Panduan Puasa Ramadhan
Di Bawah Naungan Al-Qur`an Dan As-Sunnah
Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi A l-A tsary
Be rikut ini kami ke te ngahkan ke ha dapan pa ra pemba ca tuntuna n puasa Ramadhan ya ng bena r,
be rupa kesimpulan-kesimpulan yang dipe tik da ri Al-Qur`an da n Sunnah Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam yang shohih.
Tulisa n ini kam i sa rikan da ri pembahasa n luas da ri be rbaga i madzhab fiqh da n kami uraika n
de ngan kesimpulan-ke simpula n ringkas aga r menja di tuntuna n prak tis bagi se tiap muslim da n
muslimah dalam menja lankan pua sa Ramadha n.
Ha rapan kami mudah-muda han be rmanfaat ba gi segena p ka um muslimin dan muslimat da lam
menja la nkan iba dah puasa Ramadhan yang mulia . Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

1. Beberapa Perkara Yang Perlu Diketahui Sebelum Masuk Ramadhan.
 Tidak boleh be rpuasa se ha ri a ta u dua ha ri sebe lum Ramadhan de ngan maksud be rjaga -ja ga
ja ngan sampa i Ramadha n te lah masuk pada sa tu a tau dua ha ri itu sementa ra me reka tidak
menge tahuinya. Adapun kala u be rpuasa seha ri a tau dua ha ri sebe lum Ramadha n ka re na
be rte pa tan de ngan ke bia saannya sepe rti puasa Senin-Kamis, puasa Da ud da n lain-la in, maka
ha l te rsebut dipe rbole hkan.
Se luruh ha l ini be rdasa rka n hadits Abu Hura ira h radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Al-Bukhary da n
Muslim , Ra sululllah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :
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“Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali seseorang
yang biasa berpuasa dengan suatu puasa tertentu maka (tetaplah) ia berpuasa.”
 Pene ntuan ma suknya bulan a dala h de ngan ca ra me liha t Hila l. Hila l ada lah bulan sabit ke cil
yang nampak di a wa l bulan.
Dan bulan Islam hanya te rdiri da ri 29 ha ri a tau 30 ha ri, sebaga imana da lam hadits ‘Abdulla h
bin ‘Uma r radhiyallahu ‘anhu ri wa yat Al-Bukhary da n Muslim, Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala
alihi wa sallam ta tkala me nye but bula n Ramadha n be lia u be risya rat denga n kedua tangannya
se ra ya be rka ta :
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“Bulan (itu) begini, begini dan begini, kemudian beliau melipat ibu jarinya pada yang ketiga
(yaitu sepuluh tambah sepuluh tambah sembilan,-pent.), maka puasalah kalian karena kalian
melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena kalian melihatnya, kemudian apabila bulan
tertutupi atas kalian maka genapkanlah bulan itu tiga puluh.”
Maka untuk me liha t hila l Ramadha n he ndaknya dilakuka n pa da tangga l 29 Sya ’ban se tela h
ma taha ri te rbenam. Se lang bebe rapa saa t bila hila l nampak maka te lah masuk tangga l 1
Ramadha n dan apabila hilalnya tidak nampak be ra rti bulan Sya ’ban digenapkan 30 ha ri da n
se te lah tangga l 30 Sya’ban se ca ra otomatis besok nya ada lah tanggal 1 Ramadhan.
 Apabila hila l te lah te rliha t pada sa tu ne ge ri maka diha ruskan bagi se luruh ne ge ri di dunia
untuk be rpuasa . Ini me rupakan pendapa t Jumhur ‘Ulama yang be rsanda rkan kepada sura t A lBaqaroh ayat 185 :
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“Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa.”
Dan juga da ri hadits Abdullah bin ‘Uma r radhiyallahu ‘anhuma riwa ya t Al-Buk hary dan Muslim
yang te rsebut di a tas da n hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhuma riwa ya t Al-Bukhary da n
Muslim , Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam :
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“Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya dan apabila
bulan tertutup atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh.”
Aya t da n dua ha dits di a ta s ada lah pembica raan yang ditujukan kepa da se luruh kaum
muslimin di mana pun me reka be ra da di bela han bumi ini, wa jib a ta s me reka untuk be rpua sa
ta tka la ada da ri kaum muslimin yang me liha t hila l.
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2. Niat Dalam Puasa
 Tidak diragukan bahwa nia t me rupaka n sya ra t syahnya puasa dan sya ra t sya hnya seluruh
je nis iba dah lainnya sebaga imana yang ditegaska n ole h Rasululllah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala
alihi wa sallam da lam hadits ‘Uma r bin Kha ththab radhiyallahu ‘anhu ri wa ya t Al-Bukhary da n
Muslim :
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“Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pa da niatnya dan setiap orang ha nyalah
mendapatkan apa yang ia niatkan.”
Ka rena itu he ndaknya lah seora ng m uslim bena r-bena r mempe rha tika n masa lah nia t ini yang
menja di tolak uk ur dite rima ata u tidaknya amala nnya. Seorang muslim ta tkala akan be rpua sa
he ndaknya be rnia t denga n sungguh-sungguh dan be rteka d untuk be rpuasa ikhlash ka re na
Alla h Ta’ala.
 Nia t tempatnya di da lam ha ti dan tidak dilafadzkan. Hal ini da pa t dipa hami da ri hadits di a tas.
 Diwa jibkan bagi orang yang akan be rpua sa untuk be rnia t semenjak ma lam ha rinya yaitu
se te lah mata ha ri te rbenam sampa i te rbitnya fa ja r subuh.
 Dan ke wa jiban be rnia t da ri malam ha ri ini umum pada puasa wa jib ma upun puasa sunna h
menurut pendapa t yang pa ling kua t di kalangan pa ra ‘ulama.
 Dan tidak dibena rkan be rnia t sa tu kali sa ja untuk sa tu bulan bahkan diha ruska n be rnia t se tia p
malam menurut pe ndapa t ya ng pa ling k ua t.
Tiga point te rakhir be rda sa rkan pe rka taan Ibnu ‘Umar da n Hafshoh radhiyallahu ‘anhuma yang
mempunya i hukum marfu’ (sama hukumnya dengan ha dits ya ng diucapkan langsung ole h
Na bi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam) denga n sa nad ya ng shohih :
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“Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari maka tidak ada puasa baginya.”
 Apabila tela h pasti masuk 1 Ramadha n dan be rita tenta ng ha l itu be lum dite rima ke cua li pa da
pe rte ngaha n ha ri, maka hendaknyala h be rsege ra be rpuasa sampa i maghrib wa laupun tela h
makan a tau m inum sebe lumnya da n tidak a da ke wa jiban qodho` a tasnya sebaga imana da lam
ha dits Sa lamah Ibnul Ak wa ’ riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim, be liau be rka ta :
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“Rasululllah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam mengutus seorang laki-laki dari Aslam
pada ha ri ‘Asyuro` (10 Muharram,-pent.) dengan memerintahkannya untuk mengumumkan
kepada manusia siapa yang belum berpuasa maka hendaklah ia berpuasa dan siapa yang
telah makan maka hendaknya dia sempurnakan puasanya sampai malam hari.”

