ��� -"H2 [�;�� ���� <e��� V� W� ��%L�� ��� W -"H2 Y��� ��v2 ���S2 �S=��
<e��� V�� 

“Fajar itu ada dua macam :  Adapun fajar yang pertama, tidak diharamkan makan dan 

tidak dibolehkan mengerjakan shalat (shubuh); sedangkan fajar yang kedua, 

diharamkan makan dan dibolehkan mengerjakan shalat shubuh” (HR. Ibnu Khuzaimah 

no. 1927; Hakim no. 687-688,; Daruquthni 2/165; dan Baihaqi 4/261; shahih). 
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Sahur 

 

1.   Hukum Sahur 

Hukum makan sahur adalah sunnah, berdasarkan hadits dari Anas bin Malik radliyallaahu 

‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda : 

T/�( Q?3��� s �H2 ���3�@ 

“Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barakah” (HR. Bukhari 

no. 1823 dan Muslim no. 1095). 

Imam Nawawi rahimahullah berkata : “Para ulama telah bersepakat tentang sunnahnya 

makan sahur dan bukan suatu kewajiban” (Syarah Shahih Muslim 7/207). 

Penganjuran sahur sangat ditekankan kepada kaum muslimin walau hanya dengan seteguk 

air, karena Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

\� �H2 J�� )� T8�6 4/+	
 K�� �
 ?�� l?8+@ e2 T/�( -�/
 Q?3��� -��,e�� V6� I8 
)*�3��m� ��8 �?��* 

“Sahur adalah makanan yang penuh barakah. Maka janganlah kalian meninggalkannya 

sekalipun salah seorang diantara kalian hanya minum seteguk air.  Karena sesungguhnya 

Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang yang makan sahur” (HR. Ahmad 

no. 11101; dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihu Jami’ish-Shaghiir no. 3683). 

2.   Keutamaan Sahur 

a.   Dalam sahur terdapat barakah. 

b.   Pujian Allah dan doa para malaikat terhadap orang-orang yang makan sahur. 

c.   Menyelisihi puasanya ahlul-kitaab. 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

�3��� T�/
 N����� Vr
 ���a� �����a �( �� V�2 
“Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya Ahli Kitab terletak pada makan sahur” 

(HR. Muslim no. 1096). 
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3.   Waktu Sahur 

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu makan sahur sampai menjelang terbit fajar, karena 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam mengakhirkan sahur sampai menjelang shalat shubuh 

tiba.  Telah diriwayatkan dari Anas radliyallaahu ‘anhu dari Zaid bin Tsabit bahwa dia 

pernah berkata : 

�( ��/ 4/ |�� <e��� �� ��� � 4�M� -��8 \� ��a ���� P� �"�3�@ Q?3���� ��]�� 
T*` ��� Q+� Y�� 

”Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, kemudian kami 

berangkat shalat (shubuh).  Maka aku (Anas) berkata : “Berapa lama jarak antara adzan 

dan makan sahur? Ia (Zaid) menjawab : �� ���
� (kira-kira bacaan lima puluh ayat dari 

Al-Qur’an)” (HR. Bukhari no. 1821 dan Muslim no. 1097). 

 

4.   Bagaimana Jika Kita Sedang Makan Sahur, Namun Adzan Telah Berkumandang  

Sebagian masyarakat berpandangan, jika kita sedang makan sahur dan adzan telah 

berkumandang, maka kita wajib berhenti dari makan dan minum dan 

memuntahkan/membuang apa-apa yang ada di dalam mulut kita.  Ini adalah pandangan 

yang keliru.  Mari kita simak hadits berikut : 

Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda : 

-�� -�6�	 p{$* �	 -%{* e2 l+* ��8 J�"��� J�+��� 4/+	
 P� �]� 

“Jika salah seorang kalian mendengar panggilan (adzan) sedangkan bejana (minumnya) 

ada di tangannya,maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menunaikan keinginannya 

dari bejana (tersebut)” (HR. Ahmad no. 10637 dan Abu Dawud no. 2350; hasan shahih. 

Lihat Shahih Sunan Abi Dawud 3/58). 

�R�O2 4%" Y�� \� Y?MQ �* �R�&
 Y�� ��8 +* s J�"��� <e��� |���
 

“Pernah iqamah dikumandangkan sedangkan bejana masih di tangan Umar (bin 

Khaththab) radliyallaahu ‘anhu.  Dia bertanya kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 
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wasallam : Apakah aku boleh meminumnya?”.  Beliau menjawab : “Boleh”.  Maka Umar 

pun meminumnya” (HR. Ibnu Jarir 3/527/3017 dengan dua sanad darinya; shahih. Lihat 

Silsilah Ash-Shahiihah no. 1394). 

Bila ditaqdirkan adzan telah dikumandangkan sedangkan kita masih bersantap sahur, maka 

hendaklah kita selesaikan makan kita dengan tenang, tidak terburu-buru, baru kemudian 

shalat shubuh.   

Dari penjelasan di atas, kebiasaan masyarakat mengumandangkan waktu imsak (dengan 

sirine, kentongan, bedug, atau ucapan) sekitar 15 menit sebelum shubuh merupakan 

kebiasaan tanpa dalil yang kurang tepat.  Selain tidak ada contohnya dari Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam dan para shahabat, secara bahasa pun tidak dapat 

dibenarkan.  Karena imsak secara bahasa berarti menahan diri (untuk tidak makan dan 

minum).  Sedangkan dalam Islam, waktu imsak itu sendiri adalah dengan terbitnya fajar 

(dikumandangkannya adzan shubuh).  Adapun waktu 15 menit sebelum shubuh masih 

merupakan waktu yang utama untuk melaksanakan makan sahur.  Sebaik-baik petunjuk 

adalah petunjuk Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. 

 

5.   Membangunkan Orang untuk Sahur ? 

Ada satu sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh banyak 

kaum muslimin tentang hal ini, dan mereka menggantinya dengan sesuatu yang lain (yang 

bukan berasal dari beliau). Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Aisyah 

radliyallaahu ‘anhaa sebagai berikut : 

 �
 )( �]�* �	 �?(�&�� �?�/ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ Y�$2 V��( �]�* ��/ We( �

�S=�� P�L* �	 �]�* W -"H2 �?��� 

“Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam. Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda : ‘Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena 

dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq” (HR. Bukhari no. 1819). 

Dari Ibnu Mas’ud radliyallaahu ‘anhu, bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda : 
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 )� Ye( J�+" Y�� �
 Ye( ��]
 4��� �+	
 )%�} W V��( ^ ��* Y�� �
 �]�* -"H2 lQ?3M
4��,�" ��?*� 4��,�� P6:� 

“Janganlah adzannya Bilal itu menghalangi salah seorang di antara kalian dari sahurnya. 

Karena Bilal menyerukan adzan di malam hari supaya orang-orang yang shalat malam 

kembali beristirahat sejenak dan orang yang masih tidur segera bangun” (HR. Bukhari no. 

596 dan Muslim no. 1093). 

Hadits di atas menjelaskan pada kita bahwa di jaman Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam, adzan dilakukan dua kali. Adzan pertama dilakukan saat fajar kadzib tiba (waktu 

utama melaksanakan sahur dimana orang-orang dibangunkan dari tidurnya – sepertiga 

malam terakhir). Sedangkan adzan kedua dilakukan saat waktu shubuh tiba (fajar shadiq) 
1
 . 

 

6.   Tamr adalah Sebaik-Baik Makanan untuk Sahur 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

����� )��m� Q?3M 4%" 

“Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah tamr” (HR. Abu Dawud no. 2345 

dan Baihaqi 4/237. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 

2/55). 

 

Tamr adalah kurma kering yang telah masak dan berwarna coklat tua (sebagaimana umum 

dijual di pasaran). 

 

7.   Tidak Tidur Setelah Shalat Shubuh 

Para ulama telah menjelaskan tentang dibencinya tidur setelah shalat shubuh. Dalil yang 

mendasari itu adalah : 

 \� ��a \� Y?MQ Y�� Y�� ^+��>�� �'a )8�rQ?�( s ��� �Q�( 45��� 4�M� -��8 

Dari Sakhr Al-Ghamidi ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam :”Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya” (HR. Abu Dawud no. 
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2606, Ibnu Majah no. 2236, Ath-Thayalisi halaman 175, dan Ibnu Hibban 7/122. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 2/124). 

Ibnul-Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan 

waktu dengan tidur, dimana beliau berkata : “Termasuk hal yang makruh bagi mereka – 

yaitu orang shalih – adalah tidur antara shalat shubuh dengan terbitnya matahari, karena 

waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan 

agung sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang shalih, sampai-sampai 

walaupun mereka berjalan sepanjang malam mereka tidak toleransi untuk istirahat pada 

waktu tersebut hingga matahari terbit. Karena ia adalah awal hari dan sekaligus sebagai 

kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rizki, adanya pembagian, turunnya keberkahan, dan 

darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang 

mahal tersebut. Maka seyogyanya tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang 

terpaksa” (Madaarijus-Saalikiin 1/459). 

Hendaknya seorang muslim menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan 

Ramadlan. Setelah shalat shubuh, ia bisa menggunakannya untuk berdzikir, membaca Al-

Qur’an, atau kegiatan positif lainnya. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah 

bersabda : 

)�  <�+>�� ��a|"�/ ��%/Q ��a � h�O�� P�L@ �	 \� �/0* +%� � T8�� s  -�
T��@ T��@ T��@ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ Y�� Y�� <��8� TS	 �6v/ 

“Barangsiapa shalat Shubuh berjama’ah, kemudian duduk dan berdzikir kepada Allah 

hingga terbit matahari, kemudian ia shalat dua raka’at (yaitu shalat Dluha/Isyraq), ia akan 

memperoleh pahala ibadah haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna” (HR. 

Tirmidzi nomor 586; hasan lighairihi. Lihat Shahih At-Targhib no. 464). 

 

Catatan kaki : 

1. Pada saat adzan pertamalah dikumandangkan bacaan tatswib (ash-sholaatu khairum-

minan-naum = “Shalat itu lebih baik daripada tidur”). Ibnu ‘Umar meriwayatkan : 

 oe=�� +%( Y��� ��]�� s ��/ :�@�� �?��� )� :B <e��� 
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“Pada adzan pertama setelah membaca Hayya ‘alal-Falah, hendaknya membaca Ash-

Sholaatu Khorum-Minan-Naum” (HR. Baihaqi 1/423 dan Ath-Thahawi dalam Syarh 

Ma’anil-Atsar 1/82 dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam 

Talkhiishul-Habiir 1/212 – lihat Tamaamul-Minnah hal. 146-147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ���	
 ��� )    

 26 

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa 

 
1.   Makan dan Minum dengan Sengaja 

Allah ta’ala telah berfirman : 

 

��?7�7/�� ��!��	 ��?�(���&����)�� �F���(�� 7����'��� �47�#� �)!��E���*   �����!��� ��?!��@#
 !47� ���S#=��� �)�� � �?�M�� �����'���
�#��� �V������ 

“Dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu 

fajar.  Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.” (QS. Al-Baqarah : 187). 

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan 

minum.  Apabila orang yang berpuasa makan dan minum, berarti ia telah berbuka.  Terlebih 

lagi jika ia lakukan dengan sengaja, maka jelas hal ini membatalkan ibadah puasa.  Adapun 

jika seseorang makan dan minum karena tidak sengaja (lupa), maka hal ini tidak 

membatalkan puasa.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

l�$M� \� -�%i
 �UH2 -�?a 4���2 N�& �
 V/v2 4,�a ?r� p�" )� 

“Barangsiapa yang berpuasa, kemudian ia lupa makan dan minum, hendaklah ia 

menyempurnakan puasanya.  Sesungguhnya Allah ta’ala telah memberikan makan dan 

minum kepadanya” (HR. Bukhari no. 1831 dan Muslim no. 1155). 

 

2.   Muntah dengan Sengaja 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

F$��2 J�$�M� ��� J�{� -��8 h��2 4,�a ?r� Jp� -8Q] )� 

“Barangsiapa yang muntah dengan tidak sengaja (dalam keadaan berpuasa), maka tidak 

ada qadla’ baginya; dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka ia harus 

mengqadla (puasanya)” (HR. Abu Dawud no. 2380, At-Tirmidzi no. 720, Ibnu Majah no. 

1676, dan Ahmad no. 10468; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu 

Dawud 2/63). 
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3.   Haidl dan Nifas 

Apabila wanita kedatangan haidl dan nifas di siang hari bulan Ramadlan, baik di awal 

maupun di akhir, maka ia harus berbuka (batal puasanya) dan mengqadlanya 

(menggantinya) di hari lain.  Jika ia tetap puasa, maka puasanya tidak sah.   

Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam :  

)*+�� ���$" �052 ��{�Q s �L=@� p��@ �� _����� d�� 

“Dia (wanita) berdiam diri beberapa malam tidak shalat, dan berbuka puasa Ramadlan 

(karena haidl), maka inilah kekurangan agamanya” (HR. Muslim 79 dan 80). 

Diriwayatkan dari Mu’adzah ia berkata : 

|�vM |"
 T*Q��	
 |��$2 <e��� p{$@ W� �?��� p{$@ F,��� Y�( �� |�$2 TO,�8 

W� �?��� J�{$( ����2 X�] ��E��* ��/ |��� YvM
 q��� T*Q��� |�� |��  J�{$( ���"
<e��� 

Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah.  Aku katakan,”Bagaimana dengan wanita haidl, ia 

mengqadla puasa namun tidak mengqadla shalat?”.  Aisyah menjawab,”Apakah kamu 

seorang Haruriyyah (Khawarij)?”.  Aku menjawab,”Aku bukan Haruriyyah, tapi aku 

sekedar bertanya”.  Aisyah berkata,”Kami pernah mengalami begitu.  Lalu kami 

diperintahkan untuk mengqadla puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadla 

shalat” (HR. Muslim no. 335). 

 

4.   Infus Makanan 

Yaitu memasukkan zat-zat makanan ke dalam tubuh seseorang melalui infus sebagai 

pengganti makan kepada orang yang sakit.  Ini termasuk perkara yang membatalkan puasa; 

karena infus tersebut mengandung zat makanan 
1
  yang dapat membuat badan tidak lemah 

sebagaimana keadaan orang yang sehat. 

5.   Jima’ (Berhubungan Badan). 

Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta kesepakatan ulama’.  Imam Asy-

Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Darari Mudli’ah (2/22) berkata,”Tidak ada 
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perbedaan di kalangan ulama bahwa jima’ membatalkan puasa, apabila terjadi dengan 

sengaja.  Apabila terjadi karena lupa, sebagian ulama’ mengkatagorikannya termasuk 

(dalam hukum) orang yang makan dan minum karena lupa”.   

Dalil dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, silakan disimak dan 

dibaca!!  Adapun kaffaratnya (tebusannya) dijelaskan dalam Sunnah Rasululah shallallaahu 

‘alaihi wasallam dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu : 

 

J�6 X��r
 ��� Y�� \� Y?MQ �* |��r Y�$2 4�M� -��8 \� ��a ���� �� V6Q  Y��
V52 Y�� W Y�� TE�Q t�%@ �� +� Vr Y�� ��{�Q s �
��� ��8 |%��  �?�@ �
 P�L��@

������ ��M 4%L@ �� +� V52 Y�� W Y�� �%(���� )*�5&  ���� �v2 h�6 � Y�� W Y��
M� -��8 \� ��a +�@ Y�$2 �� -�2  �%( 4�  |�( Vr
 �5��(W �( ��2 ��� �$2
 Y�� �0R

��a ���� X3{2 ��� -��� D?	
 X�r
 -�%iv2 br]� Y�� � -(��"
 �+( �	 4�M� -��8 \� 
 

Seseorang pernah datang kepada beliau seraya berkata,”Ya Rasulullah, aku telah 

binasa”.  Beliau bertanya,”Apa yang telah membinasakanmu?”.  Ia menjawab,”Aku telah 

menggauli istriku di (siang hari) bulan Ramadlan”.  Beliau bertanya lagi,”Apakah engkau 

mampu memerdekakan budak?”.  Ia menjawab,”Tidak”.  Beliau bertanya lagi,”Apakah 

engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?”.  Ia 

menjawab,”Tidak”.  Beliau bertanya lagi,”Apakah engkau mampu memberi makan enam 

puluh orang miskin?”.  Ia menjawab,”Tidak”.  Beliau bersabda,”Duduklah!”.  Maka ia 

pun duduk.  Lalu Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam membawakan satu wadah kurma 

untuknya.  Beliau bersabda,”Sedekahkanlah dengan kurma ini”.  Ia berkata,”Tidak ada di 

kota Madinah ini seorang yang lebih fakir daripada kami”.  Nabi shallallaahu ‘alaihi 

wasallam tertawa hingga nampak gigi taringnya.  Beliau bersabda,”Ambillah, dan 

berikanlah sebagai makanan untuk keluargamu” (HR. Bukhari no. 2460, Muslim no. 1111, 

Tirmidzi no. 724, dan lain-lain). 

 

Catatan kaki : 

1.  Lihat Haqiiqatush-Shiyaam karya Ibnu Taimiyyah. 
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Hal-Hal yang Harus Ditinggalkan oleh Orang yang Berpuasa 

 

Untuk meraih kesempurnaan puasa, orang yang berpuasa selayaknya tidak hanya menahan 

diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa saja.  Namun ia juga harus menahan diri 

dari akhlaq-akhlaq yang tercela dan perbuatan dosa lainnya.  Salah satu tujuan yang 

diinginkan oleh seorang yang berpuasa adalah mencapai derajat taqwa, sebagaimana firman 

Allah ta’ala : 

�47����E#� )�� �)*�0��� �#��8 �b��7/ ���#/ �����!��� �47���#��8 �b��7/ ��?����` �)*�0��� ��5!*#v�* #�?7$!��@ �47����%#� 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa” (QS. Al-Baqarah : 183). 

1.   Perkataan Dusta 

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

-(��&� -��%i K+* �
 s T6�	 \ h��2 -( V�%��� Q�I�� Y?� K+* C )� 

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah 

tidak memerlukan (puasa orang itu yang) meninggalkan makan dan minumnya” (HR. 

Bukhari no. 1804).   

2.   Pembicaraan yang Tidak Bermanfaat dan Kata-Kata Kotor 

Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

 X��8 V56 �
 +	
 X(�M �H2 d2���� ?>��� )� ������ �U� N�O��� V/�� )� ������ h��
4,�a [� 4,�a [� V$��2 

“Puasa itu bukan hanya dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu (menahan diri) dari 

kata-kata tidak bermanfaat dan kata-kata kotor.  Oleh karena itu jika ada orang yang 

mencacimu atau membodohimu, maka katakanlah kepadanya : “Sesungguhnya aku sedang 
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berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa” (HR. Ibnu Khuzaimah no. 1996 dan Al-

Hakim no. 1570 dengan sanad shahih). 

3.   Ghibah (Menggunjing/Ngrumpi) 

Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang dimana orang tersebut tidak suka jika hal 

itu diketahui oleh orang lain. Allah telah berfirman : 

�l?�����r��#�#2 9������ �-��B#
 �4�3#� #V7/�v�* �#
 �47/�+�	#
 !b�3�*#
 9�{�%�( 47��{�%!( b���>�* #W�� 

“Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.  Sukakah salah seorang 

di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati?  Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya “ (QS. Al-Hujuraat : 12). 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

��Q+@
 �� |*
�2 V�� l��* �¡ ��B
 ��/] Y�� 4�8
 -�?MQ� \� �?��� TE�>�� ��  pB
 s ��/
2 -�2 )�* C ��� -�E�G� +$2 Y?$@ �� -�2 ��/ �� Y�� Y?�
 ��+$ -�R 

“Apakah kalian tahu apa ghibah itu ? Mereka menjawab : ‘Allah dan Rasul-Nya lebih 

tahu’.  Beliau bersabda : ‘Jika kamu menyebut saudaramu tentang apa yang ia benci, maka 

kamu telah melakukan ghibah’.  Beliau ditanya : ‘Bagaimana jika sesuatu yang aku katakan 

ada pada saudaraku?’  Beliau menjawab : Bila sesuatu yang kamu bicarakan ada padanya 

maka kamu telah melakukan ghibah, dan apabila yang kamu bicarakan tidak ada maka 

kamu telah membuat kebohongan atasnya “ (HR. Muslim no. 2589, Tirmidzi no. 1934, 

Malik no. 1786, dan Ahmad no. 8973). 