3. Waktu Pelaksanaan Puasa
Wak tu puasa be rmula da ri te rbitnya fa ja r subuh da n be rakhir ke tika ma taha ri te rbenam . Alla h
Subhanahu wa Ta’ala menya takan da lam surah A l-Baqaroh ayat 187 :
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“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak ba gi kalian bena ng putih dari benang hitam
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”

4. Makan Sahur
 Maka n sa hur ada lah sua tu hal yang sa nga t disunnahkan da lam sya ri’a t Islam menurut
kesepaka tan pa ra ulama . Ha l itu ka re na Ra sululllah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam
sa nga t menganjurka nnya da n mengaba rk an ba hwa pada sahur itu te rda pat be rkah bagi
seorang muslim di dunia dan di akhira t se baga imana da lam ha dits Anas bin Ma lik riwa ya t AlBukhary da n Muslim :
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“Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah.”
Bahkan beliau me njadikan sa hur itu sebaga i sa lah satu syi’a r (simbol) Islam ya ng sa nga t
agung yang membedakan kaum muslimin da ri ora ng–orang ya hudi da n nashroni, be lia u
be rsabda da lam hadits ‘Am r bin ‘Ash radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Muslim :
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“Pembeda antara puasa kami dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur.”
 Dan juga disunnahkan mengakhirkan sahur sampa i mendeka ti wak tu adzan subuh,
seba gaimana Rasululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam memula i makan sa hur da lam
se lang wak tu memba ca 50 a ya t yang tidak pa njang dan tidak pula pendek sampai wak tu
adza n shola t subuh. Ha l te rsebut dinya taka n da lam hadits Za id bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu
riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim :
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“Kami bersahur bersama Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam kemudian kami
berdiri untuk sholat. Saya berkata (Anas bin Malik yang meriwaytkan dari Zaid,-pent.) :
“Berapa jarak antara keduanya (antara sahur dan adzan)?”. Ia menjawab : “Lima puluh
ayat”.”
 Dan da ri hadits di a tas, juga da pa t dipe tik kesimpulan aka n disunnahkannya makan sahur
se ca ra be rsama.
 Dan seba ik-ba ik makana n yang dipaka i be rsahur oleh seora ng mu’m in a dala h korma .
Sebaga imana da lam hadits Abu Hura irah radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Abu Da wud de ngan sana d
yang shohih, Rasululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :
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“Sebaik-baik sahur seorang mu’min adalah korma.”
 Ba tas ak hir bole hnya makan sahur sampai adzan subuh, a pabila te lah masuk adza n subuh
maka he ndaknya menahan makan dan m inum. Ha l ini sebaga imana ya ng dipaham i da ri a ya t
da lam surah Al Baqoroh a ya t 187 :
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“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari bena ng hitam
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”
 Apabila tela h yak in akan masuk wak tu subuh dan seseora ng seda ng makan a ta u m inum maka
he ndaknya lah be rhenti da ri makan dan minumnya . Ini me rupaka n fa twa Al-La jna h Ad-Da imah
yang dike tua i oleh Sya ikh ‘Abdul ‘Aziz bin Ba z rahimahullah, Sya ikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy
da n bebe ra pa ulama la innya be rdasa rkan nash a ya t di a ta s. Ada pun hadits Abu Da ud, Ahmad
da n la in-la innya ya ng menyebutka n bahwa Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam
be rsabda :
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“Apabila salah seorang dari kalian mendengar panggilan (adzan) dan bejana berada di
tangannya maka janga nlah ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya (dari bejana
tersebut).”
Hadits ini ada lah ha dits ya ng lemah seba gaimana ya ng dije laskan oleh Imam Abu Ha tim . Ba ca
Al-‘Ilal 1/123 no 340 dan 1/256 no 756 dan An-Nashihah Vol. 02 rubrik Ha dits.
Dan andaika ta hadits ini shohih maka maknanya tidak bisa dipahami se ca ra zhohir-nya tapi
ha rus dipahami sebaga imana yang dika takan oleh Imam Al-Ba ihaqy da lam Sunanul Kubra
4/218 ba hwa yang diinginkan da ri ha dits ada lah ia boleh minum apabila dike tahui ba hwa si
muadzdzin m engumanda ngkan a dzan sebe lum te rbitnya fa ja r shubuh, demik ianla h menurut
kebanyaka n pa ra ‘ulama. Wallahu A’lam.
 Apabila seeorang ragu apakah wa k tu subuh te lah ma suk a tau tidak, maka dipe rbolehka n
makan dan minum sampa i ia yakin ba hwa wak tu subuh te lah masuk .
Hal ini be rdasa rka n firma n Alla h :
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“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari bena ng hitam
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.” (QS. A l-Baqaroh ayat
187)
Aya t ini membe rikan penge rtia n apa bila fa ja r subuh te lah je las nampak maka ha rus be rhenti
da ri makan dan m inum , adapun ka lau belum je las nampak sepe rti yang te rjadi pa da orang
yang ra gu di a tas masih boleh makan dan m inum.

5. Perkara-Perkara Yang Wajib Ditinggalkan Oleh Orang Yang Berpuasa
 Diwa jibkan a tas orang yang be rpuasa untuk meningga lkan makan, m inum dan hubunga n
seksual. Ha l ini tentunya sanga t dimak lumi be rdasa rkan firman Alla h :
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“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari bena ng hitam
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”
Dan da lam hadits Abi Hura irah radhiyallahu ‘anhu ri wa ya t Al-Bukhary da n Muslim , Rasululla h
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam menegaska n :
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“Setiap amalan Anak Adam kebaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus
kali lipat. Allah Ta’ala berfirman : “Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku
dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan
syahwatnya dan makanannya karena Aku.” (Lafazh hadits bagi Imam Muslim)
 Diwa jibkan meningga lkan pe rka taa n dusta, makan ha rta riba da n mengadu domba .
 Juga diha ruskan meningga lkan sega la pe rka ra ya ng sia -sia dan tidak be rguna .
Dua point di a tas be rdasa rka n da lil-da lil umum akan la rangan melakuka n pe rka ra-pe rka ra di
a tas, da n se ca ra khusus menyangk ut puasa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa
sallam te lah menje laskan da lam hadits Abu Huroiroh radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Al-Bukhary :
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“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan be ramal dengannya maka Allah tidak
ada hajat/keperluan padanya apabila ia meninggalkan makan dan minumnya (yaitu pada
puasanya, -pent.).”
Dan juga da lam hadits Abu Hura irah radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Ibnu Khuza imah dengan sana d
yang hasan, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam menegaska n :
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“Bukanlah puasa itu sekedar (menahan) dari makan dan minumannya, namun puasa itu
hanyalah (menahan) dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna.”
 Me ningga lkan pua sa wishol.
Pua sa wishol a rtinya menyambung puasa dua ha ri be rturut-turut ata u lebih ta npa be rbuka .
Pua sa wishol a dala h ha ram a tas uma t ini ke cua li bagi Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi
wa sallam menurut pe ndapa t ya ng paling k uat di ka langan pa ra ‘ulama .
Hal te rsebut be rdasa rkan hadits Abdullah bin ‘Uma r, Abu Hura ira h, ‘Aisyah dan Ana s bin Malik
radhiyallahu ‘anhum riwa ya t Al-Bukha ry dan Muslim . Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi
wa sallam menya takan :
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“Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari puasa wishol, maka para
sahabat berkata : “Sesungguhnya engkau melakukan wishol?”. Beliau menjawab :
“Sesungguhnya saya tidak seperti kalian saya diberi (kekuatan) makan dan minum.”
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6. Perkara-Perkara Yang Jika Terdapat Pada Orang Yang Berpuasa Boleh
Baginya Untuk Berpuasa.
 O rang yang ba ngun kesiangan dalam keadaan junub.
Dipe rbolehkan ba ginya untuk be rpuasa be rdasa rkan hadits ‘Aisyah dan Ummu Sa lamah
radhiyallahu ‘anhuma riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim :
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“Sesungguhnya Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam kadang-kadang dijumpai
oleh waktu subuh sedang beliau dalam keadaan junub da ri istrinya, kemudian beliau mandi
dan berpuasa.”
Tidak a da pe rbe daan apaka h dia junub seba b mimpi a ta u sebab be rhubungan. Demik ian pula
wa nita yang ha id a tau nifa s ya ng tela h suci sebe lum te rbit fa ja r akan te tapi dia be lum sempa t
mandi takut kesia ngan dia juga boleh be rpua sa menurut pe ndapa t yang pa ling k ua t di
ka langa n pa ra ‘ulama be rdasa rka n ha dits di ata s.
 Juga dipe rbolehka n untuk be rsiwak bahka n ha l
menggunakan ka yu siwak a tau dengan sikat gigi.

te rsebut me rupakan sunnah, apaka h

 Dan juga dibolehka n menyika t gigi denga n pasta gigi, te tapi de ngan menjaga ja ngan sampa i
mene lan se sua tu ke da lam ke rongkonga nnya da n juga ja ngan mempe rgunakan pasta gigi
yang mempunya i penga ruh kua t ke da lam pe rut da n tidak bisa dia ta si.
Dua point di a tas be rdasa rkan keumuman hadits-hadits ya ng menunjukkan aka n
disunna hkannya be rsiwak sepe rti hadits Abu Hura irah radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Al-Buk hary
da n Muslim, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :
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“Andaikata tidak akan memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk
bersiwak setiap hendak sholat.”
Dan da lam riwa ya t la in Ma lik, Ahmad, An-Nasa`i dan lain-la innya da ri Abu Hura ira h
radhiyallahu ‘anhu dengan lafadz :
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“Andaikata tidak akan memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk
bersiwak bersama setiap wudhu`.”
Dua hadits ini menunjukkan sunna h be rsiwak se ca ra m utlak tanpa membedakan apaka h
da lam keadaa n be rpuasa a tau tidak.
 Boleh be rkumur-kumur dan menghirup a ir ke tika be rwudhu`, dengan ke tentua n tidak te rlalu
da lam dan be rlebihan se hingga mengak iba tka n air ma suk ke da lam ke rongkongan. Juga tidak
ada la ranga n untuk be rkumur-kum ur disebabkan te riknya ma taha ri sepa njang tidak menela n
a ir ke ke rongkonga n. Se luruh hal ini be rdasa rka n hadits shohih da ri La qith bin Shabira h
radhiyallahu ‘anhu ri wa ya t Abu Daud, At-Tirm idzy, An-Nasa `i, Ibnu Ma jah dan la in-lainnya ,
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam menya takan :
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“Dan bersungguh-sungguhlah engka u dalam menghirup air kecuali jika engkau dalam keadaan
puasa.”
Dan hadits-hadits la innya ya ng menunjukkan disunnahkannya be rkumur-kum ur da n
menghirup a ir da lam wudhu`, juga da tang de ngan bentuk umum tanpa membedakan da lam
keadaan be rpuasa a tau tidak .
 Juga boleh mandi da lam kea daan be rpuasa bahka n juga boleh be renang sepanjang ia
menja ga tidak te rtela nnya a ir ke dalam tenggorokannya .
 Dan juga boleh be rcelak untuk ma ta ke tika be rpua sa.
Dua point di a tas boleh ka rena tidak adanya da lil yang mela ra ngnya .
 Dan juga bole h memeluk/be rsentuhan dan mencium istri bila mampu menguasa i dirinya .
Me nurut pe ndapa t ya ng pa ling k ua t di kala ngan pa ra ‘ulama .
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Hal ini be rdasa rkan ha dits ‘Aisya h radhiyallahu ‘anha ri wa ya t Al-Bukhary dan Muslim ,
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :
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“Adalah Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam mencium dalam keadaan berpuasa dan
memeluk dalam keadaan berpuasa dan beliau a dalah orang yang paling mampu menguasai
syahwatnya.”
 Boleh mene lan ludah bagi orang ya ng be rpuasa bahka n lebih da ri itu juga bole h
mengumpulkan ludah de ngan se nga ja di mulut kemudian mene lannya . Adapun dahak tidakla h
memba talka n puasa ka lau dite lan, te tapi mene lan dahak tidak bole h ka rena ia ada lah kotora n
yang membaha yakan tubuh.
 Boleh mencium ba u-ba uan apakah itu ba u makanan, bau pa rfum dan la in-la in.
Dua point di a tas boleh ka rena tidak adanya da lil yang mela ra ng.
 Boleh mencicipi masakan denga n ke tentua n menjaganya jangan sampai masuk ke da lam
tenggorokan dan kemba li mengelua rkannya . Hal ini berdasa rka n pe rka taan ‘Abdullah bin
‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma ya ng mempunyai hukum marfu’ denga n sanad yang hasa n da ri
se luruh ja lan-ja lannya :

1v i" ,  '  % \ E% e  1 R QP +=  +  n.  QP 4() EZ%  1 i( { ./  %  U A%  
“Tidak apa-apa bagi orang ya ng be rpuasa mencicipi cuka ata u sesuatu yang ia ingin beli
sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokannya.”
 Boleh be rsuntik dengan apa sa ja yang tidak menga ndung makna makanan dan m inuman
sepe rti suntika n vitamin, suntika n kekua tan, infus, dan lain-la innya .
Hal ini boleh ka rena tidak a da da lil yang me nunjukkan bahwa ha l te rse but memba talka n
puasa.