4.   Namimah (Mengadu Domba) 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda : 

��U T�Z� VB+* W 
“Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba” (HR. Bukhari no. 5709 dan 

Muslim no. 105; lafadh ini milik Muslim). 
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5.   Mengumbar Syahwat 

Fenomena yang hampir terjadi di setiap tempat di sekitar kita adalah banyaknya kaum 

muslimin yang menghabiskan waktu sehabis sahur dan menjelang berbuka untuk 

“nongkrong”, “mejeng”, berdua-duaan dengan lain mahram, dan yang semisalnya dengan 

alasan jalan sehat, cuci mata, atau ngabuburit. Alangkah meruginya mereka dengan 

perbuatan sia-sia dan maksiat itu. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman : 

�V7� �4�5�6���72 ��?71#=�3�*�� �4�r�Q����(#
 �)�� ��?!{�>�* ��������������  ����( A:�E�B �-���� ���� �4�5#� ��#/�¢#
 �X��#]
#�?�%�����* *V7��� !)�5�6���72 �)�1#=�3�*�� !)�r�Q����(#
 �)�� �)�{�{�>�* ��������������� 

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya 

dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.  Katakanlah kepada 

wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara 

kemaluannya…. (QS. An-Nuur : 30-31). 

 �
 [��v2 <J�S=�� �1" )8 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ |�vM Y�� \� +E8 )( �*�6 )8
^��( j�a
 

Dari Jabir bin Abdillah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam dari pandangan tidak sengaja (terhadap sesuatu yang 

diharamkan), maka beliau memerintahkan kepadaku untuk memalingkan pandanganku” 

(HR. Muslim no. 2159; lihat Mukhtshar Shahih Muslim no. 1426).  

Oleh karena itu, muncul ancaman keras dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bagi orang-

orang yang melakukan keburukan-keburukan tersebut di atas.  Beliau shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda : 

�5��� W� -���� )� -� h�� 4,�� NQ� K?Z� W� -���a )� -� h�� 4,�a NQ 
“Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar dari 

puasanya” (HR. Ibnu Majah no. 1690, Al-Hakim no. 1571, Ahmad no.8843, dan Baihaqi 

4/270 dengan sanad shahih. Lihat Shahih At-Targhib no. 1083). 
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Hal ini dikarenakan orang yang berpuasa tersebut tidak memahami hakikat puasa yang 

sebenarnya sebagaimana yang Allah ta’ala telah perintahkan kepada kita. Sehingga Allah 

membalasnya dengan mengharamkan pahala dan ganjaran puasanya. 
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Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Oleh Orang yang Berpuasa 

 

1.   Bersiwak  

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

<ea V/ +�8 ��?���( 4¤��� � ��
 ��8 t&
 �
 W?� 

“Jika aku tidak takut menyulitkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka bersiwak 

setiap hendak shalat” (HR. Bukhari no. 847 dan Muslim no. 252). 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam tidak mengkhususkan hal itu hanya pada orang 

yang tidak berpuasa saja.  Namun secara umum berlaku untuk orang yang berpuasa maupun 

yang tidak berpuasa.  Dan bahkan, bersiwak ini sangat dianjurkan…… 

 

2.   Masuk Waktu Fajar dalam Keadaan Junub (Belum Mandi). 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah bangun pagi ketika fajar, sedangkan beliau dalam 

keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya, lalu beliau mandi setelah terbit fajar dan 

kemudian berpuasa.  Hal ini berdasarkan hadits : 

 T��M �
� TO,�8 )8 ¥��5�8 \� p�Q  ¥ :  -/Q+* ��/ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �

�?�*� V��>* � -�r
 )� b�6 ?r� �S=�� 

“Dari Aisyah dan Ummu Salamah radliyallaahu ‘anhuma bahwasannya Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah mendapati fajar telah terbit dan ketika itu beliau 

dalam keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya.  Kemudian beliau mandi dan 

berpuasa”  (HR. Bukhari no. 1825 dan Muslim no. 1109). 

 

3.   Berkumur dan Memasukkan Air ke dalam Hidung (Ketika Wudlu’). 

Hal ini karena Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam biasa berkumur dan memasukkan air 

ke hidung saat beliau berpuasa.  Hanya saja beliau melarang orang yang berpuasa untuk 

berlebih-lebihan dalam melakukan kedua hal tersebut.  Laqith bin Shabirah meriwayatkan 

bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 
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“Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam ber-istinsyaaq (memasukkan air ke dalam 

hidung saat berwudlu’) kecuali bila kalian berpuasa” (HR. Tirmidzi no. 788, Abu Dawud 

no. 142, Ibnu Abi Syaibah 1/21, Ibnu Majah no. 407, dan Nasa’i dalam Al-Mujtabaa no. 87; 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaa’ul-Ghalil no. 935). 

 

4.   Bercumbu dan Berciuman Bagi Suami Istri yang Sedang Berpuasa 

Hal ini ditegaskan oleh hadits berikut : 

8 )8 4,�a ?r� VE$* 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ |��� �5�8 ��%@ \� ��Q TO,�
-(Q� 4����
 -���� 4,�a ?r� �&�E*� 

“Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam pernah mencium dan bercumbu pada saat beliau sedang berpuasa.  Namun 

beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya diantara kalian” (HR. Bukhari 

no. 1826 dan Muslim 1106). 

Hal itu dimakruhkan bagi orang yang masih muda dan tidak bagi yang sudah tua.  Telah 

diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radliyallaahu ‘anhuma ia berkata : 

��/ 4,�a �"
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Kami pernah bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba seorang pemuda 

mendekati beliau seraya berkata,”Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku 

sedangkan aku dalam kondisi berpuasa?”.  Beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam 

menjawab,”Tidak boleh”.  Kemudian datang seorang yang telah tua seraya 

berkata,”Apakah aku boleh mencium (istriku) sedangkan aku dalam kondisi 

berpuasa?”.  Beliau menjawab,”Boleh”.  Abdullah berkata,”Lalu kami saling 

berpandangan, kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Sesungguhnya orang yang sudah tua tersebut mampu untuk menahan nafsunya” (HR. 
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Ahmad no. 6739, 7054 dan Thabrani dalam Al-Kabiir 11040; dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 1606). 

 

5.   Tranfusi Darah dan Suntikan yang Tidak Dimaksudkan Sebagai Makanan. 

6.   Berbekam 

Pada awalnya berbekam (canduk) termasuk perkara yang membatalkan puasa sebagaimana 

hadits Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

�?S¨�� 46��� �L2
 

“Telah berbuka (batal puasa) orang yang berbekam dan yang dibekam” (HR. Tirmidzi no. 

774; Abu Dawud no. 2367, 2370,2371; Ibnu Majah no. 1679; dan lainnya. Dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 2/68). 

Lalu kemudian hukum ini dimansukh (dihapuskan).  Hal ini terlihat dari perbuatan Nabi 

shallallaahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau berbekam pada saat berpuasa, sebagaimana 

hadits berikut : 

�	�� ��g ?r� 4S�	� 4�M� -��8 \� ��a ���� �
 ��5�8 ��%@ \� ��Q x�E8 )( )8 4S
4,�a ?r� 

Dari Ibnu ‘Abbas radliyallaahu anhuma bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 

berbekam saat beliau dalam keadaan ihram (haji) dan pernah berbekam dalam keadaan 

berpuasa (HR. Bukhari no. 1836; lihat Kitab Nasikh Al-Hadits wa Mansukhuhu karya Ibnu 

Syahin 334-338).  

 

7.   Mencicipi Makanan 

Mencicipi makanan dibolehkan bagi orang yang berpuasa dengan catatan tidak sampai 

masuk ke tenggorokan (tertelan).  Hal tersebut didasarkan atsar dari Ibnu ‘Abbas 

radliyallaahu ‘anhuma : 

k�  �0* �
 x�( W4,�a ?r� -$�	 VB+* C �� JpO�� �
 � V 
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“Tidak ada masalah untuk mencicipi cuka atau yang lainnya selama tidak dimasukkan ke 

dalam kerongkongannya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa” (HR. Bukhari dalam 

Fathul-Baari 4/154 secara mu’allaq dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah 2/463; dan 

Baihaqi 4/261 dengan sanad hasan). 

 

8.   Celak, Obat Tetes Mata, dan Semisalnya yang Dimasukkan ke dalam Mata 

Memakai celak dan obat tetes mata tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa, baik 

pengaruh rasanya sampai tenggorokan maupun tidak.  Pendapat ini dikuatkan (ditarjih) oleh 

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah di dalam risalahnya Haqiiqatush-Shiyaam, dan juga oleh 

muridnya Ibnul-Qayyim dalam Zaadul-Ma’aad. 

Imam Bukhari berkata dalam Shahih-nya : 

�Mv( 4,���� V3���( 4�r��(�� )���� h"
 �* C� 

”Anas, Al-Hasan, dan Ibrahim tidak mempermasalahkan celak mata bagi orang yang 

berpuasa” (Lihat Fathul Baari 4/153). 

 

9.   Membasahi Kepala dengan Air Dingin dan Mandi 

Al-Bukhari dalam Shahih-nya bab Ightisal Ash-Shaaim,”Ibnu Umar membasahi baju 

(dengan air) lalu memakainya, sedang dia berpuasa.  Asy-Sya’bi masuk ke kamar mandi, 

sedang dia berpuasa.  Al-Hasan berkata,”Tidak ada masalah dengan berkumur-kumur dan 

mendinginkan (badan) bagi orang yang berpuasa”.  Dalam suatu hadits disebutkan : 

��� )� �
 ~L%�� )� 4,�a ?r� -M
Q ��8 J�m� b�* 4�M� -��8 \� ��a ��/ 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah menyiramkan air di atas kepalanya, 

sedang dia berpuasa karena kehausan dan kepanasan” (HR. Abu Dawud no. 2365 dan 

Ahmad no. 16653, 23239. Dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahih Sunan Abi 

Dawud  2/61). 
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Hal-Hal yang Disunnahkan di Bulan Ramadlan 

 

1.   Memperbanyak Membaca Al-Qur’an 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bulan Ramadlan merupakan bulan Al-Qur’an 

(QS. Al-Baqarah : 185). Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, para shahabat, dan para ulama 

setelahnya telah memberikan keteladanan bagi kita dalam hal ini. Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam biasa membaca ulang Al-Qur’an/bertadarus di hadapan Jibril setiap malam 

bulan Ramadlan, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma : 

�`�$�� -MQ�+�2 ��{�Q )� T��� V/ s l�$�* ��/� 

“Jibril biasa menemui beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam setiap malam di bulan 

Ramadlan untuk bertadarus Al-Qur’an”  (HR. Bukhari no. 6). 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

-��8� �`�$�� 4�%@ )� 4/:B 

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur’an” (HR. Bukhari 

no. 4739, Abu Dawud no. 1452, Tirmidzi no. 2909, dan Ibnu Majah no. 211). 

r�m����6
 -�  �& -��8 ?r� -�2 P�%��*� �`�$�� 
�$* ^0��� <Q©�� ������ <�=��� P� �`�$��( �  

“Orang yang mahir membaca Al-Qur’an akan bersama para malaikat yang mulia dan baik, 

sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an dengan terbata-bata (tidak lancar – tapi tetap 

berkemauan keras), maka baginya dua pahala” (HR. Bukhari no.4653 dan Muslim no. 798 

dan ini merupakan lafadh Muslim). 

V;� )��m� V;�� b�i �5�%i� b�i �5�Q T6�@�� V;�/ �`�$�� 
�$* ^0�� )��m�  W ^0��
^0�� t2��m� V;�� ?�	 �5�%i� �� n*Q W <����� V;�/ �`�$�� 
�$*  T"����� V;� �`�$�� 
�$*

�Q
�$* W ^0�� t2��m� V;�� �� �5�%i� b�i �5  �5�%i� n*Q �� h�� T�1��� V;�/ �`�$��
�� 
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“Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur’an bagaikan buah Utrujah, baunya 

wangi dan lezat rasanya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur’an, 

maka ia seperti tamr (kurma), tidak berbau tetapi manis rasanya. Permisalan seorang 

munafiq yang membaca Al-Qur’an seperti raihan, baunya wangi akan tetapi rasanya pahit. 

Sedangkan permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur’an, maka ia seperti 

buah handhalah, tidak wangi lagi pahit rasanya” (HR. Bukhari no. 5111 dan Muslim no. 

797). 

Selain membaca Al-Qur’an, kita juga dituntut untuk mentadaburi dan mengamalkannya. 

2.   Memperbanyak Shadaqah 

Bershadaqah adalah satu kesempatan bagi kita untuk mencari keridlaan Allah serta 

maghfirah-Nya di bulan Ramadlan. Shadaqah yang kita berikan haruslah berasal dari harta 

yang halal untuk diberikan kepada faqir miskin, sanak kerabat, tetangga, anak-anak yatim 

piatu, dan kaum muslimin pada umumnya. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah 

bersabda : 

�E�i W� VE$* W b�i \� �� 
“Sesungguhnya Allah itu Maha Bagus, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik 

(halal)” (HR. Muslim no. 1015). 

��/ �	 ��{�Q s �?�* ��  ?6
 ��/� x����  ?6
 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ  l�$�*
{�Q )� T��� V/ s l�$�* ��/� V*©6\� Y?M��2 �`�$�� -MQ�+�2 ��  4�M� -��8 \� ��a

T�M�m� n*��� )� :k�(  ?6
 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau 

lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadlan pada saat Jibril menemui beliau. Jibril biasa 

menemui beliau di setiap malam di bulan Ramadlan untuk bertadarus Al-Qur’an. Maka 

pada saat itu, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam lebih dermawan dalam kebaikan 

daripada angin yang berhembus” (HR. Bukhari no. 6). 
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3.   Memberi Makanan Berbuka kepada Orang yang Sedang Berpuasa 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

�c�& 4rQ?6
 )� ª$�* �
 :G )� 4r�6
 V;� -� ��/ ��,�a �L2 )� 

“Barangsiapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka 

baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi dari 

pahala orang berpuasa itu sedikitpun” (HR. Ahmad no. 17074, Tirmidzi no. 807, dan Ibnu 

Majah no. 1746. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah 2/85 

no. 1428). 

 

4.   Memperbanyak Do’a  

Ketahuilah wahai saudaraku muslimin, bahwa doa orang yang berpuasa sangat 

mustajab.  Mari kita ambil kesempatan itu untuk banyak berdoa dengan hati yang ikhlash, 

mengikuti sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, dan berkeyakinan bahwa doa 

kita akan dikabulkan oleh Allah ta’ala.  Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

 ��(�S��� ��?8  «e� :�2��m� <?8 � �?�1m� <?8 � 4,���� <?8  

“Ada tiga doa yang dikabulkan : Doa orang yang berpuasa, doa orang yang dianiaya, dan 

doa orang yang bepergian (musafir)” (HR. ‘Uqaili dalam Adl-Dlu’afaa 1/72 dan Abu 

Muslim Al-Kajji dalam Juzz-nya; dengan sanad shahih). 

5.   I’tikaf 

Yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) 

kepada Allah ta’ala. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ber-i’tikaf pada sepuluh hari 

terakhir di bulan Ramadlan. ‘Aisyah Ummul-Mukminin radliyallaahu ‘anhaa menjelaskan : 

-�r
 �$*
� -��� ��	
� lQIc� +& �O%�� VB  �]� 4�M� -��8 \� ��a ���� ��/ 

Adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila masuk malam-malam sepuluh 

hari yang terakhir (dari bulan Ramadlan), beliau mengencangkan ikat pinggangnya (yaitu 
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menjauhi istri-istrinya – untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah ta’ala – Pent.), 

menghidupkan malam, dan membangunkan keluarganya”  (HR. Bukhari no. 1920 dan 

Muslim no. 1174). 

 

6.   Melakukan ‘Umrah 

Dalil yang menunjukkan keutamaan ber-‘umrah pada bulan Ramadlan adalah sabda 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam kepada seorang wanita Anshar yang tidak sempat 

berhaji bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

TS	 Y+%@ -�2 <��8 �H2 ^���8�2 ��{�Q J�6 �]H2 
“Apabila datang bulan Ramadlan, maka ber-umrah-lah kamu, sesungguhnya ‘umrah di 

bulan Ramadlan itu nilainya sama dengan ibadah haji”  (HR. Muslim no. 1256). 
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Melatih Anak-Anak untuk Berpuasa 

 

Melatih anak-anak sedini mungkin untuk berpuasa (sesuai dengan kadar kesanggupannya) 

sangatlah penting untuk menanamkan rasa cinta terhadap syari’at Islam. Selain itu, fisik 

mereka akan terlatih di kemudian hari tahapan-demi tahapan sehingga pada satu waktu, si 

anak dapat mengerjakan ibadah puasa secara sempurna (mulai fajar shadiq sampai matahari 

terbenam). Ada teladan yang cukup baik dari para shahabat Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam dalam hal ini : 

)8 y�� �� J�Q?&�8 <�+G 4�M� -��8 \� ��a ���� VMQ
 |��� ]?%� |�( P�(���  Q��"��
���2 |��� 4���2 ��,�a nEa
 )�� -�?* T�$( 4���2 ��L=� nEa
 )�  �?�"� +%( -�?�"

��8 4r+	
 ��( �]H2 )5%�� )� TE%��� 4� V%¬� ��"��Ea  +�8 �?�* �	 ��] l���L8
 ��%L��
Q�L2�� 

Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz ia berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

mengirim utusan di suatu pagi hari ‘Asyuura (10 Muharram) di pedesaan kaum Anshar. Ia 

berkata : Barangsiapa di waktu pagi tidak berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa pada 

sisa harinya. Dan barangsiapa di waktu pagi berpuasa, maka teruskanlah puasanya itu”. 

Maka Rubayyi’ berkata : “Kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami berpuasa. 

Kami memberikan boneka-boneka dari wol apabila mereka menangis karena lapar dan 

haus. Hal itu terus berlangsung hingga waktu berbuka tiba” (HR. Bukhari no. 1859). 
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Orang-Orang yang Tidak Diwajibkan Berpuasa 

 

1.   Musafir 

Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh sejauh jarak (yang dianggap) 

safar.  Jarak safar menurut madzhab yang paling kuat (rajih) adalah jarak yang dianggap 

oleh adat atau masyarakat setempat sebagai safar (Majmu’ Fataawaa, 34/40-50, 

19/243).  Orang yang melakukan safar boleh untuk tidak berpuasa sebagaimana firman 

Allah ta’ala : 

#2���B7
 w��!*#
 �)!� <!+�%#2 w�#=�M ��#��8 ��#
 9�{*��!� 47���� #��#/ )�� 

“Barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (ia wajib mengganti) sejumlah hari yang ia tinggalkan pada hari-hari lain” (QS. Al-

Baqarah : 184). 

Hamzah bin ‘Amr Al-Aslami yang dia adalah orang yang banyak melakukan puasa, 

bertanya kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : “Apakah saya berpuasa di waktu 

safar?”.  Beliau menjawab : 

�L2v2 |c& ��� 4�2 |c& �� 
“Puasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau” (HR. Bukhari no. 1841 dan 

Muslim no. 1121). 

Hadits di atas (dan beberapa lagi hadits lain) menunjukkan diperbolehkannya tidak berpuasa 

bagi orang yang melakukan safar.  Dan bagi yang berkehendak berpuasa, maka puasa 

tersebut dilakukan bila ia memang mampu dan diperkirakan tidak membawa mudlarat 

terhadap dirinya.  Pertimbangan inilah yang terdapat dalam hadits berikut : 

�=��� s �?��� ©�� )� h�� 
“Berpuasa di dalam perjalanan bukanlah sebuah kebaikan” (HR. Bukhari no. 1844 dan 

Muslim no. 1115) 
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)�32 �L2�2 �=%� +6� )�� )�32 ���2 <?� +6� )� -"
 ���* �?"��2 

“Dan mereka (para shahabat) berpendapat bahwa barangsiapa mempunyai kemampuan, 

maka berpuasa lebih baik baginya.  Dan barangsiapa yang merasa lemah, maka berbuka 

lebih baik baginya” (HR. Tirmidzi no. 713 dan Al-Baghawi no. 1763. At-Tirmidzi berkata : 

Hadits hasan shahih).  

Namun secara umum, safar membolehkan berbuka walau orang yang melakukannya tidak 

merasakan berat, karena hal tersebut merupakan rukhshah (keringanan) yang diberikan oleh 

Allah kepada kaum muslimin.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

-���%� �@�@ �
 l��* ��/ -�BQ �@�@ �
 b� \� �� 

“Sungguh Allah menyukai dilaksanakan rukhshah (keringanan)-Nya, sebagaimana Dia 

membenci dilaksanakan maksiat kepada-Nya” (HR. Ahmad no. 5866 dan Ibnu Hibban no. 

2742. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaaul-Ghalil 3/9 no. 564).  Dan 

keringanan bagi seorang musafir (salah satunya) adalah berbuka (tidak berpuasa). 

 

2.   Orang yang Sakit 

Sakit yang menjadikan dibolehkannya seseorang berbuka adalah sakit yang jika ia berpuasa 

dalam keadaan tersebut akan membahayakan dirinya, menambah sakitnya, atau 

dikhawatirkan menyebabkan lambatnya kesembuhan. (Lihat Fathul-Baari 8/179, Syarhul-

Umdah Kitab Shiyaam karya Ibnu Taimiyyah 1/208-209, Shifat Shaumin- Nabi hal. 

59).  Lihat dalilnya dalam firman Allah ta’ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 185. 

 

3.   Wanita yang Haidl atau Nifas 

Para ulama’ sepakat bahwa wanita yang sedang haidl atau nifas tidak boleh berpuasa, dan 

keduanya harus berbuka dan mengqadla’ (mengganti)nya di hari yang lain.  Dan bila 

keduanya berpuasa, maka puasanya tersebut tidak sah.  Lihat pada penjelasan sebelumnya. 

 

4.   Orang yang Lanjut Usia dan Wanita yang Lemah 

Allah ta’ala berfirman : 
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)��#2 ���B7
 w��!*#
 �)!� <!+�%#2 w�#=�M ��#��8 ��#
 9�{*��!� 47���� #��#/  ����%#i T�*�+�2 �-�"?7$��L�* �)*�0��� �#��8��
w������� 

"Barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (ia wajib mengganti) sejumlah hari yang ia tinggalkan pada hari-hari lain.  Dan 

wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah 

yaitu memberi makan seorang miskin” (QS. Al-Baqarah : 184). 

Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma mengatakan,”Dia adalah orang tua yang sudah tidak 

mampu berpuasa.  Maka ia berbuka dan memberi makan kepada orang miskin setiap hari 

sebanyak setengah sha’ gandum” (HR. Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya 2/207 dan 

dishahihkan olehnya). 

Jadi, orang yang tidak mampu berpuasa karena usia tua berkewajiban membayar fidyah 

untuk orang miskin sebagai ganti hari yang ia tinggalkan.  Adapun tentang fidyah, 

insyaAllah akan dijelaskan kemudian. 

 

5.   Wanita yang Mengandung dan Menyusui 

Di antara keagungan rahmat Allah ta’ala kepada hamba-Nya yang lemah adalah pemberian 

rukhshah (keringanan) untuk berbuka puasa kepada wanita hamil dan menyusui.  Dari Anas 

bin Malik : Seorang laki-laki dari Bani Abdillah bin Ka’b radliyallaahu ‘anhu berkata :  

�Q�G
 -��8 \� ��a \� Y?MQ |�@v2 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ V�B ����8  4�M�
�
 �?��� )8 X�+	
 � � Y�$2 4,�a [� |�$2 V�2 � � Y�$2 y+>�* -@+6?2  \� �� ������

�
 V���� )8� <e��� �L&� �?��� �2��m� )8 P�� ��%@  +$� \�� ������ �
 �?��� P��m�
� �����4�M� -��8 \� ��a ���  )� |�%i �?/
 W �
 p�=" ®� ��2 �¯�+	� �
 ��5���/

\� ��a ���� ��%i 4�M� -��8 

Datang kuda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam kepada kami.  Lalu aku mendatangi 

beliau, dan ternyata aku mendapatkan beliau sedang makan.  Kemudian beliau 

bersabda,”Mendekatlah dan makanlah”.  Aku menjawab,”Aku sedang puasa”.  Beliau 
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bersabda,”Mendekatlah, akan aku ceritakan kepadamu tentang puasa.  Sesungguhnya 

Allah ta’ala memberikan keringanan dari setengah shalat bagi seorang musafir, dan 

memberikan keringanan dari beban puasa bagi wanita hamil dan menyusui”.  Demi Allah, 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam benar-benar telah mengucapkan keduanya atau salah 

satunya, dan aku benar-benar berselera untuk makan makanan Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam” (HR. Tirmidzi no. 715, An-Nasa’i 4/180, Abu Dawud no. 2408, dan Ibnu 

Majah no. 1667. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah 2/64-

65 no. 1361 dan Misykatul-Mashaabih 1/344). 

Bagi wanita hamil dan/atau menyusui, menurut pendapat yang paling kuat (rajih), bagi 

mereka hanyalah dibebani membayar fidyah saja tanpa ada kewajiban mengqadla.  Hal ini 

diperkuat oleh atsar para shahabat, diantaranya adalah perkataan Ibnu ‘Abbas kepada 

seorang budak wanita yang hamil atau menyusui : 

X��8 J�{� W� ������ �?* V/ ���� p�%L@ �
 X��8 � t�L* W ^0�� T�°¡ |"
 

“Engkau, kedudukanmu seperti yang tidak mampu.  Kewajibanmu memberi makan satu 

orang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada kewajiban qadla atasmu” (Diriwayatkan 

oleh Ath-Thabari dengan sanad yang dikatakan Syaikh Al-Albani shahih sesuai dengan 

syarat Muslim – Irwaaul-Ghalil 4/19.  Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Al-

Mushannaf 4/219 no. 7567 – tapi tanpa kata-kata : tidak ada kewajiban qadla atasmu). 

Juga perkataan Sa’id bin Jubair bahwa Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhum mengatakan 

kepada budaknya yang hamil atau menyusui : 

J�{$�� X��8 h��� J�IZ� X��8 ������ �?$�L* W )*0�� )� |"
 
“Engkau termasuk tidak mampu, kewajibanmu memberi makan, bukan qadla” 

(Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya 2/206 no. 8 dan ia berkata : sanadnya 

shahih). 

Juga perkataan Ibnu ‘Umar atas pertanyaan seorang wanita hamil :  

p{$@ W� ������ �?* V/ )8 p�%i
� ^�L2
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“Berbukalah dan berilah makan satu orang miskin sebagai ganti setiap harinya dan jangan 

kamu mengqadla” (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya 2/207 no. 14 dan 

Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 6/263.  Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanadnya 

bagus – Irwaaul-Ghalil 4/20). 
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Berbuka Puasa 

 

1.   Waktu Berbuka 

Allah telah menjelaskan kepada kita tentang waktu diperbolehkannya berbuka puasa yaitu 

dengan tenggelamnya matahari, sebagaimana firman-Nya : 

�V������ �#��� �����!��� ��?!��@#
 !47� 
“Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datang) malam” (QS. Al-Baqarah : 187). 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menafsirkan ayat tersebut dengan datangnya 

malam, berlalunya siang, dan tenggelamnya matahari.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam telah bersabda sambil mengisyaratkan tangannya: 

4,���� �L2
 +$2 h�O�� |(�G� ��r �r )� Q�5��� �( 
� ��r �r )� V���� VE�
 �]� 
“Apabila malam telah tiba dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini serta 

matahari pun terbenam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka” (HR. Bukhari 

no. 1853 dan Muslim no. 1100). 

 

Dan sabdanya yang lain : 

4,���� �L2
 +$2 ��r �r )� VE�
 V���� 4�*
Q �]� 
“Apabila engkau melihat malam telah tiba dari arah sini, maka sungguh orang yang 

berpuasa telah berbuka” (HR. Bukhari no. 1839). 

Imam Nawawi rahimahullah berkata : “Makna (sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam di 

atas) adalah puasanya telah selesai sempurna, dan (pada waktu matahari sudah tenggelam 

dengan sempurna) dia bukan orang yang berpuasa.  Maka dengan terbenamnya matahari, 

habislah waktu siang dan malam pun tiba; dan malam hari bukanlah waktu untuk berpuasa” 

(Syarah Shahih Muslim 7/210). 

 

Timbul pertanyaan : Bagaimana jika matahari telah tenggelam, namun adzan belum 

berkumandang (muadzin telat mengumandangkan adzan)  
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Maka dijawab : Yang menjadi patokan untuk berbuka puasa adalah tenggelamnya 

matahari.  Hal ini sesuai dengan dalil di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta amalan para 

shahabat sebagaimana telah disebutkan.  Maka selayaknya bagi kaum muslimin 

menyegerakan berbuka puasa setelah melihat matahari benar-benar telah tenggelam. Dan 

bagi muadzin, hendaknya selalu menjaga amanah untuk mengumandangkan adzan pada 

awal waktunya. 

 

2.   Menyegerakan Berbuka Puasa 

a.   Menyegerakan berbuka dapat mendatangkan kebaikan 

Dari Sahl bin Sa’ad radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

�L=�� �?�S8 �� :± x���� Y�I* W 

“Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka” 

(HR. Bukhari no. 1856 dan Muslim no. 1098). 

 

b.   Menyegerakan berbuka adalah sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam  

Dari Sahl bin Sa’ad ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

��M ��8 ��
 Y�I@ W�?S��� �r�L=( �1��@ C ��  

“Umatku senantiasa berada di atas sunnahku, selagi mereka tidak menunggu munculnya 

bintang ketika berbuka puasa” (HR. Ibnu Khuzaimah no. 2061 dan Ibnu Hibban no. 3510 

dengan sanad shahih. Lihat Ta’liq ‘alaa Shahih Ibni Khuzaimah). 

 

c.   Menyegerakan berbuka puasa agar tidak termasuk golongan orang-orang yang sesat 

Apabila manusia menjalani manhaj dan memelihara sunnah Rasul mereka, maka Islam akan 

tetap jaya dan berdiri kokoh serta tidak akan disusahkan oleh umat-umat yang menentang 

mereka.  Ummat Islam tidak mau mengekor kaum kafir dari golongan Yahudi dan 

Nasharani, yang mereka ini dicap oleh Allah dan Rasulnya sebagai kaum yang 

sesat.  Dengan menyegerakan berbuka, berarti kita telah turut mengokohkan agama Islam 

dan menyelisihi sebagian dari adat dan kebiasaan mereka yang tercela, sebagaimana sabda 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 
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���B�* yQ������  ?5��� �� �L=�� x���� VS8 �� ��r�² )*+�� Y�I* W 

“Agama senantiasa kokoh selama manusia menyegerakan berbuka; karena Yahudi dan 

Nashrani mengakhirkannya (menundanya)” (HR. Abu Dawud no. 2353; dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani dalam Misykatul-Mashaabih 1/339). 

d.   Berbuka sebelum shalat maghrib 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berbuka puasa sebelum melaksanakan shalat 

maghrib sebagaimana dikhabarkan dalam hadits berikut: 

 ��EiQ )�@ C �H2 p��* �
 VE� ��EiQ ��8 �L=* 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/
J�� )� ��?�	 ��	 )�@ C �H2 ���� ��%2 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berbuka dengan ruthab sebelum melaksanakan 

shalat (Maghrib), maka jika tidak ada ruthab (beliau berbuka) dengan tamr. Jika tidak ada 

(tamr) maka beliau berbuka dengan meneguk air” (HR. Abu Dawud no. 2356 dan lainnya 

dengan sanad hasan; lihat Shahih Sunan Abi Dawud 2/59 no. 2356 dan Irwaaul-Ghalil 4/45 

no. 922). 

 

Maka tidak ragu lagi, bahwa menyegerakan berbuka mempunyai keutamaan yang sangat 

besar.  Dari Abu Darda’  radliyallahu ‘anhu : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda : 

 <?E���  eB
 )� «e� : s Y��O�� ��8 ����� P�� � Q?3��� :Bv@ � Q�L2�� V�S%@
<e��� 

“Tiga (perkara) termasuk akhlaq kenabian (yaitu) : menyegerakan berbuka, mengakhirkan 

sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat” (HR. Thabrani, dan 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihu Jami’ish-Shaghiir 1/583 no. 3038). 

3.   Apa yang Dimakan Saat Berbuka ? 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menganjurkan untuk mengawali berbuka puasa 

dengan ruthab.  Ruthab adalah kurma yang masih setengah matang, agak sedikit lebih keras 
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(dibandingkan tamr), dan berwarna hijau kecoklatan.  Apabila tidak ada ruthab, maka 

dianjurkan memakan tamr (= kurma yang biasa dijual di pasaran).  Bila tidak ada, maka 

beliau menganjurkan berbuka dengan air.  Hal ini merupakan bentuk kasih sayang dari 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam kepada ummatnya (lihat QS. At-Taubah : 

128).  Untuk haditsnya, lihat kembali pembahasan di atas. 

Makan makanan manis di saat perut kosong itu lebih bermanfaat bagi tubuh, terutama tubuh 

yang sehat, sehingga kekuatannya dapat pulih kembali.  Adapun berbuka dengan meminum 

air, dapat membasahi tubuh seperti halnya fungsi makanan, karena tubuh mengalami 

kekeringan cairan saat berpuasa sehingga apabila dibasahi dengan air akan sangat 

bermanfaat.   

Dan ketahuilah wahai saudaraku muslimin, bahwa kurma memiliki berkah dan 

keistimewaan.  Begitu juga dengan air sebagai zat vital dalam metabolisme 

tubuh.  Wallaahu a’lam. 

4.   Apa yang Dibaca Ketika Berbuka ? 

Adapun doa khusus yang terkait dengan berbuka puasa, menurut penelitian para ahli hadits, 

hanya satu yang shahih dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam yaitu hadits yang 

diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radliyallaahu ‘anhuma, ia berkata : 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila berbuka beliau mengatakan : 

�\� �J��& ���� ���6���� �|�E#��� � ����%��� �|#����(��� 7v���1�� �b�r#] 
[Dzahabazh-zhoma-u wab-talatil-‘uruuqu wa tsabatal-ajru insya Allooh] 

“Rasa haus telah pergi dan urat-urat telah terbasahi serta telah ditetapkan pahala insya 

Allah” (HR. Abu Dawud no. 2357, Baihaqi dalam Ash-Shughra no. 1424, Al-Hakim no. 

1536, Ibnu Sunni no. 128, Nasa’i dalam Amalul-Yaum di Bab Maa Yaquulu ‘inda Afthara, 

dan Ad-Daruquthni Bab Al-Qiblatu lish-Shaaim no. 25; dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

dalam Irwaaul-Ghalil 4/39 no. 920). 

Doa ini dibaca setelah selesai menyantap makanan berbuka (- perhatikan arti doa tersebut -

).  Adapun doa yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin seperti : Allaahumma laka 
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shumtu….dst. dan yang lain-lain; maka doa tersebut berasal dari hadits-hadits berstatus 

dl’aif.  Maka selayaknya kita hanya memilih doa yang tsabit (tetap) berasal dari Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam. 

 

5.   Makan Secara Berjama’ah 

Disunnahkan berbuka secara berjama’ah dengan keluarga, rekan, atau kaum muslimin 

lainnya. Allah menurunkan keberkahan dengan banyaknya tangan di atas makanan.  

 

)8 \� ��a \� Y?MQ N�3a
 �
 -�8 \� p�Q l+6 )8 -�(
 )8 N�	 )( pO	�  -��8
�?��� �?���=@ 4��%�2 Y�� PEO" W� V/v" �"� \� Y?MQ �* �?��� 4�M�  ��8 �?%��6�2 Y�� 4%"

-�2 4�� �Q�E* \� 4M� ���/]�� 4���%i 

Dari Wakhsyi bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya radliyallaahu ‘anhu ia berkata : 

Sesungguhnya para shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah berkata kepada 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallm : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan 

tapi tidak merasa kenyang”. Beliau menjawab : “Barangkali kalian makan secara 

berpencar (sendiri-sendiri)”. Mereka menjawab : “Benar”. Maka beliau bersabda : 

“Berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya makanan itu 

diberkahi untuk kalian” (HR. Abu Dawud no. 3764; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 664. Lihat pula Riyadlush-Shaalihiin no. 747). 

6.   Memberi Makanan Orang yang Berbuka Puasa 

Allah ta’ala telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang telah menyisihkan 

sebagian rizkinya secara ikhlash untuk memberi makan kepada orang yang berbuka 

puasa.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

Jp& 4,���� �6
 )� ª$�* W 4,���� �6
 V;� -� b�/ ��,�a �L2 )� 
“Barangsiapa yang memberi makanan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti 

yang diperoleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang 

berpuasa itu sedikitpun juga” (HR. Ahmad no. 17074 dan 17085; At-Tirmidzi 807; Ibnu 
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Majah no. 1746; dan Ibnu Hibban no. 3429; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam 

Shahih Sunan Ibni Majah 2/85 no. 1428). 

Dan apabila ada seorang muslim yang berpuasa dan ia mendapat undangan dari saudaranya, 

maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut.  Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

l?³ �
 ��/ �M�8 bS��2 l�B
 4/+	
 �8  �]� 
“Bila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah ia memenuhi 

undangan tersebut, apakah (undangan tersebut adalah) undangan nikah atau semisalnyai” 

(HR. Muslim no. 1429 dan selainnya). 

Dan hal ini tentunya dikecualikan apabila dalam undangan tersebut mengandung unsur 

kemaksiatan atau terdapat unsur kemaksiatan (seperti nyanyi-nyanyian/musik, ikhtilath, dan 

lain-lain). 

 

Bagi yang diundang dan/atau yang diberikan makanan berbuka dari saudaranya, maka 

hendaklah ia mendoakan saudaranya tersebut dengan kebaikan.  Beberapa doa yang 

diajarkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam diantaranya: 

p�"�#$�M#
 �)�� �t�M#
�� p�����%�i#
 �)�� �4�%�i#
 �4.�5���� 
[Alloohumma ath’im man ath’amanii wa asqi man saaqoonii] 

“Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberiku makan, dan berikanlah 

minuman kepada orang yang memberiku minuman” (HR. Muslim no. 2055 dari Al-

Miqdad). 

�4�5���	�Q��� �4.�5#� ��.�=�G��� ��4�5��.���¢�Q �����2 �4�5#� ���Q�( �4.�5���� 
[Alloohumma baariklahum fiiimaa rozaqtahum wagh-firlahum war-hamhum] 

“Ya Allah, berikanlah barakah apa yang Engkau rizkikan kepada mereka, ampunilah dan 

belas-kasihanilah mereka” (HR. Muslim 2042 dari Abdullah bin Busr). 
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Hukum Seputar Fidyah 

 

Fidyah merupakan shadaqah yang dibayarkan oleh seorang yang sudah tidak mampu lagi 

berpuasa dan juga bagi wanita hamil dan menyusui (menurut pendapat yang paling kuat 

dari para ulama’), yang dibayarkan kepada orang miskin (lihat QS. Al-Baqarah : 

184).  Lihat pembahasan sebelumnya tentang Orang-Orang yang Tidak Diwajibkan 

Puasa. 

 

Lalu berapa takaran jumlah fidyah yang harus dibayarkan ?   

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.  Beberapa hal yang terkait dengan 

pertanyaan tersebut dapat dijelaskan pada beberapa poin berikut : 

1.   Sebagian ulama mengatakan jumlah takaran fidyah yang dibayarkan adalah sesuai 

dengan makanannya ketika ia tidak berpuasa (lihat Tafsir Ath-Thabari 2/143). 

Dan yang difatwakan oleh Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma (sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya), takaran jumlah fidyah tersebut adalah setengah sha’ atau kurang 

lebih 1,5 kg (satu setengah kilogram) per jiwa (diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni 2/207 no. 

12 dengan sanad shahih).  Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdulaziz bin 

Baaz dan Lajnah Fatwa Saudi Arabia (Fataawaa Ramadlan 2/554-555 dan 604).  Sehingga 

apabila seseorang tidak sanggup berpuasa selama 30 hari, maka yang dibayarkan adalah 1,5 

kg x 30 = 45 kg. 

2.   Diperbolehkan memberi makanan yang siap santap (makanan matang) dengan ukuran 

yang dapat mengenyangkan si miskin (Fataawaa Ramadlan 2/652).  Hal ini sebagaimana 

yang dilakukan oleh Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu ketika beliau lemah untuk 

berpuasa karena tua (selama satu bulan : 30 hari); beliau membuat satu mangkok besar 

tsarid (bubur dari roti yang diremas dan dicampur kuah), lalu beliau mengundang 30 orang 

miskin sehingga mengenyangkan mereka. (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Sunan-

nya 2/207 no. 6 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ul-Ghaliil 4/21). 
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3.   Tidak diperbolehkan membayar fidyah dengan uang, tetapi harus dengan makanan 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah (Hadits Shahih). 