7. Hal-Hal Yang Makruh Bagi Orang Yang Berpuasa
 Be rbekam (menge lua rkan da rah kotor da ri kepa la da n anggota tubuh lainnya ) ada lah mak ruh
ka rena bisa me ngak iba tkan tubuh menjadi lemas da n menye re t orang be rbekam untuk
be rbuka . Demik ian pula ha lnya ya ng semakna denga n ini ada la h membe rika n donor da rah.
Hukum ini me rupakan bentuk komprom i da ri dua ha dits Rasululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala
alihi wa sallam, ya itu anta ra hadits mutawatir ya ng di da lamnya belia u menya takan :

 V
 ^ &%  1  ^ %  +8 $% 
“Telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang membekamnya.”
Dan hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma riwa ya t Al-Bukhary :

1v i" ,  1K ' O N2  ' 2 L
M  N" ?4H(< 1V7\
“Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa.”
 Meme luk dan mencium istrinya hingga membangk itkan syahwa tnya.
Hal te rsebut be rdasa rkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ri wa ya t Abu Daud denga n
sa nad ya ng shahih, Ra sululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rka ta :

'  |(e n.  T 9$ R *<$ ' A]$ + eO R  '  |(e+$ 1 i(  a +=H&%   2 1K ' O N2  ' 2 L
M  N" (4H(< B AK   
~_= R *@ n.  }
v =
“Sesungguhnya seseorang lelaki bertanya kepada Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa
sallam tentang berpelukan/bersentuhan bagi orang yang berpuasa maka beliau memberikan
keringanan kepadanya (untuk melakukan hal tersebut) dan datang laki-laki lain bertanya
kepadanya da n beliaupun melarangnya (unt uk melakukan hal tersebut), ternyata ora ng yang
diberikan keringanan pada nya adalah orang ya ng sudah tua dan yang dilarang adalah
seseorang yang masih muda.”
 Me nyambung puasa da ri maghrib sampa i wak tu sahur (puasa wishol)
Hal ini be rdasa rkan hadits Abu Sa ’id Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Al-Bukha ry.
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :
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“Janganlah kalian puasa wishol, siapa yang menyambung maka sambunglah sampai waktu
sahur.”

8. Pembatal-Pembatal Puasa.
 Maka n dan m inum dengan senga ja me rupakan pemba ta l puasa , ada pun ka lau seseorang
melak ukannya denga n tidak senga ja a ta u lupa , tidakla h memba talka n puasanya .
Hal ini a dala h pe rka ra dike tahui se ca ra da rura t da n dimaklumi oleh se luruh kaum muslimin
be rdasa rkan da lil yang sa nga t banyak. Di anta ranya a dala h a ya t da lam surah A l-Baqaroh
ayat 187 :

E  N   ?& (10/ + VW%   X KA%  Y
 Z%  [
 A%  Y
/ Z% 1 -/  (H7 N(7\  +=  /!/ 
“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari bena ng hitam
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”
Dan hadits Abu Hura irah radhiyallahu ‘anhu riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim , Rasululla h
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam menegaska n :

p
  ,'  nm @ 4 ' (@9$  kl  : N> L
M  B ; h
 >j 5 i&> HK N *3  +)2 5/ <]^% h
 2  XO   E &2 Eg !/
4  ' >q '  *=
“Setiap amalan Anak Adam kebaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus
kali lipat. Allah Ta’ala berfirman : “Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku
dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan
syahwatnya dan makanannya karena Aku.” (Lafazh hadits bagi Imam Muslim)
Dan juga ha dits Abu Hura irah radhiyallahu ‘anhu ri wa ya t Al-Bukhary da n Muslim, Rasululla h
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :

R  K L
M  ' &>q%  &(@9$ ' " (17% $ _+ =  E ! A$ 1v i" ,  4]
 @
“Siapa saja yang lupa dan ia dalam keadaan berpuasa lalu ia makan da n minum, maka
hendaknyalah ia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya ia hanyalah diberi makan da n
minum oleh Allah.”
Pemahaman da ri ha dits ini ba hwa siapa yang makan dan m inum de ngan se nga ja maka
ba ta llah puasa nya.
 Suntikan–suntika n penambah kekua ta n be rupa vitamin dan yang se jenisnya yang masuk
da lam makna makan da n m inum .
 Me nela n da rah mim isan dan da ra h yang ke lua r da ri bibir juga me rupaka n pemba ta l puasa .
Dua point di a tas be rdasa rkan ke umuman nash-nash yang te rsebut di a tas.
 Muntah dengan senga ja juga membata lkan puasa, adapun kala u muntah denga n tidak senga ja
tidak memba ta lkan.
Hal ini be rdasa rkan pe rka taan Abdulla h bin ‘Uma r radhiyallahu ‘anhuma ya ng mempunya i
hukum marfu’, be liau be rka ta :

QM  %  ' 2 r$ QM 4 %  ' 2T   QM  %  ' >$ 1v i" ,  QP  7K 
“Siapa yang sengaja muntah dan ia dalam keadaan berpuasa maka wajib atasnya untuk
membayar qodho` dan siapa yang tidak kuasai menahan muntahnya (muntah de nga tidak
sengaja,-pent.) maka tidak ada qodho` atasnya.” (Diriwa yatka n oleh Imam Malik denga n
sa nad ya ng shohih)
 Haid da n nifas.
Hal ini be rdasa rkan hadits ‘Aisya h radhiyallahu ‘anha riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim , be lia u
menya takan :

a ( Q   + S@   ( Q   + S<$ uT <H
   !
“Adalah hal tersebut (haid,-pent.) menimpa kami dan kami diperintah untuk meng-qodho`
puasa dan tidak diperintah untuk meng-qodho` sholat.”
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 Be rse tubuh.
Dalilnya akan disebutkan kemudian insya Allah.

9. Berbuka Puasa.
 Wak tu be rbuka puasa ada lah ke tika siang be ra njak pergi da n ma taha ri te lah te rbenam da n
malampun menyelubunginya. Ha l ini be rdasa rkan firman Alla h Jalla Ja laluhu : dalam

E  % N   g  (10/
“Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.” (QS. A l-Baqaroh ayat 187)
Dan dia nta ra sek ian banyak hadits ya ng menje laska n tenta ng ha l ini, a dala h ha dits Uma r bin
Kha ththab riwa ya t Al-Buk hari da n Muslim, Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam be rsabda :

1 i + 8 $%   $ r
 &() I
 :  <, ,  +X <, ,   E/  E H;%  T 
“Apabila malam telah datang dan siang bera njak pergi serta matahari telah terbenam maka
orang yang berpuasa telah waktunya berbuka.”
 Disunnahkan mempe rce pa t be rbuka puasa ke tika te lah yak in ba hwa wak tunya tela h masuk ,
ka rena manusia akan te tap be ra da di da lam keba ikan se lama me reka mempe rcepa t be rbuka
puasa sebaga imana yang dinya takan oleh Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam da lam hadits
Sahl bin Sa ’d As-Sa’idy Radhiyallahu 'anhu riwa ya t Al-Bukhari dan Muslim :

+8% W  %  /(V 2  + Z  U
 (< B/ m l
“Terus-menerus manusia berada di dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka
puasa.”
Bahkan Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam menganggap mempe rce pa t be rbuka pua sa
seba gai sa lah sa tu seba b te tap nampak nya agama ini, sebaga imana da lam hadits Abu
Hura irah Radhiyallahu 'anhu riwa ya t Ahmad, Abu Da ud dan la in-la innya dengan sa nad yang
ha san, be liau menegaskan :