4.   Diperbolehkan membayar fidyah sekaligus atau terpisah-pisah waktunya (Lajnah Fatwa 

Saudi Arabia, Fataawaa Ramadlan 2/652). 

5.   Bolehkan memberi fidyah kepada orang yang miskin yang kafir??? Maka pertanyaan ini 

dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah (seorang fuqahaa, 

ahli tafsir, dan ahli ushul) : “Jika di daerahnya ada orang Islam yang berhak, maka 

diberikan kepadanya.  Tapi jika tidak ada, maka disalurkan ke negeri-negeri Islam yang 

membutuhkannya” (Fataawaa Ramadlan 2/655). 
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Qadla Puasa Ramadlan 

 

1.   Bagi orang-orang yang diberikan rukhshah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadlan 

(karena safar, sakit, haidl, dan nifas), maka ia diwajibkan mengganti puasanya (qadla) 

tersebut di hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan (lihat kembali 

pembahasan Orang-Orang yang Tidak Diwajibkan Berpuasa). 

Qadla’ puasa Ramadlan tidak harus dilakukan seketika.  Kewajiban mengqadla’ ini bersifat 

fleksibel dan penuh keluasan.  Aisyah radliyallaahu ‘anhaa menceritakan tentang qadla’ 

puasanya : 

 \� Y?MQ )� V>O�� ��E%& s W� -�{�
 �
 P�L�M
 ��2 ��{�Q )� �?��� p�8 �?�* ��/
4�M� -��8 \� ��a 

“Aku mempunyai hutang puasa Ramadlan, lalu aku tidak bisa mengqadla’-nya kecuali di 

bulan Sya’ban karena ada kesibukan dengan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam” 

(HR. Muslim no. 1146). 

 

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-‘Atsqalani berkata dalam Fathul-Baari (4/212) : [ و�� ا����� د��

��ر ����'0 /$از -,��� +*�ء ر(*�ن ()'&� %$اء آ�ن � �ر أو �] “Hadits ini merupakan petunjuk 

dibolehkannya menunda qadla’ Ramadlan secara mutlak, baik karena alasan atau karena 

tidak ada alasan”. 

Namun, menyegerakan qadla’ puasa adalah lebih utama daripada menundanya, karena hal 

ini tercakup dalam keumuman dalil yang menunjukkan anjuran untuk segera mengerjakan 

amal kebaikan dan tidak menunda-nunda, seperti firman Allah ta’ala : 

�47�!(!Q )!� w<���=�>�� ��#��� ���?�8�Q��M�� 
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu” (QS. Ali Imran : 133). 

 

2.   Tidak wajib mengqadla’ puasa secara berurutan.  

Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma telah menjelaskan :  
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“Tidak apa-apa (mengqadla’ puasa) secara terpisah” (Diriwayatkan oleh Bukhari secara 

mu’allaq dan disambungkan sanadnya oleh Abdurrazzaq, Ad-Daruquthni, dan Ibnu Abi 

Syaibah dengan sanad shahih sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Albani dalam 

Mukhtashar Shahih Bukhari 1/569).   

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi (4/259) dan Ad-Daruquthni (2/191-192) 

yang artinya : “Barangsiapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadlan, hendaklah ia 

mengerjakannya secara berurutan dan tidak putus-putus”; adalah hadits dla’if.  Lihat 

perincian kedla’ifannya dalam kitab Irwaa’ul-Ghaliil (no. 943) karya Syaikh Al-Albani 

rahimahullah. 

 

3.   Para ulama’ sepakat bahwa orang yang meninggal dunia, sedangkan dia memiliki 

tanggungan kewajiban puasa, maka walinya atau yang lainnya tidak wajib mengqadla’-

nya.  Demikian juga orang yang tidak mampu berpuasa, tidak boleh ada seseorang yang 

menggantikan puasanya semasa hidupnya.  Akan tetapi ia memberi makan satu orang 

miskin setiap hari sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu.   

Dari Umrah bahwa ibunya meninggal dunia dan ia punya tanggungan puasa Ramadlan.  Ia 

berkata kepada ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa : “Apakah aku harus membayar 

puasanya?”.  Aisyah menjawab,”Tidak, tetapi keluarkanlah sedekah sebagai ganti dari 

puasanya itu, yaitu setiap satu hari diganti dengan memberikan setengah sha’ kepada orang 

miskin” (Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab Musykiilul-Aatsaar 3/142 dan Ibnu 

Hazm dalam Al-Muhalla 7/4 dengan sanad shahih). 

Akan tetapi bagi orang yang meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai puasa nadzar yang 

belum ia tunaikan, maka walinya boleh berpuasa untuknya.  Hal ini sesuai dengan hadits 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

-��� -�8 ��a ���a -��8� ��� )� 
“Barangsiapa yang meninggal dunia, sedangkan dia mempunyai tanggungan puasa 

(nadzar), maka hendaklah walinya berpuasa untuknya” (HR. Bukhari no. 18451 dan 

Muslim no. 1147). 
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“Bahwasannya Sa’id bin ‘Ubadah radliyallaahu ‘anhu meminta fatwa kepada Nabi 

shallallaahu ‘alaihi wasallam mengenai nadzar ibunya yang telah meninggal sebelum 

melaksanakan nadzarnya tersebut.  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memberi 

fatwa agar Sa’id melaksanakan nadzar tersebut atas nama ibunya” (HR. Bukhari no. 

6320). 

 

4.   Barangsiapa yang meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai hutang puasa nadzar, 

maka jika ada beberapa orang yang berpuasa untuknya sesuai dengan jumlah hari yang 

ia nadzarkan, maka hukumnya boleh.  Al-Hasan berkata: 

¢�6 �+	�� ��?* e6Q �?�e� -�8 ��a �� 
”Jika ada tiga puluh orang berpuasa untuknya, setiap orang satu hari, maka hukumnya 

adalah boleh” (HR. Bukhari secara mu’allaq dan disambungkan sanadnya oleh Ad-

Daruquthni dalam kitab Adz-Dzabhi dengan sanad shahih sebagaimana dikatakan oleh 

Syaikh Al-Albani dalam Mukhtashar Shahih Bukhari 1/570). 
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Lailatul-Qadar 

 

Keutamaan Lailatul-Qadar sangat besar, karena pada malam itulah diturunkannya Al-

Qur’an Al-Kariim yang membimbing manusia yang berpegang kepadanya kepada jalan 

kemuliaan dan kehormatan, mengangkatnya ke puncak ketinggian dan keabadian. 

 

1.   Keutamaan Malam Lailatul-Qadar 

Tanda kebesaran dan keagungan Lailatul-Qadar adalah bahwa malam itu merupakan malam 

yang penuh berkah yang lebih baik daripada seribu bulan.  Allah ta’ala telah berfirman : 

�)*�Q�0��� �!�7/ �!"�� wT#/�Q��E!� wT#���#� p�2 �l������I"#
 ´!"�� 
“Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya 

Kamilah yang memberi peringatan” (QS. Ad-Dukhaan : 3). 

 �Q�+#$��� 7T#���#� ��� ����Q� #
 ´����* w��5�& �®��#
 �)!� A����B �Q�+#$��� 7T#���#�  

“Dan tahukah kamu apakah malam lailatul-qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik 

daripada seribu bulan” (QS. Al-Qadr : 2-3). 

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa amalan di malam Lailatul-Qadar (yang penuh 

barakah) itu menyamai pahala amal seribu bulan yang tidak ada Lailatul-Qadarnya.  Seribu 

bulan setara dengan 83 tahun lebih.  Oleh karena itu, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam menganjurkan untuk berusaha mencari malam tersebut dengan sabdanya : 

-E"] )� �+$@ �� -� �=G �(���	�� �"�}� Q+$�� T��� ��� )� 
“Barangsiapa yang mendirikan ibadah (pada malam) Lailatul-Qadar karena iman dan 

mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu” (HR. Bukhari no. 

1802 dan Muslim no. 759). 

Allah mensifati malam itu dengan malam keselamatan/kesejahteraan, sebagaimana firman-

Nya : 

���S#=��� �P#��L�� ��!��	 �p�r A�#e�M 
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“Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar” (QS. Al-Qadr : 5). 

Ini menunjukkan kemuliaan, kebaikan, dan keberkahannya.  Orang yang terhalangi dari 

kebaikan malam itu berarti terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak.  Inilah keutamaan-

keutamaan yang besar pada malam yang penuh barakah ini. 

Pada malam ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa dengan doa : 

�� �4.�5�����pµ��8 �®�8�#2 �?�=�%��� �b�3�@ ¶ !?7=�8 �X�"  

[Alloohumma innaka ‘afuwun tuhibbul-‘afwa fa’fu’annii] 

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf, maka berilah maaf 

kepadaku” (HR. Tirmidzi no. 3513; Ibnu Majah no. 3850; Ahmad no. 

25423,25534,25536,25544,25782; Al-Hakim no. 1942, An-Nasa’i dalam ‘Amalul-Yaum 

wal-Lailah no. 878. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah 

3/259 no. 3119 dan Misykatul-Mashaabih 1/353) 
1
  

 

2.   Waktu Terjadinya Malam Lailatul-Qadar 

Lailatul-Qadar terjadi pada malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan 

Ramadlan.  Ada beberapa hadits shahih yang menyebutkan tentang hal ini, seperti malam 

ke-21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadlan 
2
.  Imam Asy-Syafi’i berkata,”Ini menurut saya, 

wallaahu a’lam, karena Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab sesuai dengan 

pertanyaannya.  Dan pendapat yang paling kuat bahwa itu terjadi pada malam-malam yang 

ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan berdasarkan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi 

wasallam dari Aisyah radliyallaahu ‘anhaa bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 

beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan dan beliau mengatakan :  

��{�Q )� �B���� �O%�� )� �@?�� s Q+$�� T��� ���� 

“Carilah Lailatul-Qadar pada malam ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan” 

(HR. Bukhari no. 1913 dan Muslim 1169) 
3
.  Silakan membuka Shahih Bukhari dan Shahih 

Muslim yang menyebutkan beberapa hadits dimaksud. 
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3.   Tanda-Tanda Lailatul-Qadar 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita tentang beberapa 

tanda yang mengisyaratkan terjadinya Lailatul-Qadar.  Diantaranya adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Ubay radliyallaahu ‘anhu ketika ia menjawab tanda-tanda Lailatul-Qadr 

yang diberitakan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

�� K�%& W J�{�( �5�?* T3�Ea s h�O�� P�L@ �
 
“Matahari terbit di pagi harinya tampak putih tanpa cahaya yang menyinari (redup, tidak 

panas)” (HR. Muslim no. 762). 

Dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma ia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda : 

J��· T=�%� �5�3�Ea h�O�� nE�@ � < Q�( W� � <Q�	 W � T$�i � T3� T��� Q+$�� T��� 

“Lailatul-Qadar merupakan malam penuh kelembutan, cerah, tidak panas, dan tidak 

dingin.  Matahari di pagi harinya menjadi nampak lemah lagi nampak kemerah-merahan” 

(HR. Ath-Thayalisi no. 349, Ibnu Khuzaimah no. 3/231,dan  Al-Bazzar 1/486; dengan sanad 

hasan. Lihat Shahihul-Jaami’sh-Shaghiir no. 5475 oleh Syaikh Al-Albani). 

4.   Beribadah di Malam Lailatul-Qadar 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila telah memasuki sepuluh hari terakhir bulan 

Ramadlan, beliau semakin giat dan khusyuk dalam beribadah.  Beliau kencangkan ikat 

pinggangnya dan beri’tikaf di dalam masjid.  Tidaklah beliau keluar dari masjid kecuali 

untuk menunaikan hajatnya saja. 

Mari kita simak beberapa hadits berikut : 

Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa ia berkata : 

-�r
 �$*
� -��� ��	
� lQIc� +& �O%�� VB  �]� 4�M� -��8 \� ��a ���� ��/ 
“Apabila memasuki sepuluh (malam terakhir di bulan Ramadlan), Nabi shallallaahu ‘alaihi 

wasallam mengencangkan ikatan kainnya,
4
 menghidupkan malamnya, dan membangunkan 

keluarganya (istri-istrinya)” (HR. Bukhari no. 1920 dan Muslim no. 1174). 
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l:G s +5�� W�� �B���� �O%�� s +5�� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ 
“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersungguh-sungguh di sepuluh malam terakhir 

(pada bulan Ramadlan) yang tidak beliau lakukan di saat-saat lain” (HR. Muslim no. 

1175). 

 

Maka selayaknyalah kita sebagai ummat beliau untuk meneladani beliau dalam 

menghidupkan bulan Ramadlan, khususnya sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan dengan 

ibadah-ibadah, seperti : I’tikaf, membaca Al-Qur’an dan berusaha menghafalnya, 

mempelajari hadits dan kandungan-kandungannya, dan lain-lain.  Tidak selayaknya kita 

habiskan waktu malam dan siang kita hanya dengan tidur dan makan. 

 

Catatan kaki : 

1. Adapun tambahan Kariim sesudah kalimat Alloohumma innaka ‘afuwun adalah 

tambahan yang tidak ada asalnya dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. 

2.  Berbagai macam pendapat tentang hal ini saling berbeda dan cukup beragam.  Imam 

Al-‘Iraqi mengarang sebuah risalah tersendiri yang berjudul Syarhush-Shadr bi Dzikri 

Lailatil-Qadr.  Ia mengumpulkan di dalamnya pendapat para ulama dalam masalah ini. 

3. Seperti yang dinukil oleh Al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah. 

4. Maksudnya meninggalkan hubungan badan dengan istrinya untuk beribadah serta 

berusaha keras mencari Lailatul-Qadar. 
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I’tikaf 

 

1.   Pengertian I’tikaf 

Secara syari’at makna i’tikaf adalah bertempat tinggal di masjid 
1
 dengan maksud 

mendekatkan diri kepada Allah ta’ala 
2
 yang dilakukan dengan sifat-sifat tertentu 

3
. 

 

2.   Disyari’atkannya I’tikaf 

Disunnahkan i’tikaf di bulan Ramadlan dan bulan lainnya sepanjang tahun.  I’tikaf yang 

paling utama adalah pada bulan Ramadlan, berdasarkan hadits Abu Hurairah radliyallaahu 

‘anhu : 

 FE� ^0�� ��%�� ��/ ���2 ��*
 <�O8 ��{�Q V/ s ®��%* 4�M� -��8 \� ��a ���� ��/
��?* )*�O8 ®��8� -�2 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam biasanya beri’tikaf selama sepuluh hari setiap 

bulan Ramadlan.  Maka ketika di tahun wafatnya, beliau beri’tikaf selama dua puluh hari” 

(HR. Bukhari no. 1939). 

\� l�2?@ �	 ��{�Q )� �B���� �O%�� ®��%* ��/ 4�M� -��8 \� ��a ���� �
 
“Bahwasannya beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir 

bulan Ramadlan hingga Allah mewafatkan beliau” (HR. Bukhari no. 1922 dan Muslim no. 

1173 dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa). 

 

3.   Waktu Pelaksanaan I’tikaf 

Disunnahkan memulai i’tikaf setelah shalat fajar (shubuh), sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan oleh ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa tentang i’tikaf Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam : 

-=��%� VB  � �S=�� ��a ®��%* �
  �Q
 �]� 
“Bila beliau hendak i’tikaf, maka beliau shalat fajar kemudian masuk ke tempat i’tikaf-

nya” (HR. Muslim no. 1173). 
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4.   Syarat-Syarat I’tikaf 

a.   Islam. 

b.   Berakal/Tamyiz.  

c.   Niat. 

d.   Tidak disyari’atkan melakukan i’tikaf selain di masjid, berdasarkan firman Allah ta’ala :  

�+�6�������� p�2 #�?7=�/��8 �4���"#
�� !)�r����&��E�@ #W�� 
“Janganlah kamu campuri istri-istri kalian, sedangkan kamu dalam keadaan i’tikaf di 

dalam masjid” (QS. Al-Baqarah : 187). 

e.   Disunnahkan bagi yang ber-i’tikaf hendaknya berpuasa, sebagaimana yang dijelaskan 

dalam atsar dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa : 

�?�( W� j���8� W� 
“Termasuk sunnah bagi yang beri’tikaf adalah berpuasa” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud 

no. 2473 dan Baihaqi dalam Ash-Shughra no. 1477; hasan shahih. Lihat Shahih Sunan Abi 

Dawud 2/87). 

Puasa adalah syarat i’tikaf merupakan madzhab jumhur ulama salaf (lihat Nashbur-Rayah 

2/488 dan Ad-Durrul-Mantsur 1/485). 

5.   Larangan I’tikaf 

a.   Berjima’/Bersetubuh dengan Istri 

Hal ini berdasarkan firman Allah ta’ala : 

+�6�������� p�2 #�?7=�/��8 �4���"#
�� !)�r����&��E�@ #W�� 

“Dan janganlah kalian bercampur (berjima’) dengan istri-istri kalian sedangkan kalian 

dalam keadaan i’tikaf di dalam masjid” (QS. Al-Baqarah : 187). 

Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab As-Sailul-Jarar 2/136 berkata,”Dan hal itu adalah 

merupakan ijma’ (kesepakatan) ummat (para ulama’)”. (Sebagaimana dinukil oleh Ibnu 

Hazm dalam Maraatibul-Ijma’ hal. 48). 
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b.   Keluar dari Masjid 

Di antara petunjuk Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam adalah bila beliau melakukan i’tikaf, 

maka beliau menyendiri di tempat i’tikafnya dan tidak masuk ke rumahnya (keluar dari 

masjid) kecuali karena hajat manusia yang sifatnya mendesak, seperti mandi apabila junub 

karena mimpi, buang hajat, dan lainnya. 

 W ��/� -�6Qv2 -M
Q _� [+* ®��8� �]� 4�M� -��8 \� ��a ���� ��/ |��� TO,�8 )8
���"�� T6�� W� |�E�� VB+* 

Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa ia berkata : “Adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam apabila beliau beri’tikaf, beliau mencondongkan kepalanya dan aku menyisir 

rambutnya.
4
  Tidaklah beliau masuk rumah kecuali karena hajat manusia” (HR. Muslim 

no. 297). 

 

Ibnu Hazm berkata : [ � و� 2�ورة و� �� أ(/�� ���� �3�
وا-5&$ا �'0 أن (� ��ج (� ( �456 �� ا�

8(� �+ 4��6�� Mereka bersepakat bahwa sesungguhnya seseorang yang“ [�4 أو 	�ب ا��4 ��ن ا

keluar dari tempat i’tikafnya di masjid tanpa ada satu keperluan, tanpa dlarurat, atau tidak 

karena kebaikan yang diperintahkan atau disunnahkan; maka i’tikafnya batal” (Maratibul-

Ijma’ halaman 40). 

 

6.   Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam I’tikaf 

a.   Keluar dari tempat I’tikaf untuk satu keperluan yang mendesak.  

b.   Memperindah rambut dan menyisirnya. 

c.   Berwudlu dan semisalnya di masjid. Telah diriwayatkan dari seorang shahabat, bahwa 

dia berkata : 

+S�m� s v�?@ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �� X� |1=	 

“Aku menghafal buatmu, bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

berwudlu di masjid” (HR. Ahmad no. dengan sanad shahih). 

d.   Membuat tenda kecil atau yang serupa dengannya di belakang masjid untuk i’tikaf. 

‘Aisyah telah membuat khuba’ 
5
  buat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam i'tikaf 

6
 dan hal itu 
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dengan perintah Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 
7
. Dan sungguh Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam pernah satu kali beri’tikaf di dalam Qubbah Tarkiyyah 
8
 di atas suddah 

9
-

nya ada tikaf 
10

. 

 

Catatan kaki : 

1. Lihat Tharhut Tatsrib (4/166) oleh Ibnul-‘Iraqi 

2. Lihat Al-Mufradat (343) oleh Ar-Raghib 

3. Lihat Syarhu Muslim (8/66) oleh Imam Nawawi 

4. Beliau mencondongkan kepalanya dengan posisi badannya masih berada di masjid, 

untuk disisir ‘Aisyah yang berada di rumahnya. Sebagaimana diketahui bahwasannya 

rumah beliau dekat dengan masjid. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak keluar dari 

masjid kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. 

5. Yaitu rumah kecil dari bulu domba (wol) yang ditegakkan di atas dua atau tiga tiang, 

sebagaimana yang dkatakan Ibnul-Atsir dalam An-Nihaayah (2/9). 

6. Dikeluarkan oleh Bukhari 4/226. 

7. Diriwayatkan oleh Muslim no. 1183. 

8. Yaitu sejenis qubah kecil. 

9. Naungan yang diletakkan di atas pintu untuk menjaga diri dari hujan dan sungguh 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah meletakkannya agar hati orang yang 

i'tikaf tidak terganggu oleh orang yang lewat di depannya dan dapat memperoleh 

maksud (tujuan) i'tikaf. Lihat Risaalah Qiyaami Ramadlaan halaman 26. 

10. Dikeluarkan oleh Muslim no. 1167. 
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Shalat Tarawih 

 

Banyak diantara kaum muslimin yang masih belum paham tentang peristilahan : Shalat Lail, 

Shalat Tahajjud, dan Shalat Tarawih.  Shalat Lail adalah shalat sunnah yang dilakukan pada 

waktu malam hari setelah shalat ‘isya’ sampai dengan sebelum fajar shadiq 

muncul.  Adapun Shalat Tahajjud adalah Shalat Lail yang didahului dengan tidur 

malam.  Dan shalat Tarawih adalah Shalat Lail yang dilakukan pada bulan Ramadlan. 

 

1.   Disyari’atkannya Shalat Tarawih dengan Berjama’ah 

Shalat tarawih disyari’atkan dengan berjama’ah berdasarkan hadits ‘Aisyah radliyallaahu 

‘anhaa : 

�
 Y�6Q ���2 +S�m� s ���2 V���� j?6 )� D�B 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ 

��a \� Y?MQ D�'2 45�� �;/
 P��6�2 X�0( �?�+3�* x���� nEav2 -@e�(  -��8 \�
X�] ���/0* x���� nEav2 -@e�( �?��2 T�"�;�� T����� s 4�M�  T����� )� +S�m� Vr
 �;�2

 �?��2 D�'2 T;��;��T����� |"�/ ���2 -@e�(  45��� D�¸ 4�2 -�r
 )8 +S�m� IS8 T%(����
4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ  \� Y?MQ 45��� D�¸ 4�2 <e��� �?�?$* 45�� Y�6Q t=L2

-��8 \� ��a  Y�$2 +5O@ � x���� ��8 VE�
 �S=�� �{� ���2 �S=�� <e�� D�B �	 4�M�
��
 & p�8 ®¸ C -"H2 +%(V���� <ea 4���8 ¹�=@ �
 |�OB q��� T����� 4�"v  ��IS%�2

�5�8 

“Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam keluar pada waktu tengah malam, 

lalu beliau shalat di masjid.  Lalu shalatlah beberapa orang bersama beliau.  Di pagi hari, 

orang-orang memperbincangkannya.  Maka berkumpullah kebanyakan dari mereka.  Ketika 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat di malam kedua, mereka pun shalat 

bersama beliau.  Di pagi hari berikutnya, orang-orang memperbincangkannya kembali.  Di 

malam ketiga, jumlah jama’ah yang ada di masjid bertambah banyak.  Lalu Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam keluar dan melaksanakan shalatnya.  Pada malam keempat, 

masjid tidak mampu lagi menampung jama’ahnya, dan beliau tidak keluar melaksanakan 

shalat malam sebagaimana sebelumnya kecuali beliau hanya melaksanakan shalat 
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shubuh.  Ketika telah selesai melaksanakan shalat Shubuh, beliau menghadap kepada 

jama’ah kaum muslimin, kemudian membaca syahadat, dan bersabda : Amma ba’du, 

sesungguhnya keadaan kalian tidaklah samar bagiku di malam tersebut (= yaitu iman dan 

semangat kalian dalam beribadah), akan tetapi aku merasa khawatir (ibadah ini) akan 

diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melakukannya”. (HR. Bukhari no. 882 

dan Muslim no. 761). 

Setelah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam wafat dan syari’at telah mantap, maka 

hilanglah kekhawatiran.  Disyar’atkannya shalat tarawih berjama’ah tetap ada meski telah 

hilang illat (sebab)-nya.  Kemudian Khalifah Umar bin Khaththab radliyallahu ‘anhu 

menghidupkan shalat tarawih secara berjama’ah kembali, sebagaimana hadits Abdurrahman 

bin Al-Qari (HR. Bukhari 4/218, Malik 1/114, dan Abdurrazzaq no. 7723). 

Dan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda ketika menekankan untuk 

berjama’ah ketika shalat tarawih: 

T��� ���� -� b�/ j���* �	 ���W� P� ��� )� -"� 

“Sesungguhnya barangsiapa shalat tarawih bersama imam (berjama’ah) sampai selesai, 

maka ditulis baginya sama dengan shalat semalam suntuk” (HR. Ibnu Abi Syaibah no. 

2/286 no. 228, Abu Dawud no. 1375, Tirmidzi no. 806, Nasa’i dalam Al-Kubraa no. 1287 

serta dalam Al-Mujtabaa no. 1364, dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam 

Shahih Sunan Abi Dawud  1/379-380). 

2.   Jumlah Raka’at Shalat Tarawih 

a.   Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah raka’at tarawih.  Namun selama 

pendapat-pendapat tersebut dilandasi dengan dalil yang shahih, maka tetap dapat dipakai 

dan diterima.  Dan bahkan itu menunjukkan keluasan syari’at Islam.   

b.   Jumlah raka’at yang disebutkan melalui hadits-hadits shahih adalah 13 raka’at, 11 

raka’at dan 9 raka’at.  Diriwayatkan secara shahih dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa 

bahwasannya beliau tidak pernah melakukan shalat lail/tahajjud/tarawih melebihi 11 

raka’at, yaitu dengan perkataannya : 
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 -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ �� <�O8 y+	� ��8 l:G s W� ��{�Q s +*I* 4�M�
T%/Q...... 

“Tidaklah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melebihkan (jumlah raka’at) pada 

bulan Ramadlan dan tidak pula pada selain bulan Ramadlan dari 11 raka’at” (HR. Bukhari 

no. 1096 dan Muslim no. 736). 

Adapun riwayat yang menyebutkan 13 raka’at (Muslim no. 737; Ahmad no. 2987; Abu 

Dawud no. 1338; dan Tirmidzi no. 442) tidak bertentangan dengan hadits ‘Aisyah di 

atas.  Sebab, 13 raka’at tersebut dihitung termasuk 2 raka’at ringan dari shalat rawatib 

ba’diyyah ‘isya’.  Untuk pembahasan selengkapnya, silakan merujuk pada kitab Qiyaamu 

Ramadlan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. 

c.   Adapun pendapat yang menyebutkan jumlah raka’at shalat tarawih adalah 23 raka’at 

adalah pendapat yang lemah (dla’if) berdasarkan penelitian dari para pakar ahli 

hadits.  Diantara hadits yang dijadikan hujjah diantaranya adalah : 

-   Dari Yazid bin Ruman beliau berkata :  

T%/Q )*�O8� «e;( ��{�Q s N�Lk� )( ��8 ���¢ s �?�?$* x���� ��/ 

“Manusia menegakkan (shalat tarawih) di bulan Ramadlan pada masa ‘Umar bin 

Khaththab radliyallaahu ‘anhu 23 raka’at” (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-

Muwaththa’’  no. 252). 

Sanad hadits ini terputus (munqathi’).  Imam Al-baihaqi berkata : “Yazid bin Ruman tidak 

menemui masa Umar” (Nashbur-Rayah 2/154).  Kesimpulannya : hadits ini lemah (dla’if). 

-   Dari Abu Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu ‘Abbas 

radliyallaahu ‘anhuma berkata :  

T%/Q )*�O8 ��{�Q s p��* ��/ 4�M� -��8 \� ��a ���� �
 
“Sesungguhnya Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam shalat di bulan Ramadlan 20 raka’at 

dan witir” (HR. Thabarani dalam Mu’jamul-Ausath no. 802 dan 1/243, dan dalam Al-

Mu’jamul-Kabiir no. 11934). 
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Imam Ath-Thabrani rahimahullah berkata : “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini 

kecuali Abu Syaibah dan tidaklah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas kecuali dengan sanad ini 

saja” (Al-Mu’jamul-Ausath 1/244).  Dalam kitab Nashbur-Rayah (2/153) dijelaskan : “Abu 

Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman adalah perawi yang lemah menurut kesepakatan, dan dia telah 

menyelisihi hadits yang shahih riwayat Abu Salamah, sesungguhnya beliau bertanya pada 

‘Aisyah : Bagaimana shalat Rasulullah di bulan Ramadlan? (yaitu dalil pada poin b di 

atas).  Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadits ini palsu (maudlu’). (lihat 

Adl-Dla’iifah 2/35 no. 560 dan Irwaaul-Ghalil  2/191 no. 445). 

-   Dari Dawud bin Qais dan yang lainnya, dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa’ib bin 

Yazid ia berkata :  


� )*�O8� y+	� ��8 ^Q�+�� 4�� ��8� b%/ )( �
 ��8 ��{�Q s x���� P� ��8 

�S=�� K��2 +�8 �?2���*� �cm�( ��f�$* T%/Q 

“Umar radliyallaahu ‘anhu mengumpulkan orang-orang di bulan Ramadlan (untuk 

melaksanakan shalat tarawih) yang diimami oleh Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Daari 

dengan 21 raka’at.  Mereka membaca (surat-surat) Al-Mi’iin (= surat yang berjumlah lebih 

dari 100 ayat) dan pulang di ambang fajar” (Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Al-

Mushannaf  7730).   

Atsar ini pun tidak terlepas dari kelemahan, diantaranya adalah bahwa orang-orang yang 

meriwayatkan dari ‘Abdurrazzaq lebih dari satu orang, salah satunya adalah rawi yang 

bernama Ishaq bin Ibrahim bin ‘Abbad Ad-Dabari.  Disinilah letak kelemahannya.  Ishaq 

telah menyalahi riwayat orang yang lebih tsiqah (terpercaya) daripada dia.  Walhasil, hadits 

ini pun berderajat munkar dan mushahhaf (keliru). 

d.   Apabila kaum muslimin tetap bersikeras melakukan shalat tarawih dengan 23 raka’at 

(walaupun pendapat ini adalah lemah), maka mereka tetap harus mengerjakannya secara 

thuma’ninah.  Karena tidak jarang mereka yang melakukan 23 raka’at, shalat tarawih 

dilakukan dengan sangat cepat dan tidak thuma’ninah.  Dan bahkan ada diantara mereka 

yang membaca Al-Fatihah dengan satu nafas.  Padahal Allah telah memerintahkan dalam 

membaca Al-Qur’an : ;ً�-ِ�-dan bacalah Al-Qur’an itu secara perlahan =) َوَرّ-8ِ اْ�ُ&ْ��َن َ-ْ

lahan/tartil – QS. Al-Muzammil : 4).  Diantara mereka juga ada yang melakukan rukuk dan 



Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ���	
 ��� )    

 70 

sujud seperti patukan ayam (karena cepatnya – tidak thuma’ninah), padahal Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda : 

 ?S���� K?/��� s l�5² 4�$* �	 V6��� <ea ºI� W 

“Tidak sah shalat seseorang hingga ia menegakkan (meluruskan) punggungnya ketika 

ruku’ dan sujud” (HR. Abu Dawud no. 855, Nasa’i dalam Al-Kubra no. 699, Tirmidzi no. 

265, dan Ibnu Majah no. 870; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Misykatul-

Mashaabih 1/153). 

y
Q Y�$2 �p��* ?r� l ?SM s �$�*� �-8?/Q 4�* W 9e6Q :-��	 ��8 �0r ��� ?�  »l0r
 »+�g T�� :G ��8 ���]��>�� �$�* ��/ -@ea �$�*�+�� N[^0�� V;� �  �$�*� -8?/Q 4�* W

W �@������ <����� V/v* ^0�� P,�Z� V;� »l ?SM s 9�c�& -�8 ����>* 

“Beliau melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku’-nya dan mematuk di 

dalam sujudnya ketika shalat.  Kemudian beliau bersabda,”Sekiranya orang ini mati dalam 

keadaan seperti ini, niscaya ia mati bukan pada millah (agama) Muhammad [karena ia 

mematuk dalam shalatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah].  Perumpamaan 

orang yang tidak menyempurnakan ruku’nya dan mematuk di dalam sujudnya seperti orang 

yang lapar makan satu buah kurma dan dua buah kurma yang tidak memberikan manfaat 

apa-apa baginya” (HR. Abu Ya’la dalam Musnad 340/1, 349/1; dan Ath-Thabrani dalam 

Al-Kabiir 1/192/1 dengan sanad hasan. Lihat Ashlu Shifati Shalatin-Nabiyy oleh Syaikh Al-

Albani halaman 642). 

Maka selayaknyalah kaum muslimin tetap melaksanakan dengan khusyu’, thuma’ninah, dan 

sesuai dengan contoh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. 

e.   Bentuk-Bentuk Shalat Tarawih dan Witir dalam Riwayat yang Shahih 

-   Tiga belas raka’at, dua raka’at-dua raka’at yang diawali dengan dua raka’at ringan. 

)8 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ <ea )$�Q� Y�� -"
 q5Z� +��B )( +*¢  ���2 T�����
��a � ���*?i ���*?i ���*?i ��%/Q ��a � ��=�=B ��%/Q  ����� ��  �¯� ��%/Q
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� ��5�E� ����� ��  �¯� ��%/Q ��a � ��5�E�  � ��5�E� ����� ��  �¯� ��%/Q ��a
/Q ��a��5�E� ����� ��  �¯� ��% T%/Q <�O8 «e� X�02 �@�
 � 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ia berkata : “Aku akan mempraktekkan shalat malam 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Beliau shalat dua raka’at ringan, lalu shalat dua 

raka’at yang sangat lama, demikian pula dua raka’at berikutnya dan sesudahnya. Lalu 

shalat dua raka’at tetapi lebih pendek dari sebelumnya, lalu shalat dua raka’at yang lebih 

pendek dari sebelumnya, kemudian shalat witir (tiga raka’at). Maka jumlahnya tiga belas 

raka’at (HR. Muslim no. 1284). 

-   Tiga belas raka’at, delapan raka’at dilakukan dua-dua, lalu witir lima raka’at dengan 

duduk tasyahud di raka’at terakhir. 

�� ��a � v�?@ � �?�@ �$��M� �]H2 +��* ��/ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ  ��¾
s W� h�� W ��%/Q h�± �@?* � 4���2 ��%/Q V/ s h�� ��%/Q  W� T���k�

T���k� s W� 4��* 

"Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam biasa tidur malam, apabila 

bangun beliau bersiwak lalu berwudlu kemudian melakukan shalat delapan raka’at, salam 

setiap dua raka’at. Setelah itu beliau berwitir lima raka’at dengan duduk tasyahud dan 

salam pada raka’at yang kelima.” (HR. Muslim no. 737 dan Ahmad, no. 24965). 

 

-   Sebelas raka’at, salam setiap dua raka’at, dan witir satu raka’at. 

)8 -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ |��� 4�M� -��8 \� ��a ���� D�¢ TO,�8  p��* 4�M�
T��%�� x���� ?8+* ��� pr� J�O%�� <ea )� ¿�=* �
 �( ���2  T%/Q <�O8 y+	� �S=�� ��

|�M �]H2 <+	�?( �@?*� ��%/Q V/ �( 4��*  �S=�� -� �E@� �S=�� <ea )� �]�m�
� �]�m� lJ�6���%/Q P/�2 �� T���À� �]�m� -�@v* �	 )}�� -$& ��8 PSL�� � ��=�=B 

Dari ‘Aisyah istri Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam ia berkata : “Biasanya Nabi 

shallallaahu ‘alaihi wasallam melakukan shalat setelah isya’ – yang oleh orang-orang 

dinamakan dengan shalat ‘atamah – sampai menjelang fajar sebanyak sebelas raka’at, 
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salam pada setiap dua raka’at dan witir satu raka’at. Apabila mu’adzin telah 

mengumandangkan adzan fajar, dan fajar telah nampak jelas dan muadzinpun telah hadir, 

maka beliau shalat dua raka’at ringan (yaitu shalat sunnah fajar) kemudian berbaring di 

sisi badan yang kanan sehingga muadzin datang mengumandangkan iqamat” (HR. Muslim 

no. 736). 

-   Sebelas raka’at, empat raka’at-empat raka’at lalu witir tiga raka’at. 

)8 \� ��a \� Y?MQ <ea |"�/ ®�/ TO,�8 YvM -"
 )·��� +E8 )( T��M �
  -��8
s +*I* 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ �� |��� ��{�Q s 4�M�  l:G s W� ��{�Q

)5��	 )8 Yv�@ e2 �%(Q
 p��* T%/Q <�O8 y+	� ��8  Yv�@ e2 �%(Q
 p��* � )�?i�
 � )�?i� )5��	 )8��e� p��* 

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman bertanya kepada ‘Aisyah : “Bagaimana shalat 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam di bulan Ramadlan ?”. Aisyah menjawab : 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam tidak pernah shalat di bulan Ramadlan maupun 

di bulan selainnya lebih dari sebelas raka’at. Beliau shalat empat raka’at, kamu jangan 

menanyakan bagus dan panjangnya. Setelah itu shalat empat raka’at dan kamu jangan 

menanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat (witir) tiga raka’at
1
” (HR. 

Bukhari no. 1909 dan Muslim no. 738). 

 

-   Sebelas raka’at, delapan raka’at dengan tasyahud, tetapi tidak salam, kemudian bangkit 

satu raka’at dan salam (berarti sembilan raka’at). Kemudian shalat dua raka’at dan salam. 

 

|�� ��/ |��$2 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �@� )8 q�cE"
 ����m� �
 �*  -/�?M -� +%"
v�?�*� �?���2 V���� )� -;%E* �
 J�& �� \� -;%E�2 lQ?5i�  h�� W ��%/Q P�@ p��*�

� l?8+*� l+��� \� �/0�2 T���;�� s W� �5�2  � T%M���� p���2 �?$* � 4��* W� F5�*
*� l?8+*� l+��� \� �/0�2 +%$  ?r� 4��* ��+%( ��%/Q p��* � ��%��* �����@ 4��*

<�O8 y+	� X��2 +8��  43��� l0B
� 4�M� -��8 \� ��a \� �" )M ���2 q( �* T%/Q
PE�( �@�
 Á( �* P�@ X��2 Y��� -%��a V;� ��%/��� s P�a� 
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Dari Sa’d bin Hisyam bin ‘Amir, ia berkata : “Wahai Ummul-Mukminin, kabarkan 

kepadaku tentang shalat witir Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam”. ‘Aisyah 

menjawab : “Kamilah yang mempersiapkan siwak dan air wudlu beliau. Bila Allah 

membangunkan beliau pada waktu yang dikehendaki di malam hari, beliau bersiwak dan 

berwudlu lantas shalat sembilan raka’at tidak duduk (tasyahud) kecuali pada raka’at 

kedelapan. Beliau berdzikir, memuji Allah, (membaca shalawat Nabi – dalam riwayat yang 

lain), dan berdoa, kemudian beliau bangkit dan tidak salam meneruskan raka’at 

kesembilan. Kemudian beliau duduk, berdzikir, memuji Allah, (membaca shalawat Nabi – 

dalam riwayat yang lain), dan berdoa, kemudian salam dengan satu salam yang terdengar 

oleh kami. Setelah itu beliau shalat dua raka’at sambil duduk. Jadi jumlahnya sebelas 

raka’at wahai anakku. Ketika beliau telah tua dan gemuk, beliau berwitir tujuh raka’at, 

kemudian dua raka’at setelahnya dilakukan seperti biasa, maka jumlahnya sembilan wahai 

anakku” (HR. Muslim no. 746). 

 

-   Sembilan raka’at, diantaranya enam raka’at, duduk tasyahud pada raka’at keenam namun 

tidak salam, kemudian bangkit satu raka’at dan salam (berarti tujuh raka’at). Kemudian 

shalat dua raka’at dengan duduk. Dasarnya adalah hadits yang telah disebut sebelumnya 

(HR. Muslim no. 746). 