 + eS G(<%  X * % A ,+8% W  %  /(V 2  +,     B/ m l
“Terus-menerus agama ini akan nampak sepanjang manusia masih mempercepat buka
puasa karena orang-orang Yahudi dan Nashoro mengakhirkannya.”
 Dan Nabi Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam be rbuka puasa sebe lum shola t Maghrib
de ngan memakan ruthob (kurma kuning ya ng mengkal dan hampir mata ng) da n apa bila be lia u
tidak menemukan ruthob maka be liau be rbuka dengan korma (ma tang) jika tidak menemuka n
korma maka be lia u be rbuka denga n be be rapa teguk air.
Hal ini be rda sa rkan hadits Ana s bin Ma lik riwa ya t Abu Da wud denga n sa nad ha san Rasulullah
Shollallahu 'alaihi wa sallam be liau be rka ta :

1 % 9$ ,C
 +&0 N>$ C
 Hq  -/  1 % 9$ ,4D %  E H; C
 Hq  N2 + 8 W%  1K ' O N2 ' 2 L
P  N " L
  B/ K   !
Q   C
  ]\ ]\ -/ 
“Adalah Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam berbuka dengan beberapa biji
ruthob sebelum sholat, apabila tidak ada ruthob maka de ngan be berapa korma,dan kalau
tidak ada korma maka dengan beberapa teguk air.
 Dan disuna hkan mempe rba nyak do’a ke tika be rbuka, karena wa k tu itu me rupakan sa lah sa tu
tempa t musta ja bnya (dite rimanya ) do’a sebaga imana da lam hadits yang shohih da ri seluruh
ja la n-jala nnya.
 Me rupakan sua tu amalan ya ng sa nga t mulia dan menda pa tkan pa hala ya ng besa r apabila
seseorang membe rika n makanan buka puasa pa da sa uda ra nya yang be rpuasa .
Hal ini be rdasa rkan hadits Zaid bin Khalid Al-Juhany Radhiyallahu 'Anhu riwa ya t Ahmad, AtTirm idzy, Ibnu Majah da n lain-la innya dengan sanad ya ng shohih Rasulullah Shollallahu 'alaihi
wa 'ala alihi wa sallam be rsabda :
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“Siapa yang memberikan makanan buka puasa pada orang yang berpuasa maka baginya
pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang
berpuasa sedikitpun.”

10. Orang–Orang Yang Mendapatkan Keringanan Untuk Tidak Berpuasa
 Musafir
Se ca ra umum Allah Ta’ala membe rikan ke ringa nan kepada musa fir yang sedang da lam
pe rja lanan untuk tidak be rpuasa.
Hal ini be rdasa rka n firma n Alla h Ta’ala dalam sura h A l-Baqaroh ayat 184 :

+e/  (  as ( > $ + W K N2  
# + 1-/ <  !  &$
“Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka)
maka (wajib baginya untuk berpuasa) sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pa da hari-hari
yang lain.”
Dan sua tu ha l ya ng k ita keta hui be rsama ba hwa pe rjala nan safa r kadang me rupakan
pe rja lanan mele tihkan da n kada ng pe rja lana n yang tidak me le tihkan. Ada pun pe rjala nan yang
mele tihka n, yang pa ling utama ba gi sang musa fir a dala h be rbuka be rda sa rkan hadits Jabir bin
Abdillah Radhiyallahu 'anhuma riwa ya t Al-Bukhari dan Muslim , Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa
sallam be rsabda :

: /; '  :B  $ ' 2 E D/ ; ' 2 U
 (< `&7 ; f
   G+$+ W K 4$ 1K ' 2 ' 2 L
M  N " L
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“Adalah Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam dalam perjalanannya dan beliau
melihat seorang lelaki telah dikelilingi oleh manusia dan sungguh ia telah diteduhi, maka
beliau bertanya :”Ada apa dengannya?” maka para sahabat menjawab :”Ia adalah orang yang
berpuasa,” maka Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : “Bukanlah
dari kebaikan berpuasa dalam safar”
Kenda ti dem ikia n, hadits ini tidak lah menunjukkan ha ramnya be rpuasa da lam pe rja lana n yang
mele tihka n ka rena ada pembole han da lam sya ri'a t bagi ora ng yang mampu untuk be rpua sa
wa laupun da lam pe rja lanan yang mele tihkan.
Hal ini be rdasa rkan hadits riwa ya t Malik , Asy-Syafi'I, Ahmad, Abu Daud da n la in-la innya
de ngan sa nad yang shohih da ri se bagian saha bat Ra sululla h Sholla llahu 'a la ihi wa 'a la alihi wa
sa llam, be lia u be rka ta :

N " L
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“Saya melihat Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam memerintahkan manusia
untuk berbuka dalam suatu perjalanan safar beliau pada tahun penaklukan Makkah dan beliau
berkata :“Persiapkanlah kekuatan kalian untuk menghadapi musuh kalian”, dan Rasulullah
Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam sendiri berpuasa. Berkata Abu Bakar (bin
'Abdurrahman rawi dari sahabat) sahabat yang be rcerita kepadaku bertut ur : ”Sesungguhnya
saya melihat Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam di ‘Araj menuangkan air
diatas kepalanya dan beliau dalam keadaan berpuasa karena kehausan atau karena
kepanasan.”
Dan juga da lam hadits Abu Da rda’ riwa ya t Al-Buk hary dan Muslim be liau be rka ta :

  ' K  N 2 R  `  @  \  ! %  N(7\   = +\ 4 $    + *= 4$ 1K  ' 2 ' 2 L
M  N " L
  B K ` <+e
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“Kami keluar bersama Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam di bulan Ramadhan
dalam cuaca ya ng sangat pa nas sampai-sampai salah seorang diantara kami meletakkan
tangannya diatas kepalanya karena pa nas yang sangat dan tak ada seorangpun yang be rpuasa
diantara kami kecuali Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam dan Abdullah bin
Rawahah.”
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Adapun dalam pe rjala nan ya ng tidak mele tihka n maka be rpuasa lebih utama baginya da ri be rbuka
menurut penda pa t yang paling k ua t dia nta ra pa ra ulama. Kesimpulan ini bisa dipa hami da ri pua sa
Rasulullah Sholla llahu 'ala ihi wa 'ala alihi wa sa llam da lam pe rjalanan ya ng me le tihkan pa da
ha dits-ha dits di ata s. Juga dimak lum i bahwa me nja lankan ke wa jiban se cepa t mungk in a dala h
lebih bagus untukmenga ngka t ke wa jibannya , ka rena itulah da lam posisi pe rjala nan yang tidak
mele tihka n lebih afdhol ba ginya untuk be rpua sa.
 O rang yang sak it.
Hal ini be rdasa rka n firma n Alla h Ta'ala dalam sura t A l-Baqaroh ayat 184 :

+e/  (  as ( > $ + W K N2  
# + 1-/ <  !  &$
“Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka)
maka (wajib baginya untuk berpuasa) sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pa da hari-hari
yang lain.”
 Wanita ha id a ta u nifas
Be rda sa rkan hadits Abu Sa ’id Al-Khudry riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim Rasulullah Shollallahu
'alaihi wa 'ala alihi wa sallam be rsa bda :

1 1 DE
  1 Ij\ T  r
“Bukankah wanita apabila haid ia tidak sholat dan tidak puasa.”
Dan wanita yang nifas dida lam pa ndangan sya ri’at islam hukumnya sama dengan wanita ha id,
ha l ini be rdasa rkan hadits Ummi Salama h Radhiyallahu 'Anha riwa ya t Imam Al-Bukhary :