 

3.   Disunnahkan Membaca Qunut dalam Shalat Witir 

a.   Doa qunut yang dibaca dalam shalat witir adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh 

Al-Hasan bin ‘Ali : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam mengajarkan kepadaku 

beberapa kata yang selalu kuucapkan pada waktu witir : 

�4.�5���� �|��.#2��8 �)����.�2 �p�.��2�.�8�� �|.�*�+.�r �)����.�2 �p�."�+.�r�  �)����.�2 �p��.���?�@��
�����.�2 �p�.� ���Q��(�� � |��.���?�@ W�� �p�{.�$�@ �X.�"�H#2 �|��.�{#� ��� ���& �p��.���� �|��.#L�8#
 

�"�� � X��.#��8 ��{.�$�* �|��.#��� �)�� ÂY�0.�* W �-. ]�I.�%�* W��  |�*� �.�8 )��[ �|.�/�Q�.�E�@ �
|��.#��.�%�@�� ���.�(�Q 

[Alloohummah-dinii fiiman hadait, wa’aafinii fiiman ‘aafait, watawallanii fiiman tawallait, 

wabaariklii fiimaa a’thoit, waqinii syarro maa qodloit. Fa-innaka taqdlii walaa yuqdloo 
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‘alaik, innahu laa yadzillu man waalait, walaa ya’izzu man ‘aadait, tabaarokta robbanaa 

wata’aalait] 

 

“Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, 

berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang 

yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau 

sayangi. Berikanlah berkah terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku, 

jauhkanlah aku dari kejelekan apa yang telah Engkau telah taqdirkan. Sesungguhnya 

Engkau yang menjatuhkan hukum, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-

Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan tidak akan mulia orang 

yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami yang Maha Tinggi”  (HR. Abu 

Dawud no. 1425, Tirmidzi no. 464, Ibnu Majah no. 1178, An-Nasa’i dalam Al-Kubraa no. 

1442, dan Ahmad no. 1727, dan Baihaqi 2/209,497-498. Dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani dalam Irwaaul-Ghalil 2/172). 

Bisa ditambahkan shalawat di akhir doa qunut (lihat Irwaaul-Ghalil 2/175 no. 430). 

b.   Doa qunut bisa dilakukan sebelum atau setelah rukuk. Keduanya telah ada contohnya 

dalam Sunnah.  

K?/��� VE� �@?�� s q%* |�� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �
 b%/ )( �
 )8 
Dari Ubay bin Ka’b radliyallaahu ‘anhu bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam melakukan qunut dalam shalat witir sebelum rukuk  (HR. Abu Dawud no. 1427; 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/268 dan Irwaaul-

Ghalil 2/167). 

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu, ia menceritakan qunut nazilah yang dibaca 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

 nE��� <ea s K?/��� +%( ��5& 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ |�� X��� )( h"
 )8
��?/]� V8Q ��8 ?8+*  
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Dari Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam pernah berqunut selama satu bulan (yaitu qunut nazilah) setelah rukuk dalam 

shalat shubuh mendoakan kecelakaan atas Bani Ri’l, Dzakwan…..” (HR. Muslim no. 677). 

c.   Mengangkat Tangan dan Mengucapkan Amien (Bagi Makmum) 

Dasarnya adalah keumuman hadits Salman Al-Farisi radliyallaahu ‘anhu bahwasannya Nabi 

shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

��=a �¯ �* �
 -��� -*+* P2Q �]� l+E8 )� p3��* Ã�/ p�	 ��%@� �Q�E@ 4�(Q �� 

“Sesungguhnya Rabbmu Tabaraka wa Ta’ala adalah Yang Maha Pemalu dan Maha 

Pemurah. Dia merasa malu terhadap hamba-Nya apabila ia mengangkat kedua tangannya 

berdoa kepada-Nya, lalu kembali dengan tangan hampa” (HR. Abu Dawud no. 1488, 

Tirmidzi no. 3556, Ibnu Majah no. 3865 dan Al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah 5/185. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud  1/409).  

Juga riwayat shahih dari ‘Umar bin Khaththab radliyallaahu ‘anhu, dari Abu Rafi’ bahwa ia 

menceritakan : “Aku pernah shalat di belakang ‘Umar bin Khaththab, beliau berqunut 

setelah rukuk dan mengangkat kedua tangannya sambil menjahrkan (mengeraskan) doa” 

(Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi 2/212; beliau menyatakan : “Ini adalah riwayat dari 

‘Umar radliyallaahu ‘anhu sanadnya shahih). 

|�� N�>m�� ��%��� �51�� s �%(���� ��5& 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ  <ea� J�O%���
T%/��� )� l+· )m \� P� Y�� �]� <ea V/ �(  s nE���  q( )� J��	
 ��8 ?8+* <�BÄ�

��M-=�B )� )��*� T��8� ��?/]� V8Q ��8 4 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah qunut (nazilah) pada waktu shalat 

Dhuhur, ‘Asar, Maghrib, ‘Isya’, dan Shubuh di akhir shalat; dan ketika mengucapkan 

Sami’alloohu liman hamidah pada raka’at terakhir, beliau mendoakan kecelakaan atas 

Bani Sulaim, yaitu suku Ri’l, Dzakwaan, dan Ushayyah. Sementara orang-orang di 

belakang beliau mengaminkannya” (HR. Abu Dawud no. 1443 dan dihasankan oleh Syaikh 

Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud  1/397). 
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d.   Doa di Akhir Shalat Witir 

Yaitu berdoa sebelum atau sesudah salam pada shalat witir. Telah shahih dari ‘Ali bahwa 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam biasa mengucapkan di akhir witirnya : 

�4.�5���� �)�� ���.�����( 7]�?.�8#
 �p.µ"��  �)�� �X.�@�#2�.�%���(�� �X.�L�'�M   7]�?.�8#
�� �X��.�(�?7$�8
�X��.#��8 ÅJ��.�#� �p.���	7
 W ��X.���� �X�( X�.��=�" �.#��8 �|��.����#
 �.��#/ �|.�"#
 

[Alloohumma innii a’uudzu biridlooka min sakhothik, wabimu’aafaatika min ‘uquubatik, 

wa-a’uudzubika minka, laa uhshii tsanaa-an ‘alaik, anta kamaa atsnaita ‘alaa nafsik] 

 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dengan keridlaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan 

keselamatan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari diri-Mu. Tidak dapat 

kuhitung pujian kepada diri-Mu, sebagaimana yang dapat Engkau lakukan terhadap diri-

Mu sendiri” (HR. Abu Dawud no. 1427, Tirmidzi no. 3566, Ibnu Majah no. 1179, dan 

lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/393 dan 

Irwaaul-Ghalil 2/175 no. 430). 

 x��+7$�� �X��#m�� #��3�E.�M x��+7$��� �X��#m�� #��3�E.�M x��+7$��� �X��#m�� #��3�E.�M] �T#��,e#m�� µN�Q
o��������[ 

[Subhaanal-Malikil-Qudduus, Subhaanal-Malikil-Qudduus, Subhaanal-Malikil-Qudduus, 

Rabbil-Malaaikati war-Ruuh] 

“Maha Suci Allah Raja Yang Suci, Maha Suci Allah Raja Yang Suci, Maha Suci Allah Raja 

Yang Suci” (Nabi mengangkat suara dan memanjangkannya pada saat yang ketiga) 

Rabbnya para malaikat dan ruh” (HR. Abu Dawud no. 1430, An-Nasa’i dalam Al-Kubraa 

no. 446-447, Ahmad no. 15390 dan Ad-Daruquthni 2/31 Bab Maa Yuqra-u fii Raka’aatil-

Witr wal-Qunuut Fiih. Adapun kalimat dalam tanda kurung merupakan tambahannya. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/393 dan Salim Al-

Hilaly dalam Shahih Al-Adzkar 2/255). 

e.   Bolehkah Witir Dua Kali dalam Satu Malam ? 



Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ���	
 ��� )    

 77 

Mengerjakan witir dua kali dalam satu malam hukumnya adalah makruh berdasarkan sabda 

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

T��� s ���@� W 

“Tidak ada witir dalam satu malam” (HR. Abu Dawud no. 1439, An-Nasa’i dalam Al-

Kubraa no. 1388, dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Abani dalam Shahihul-

Jami’ish-Shaghir no. 7567). 

Shalat witir bisa dilakukan sebelum atau sesudah tidur. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda : 

 �H2 V���� �B` �@?��2 l�B` �?$* �
 P�i )�� -��
 �@?��2 V���� �B` )� �?$* W �
 j�B )�
V{2
 X�]� < ?5O� V���� �B` <ea 

“Barangsiapa yang merasa khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaklah 

ia shalat witir pada awalnya (yaitu sebelum tidur). Dan barangsiapa yang mampu bangun 

di akhir malam, maka hendaklah ia shalat di waktu tersebut. Sesungguhnya shalat di akhir 

waktu malam disaksikan (oleh para malaikat). Dan itulah yang lebih utama” (HR. Muslim 

no. 755). 

 

4.   Bilamana Kaum Wanita Shalat Berjama’ah di Masjid? 

a.   Pada Asalnya, Kaum Wanita Tidak Terlarang Melaksanakan Shalat di Masjid 

Hal ini sesuai dengan keumuman ayat : 

���!"�� ���B#W� ���?������� �-�����( �)��` �)�� �-���� �+�6����� �����%�* #��� #<�#/!I�� ���@`�� #<#e!��� ���#�#
���-���� �W�� �~�'�* �4 

�)*�+���5����� �)�� ��?�"?7��* �#
 �X�c�.#���7
 �����%#2 

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, serta mereka tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, 

dan tidak takut (kepada siapapun) selain Allah, maka merekalah orang-orang yang 

mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah : 17-18). 
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)8 +S�m� s T8��Z� s J�O%��� nE��� <ea +5O@ ��%� <
��� |"�/ Y�� ��8 )(  �� V�$2

 -%�} ��� |��� Q�>*� X�] l��* ��8 �
 ���%@ +�� �6�Æ C�  Y?� -%�} Y�� [�5�*

\� J��� �?%�� W 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ \� +6��� 

Dari Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma ia berkata : “Salah seorang istri ‘Umar 

bin Al-Khaththab radliyallaahu ‘anhu biasa menghadiri shalat ‘isya’ dan shbuh berjama’ah 

di masjid. Ada yang berkata kepadanya : ‘Mengapa Anda keluar, bukankah Anda tahu 

bahwa ‘Umar tidak menyukai hal ini dan pencemburu ?’. Ia menjawab : ‘Apa yang 

menghalanginya untuk melarangku adalah sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam : 

“Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid” (HR. Bukhari no. 858 dan 

Muslim no. 442. Lafadh ini milik Bukhari). 

b.   Rumah Lebih Afdlal bagi Kaum Wanita daripada Masjid untuk Melaksanakan Shalat 

/J��" �?%�� W 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ Y�� Y�� ��8 )( )8 :B )¤?�(� +6��m� 4
)� 

Dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma ia berkata : Telah bersabda Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam : “Janganlah kalian melarang wanita-wanitamu pergi ke 

masjid; akan tetapi shalat di rumah adalah lebih baik bagi mereka” (HR. Abu Dawud no. 

567, Ibnu Khuzaimah no. 1683, Al-Hakim no. 755 dan yang lainnya; shahih lighairihi 

sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/169 dan 

Syaikh Musthafa Al-‘Adawi dalam Jami’ li-Ahkaamin-Nisaa’ 1/293). 

c.   Keluarnya Wanita ke Masjid untuk Shalat Setidaknya Memenuhi Beberapa Syarat 

Berikut: 

Tidak Memakai Wangi-Wangian 

 )��� \� +6��� \� J��� �?%�� W Y�� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �
 <�*�r �
 )8
�e=@ )r� )6�'�� 

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam bersabda : “Janganlah kalian melarang kaum wanita ke masjid, dan 

hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian” (HR. Abu Dawud no. 565; 
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Ahmad 2/438,475,528; Ibnul-Jarud no. 169; Ibnu Khuzaimah no. 1679, dan lain-lain; hasan 

shahih. Lihat Shahih Sunan Abi Dawud 1/169). 

Tidak Menimbulkan Fitnah 

)8 ��a ���� D�¢ TO,�8 |%� �Ç
 )·��� +E8 |�( <��8 )8 +�%M )( ?r� È�  -��8 \�
«+	
 �� y
Q 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �
 ?� Y?$@ 4�M� 5%�m J����� ��/ +S�m� )

q( J��"
 <��%� |�$2 Y�� V�,��M� q( J��" |%�� 4%" |��� +S�m� )5%�� V�,��M� 

Dari Yahya bin Sa’id, dari ‘Amrah binti ‘Abdirrahman, bahwasannya ia telah mendengar 

‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa istri Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam berkata :”Sekiranya 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan kaum wanita 

sekarang, tentu beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya 

kaum wanita Bani Israil”. Aku berkata kepada ‘Amrah : “Apakah wanita Bani Israil 

dilarang pergi ke tempat ibadah mereka ?”. Ia menjawab : “Benar” (HR. Bukhari no.  dan 

Muslim no. 445. Lafadh ini milik Muslim). 

 

Catatan kaki : 

1.  Kaifiyat pelaksanaan shalat witir tiga raka’at ini bisa dua macam. Pertama, dilakukan 

tiga raka’at sekaligus dengan duduk tasyahud dan salam di raka’at ketiga, Kedua, dilakukan 

dua raka’at salam, dan satu raka’at salam; sesuai dengan keumuman kaifiyat shalat malam : 

0AB) 0AB) 8�'ة ا�;C “Shalat malam itu dilaksanakan dua raka’at-dua raka’at” (HR. Muslim 

no. 749). 
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Zakat Fithrah 

 

1.   Hukum Zakat Fithrah 

Zakat fithrah hukumnya wajib.  Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar radliyallaahu 

‘anhuma : 

����m� )� h=" V/ ��8 ��{�Q )� �L=�� <�/¢ ¹�2 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �
 
“Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fithrah di 

bulan Ramadlan terhadap setiap orang dari kalangan muslimin” (HR. Muslim no. 984). 

2.   Siapa yang Wajib Membayar Zakat Fithrah ?? 

Zakat fithrah diwajibkan kepada semua golongan dari kaum muslimin baik anak kecil dan 

orang tua, laki-laki dan wanita, merdeka dan budak.  Hal berdasarkan hadits Abdullah bin 

‘Umar radliyallaahu ‘anhuma : 

¹�2 ��8 :%& )� �8�a �
 �� )� �8�a �L=�� <�/¢ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ  +E%��
)� :E���� :>���� �;"��� �/0��� ��������m�  

“Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fithrah di 

bulan Ramadlan kepada manusia; satu sha’ tamr (kurma) atau satu sha’ gandum atas 

budak dan orang merdeka, laki-laki dan wanita dari kalangan umat muslimin” (HR. 

Bukhari no. 1432 dan Muslim no. 984). 

Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fithrah untuk dirinya dan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya, baik anak kecil, besar, laki-laki, wanita, orang merdeka, maupun 

budak.  Berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radliyallaahu ‘anhuma : 

�?"?� )É +E%��� ���� :E���� :>��� )8 �L=�� T�+�( 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��
 
“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan menunaikan zakat fithrah untuk 

anak kecil, orang tua, orang merdeka, dan budak yang masuk dalam tanggungannya” (HR. 

Ad-Daruquthni 2/1410 dan Baihaqi 4/161 dengan sanad hasan). 
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Tidak wajib zakat fithrah atas janin yang masih ada di dalam perut ibunya. 

3.   Jenis-Jenis yang Dibayarkan Sebagai Zakat Fithrah 

Jenis-jenis yang dapat dibayarkan sebagai zakat fithrah adalah semua jenis makanan pokok, 

gandum, kurma, keju, dan kismis (anggur kering).  Hal berdasarkan hadits dari Abu Sa’id 

Al-Khudry radliyallaahu ‘anhu : 

 �
 ��
 )� �8�a �
 �� )� �8�a �
 :%& )� �8�a �
 ��%i )� �8�a �L=�� <�/¢ D�Ê ��/
 �8�ab�(¢ )� 

“Dulu kami mengeluarkan zakat fithrah (sebanyak) satu sha’ makanan, atau satu sha’ 

gandum, atau satu sha’ tamr (kurma), atau satu sha’ keju, atau satu sha’ anggur kering 

(kismis)”   (HR. Bukhari no. 1435 dan Muslim no. 985). 

4.   Ukuran Zakat Fithrah 

Seorang muslim mengeluarkan zakat fithrah sebanyak satu sha’ dari berbagai jenis makanan 

yang telah disebutkan.  Satu sha’ kira-kira hampir setara dengan 3 kg beras. 

5.   Yang Berhak Menerima Zakat Fithrah 

Adapun golongan yang berhak menerima zakat fithrah hanyalah dari golongan orang-orang 

miskin saja, sebagaimana hadits dari Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma : 

 T�%i� d2���� ?>��� )� 4,���� <�5i �L=�� <�/¢ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ¹�2
�/�����  

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fithrah sebagai pembersih 

bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta menjadi 

makanan bagi orang-orang miskin”  (HR. Abu Dawud no. 1609, Ibnu Majah no. 1827, dan 

Hakim 1/409. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/447 

dan Irwaaul-Ghaliil 3/332 no. 843). 

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu’ Fataawaa 

(25/71-78) dan muridnya Ibnul-Qayyim dalam kitabnya Zaadul-Ma’aad (2/44). 
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Adapun mengqiyaskan pemberian zakat fithrah ini dengan zakat maal (yaitu untuk delapan 

golongan), maka pengqiyasan ini adalah pengqiyasan yang salah.  Zakat fithri berbeda 

sifatnya dengan zakat maal, sehingga tidak boleh adanya pengqiyasan (terhadap 2 hal yang 

berbeda).   

 

6.   Waktu Penyerahan Zakat Fithrah 

Zakat fithrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat ‘Ied, dan tidak 

boleh menundanya hingga shalat didirikan.  Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu ‘Abbas 

radliyallaahu ‘anhuma : 

....  T�?E$� <�/¢ p52 <e��� VE� �r� 
 )����+��� )� T�+a p52 <e��� +%( �r� 
 )�� 

“….Barangsiapa yang menyerahkannya sebelum shalat (‘Ied), berarti ia adalah zakat yang 

diterima.  Dan barangsiapa yang menyerahkan setelah shalat (‘Ied), maka ia hanyalah 

sedekah biasa” (ibid). 

Diperbolehkan membentuk panitia pengumpulan zakat fithrah serta diperbolehkan juga 

membayarkannya bagi kaum muslimin sehari atau dua hari sebelum pelaksanaan shalat ‘Ied.  

��?*� �?�( X�] VE� ^ �* ��/ ��8 )( \� +E8 �
� 
“Bahwasannya Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma membayarkan zakat fithri 

sehari atau dua hari sebelum shalat ‘Ied” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya no. 

2421). 
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Menentukan Jatuhnya Tanggal 1 (Satu) Syawal 

 

Penjelasan dalam bab ini serupa dengan pembahasan Bab Cara Penentuan Bulan Ramadlan. 

Ada satu penjelasan penting dalam bab ini untuk penekanan pentingnya menjaga persatuan 

umat (di atas sunnah).  

Syaikh Al-Albani berkata : “Inilah yang sesuai dengan syari’at yang mudah ini (yaitu : 

berpuasa dan berhari raya ‘Iedul-Fithri bersama masyarakat/orang banyak – tidak 

menyendiri) yang diantara tujuan-tujuannya adalah menyatukan umat dan menyamakan 

barisan-barisan mereka, serta menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang dapat mencerai-

beraikan persatuan mereka dari pemikiran-pemikiran individualistis, sehingga syari’at 

tidaklah memihak kepada pemikiran seseorang – walaupun benar dari sudut pandang 

dirinya – dalam peribadatan yang bersifat jama’i seperti puasa, hari raya, dan shalat 

berjama’ah. Tidaklah Anda pernah melihat bahwa para shahabat radliyallaahu ‘anhum, 

mereka sebagiannya shalat di belakang lainnya dalam keadaan di antara mereka ada yang 

menilai bahwa menyentuh wanita, kemaluan, atau keluarnya darah termasuk pembatal-

pembatal wudlu. Sebagian mereka ada yang shalat secara sempurna di waktu safar, dan 

sebagian lagi ada yang mengqasharnya ? Kendatipun demikian, perselisihan mereka dengan 

yang lainnya tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk berkumpul (bersatu) di dalam 

masalah shalat di belakang imam yang tunggal, sehingga mereka tidak berpecah karenanya. 

Hal itu karena pengetahuan mereka bahwa perpecahan dalam agama lebih jelek dari sekedar 

perbedaan sebagian pendapat. Bahkan sampai pada tingkatan dimana sebagian mereka tidak 

menghiraukan suatu pendapat yang menyelisihi pendapat imam besar di lingkup yang lebih 

besar seperti ketika di Mina, hingga mendorongnya untuk meninggalkan pendapat pribadi 

secara mutlak dalam lingkup tersebut, demi menjauhi akibat buruk yang akan ditimbulkan 

karena beramal dari hasil pemikirannya (yang menyelisihi imam)”. Maka diriwayatkan oleh 

Abu Dawud 1/307 (sebuah contoh yang sangat baik dalam masalah ini) : 

 

�
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 ���E$�� ��%/Q ,�%(Q
 ��a  ?%�� )(� �� � !  -� V�$2 : |��a � ���;8 ��8 |E8
�%(Q
  !  Y�� :�& jek� . 

Bahwasannya ‘Utsman radliyallaahu ‘anhu shalat di Mina empat raka’at, maka berkatalah 

Abdullah bin Mas’ud dalam rangka mengingkari perbuatannya : “Aku shalat (ketika safar) 

bersama Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dua raka’at, bersama Abu Bakar dua raka’at, 

dan bersama ‘Umar dua raka’at, dan bersama ‘Utsman di awal pemerintahannya, 

kemudian beliau melakukannya dengan sempurna (empat raka’at – tidak diqashar), 

kemudian kalian berselisih, dan aku ingin sekiranya empat raka’at itu tetap menjadi dua 

raka’at (sebagaimana dilakukan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam) Akan tetapi kemudian 

Ibnu Mas’ud shalat empat raka’at. Maka ditanyakan kepadanya : Engkau telah mencela 

perbuatan ‘Utsman, namun engkau sendiri shalat empat raka’at ?”. Maka beliau 

menjawab : “Perselisihan itu jelek” [selesai - Lihat selengkapnya dalam Silsilah Ash-

Shahiihah no. 224]. 

Dalam atsar Ibnu Mas’ud radliyallaahu ‘anhu tersebut tergambar sebuah pemahaman yang 

agung dalam menjaga persatuan umat 
1
 . Tidak dipungkiri di sini bahwa apa yang menjadi 

pendapat Ibnu Mas’ud itulah yang benar, yaitu mengqashar shalat ketika mabit di Mina 

sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam – dan itulah 

yang berlaku hingga kini. 

 

Catatan kaki : 

1. Atsar tersebut janganlah dipahami bahwa upaya menjaga persatuan dan kesatuan umat 

menafikkan nasihat dan penyampaian kebenaran. Dalam beberapa riwayat disebutkan 

bahwa Ibnu Mas’ud dan para shahabat lain tetap menyampaikan nasihat kepada 

‘Utsman bin ‘Affan radliyallaahu ‘anhum. Hal ini merupakan satu upaya untuk 

menampakkan al-haq dan tidak menyembunyikankannya. Dan kebenaran itu memang 

harus disampaikan. 
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Larangan untuk Berpuasa di Dua Hari Raya 

Dari Abu ‘Ubaid budak Ibnu Azhar. Ia mengatakan : 

�+5& \� Y?MQ �Ç ���?* ��0r Y�$2 -�8 ��%@ \� ��Q N�Lk� )( ��8 P� +�%��  -��8 \� ��a
)� 4/�L2 �?* ��5���a )8 4�M��?�/v@ �BÄ� �?���� 4����a  4���" )� -�2 

Aku ikut shalat ‘Ied bersama ‘Umar bin Al-Khaththab radliyallaahu ‘anhu lalu ia berkata : 

“Dua hari ini telah dilarang untuk melakukan puasa padanya : Hari kalian berbuka dari 

berpuasa (‘Iedul-Fithri) dan hari dimana kalian memakan kurban kalian (‘Iedul-Adlha)” 

(HR. Bukhari no. 1889 dan Muslim no. 1137). 

Imam An-Nawawi berkata : “Ulama telah berijma’ tentang haramnya melakukan bentuk 

puasa apapun di kedua hari ini, apakah ia puasa nadzar, puasa sunnah, puasa kaffarat, 

maupun puasa lainnya” (Syarh Shahih Muslim lin-Nawawi 3/207). 
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Shalat ‘Ied di Mushalla (Tanah Lapang) 

Adalah sunnah yang pasti dari Rasulullah shallallaahu ‘laihi ‘alaihi wasallam dan para 

shahabatnya untuk melaksanakan shalat ‘Ied di mushalla (tanah lapang). Dari Abdillah bin 

‘Umar radliyallaahu ‘anhuma berkata : 

 �( p��m�( b��@� V�� -*+* �( <°%��� ���m� �� �+>* 4�M� -��8 \� ��a ���� ��/
�5��� p���2 -*+* 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam biasa berpagi-pagi (menuju) ke tanah lapang 

pada hari ‘Ied, sedangkan ‘anazah (semacam tombak – Pent.) dibawa di depannya. Ketika 

beliau sampai di sana, (‘anazah tadi) ditancapkan di depan beliau dan beliau 

menghadapnya (yaitu dijadikannya sebagai sutrah/pembatas shalat). Hal ini karena tanah 

lapang itu terbuka, tidak ada yang membatasinya” (HR. Bukhari no. 930). 

Dari Abi Sa’id Al-Khudri radliyallaahu ‘anhu ia berkata : 

��/ Jp& Y�v2 ���m� �� �3���� �L=�� �?* D�¸ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ  -( 
+E*
���� x���� V(�$� �?$�2 j���* � <e���451%�2 452?=a ��8 x?�6 x�  45�a?*�

� -( ��
 JpO( ��v* �
 -%L� �;%( PL$* �
 +*�* ��/ �H2 4r��v*�  4�2 +�%M ?(
 Y�� j���*
X�] ��8 x���� YI*..... 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam biasa keluar menuju tanah lapang pada hari 

‘Iedul-Fthri dan ‘Iedul-Adlhaa. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat. Kemudian 

beliau berpaling menghadap manusia, dimana mereka dalam keadaan duduk di shaff-shaff 

mereka. Beliau memberi pelajaran, wasiat, dan perintah. Jika beliau ingin mengutus satu 

utusan, maka (beliau) memutuskannya. Atau bila beliau ingin memerintahkan sesuatu, 

maka beliau memerintahkannya dan kemudian berpaling”. Abu Sa’id berkata : “Maka 

manusia terus-menerus melakukan yang demikian (sebagaimana yang dilakukan 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam)…..”   (HR. Bukhari no. 913, Muslim no. 889, 

An-Nasa’i dalam Al-Kubraa no. 1785 dan yang lainnya. Lafadh ini milik Bukhari). 
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Tidak diragukan lagi bahwasannya Masjid Nabawi mempunyai keutamaan yang lebih dari 

tempat lain (lebih utama seribu kali shalat di tempat lain – Shahih Bukhari no. 1133 dan 

Shahih Muslim no. 1394). Walaupun demikian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dan 

para shahabatnya tetap melaksanakannya di tanah lapang. Hal ini menunjukkan bahwa 

disyari’atkannya pelaksanaan shalat ‘Ied adalah di tanah lapang. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani 

berkata : “Dari hadits ini diambillah dalil atas sunnahnya keluar ke tanah lapang untuk 

shalat ‘Ied. Sesungguhnya yang demikian itu lebih utama daripada shalat ‘Ied di masjid 

karena Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam terus-menerus melakukan demikian. Padahal 

shalat di masjid beliau memiliki banyak keutamaan” (lihat Fathul-Bari 2/450). Namun jika 

ada sesuatu yang tidak memungkinkan mengerjakannya di tanah lapang (karena hujan, atau 

tidak tersedianya tanah lapang/tanah kosong sebagaimana lazim di sebagian perkotaan 

padat), maka boleh shalat di masjid. Wallaahu a’lam. 
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Shalat ‘Ied 

1.   Makan Sebelum Shalat ‘Iedul-Fithri dan Tidak Makan Sebelum Shalat ‘Iedul-Adlha 

� ��a \� Y?MQ �
 -�(
 )8 <+*�( )( )8 V/v* �	 �L=�� �?* D�¸ W ��/ 4�M� -��8 \
P6�* �	 �3��� �?* V/v* W ��/� 

Dari (Abdullah) bin Buraidah dari ayahnya : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam tidaklah keluar (menuju tanah lapang untuk melaksanakan shalat) pada hari raya 

‘Iedul-Fithri sebelum makan. Dan tidaklah beliau makan pada hari raya ‘Iedul-Adlhaa 

sebelum beliau kembali (dari melaksanakan shalat)” (HR. Tirmidzi no. 542, Ibnu Majah 

no. 1756, Ad-Darimi no. 1600, dan Ahmad no. 23033; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

dalam Misykatul-Mashaabih 1/248). 

 

2.   Mandi di Pagi Hari Sebelum Melaksanakan Shalat ‘Ied 

Dari Nafi’ ia berkata : 

���m� �� �+>* �
 VE� �L=�� �?* V��>* ��/ ��8 )( \� +E8 �
 
“Abdullah bin ‘Umar biasa mandi pada hari raya ‘Iedul-Fithri sebelum pergi ke tanah 

lapang (untuk melaksanakan shalat)” (Diriwayatkan oleh Malik no. 426, Asy-Syafi’i dalam 

Musnad Asy-Syafi’i dalam Kitabul-‘Ied, dan Abdurrazzaq no. 5754 dengan sanad shahih 

sebagaimana dikatakan oleh Syaikh ‘Ali Al-Halaby dalam Ahkaamul-‘Iedain). 

 

3.   Berpakaian yang Bagus 

�
 �@v2 �r0Bv2  ?��� s K�E@  ©�M� )� TE6 ��8 0B
 Y�� ��8 )( \� +E8  \� Y?MQ
+�%�� �R V�� l0r P�(� \� Y?MQ �* Y�$2 4�M� -��8 \� ��a  \� Y?MQ -� Y�$2  ?2?���

 eB W )� x�E� l0r �U� 4�M� -��8 \� ��a 
 \� J�& �� ��8 dE�2 -� VMQ
 � dE�* �
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Bahwasannya Abdullah bin ‘Umar berkata : ‘Umar (bin Khaththab) mengambil sebuah 

baju dari sutera tebal yang dijual di pasar, lalu ia datang kepada Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam dan berkata : “Ya Rasulullah, belilah jubah ini agar engkau dapat 

berdandan dengannya di hari raya dan saat menerima utusan. Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam bersabda kepada ‘Umar : “Ini adalah pakaiannya orang yang tidak 

mendapatkan kebahagiaan (di akhirat)”. Maka tinggallah ‘Umar sepanjang waktu yang 

Allah inginkan. Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam mengirimkan 

kepadanya jubah dari sutera. ‘Umar menerimanya lalu mendatangi beliau. Ia berkata : “Ya 

Rasulullah, dulu engkau pernah berkata bahwa pakaian ini merupakan pakaian orang yang 

tidak mendapatkan kebahagiaan (di akhirat), dan engkau kemudian mengirimkan kepadaku 

jubah ini”. Maka beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya : “Juallah ia 

atau penuhilah kebutuhanmu dengannya” (HR. Bukhari no. 906, Muslim no. 2068, Abu 

Dawud no. 1076, dan yang lainnya). 

Al-‘Allamah As-Sindi berkata : [ D0 ا'C �EAه� ا��6A� Gو� GHA�� رة�أن ا��3
8 �$م ا� �� آ�ن ��دة (�&

�'�4 و%'G' � G �&�ؤه� 0�� -] “Dari hadits ini diketahui bahwa berdandan (membaguskan 

penampilan) pada hari raya merupakan kebiasaan yang ditetapkan di antara mereka (para 

shahabat), dan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam tidak mengingkarinya, maka diketahui 

tetapnya kebiasaan itu” (Hasyiyah As-Sindi ‘alan-Nasa’i 3/181 no. 1560). 

 

4.   Semua Kaum Muslimin Keluar Menuju Tanah Lapang (untuk Melaksanakan Shalat) 

Tanpa Terkecuali 

Bahkan, bagi para wanita yang haidl yang mereka tidak melaksanakan puasa dan shalat pun 

tetap diperintahkan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam untuk datang di tanah 

lapang menyaksikan pelaksanaan shalat.  

 

�)�8 �L�8 µ�
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Dari Ummu ‘Athiyyah Nusaibah Al-Anshariyyah radliyallaahu ‘anhaa, ia berkata : 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami mengeluarkan wanita-

wanita muda, gadis-gadis pingitan pada hari raya ‘Iedain (menuju tanah lapang), dan 

beliau memerintahkan wanita-wanita haidl untuk menjauhi tempat shalat orang-orang 

muslim
1
 

 

5.   Berjalan Kaki Menuju Tanah Lapang 

��&�� +�%�� �� D�Æ �
 T���� )� Y�� b��i �
 )( p�8 )8 
Dari ‘Ali bin Abi Thalib radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Termasuk sunnah yaitu engkau 

keluar (menuju tanah lapang) di hari ‘Ied dengan berjalan kaki” (HR. Tirmidzi no. 530 dan 

Ibnu Majah no. 1296. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 

1/164). 

Imam At-Tirmidzi berkata ketika mengomentari hadits di atas : “Kebanyakan dari ahli ‘ilmu 

(ulama) mengamalkan hadits ini dimana mereka menyukai seseorang yang keluar menuju 

shalat ‘Ied (di tanah lapang) dengan berjalan kaki. Mereka (ahli ilmu) juga men-sunnah-kan 

memakan sesuatu sebelum mereka keluar untuk shalat ‘Iedul-Fithri. Janganlah seseorang 

menaiki kendaraan kecuali jika ia mempunyai udzur”. 

6.   Menempuh Jalan yang Berbeda Ketika Berangkat dan Pulang dari Tanah Lapang 

4�M� -��8 \� ��a ���� ��/ Y�� �(�6 )8t*�L�� ®��B +�8 �?* ��/ �]� ..... 

Dari Jabir radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di 

hari ‘Ied, beliau mengambil jalan yang berbeda (ketika berangkatdan pulang dari tanah 

lapang)” (HR. Bukhari no. 943). 

7.   Takbir ‘Ied 

a.   Waktu Disunnahkannya Mengumandangkan Takbir Hari Raya ‘Iedul-Fithri 

 p{$* �	� ���m� �v* �	 ©��2 �L=�� �?* D�¸ ��/ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �

:E���� PL� <e��� �{� �]H2 <e��� 
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“Bahwasannya bila beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam keluar (dari rumah beliau) pada 

hari ‘Iedul-Fithri, maka beliau bertakbir hingga tiba di tanah lapang dan hingga 

ditunaikannya shalat. Apabila beliau telah menunaikan shalat beliau menghentikan takbir” 

(HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya dan Al-Muhamili dalam Kitab Shalatul-

‘Iedaian dengan sanad mursal shahih. Namun memiliki pendukung yang menguatkannya. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 171). 

b.   Lafadh Takbir Hari Raya 

Tidak ada lafadh takbir hari raya shahih yang marfu’ dari Nabi shallallaahu ‘alaihi 

wasallam. Hanya saja ada beberapa riwayat shahih dari para shahabat, antara lain : 

Dari Abdullah bin Mas’ud radliyallaahu ‘anhu : 

�\�� � ���E�/#� �\� ���E�/#
 �\��� � �\� ����� �-#��� W � ���E�/#
 �\� ���E�/#
 �\��+��#���  

[Alloohu akbar, alloohu akbar. Laa ilaaha illalloohu walloohu akbar, alloohu akbar wa 

lillaahil-hamd] 

 

“Allah Maha Besar Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan untuk Allah lah segala puji” (Diriwayatkan 

Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 2/168 dengan sanad shahih). 

Dari Abdullah bin ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma : 

�\� �+��#��� �\�� ���E�/#
 �\� ����E�/#
 �\� ���E�/#� �\� ���E�/#
 �E�/#
 �\� � ÂV�6#
�� ���E�/#
 �\� ��#0�r ��� �#��8 �� 

[Alloohu akbar alloohu akbar alloohu akbar, alloohu akbar wa lillaahil-hamd, alloohu 

akbar wa ajallu, alloohu akbar ‘alaa maa hadzaa] 

“Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar untuk Allah 

lah segala puji. Allah Maha Besar dan Maha Mulia. Allah Maha Besar atas petunjuk yang 

diberikan-Nya kepada kita” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 3/315 dengan sanad shahih). 
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Dari Salman Al-Khair radliyallaahu ‘anhu :  

������E#/ ���E�/#� �\� ���E�/#
 �\� ���E�/#
 �\� 

[Alloohu akbar alloohu akbar allohu akbar kabiira] 

“Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar kabiir” (Diriwayatkan oleh Al-

Baihaqi 3/316) 
2
. 

Takbir ini hendaknya terus diucapkan oleh semua kaum muslimin sampai datangnya imam 

untuk ditegakkannya shalat ‘Iedul-Fithri. 

8.   Waktu Ditegakkanya Shalat ‘Ied 

Ibnul-Qayyim berkata : “Beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam mengakhirkan shalat ‘Iedul-

Fithri dan menyegerakan shalat ‘Iedul-Adlhaa. Dan adalah Ibnu ‘Umar radliyallaahu 

‘anhuma – dengan kuatnya upayanya untuk mengikuti Sunnah Nabi – tidak keluar hingga 

matahai terbit” (Zaadul-Ma’ad 1/442). 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata : “Waktu shalat ‘Iedul-Fithri dan ‘Iedul-Adlha 

adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. Yang paling 

utama, shalat ‘Iedul-Adlhaa dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih 

hewan-hewan kurban mereka. Sedangkan shalat ‘Iedul-Fithri agak diakhirkan waktunya 

agar manusia dapat mengeluarkan zakat fithri mereka 
3
” (Minhajul-Muslim halaman 278). 

9.   Tidak Ada Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat ‘Ied 

�r+%( W� �5�E� V�* C ��%/Q �L=�� �?* ��a 4�M� -��8 \� ��a ���� �
 x�E8 )( )8 

Dari Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma ia berkata : “Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 

shalat ‘Iedul-Fithri dua raka’at, dan beliau tidak shalat sebelum maupun sesudahnya….” 

(HR. Bukhari no. 921). 

Peniadaan shalat sunnah tersebut hanya ketika berada di tanah lapang. Akan tetapi bila ia 

telah sampai rumah, maka ia boleh shalat sunnah mutlak sebagaimana hadits : 
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Dari Abu Sa’id Al-Khudry radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam tidak pernah shalat sebelum ‘Ied, tetapi bila beliau pulang ke rumahnya 

maka beliau shalat dua raka’at” (HR. Ibnu Majah no. 1293; Ahmad no. 11242,11373; dan 

Hakim 1/297; dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaaul-Ghalil 3/100). 

 

10.   Tidak Ada Adzan dan Iqamat 

Y?MQ P� |��a Y�� <�� )( �(�6 )8 �@�� W� <�� :G )*+�%�� 4�M� -��8 \� ��a \� 
T���� W� ��]
 :>( 

Dari Jabir bin Samurah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Aku pernah shalat hari raya 

bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bukan hanya sekali atau dua kali tanpa 

adzan dan iqamat” (HR. Muslim no. 887). 

Ibnul-Qayyim berkata : “Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila sampai ke tanah lapang, 

beliau memulai shalat tanpa adzan dan iqamat, tidak pula ucapan : Ash-Sholaatu jaami’ah 

[ .Menurut sunnah, itu semua tidak usah dilakukan” (Zaadul-Ma’ad 1/442) .[ا�K;ة /�( 

 

Catatan kaki : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa para wanita haidl diperintahkan untuk mendatangi tanah 

lapang, akan tetapi tempat mereka agar terpisah dari shaff-shaff kaum muslimin yang 

melaksanakan shalat (sedikit menjauh). Sebagian ulama juga beristidlal dengan hadits ini 

atas terlarangnya wanita haidl untuk menetap di masjid. Wallaahu a’lam. 

2. Adapun lafadh takbir hari raya ‘Iedul-Fithri (juga ‘Iedul-Adlhaa) selain dari yang disebut 

di atas, menurut ulama ahli hadits, bukanlah berasal dari riwayat shahih dari salaf. 

Allaahu a’lam. 

3. Waktu paling utama mengeluarkan zakat adalah dipagi hari sebelum pelaksanaan shalat 

‘Iedul-Fithri. 
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11.   Kaifiyat Shalat ‘Ied 

a.   Dilaksanakan dalam Dua Raka’at 

Hal ini berdasarkan riwayat ‘Umar bin Khaththab radliyallaahu ‘anhu : 

 ���%/Q �=��� <ea� ���%/Q �3��� <ea� ���%/Q �L=�� <ea� ���%/Q T%�Z� <ea
4�M� -��8 \� ��a +�g ���� ��8 ��� :G ��� 

"Shalat Jum’at itu dua raka’at, shalat ‘Iedul-Fithri itu dua raka’at, shalat ‘Iedul-Adlhaa itu 

dua raka’at, shalat safar itu dua raka’at; sempurna tanpa dikurangi menurut lisan 

Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam” (HR. An-Nasa’i dalam Al-Mujtabaa no. 1420, 

dan Ibnu Majah no. 1063-1064. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan 

An-Nasa’i  1/457). 

b.   Takbiratul-Ihram, kemudian takbir tujuh kali pada raka’at pertama dan lima kali pada 

raka’at kedua 

 PEM ���� s �3���� �L=�� s ©�* ��/ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �
 TO,�8 )8
��� T�"�;�� s� ��:E�@ 

Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa : “Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bertakbir pada shalat ‘Iedul-Fithri dan ‘Iedul-Adlhaa tujuh kali pada raka’at 

pertama dan lima kali pada raka’at kedua” (HR. Abu Dawud no. 1149 dan Ibnu Majah no. 