I
 ]W @ B  $ 4
 \ _0 C
 .% eA$ I
 %  ]@$ I\ T%  5 & ; 4 $ 5s >V
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“Tatkala saya berbaring bersama Nabi Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam di dalam
sebuah baju maka tiba-tiba saya haid maka sayapun pergi lalu saya mengambil pakaian
haidku maka beliau bersabda: "apakah kamu nifas," maka saya menjawab : "Ya." Lalu
beliau memanggilku lalu sayapun berbaring bersamanya diatas permadani.”
Pe rta nyaa n be liau : "Apaka h kamu nifas" padaha l Ummu Sa lamah ke tika itu menja la ni haid
bukan nifas sebab tidak pe rna h melahirka n a nak da ri Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi
wa sallam menunjukkan ba hwa ha id diangga p nifas da ri sisi huk um dan demik ian pula
seba liknya .
 Laki-laki dan wanita tua ya ng tidak mampu be rpuasa
 Wanita hamil da n menyusui kha wa tir aka n membe rika n dampak nega tif
kandunga nnya , anak yang da lam susua nnya a ta u dirinya sendiri apabila ia be rpuasa.

kepa da

Dua point dia tas be rdasa rka n hadits Ibnu 'Abbas riwa ya t Ibnu Jarud dalam A l-Muntaqo da n
lain-la innya dengan sanad yang shohih menje laskan firma n Allah Ta ’ala dalam sura t A lBaqarah 184.

 - ] v >q 5s  $ ' @ / 8  .  N2
Be rka ta Ibnu 'Abbas :
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“Diberikan keringanan bagi laki-laki dan wanita tua untuk hal itu (yaitu untuk tidak
berpuasa,-pent) sementara/walaupun keduanya mampu unt uk berpuasa, (diberikan
keringanan) unt uk berbuka apabila mereka berdua i ngin atau memberi makan satu orang
miskin setiap hari dan tidak ada qodho’ atas mereka berdua, kemudian hal tersebut dinaskh
(dihapus hukumnya) dalam ayat ini {barangsiapa diantara kalian menyaksikan bulan
(Ramadhan) maka hendaknya ia berpuasa} dan kemudian hukumnya ditetapkan bagi lakilaki dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa dan juga bagi wanita hamil dan
menyusui apabila keduanya khawatir (akan membahayakan kandungannya, anak yang ia
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susui, atau dirinya sendiri,-pent), boleh untuk berbuka dan keduanya membayar fidyah
setiap hari.” (La fadz hadits oleh Ibnul Ja rud)

11. Meng-qodho` (mengganti) Puasa.
 Diwa jibkan meng-qodho` puasa a tas bebe rapa orang :
1. Musafir.
2. O rang Sak it yang Diha rapka n Bisa Sembuh.
Ya itu sak it yang menurut pa ra ahli keseha ta n a tau menurut ke biasaa n me rupakan penyak it
yang bisa disembuhka n.
Dua point di a tas be rdasa rkan firman Allah Ta’ala :

+e/  (  as ( > $ + W K N2  + 1/-<  !  &$
“Maka barang siapa di antara kalian a da yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada
hari-hari yang lain.”
3. Wanita ya ng Menangguhkan Puasa Ka rena Ha id dan Nifas
Hal ini be rdasa rkan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha riwa ya t Al-Bukhary dan Muslim ,
be liau menya taka n :

a ( Q  + S@   ( Q  + S<$ uT <H  !
“Adalah hal tersebut (haid,-pent.) menimpa kami dan kami diperintah untuk meng-qodho`
puasa dan tidak diperintah untuk meng-qodho` sholat.”
Adapun wanita yang nifas da lam pandangan sya ri’a t Islam hukumnya sama denga n wa nita
ha idh se baga imana yang te lah dije laskan.
4. Muntah dengan Se nga ja
Hal ini be rdasa rkan pe rka taan Abdullah bin ‘Uma r radhiyallahu ‘anhuma ya ng mempunya i
hukum marfu’, be liau be rka ta :

QM  %  ' 2 r$ QM 4%  ' 2T   MQ%  ' >$ 1v i" ,  QP 7K 
“Siapa yang sengaja muntah dan ia dalam keadaan berpuasa maka wajib atasnya untuk
membayar qodho` dan siapa yang tidak kuasa menahan muntahnya (muntah dengan tidak
sengaja,-pent.) maka tidak ada qodho` atasnya.” (Diriwa ya tkan ole h Imam Malik denga n
sa nad ya ng shohih)
5. Maka n da n Minum Dengan Se nga ja .
O rang yang tidak be rpua sa ka rena ke tinggala n be rita ba hwa Ramadha n tela h masuk pa da
ha ri yang ia tinggalka n.
Hal ini be rdasa rkan dalil akan wa jibnya be rpuasa bula n Ramadhan sa tu bulan penuh maka
jika ia luput sebagia n da ri bulan Ramadhan maka ia tidak dianggap be rpuasa sa tu bula n
pe nuh.1
Tidak ada qodho` a tas se lain orang-orang te rsebut diata s.
 Wak tu Untuk meng-qodho`
Wak tu untuk meng-qodho` bisa dilakukan se te lah Ramadha n sampa i akhir bulan Sya ’ban
seba gaimana ya ng dipa hami dalam riwa ya t Al-Bukhary da n Muslim da ri hadits ‘Aisya h
radhiyallahu ‘anha, be lia u be rka ta :
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“Kadang ada (tunggakan) puasa Ramadhan atasku, maka saya tidak dapat meng-qadho`nya
kecuali pada (bulan) Sya’ban lantaran sibuk (melayani) Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala
alihi wa sallam.”
 Dan ada keluasan dida lam mengqodho’nya a pakah dengan ca ra be rturut-turut a tau se ca ra
te rpisa h.
Hal ini be rdasa rka n hukum umum da lam firma n Alla h Ta’ala :

+e/  (  as ( > $

1

Demikian pendapat yang dahulu kami anggap kuat . Kemudian belakangan ini kami memandang bahwa pendap at yang
kuat adalah tidak bisa di-qodho`. Uraiannya insya Allah akan kami tulis dalam rangkaian buku khusus berkaitan dengan
tuntunan lengkap dan mendetail seputar puasa. Wallahul Muwaffiq.
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“Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada ha ri-hari yang
lain.”
Firma n-Nya “pada hari-hari yang lain” ada lah umum, apakah dilakukan se ca ra be rturut-turut
a tau se ca ra te rpisa h.
 Dan tentunya tidak lah diragukan bahwa mempe rcepa t da lam meng-qodho` pua sa a dala h
pe rka ra sa nga t ya ng a fdhol (lebih utama).
Hal ini be rda sa rkan keumuman pe rintah Allah untuk be rsege ra da lam keba ikan yang
ditunjukka n oleh be rba gai da lil da ri Al-Qur`an dan As-Sunnah, sepe rti firma n Allah Ta’ala :

 / K * 1, C
 +Z% 4$  2  ] u/
“Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang
lebih dahulu memperolehnya.” (QS. A l-Mukminun : 61)
 Ba rangsiapa ya ng tidak meng-qodho` puasa nya hingga masuknya bula n Ramadha n
be rikutnya, pa daha l sebe lumnya ada kemampuan da n kesempa tan baginya untuk mengqodho` puasanya , maka ia dia nggap orang yang be rdosa. Ha l ini disimpulkan da ri pe rnya taa n
‘Aisya h radhiyallahu ‘anha, be liau be rka ta :

1K  ' O N2  ' 2 L
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“Kadang ada (tunggakan) puasa Ramadhan atasku, maka saya tidak dapat meng-qodho`nya
kecuali pada (bulan) Sya’ban lantaran sibuk (melayani) Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala
alihi wa sallam.”
Hal ini menunjukkan tidak bolehnya mengakhirka n qadho` puasa Ramadha n se te lah Sya’ban,
seba b andaika ta ha l te rsebut boleh, nisca ya ‘Aisya h akan me ngakhirkan qadho`nya se tela h
Ramadha n ka re na mungk in sa ja dibula n Sya ’ban be liau juga sibuk me la yani Rasululla h
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam. Be ra ngka t da ri sini Imam empa t da n jumhur ulama
sa laf dan kha laf bahkan ada dinuk il kese paka tan dikala ngan ulama akan tidak bolehnya
mengakhirka n qodho` se te lah Ramadhan.
 Adapun jika se seorang tidak mampu sama seka li untuk meng-qodho` puasa nya ka rena udzur
yang te rus mene rus mena hannya sepe rti ora ng yang musa fir te rus mene rus, pe rempuan yang
masa kehamilannya ra pa t/deka t dan la in-la innya, maka tidak ada dosa baginya dan hendakla h
mengga nti puasanya kapan ia mampu.
Hal ini be rdasa rka n firma n Alla h Subhanahu wa Ta’ala :

*>K  ]%W@ '  h
 D-  l
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. A lBaqarah : 286)
Bagi ora ng yang meningga l dan be lum meng-qodho` tunggaka n puasa nya pada bula n
Ramadha n padaha l sebelumnya ada kemampuan baginya untuk meng-qodho` puasanya ,
maka wa jib a tas ahli wa risnya untuk membaya r tunggaka nnya.
Hal ini be rdasa rkan ha dits ‘Aisya h radhiyallahu ‘anha ri wa ya t Al-Bukha ry dan Muslim ,
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam be rsabda :

' ? ' <2 " v "
 ' 2 C 
“Siapa yang meninggal dan atasnya ada tunggakan puasa, maka ahli warisnya berpuasa
untuknya.”
Adapun ka lau me ningga l sebelum ada kemampua n yang memungk ina n baginya untuk mengqodho` puasa nya maka tidak ada dosa a ta snya insya Allah dan juga tidak ada ke wa jiban ata s
ahli wa risnya untuk membaya r tunggaka nnya.
Hal ini be rdasa rka n firma n Alla h Subhanahu wa Ta’ala :

*>K  ]%W@ '  h
 D-  l
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. A lBaqarah : 286)

12. Ketentuan Membayar Fidyah.
 Memba ya r fidya h diwa jibkan a tas bebe rapa orang:
1. Laki-laki dan pe rempua n tua yang tidak mampu be rpuasa .
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2. Pe rempuan ham il dan pe rempua n menyusui yang k ha wa tir akan memba hayaka n
kandunga nnya , anak yang disusuinya , a tau dirinya sendiri jika ia be rpuasa.
Dua point dia tas be rdasa rkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma ri wa ya t Abu Daud,
Ibnu Jarud da lam Al-Muntaqo dan la in-lainnya de ngan sa nad yang shohih menje laska n
firma n Alla h Ta’ala dalam sura t Al-Baqa ra h 184 :


 - ]  >q 5s  $ ' @ / 8 . N2
“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)
untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”
Be rka ta Ibnu Abbas :

QP ;  #<-]   E!  &>8%   PQ= %  +8W%  %   (  8  &, uT 4$ a +H- %   V
 >% + H- %  }
 ()  |(e
 8  @! T a +H- %   V
 >% + H- %  }
 ()  IH0 ' &% $ +*() 1 -/ < * = &$ 5 % R . , 4$ uT }]@ (10/ &*2
#<-]   E!/ 7&>%q +8$%  7$e T ` j
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“Diberikan keringanan bagi laki-laki dan wanita t ua dalam hal itu (yaitu unt uk tidak
berpuasa,-pent.) sementara keduanya mampu untuk berpuasa, (diberikan keringanan)
untuk berbuka apabila mereka berdua ingin atau memberi makan satu orang miskin setiap
hari dan tidak ada qodho` atas mereka berdua, kemudian hal tersebut dinaskh (dihapus
hukumnya) dalam ayat ini {Barangsiapa diantara kalian menyaksikan bulan (Ramadhan)
maka hendaknya ia berpuasa}, dan (kemudian) ditetapkan hukumnya bagi laki-laki dan
wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa dan juga bagi wanita hamil dan menyusui
apabila keduanya khawatir (akan memberikan bahaya kepada kandungannya, anak yang ia
susui, atau dirinya sendiri,-pent.) boleh untuk berbuka dan keduanya membayar fidyah
setiap hari.” (Lafa zh hadits oleh Ibnul Ja rud)
3. O rang sak it te rus mene rus yang tidak diha rapkan kesembuhannya .
Hal dia tas be rdasa rkan riwa yat lain da ri Ibnu ‘Abbas ole h Imam An-Na sa`i dengan sana d
yang shahih dalam menafsirka n firma n Allah Ta’ala da lam sura t Al-Baqa rah 184 :


 - ]  >q 5s  $ ' @ / 8 . N2
“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”
Be rka ta Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma :

NW)  [
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“Tidak diberikan keringanan untuk ini (tidak berpuasa akan tetapi membayar fidyah)
kecuali pada orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa atau pada orang sakit yang
tidak bisa sembuh.”
 Ca ra memba ya r fidyah ada lah denga n membe rika n makan orang misk in se jum lah ha ri
yang tela h ditingga lkan, contoh : apa bila ia tidak be rpua sa 15 ha ri maka ia membe ri
makan 15 orang m iskin.
 Dan membaya r fidya h boleh seka ligus dan boleh seba hagian se ca ra te rpisah.
 Memba ya r fidyah be rdasa rka n konteks a ya t ada lah dengan makana n. Maka dengan ini
kami tegaska n ba hwa fidyah tidak boleh diuangkan.
 Teks a ya t sifa tnya umum tidak me rinci ke tentuan te ntang je nis makanan. Jadi kapan sua tu
makanan dia nggap se baga i makanan menurut kebiasaan manusia di sua tu tempa t maka
ha l te rsebut te lah dia nggap syah/cuk up untuk membaya r fidyah.
 Dan ba nyaknya makanan juga tidak dirinci da lam teks a ya t sehingga ini juga kemba li
kepada kebiasaan orang ba nyak di sua tu tempa t a ta u ne ge ri.
 Nam un tidak diraguka n akan te rpujinya memba ya r fidyah dengan makanan ya ng paling
ba ik dan be rha rga, be rdasa rkan firman Alla h Jalla wa ‘Azza :