1280, dan Baihaqi 3/287; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi 

Dawud 1/315 dan Irwaaul-Ghalil no. 639). 

Imam Al-Baghawi berkata dalam Syarhus-Sunnah (4/309) : Inilah pendapat mayoritas ahli 

ilmu dari kalangan shahabat dan generasi setelahnya, yaitu takbir tujuh kali pada raka’at 

pertama setelah takbir iftitah (pembukaan) dan lima takbir pada raka’at kedua selain takbir 

berdiri sebelum membaca. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, ‘Umar, ‘Ali, Ibnu 

‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al-Khudri, dan ini juga merupakan pendapat 

ahli Madinah dan Az-Zuhri, ‘Umar bin Abdilaziz, Mali, Auza’i, Syafi’i, Ahmad, dan 

Ishaq”. 
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Pada setiap takbir disunnahkan untuk mengangkat tangan. Hal ini sesuai dengan keumuman 

hadits : 

 -��8 \� ��a \� Y?MQ |*
Q Y�� p��{�� �S	 )( V,�� )8:E���� P� -*+* P2�* 4�M�  

Dari Wail bin Hujr Al-Hadlrami radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Aku melihat Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir” 

(HR. Ahmad no. 18868; dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaaul-Ghalil no. 641). 

Tidak ada satu pun riwayat dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam tentang bacaan-bacaan 

tertentu yang diucapkan di sela-sela takbir tadi. Akan tetapi telah shahih atsar dari Ibnu 

Mas’ud radliyallaahu ‘anhu : 

� +· �@:E�@ V/ �(\� ��8 J���� V6� I8 \  

“Diantara dua takbir diucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah ‘azza wa jalla” 

(Diriwayatkan oleh Al-Mahammili dalam Shalatul-‘Iedain 2/121 dengan sanad jayyid. Lihat 

Irwaaul-Ghalil 3/115). 

c.   Membaca Al-Fatihah dan Membaca Surat 

 
�$* C )m <ea W]�5�2 [ N����� T��=(]9�+8��2[ 

“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca di dalamnya Fatihatul-Kitab (Al-

Fatihah)” (HR. Bukhari no. 723, Muslim no. 394, dan lain-lain. Lihat Ashlu Shifat Shalat 

Nabi oleh Syaikh Al-Albani halaman 300). 

Sunnah membaca surat Al-A’la dan Al-Ghaasyiyah setelah Al-Fatihah. 

 T%�Z� s� )*+�%�� s 
�$* 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ Y�� :O( )( ���%��� )8
T�&�>�� d*+	 ��@
 Vr� ��8�� X(Q 4M� nE�( 

Dari An-Nu’man bin Basyir radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam biasa membaca Sabbihisma rabbikal-a’la (Surat Al-A’la) dan Hal ataaka 

hadiitsul-ghaasyiyah (Surat Al-Ghasyiyah) pada shalat ‘Iedain dan shalat Jum’at” (HR. 

Muslim no. 878). 
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Atau membaca Surat Qaaf dan Al-Qamar. 

�
 \� ��a \� Y?MQ -( 
�$* ��/ �� p;���� +��� �(
 YvM N�Lk� )( ��8  s 4�M� -��8
+�Î� �`�$��� t( ��5�2 
�$* ��/ Y�$2 �L=��� �3��� ��$�� tO"�� T8���� |(����� 

Bahwasanya ‘Umar bin Khaththab radliyallaahu ‘anhu bertanya kepada Abu Waqid Al-

Laitsi : “Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dalam 

shalat ‘Iedul-Adlhaa dan ‘Iedul-Fithri ?”. Ia menjawab : “Beliau biasa membaca Qaaf, 

wal-qur’aanil-majiid (Surat Qaaf) dan Iqtarabatis-saa’ati wan-syaqal-qamar (Surat Al-

Qamar)” (HR. Muslim no. 891). 

 

d.   Kaifiyat lainnya seperti shalat biasa, tidak ada perbedaan. 

 

12.   Tertinggal Shalat ‘Ied 

Orang yang tertinggal shalat hari raya secara jama’ah, hendaknya ia shalat dua raka’at. 

Imam Bukhari membuat bab dalam Shahih-nya : Bab Apabila Seseorang Ketinggalan Shalat 

‘Ied Maka Hendaknya Ia Shalat Dua Raka’at. Kemudian beliau menyebut atsar ‘Atha’ 

secara mu’allaq : “Apabila ketinggalan shalat ‘Ied, maka ia shalat dua raka’at” (Di-

maushulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Firyabi dengan sanad shahih. Lihat Mukhtashar 

Shahih Bukhari 1/302 no. 198). 

Imam Malik berkata : 

 

s s <ea -��8 y�* W -"� +�%�� �?* <e��� )� �?2��"� +� x���� +6� V6Q  s W� ���m�
�Mv( X�0( Q
 C -��( s �
 ���m� s ��a �� -"
� -��(  <J��$�� VE� ���� s �%EM ©�*�

s ����<J��$�� VE� T�"�;��  

“Apabila seseorang mendapati orang-orang telah selesai mengerjakan shalat ‘Ied, 

(sebagian orang berpandangan bahwa) ia tidak perlu mengerjakan shalat di tanah lapang 

maupun di rumahnya. (Akan tetapi), bila ia shalat (sendirian) di tanah lapang atau di 

rumahnya, menurutku hal itu tidak mengapa. Hendaklah ia bertakbir tujuh kali di raka’at 

pertama dan lima kali pada raka’at kedua sebelum Al-Fatihah” (Al-Muwaththa’ no. 891). 
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13.   Khutbah ‘Ied 

a.   Khutbah Dilaksanakan Setelah Shalat. 

 )8 ���;8� ��8� ��( �
� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ P� +�%�� �+5& Y�� x�E8 )(
TELk� VE� �?��* �?"�/ 45��2 45�8 ��%@ \� ��Q 

Dari Ibnu ‘Abbas radliyallaahu ‘anhuma ia berkata : “Aku menghadiri shalat ‘Iedul-Fithri 

bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman. 

Semuanya melaksanakan shalat sebelum khutbah” (HR. Bukhari no. 919 dan Muslim no. 

884) 

 

b.   Hukum Menghadiri Khutbah adalah Sunnah, Tidak Wajib. 

)8 �2 +�%�� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ P� �+5& Y�� b,���� )( \� +E8��  �{�
br0* �
 b	
 )�� h�S��2 TEL'�� h�� �
 b	
 )�2 bLÊ �"� Y�� <e��� br0��2 

Dari Abdullah bin Saib radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Aku menghadiri ‘Ied bersama 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Ketika telah selesai shalat, maka beliau bersabda 

: “Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barangsiapa yang ingin duduk untuk 

mendengarkan khutbah, hendaklah ia duduk. Dan barangsiapa yang ingin pergi, maka 

silakan ia pergi” (HR. Abu Dawud no. 1155, Ibnu Majah no. 1290, dan yang lainnya. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/316). 

c.   Khutbah Dimulai dengan Pujian dan Tasyahud kepada Allah. 

Telah menjadi sunnah yang tsabit (tetap) dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

apabila beliau akan memulai khutbah, maka beliau memulainya dengan pujian kepada Allah 

ta’ala.  

)8 q;*� \� +�� x���� bL¸ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/ Y�� �(�6  ?r �¡ -��8
-� ^ �r e2 V�{* )�� -� V{� e2 \� l+5* )� Y?$* � -�r
 \� N��/ d*+�� :B� 

Dari Jabir radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Adalah Rasulullah berkhutbah kepada manusia, 

beliau memuji Allah dan menyanjungnya yang memang Dia pemilik (puji-pujian dan 
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sanjungan). Dan kemudian beliau mengucapkan : “Barangsiapa yang Allah pimpin, tidak 

ada satupun yang menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak 

ada satupun yang akan bisa menunjukinya”. Kemudian beliau mengucapkan : “Amma 

ba’du, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah adalah Kitabullah” (HR. 

Muslim no. 867). 

TELB V/ Y�� 4�M� -��8 \� ��a ���� )8 <�*�r �
 )8 +���/ p52 +5O@ �5�2 h�� 
J��0Z� 

Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau 

bersabda : “Setiap khutbah yang tidak (dimulai) dengan tasyahhud, maka ia (khutbah) itu 

sepeti tangan yang berpenyakit” (HR. Abu Dawud no. 4861. Dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 169). 

 

d.   Khutbah ‘Ied Dua Kali Diselingi dengan Duduk (Seperti Shalat Jum’at) ? 

Yang rajih dalam hal ini adalah bahwa khutbah ‘Ied itu satu kali dan tidak diselingi dengan 

duduk. Dasarnya adalah : 

�+5& VE� <e���( 
+E2 +�%�� �?* <e��� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ P�  :>( TELk�
d	� \� y?$�( ��v2 Ye( ��8 �c/?�� ��� � T���� W� ��]
  x���� �8�� -�8�i ��8

Y�$2 )r�/]� )518?2 J����� �@
 �	 �{� � 4r�/]�  4�56 bL	 )/�;/
 �H2 )�+�@
|��$2 )*+k� J�%=M J����� TLM )� <
��� |��$2  <��O�� ��;�@ )�"� Y�� \� Y?MQ �* C

)�+��* )�%S2 Y�� :O%�� ��=�@� )5��?B� )5�i��
 )� Ye( N?� s �$�* )5��	 )� 

Dari Jabir bin ‘Abdillah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Aku hadir bersama Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam pada hari ‘Ied. Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa 

adzan dan iqamat. Kemudian beliau berdiri dengan berpegangan kepada Bilal. Lalu beliau 

memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah, menganjurkan ketaatan kepada-Nya, lalu 

beliau memberi nasihat dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berjalan hingga 

mendatangi wanita, menyampaikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka, lalu 

bersabda : “Wahai sekalian wanita, hendaklah kalian mengeluarkan shadaqah, karena 

kalian adalah kayu bakar Jahannam yang paling banyak”. Seorang wanita dari kerumunan 
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para wanita yang kedua pipinya kehitaman, berdiri dan berkata : “Mengapa wahai 

Rasulullah?”. Beliau menjawab : “Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari 

suami”. Jabir berkata : “Maka mereka dengan segera bershadaqah dengan perhiasan 

mereka, dengan melemparkan ke kain Bilal, berupa anting-anting dan cincin mereka” (HR. 

Muslim no. 885).  

Dhahir hadits di atas menunjukkan bahwa beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam hanya 

berkhutbah sekali dan kemudian pergi ke tempat para wanita. Adapun hadits yang 

menyebutkan bahwa beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam berkhutbah dua kali (sebagaiman 

khutbah Jum’at), maka ia adalah hadits dla’if. 

�
 �
 �L2 �?* 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ D�B Y�� �(�6 )8 +%� � ��,�� bL'2 �3
��� � <+%� 

Dari Jabir ia berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam keluar pada hari raya 

‘Iedul-Fithri atau ‘Iedul-Adlha, maka beliau berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, 

dan kemudian berdiri kembali” (HR. Ibnu Majah no. 1289 – dla’if/munkar. Lihat Dla’if 

Sunan Ibni Majah 1/95). 

Adapun apa yang diriwayatkan dalam Shahih Ibnu Khuzaimah no. 1446 (shahih) : 

x?�Í ��5��( V�=* ��/� 4,�� ?r� ��ELk� bL¸ ��/ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ �
 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berkhutbah dua kali dengan berdiri dan 

memisahkan antara dua khutbah itu dengan duduk” ;  

maka ini adalah shifat khutbah Jum’at. Hal itu dikarenakan dalam riwayat lain, hadits 

tersebut dibawakan dengan redaksi : 

bL¸ 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ ��/h�� � ��,�� T%�Z� �?*  

"Adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jum’at dengan 

berdiri kemudian duduk…”  (HR. Muslim no. 861). 
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14.   Bila ‘Ied Bertepatan dengan Hari Jum’at 

Apabila hari raya ‘Ied jatuh bertepatan dengan hari Jum’at, maka kewajiban melaksanakan 

shalat Jum’at bagi laki-laki (yang telah melaksanakan shalat ‘Ied di hari itu) menjadi gugur 

– akan tetapi ia wajib melaksanakan shalat Dhuhur. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda : 

8 �0r 4��?* s P��6� +��?%�Ï �"�� T%�Z� )� l
I6
 J�& )�2 ��+� 

“Pada hari ini telah berkumpul dua hari raya pada kalian. Maka barangsiapa yang ingin, 

maka tidak ada kewajiban Jum’at baginya. Karena sesungguhnya kita telah  dikumpulkan” 

(HR. Abu Dawud no. 1073 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan 

Abi Dawud 1/296). 
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Bolehnya Mendengarkan Rebana (Duff) yang Dimainkan oleh 

Anak Kecil di Hari Raya 

 

)8 ����>@ ���*Q�6 ^+�8� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ p�8 VB  |��� TO,�8  J��>(
��=�� ��8 PSL��2 «�%(Y��� [�5�"�2 ��( ?(
 VB � -56� Y?	� Ð  +�8 ��L�O�� <Q��I�

-��8 \� Y?MQ -��8 VE�v2 4�M� -��8 \� ��a ����  ��¤I�G V=G ���2 ��58  Y�$2 �e���
�� ?��� b%�* +�8 �?* ��/� ��6�'2  4�M� -��8 \� ��a ���� |�vM ��H2 N�����  Q+��(

�5�O@ Y�� ���� " |�$2 )*�1�@ q( �* 4�"�  Y?$* ?r� l+B ��8 ^+B lJ�Q� q���v2 4%
<+2Q
 �r]�2 Y�� 4%" |�� XE�	 Y�� |��� �]� �	 

Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa ia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

memasuki rumahku sedang aku bersama dua orang anak perempuan kecil yang sedang 

mendendangkan nyanyian Bu’ats. Lalu beliau berbaring dan mengarahkan wajahnya ke 

arah lain. Kemudian Abu Bakar masuk dan memukulku seraya berkata : “Ada seruling 

syaithan di dekat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam”. Lalu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya bersabda : “Biarkan saja 

mereka berdua”. Ketika Abu Bakar lengah, aku mencubit kedua anak perempuan itu dan 

merekapun pergi keluar” (HR. Bukhari no. 907 dan Muslim no. 892). 

 

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata : [د  و������'0 ا� ��ل �� أ��م ا�  ا��$% ���وM) �Nا�5$ا ��ه�ا ا���

�اض �� ذ�P أو�0 �,	$اع (��Sدة وأن ا�E ا� T'ن (� آ�Eا� U�و�و��4 أن إ�HXر  ��W�� GH� 8K ا�V5A و-

 Dalam hadits ini ada beberapa faedah, yaitu“ [ا���ور �� ا����د (� Y �ر ا����

disyari’atkannya untuk memberikan kelapangan kepada keluarga pada hari-hari raya untuk 

melakukan berbagai hal yang dapat menyampaikan mereka pada kesenangan jiwa dan 

istirahatnya tubuh dari beban ibadah. Dan sesungguhnya berpaling dari hal itu lebih utama. 

Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa menampakkan kegembiraan pada hari-hari raya 

merupakan syi’ar agama” (Fathul-Bari 2/307 no. 907) 
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Ucapan Selamat (Tahniah) Hari Raya 

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalam Fathul-Bari 2/310 mengatakan : “Kami 

meriwayatkan dari guru-guru kami dalam Al-Mahamiliyyat dengan sanad hasan dari Jubair 

bin Nufair, beliau berkata : 

)8 �?* �?$��� �]� 4�M� -��8 \� ��a \� Y?MQ N�3a
 ��/ Y�� :=" )( :E6  Y?$* +�%��
 F%E� 45{%( :�X������ ����� �\� #V�E#$�@ 

Para shahabat Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila mereka saling jumpa pada 

hari raya, sebagian mereka mengucapkan pada lainnya : “Taqabbalalloohu minnaa wa 

minka” (Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu). 

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni 2/259 menyebutkan : 

�
 Y��  �*¢ )( +�g :  ���� N�3a
 )� l:G� ��r�E�� T���
 �
 P� |�/ ¥��a   -��8 \�
4�M� ¥F%E� 45{%( Y?$* +�%�� )� �?%6Q �]� �?"��2  : #V�E#$�@  +·
 Y��� �X������ ����� �\� :  

+�6  ��M� T���
 �
 d*+	  ��M�  
“Bahwasannya Muhammad bin Ziyad pernah berkata : Aku pernah bersama Abu Umamah 

Al-Bahily dan selainnya dari kalangan shahabat Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam; 

apabila mereka kembali dari ‘Ied, sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain 

: “Taqabbalalloohu minnaa wa minka” (Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu). 

Imam Ahmad berkata : Isnad hadits Abu Umamah jayyid (bagus)”. 

Adapun ucapan selain yang dicontohkan tersebut, hendaknya kita tinggalkan dan kita 

gantikan dengan yang dicontohkan. Allah telah berfirman : 

���@#
A����B �?�r ^�0����( ���"� #
 �?�r ^�0��� #�?7��+�E�� 

“Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik” (QS. Al-Baqarah : 

61). 
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Puasa Syawal 

1.   Puasa Enam Hari di Bulan Syawal Sebanding dengan Puasa Setahun 

Disunnahkan mengiringi puasa Ramadlan dengan puasa enam hari di bulan Syawal dan itu 

sebanding dengan puasa setahun. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari radliyallaahu 

‘anhu, bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

+�� ����/ ��/ Y�?& )� ��M -%E@
 � ��{�Q ��a )��r  

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadlan, lalu ia mengiringinya dengan puasa 

enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama setahun” (HR. Muslim no. 1164, 

Abu Dawud no. 2433, At-Tirmidzi no. 759, dan lain-lain). 

Imam An-Nawawi berkata : “Para ulama mengatakan bahwa itu sebanding dengan puasa 

setahun karena satu kebaikan balasannya sepuluh kali lipat dan puasa sebulan Ramadlan 

sama dengan puasa sepuluh bulan. Sedangkan puasa enam hari sama dengan puasa dua 

bulan. Keterangan ini juga terdapat pada hadits marfu’ dalam kitab An-Nasa’i" (Syarah 

Shahih Muslim lin-Nawawi 3/238). 

2.   Tidak Disyaratkan Melakukannya Secara Berurutan 

Hal itu sesuai dengan kemutlakan hadits : “lalu ia mengiringinya dengan puasa enam hari”. 

Kalimat hadits ini tidak menunjukkan keharusan melakukannya secara berurutan. Imam 

Ahmad berkata : “Nabi mengatakan : ‘Enam hari dari bulan Syawal’ ; maka bila seseorang 

berpuasa enam hari tersebut, ia tidak peduli apakah dilakukan secara acak atau berurutan” 

(Masa’il Abdullah bin Ahmad bin Hanbal halaman 93). 

3.   Bolehkan Mendahulukan Puasa Enam Hari Bulan Syawal dari Meng-Qadla Puasa 

Ramadlan ? 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjawab : “Di sini ada satu masalah yang 

perlu dijelaskan. Yaitu bahwa puasa enam hari bulan Syawal tidak boleh didahulukan dari 

meng-qadla puasa Ramadlan. Jika itu terjadi, maka puasa tersebut menjadi puasa sunnah 

mutlak dan pelakunya tidak memperoleh pahala seperti yang dijelaskan Nabi shallallaahu 

‘alaihi wasallam dalam haditsnya : 
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“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadlan, lalu ia mengiringinya dengan puasa 

enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama setahun”. 

Hal itu karena bunyi hadits tersebut adalah : Barangsiapa yang berpuasa Ramadlan, dan ini 

sangat jelas. Sebagian pengkaji ilmu mengira bahwa masalah perbedaan tentang sahnya 

melakukan puasa sunnah sebelum meng-qadla puasa wajib berlaku pula pada masalah ini. 

Padahal masalah ini tidak berlaku pada kasus yang satu ini, karena haditsnya jelas 

menyatakan bahwa tidak ada puasa enam hari kecuali setelah meng-qadla puasa Ramadlan” 

(Asy-Syarhul-Mumti’ 6/448). Wallaahu a’lam. 
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