'.e  17]  / W < ' < J
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, pa dahal
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kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

13. Membayar Kaffarah.
 Kaffarah ada lah denda yang dikenaka n a tas seseora ng denga n tiga sya ra t pela ngga ra n:
1. Me lakuka n hubungan suam i istri.
2. Me lakuka nnya di siang ha ri Ramadhan.
Adapun jika ia me lakukannya di ma lam ha ri a tau di lua r bulan Ramadhan, sepe rti pa da
saa t ia membaya r tunggaka n puasa Ramadhannya , maka tidak lah dikenakan a tasnya
kaffarah.
3. Dalam keadaan be rpuasa .
Adapun jika ia melakuka n di bulan Ramadha n da n ia da lam keadaan tidak be rpuasa sepe rti
seorang yang kembali da ri pe rja la nan da lam keadaan tidak be rpuasa la lu me ndapa ti
istrinya usa i mandi suci da ri ha idh kemudian keduanya melakukan hubungan maka
keadaan sepe rti ini tidak dike nakan kaffarah.
 Dan me nurut pendapa t ya ng paling kua t dikala ngan para ulama ba hwa dikenaka n kaffarah
a tas sang istri jika ia me nga ja ata u taa t pa da suam inya de ngan kemaua nnya se ndiri untuk
melak ukan hubunga n intim.
 Seseora ng memba ya r kaffarah ada lah dengan memilih sala h sa tu da ri tiga je nis kaffarah
be rikut ini se ca ra be rurut se sua i kemampuannya :
1. Membe baskan budak . Tidak ada pe rbedaaa n anta ra budak ka fir de ngan budak muslim
menurut pendapa t yang pa ling kua t.
2. Be rpuasa dua bula n be rturut-turut tanpa te rputus. Dan jumhur ulama mensya ra tkan aga r
dua bulan ini janga n te rputus dengan bula n Ramadhan dan ha ri-ha ri ya ng te rla rang
be rpuasa pada nya ya itu ha ri ‘Idul Fitri, ‘Idul Adha dan ha ri-ha ri ta syriq. Dan a pabila ia
be rpuasa kura ng da ri dua bula n maka belumla h dianggap membaya r kaffarah.
3. Membe ri makan 60 orang miskin dengan se sua tu yang dianggap makanan da lam
kebiasaan ke banyakan manusia . Kada r maka nan untuk se tiap ora ng miskin sebanyak sa tu
mud yaitu se banyak dua te lapak tanga n ora ng bia sa.
 Tidak syah membaya r kaffarah dengan sela in da ri tiga jenis di a tas.
 Apabila tidak ada kemampuan untuk membaya r da ri sa lah sa tu da ri tiga jenis di a tas maka
ke wa jiba n membaya r kaffarah te rsebut teta p be rada di a tas pundaknya sampa i ia mempunya i
kemampuan untuk memba ya rnya .
Se luruh kete rangan di a tas dipe tik da ri makna yang te rsura t maupun te rsira t da ri kandunga n
ha dits Abu Hura irah riwa ya t Al-Bukha ry dan Muslim :
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“Seorang lelaki datang kepada Nabi shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam lalu berkata : “Saya
telah binasa wahai Rasulullah, beliau berkata : “Apakah yang membuatmu binasa,? ia berkata :
“Saya telah menggauli (hubunga n intim de ngan) istriku dalam (bulan) Ramadha n {padahal saya
sedang berpuasa}2.” Maka beliau bersabda : “Apakah engkau mampu membebaskan budak ?” , ia
berkata : “Tidak.”, beliau bertanya : “Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut ?”,
ia berkata : “Tidak.”, beliau bertanya : “Apakah kamu mampu untuk memberi makan enam puluh
orang miskin ?” ia berkata : “Tidak.” Lalu iapun duduk. Kemudian dibawakan kepada Nabi
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam satu ‘araq (tempat yang sekurang-kurangnya dapat
memuat 60 mud,-pent.) berisi korma, maka beliau berkata kepadanya : “Bershadaqahlah engkau
dengan ini.”, ia berkata : “(Apakah) diberikan kepada orang lebih fakir dari kami?, tidak ada
antara dua bukit Madinah keluarga ya ng lebih fakir dari kami.” Maka tertawalah Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam hingga nampak gigi taring beliau kemudian beliau
berkata : “Pergilah dan beri makan keluargamu dengannya.”

2

Tambahan dalam riwayat Al-Bukhary.
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14. Beberapa Kesalahan Dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan.
 Me nentuka n masuk nya bula n Ramadha n de ngan menggunakan ilmu fa lak ata u ilmu hisab.
Hal ini tentunya me rupakan kesa laha n ya ng sanga t besa r dan be rtolak belaka ng denga n AlQur`an dan Sunnah Ra sululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam.
Alla h ‘Azza wa Jalla menegaska n da lam sura t A l-Baqaroh ayat 185 :

' &% $ +*() 1 -/ < * =  &$
“Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa.”
Dan juga da ri hadits Abdullah bin ‘Uma r radhiyallahu ‘anhuma riwa ya t Al-Buk hary dan Muslim
da n hadits Abu Hura irah radhiyallahu ‘anhuma ri wa ya t Al-Bukhary dan Muslim, Nabi
shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam :
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“Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya dan apabila
bulan tertutup atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh.”
Dalam a ya t dan hadits di a ta s sanga tla h je las me nunjukkan bahwa masuknya Ramadha n
te rka it de ngan me liha t a tau menyaksikan hilal dan tidak dika itkan dengan menghitung,
menghisab dan ya ng la innya .
 Mempe rcepa t makan sahur
Hal ini tentunya be rtentangan denga n sunna h Rasululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa
sallam yang be liau mengakhirkan sahurnya sebaga imana yang tela h be rla lu penje lasannya .
 Me njadikan tanda imsak seba gai ba tasa n wak tu sa hur
Se ring te rdenga r di bula n Ramadhan tanda -tanda imsak sepe rti sua ra sirine , sua ra rekaman
a yam be rkokok, sua ra beduk dan la in-la innya , yang dipe rdenga rka n sekita r se pe rempa t jam
sebe lum a dzan. Te ntunya hal ini me rupakan kesa lahan ya ng sa nga t be sa r da n bid’ah sesa t
lagi be rtolak be lakang dengan tuntuna n Al-Qur`an dan Sunnah Ra sululla h shollallahu ‘alaihi
wa ‘ala alihi wa sallam ya ng mulia .
Alla h Subhanahu wa Ta’ala menya takan da lam surah A l-Baqaroh ayat 187 :
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“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari bena ng hitam
yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”
Dan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam menya taka n da lam hadits Abdullah bin
‘Uma r riwa ya t Al-Buk hary dan Muslim :

 7-% /   T A%   > &] N(7\  +=  /-/ $ E  / DTS  
“Sesungguhnya Bilal adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai kalian
mendengar seruan adzan Ibnu Ummi Maktum.”
Aya t da n hadits di a tas menunjukkan ba hwa ba ta san da n akhir maka n sahur a dala h adza n
kedua yaitu adza n untuk sholat subuh. Inilah seha rusnya ya ng dipe gang ole h kaum muslimin
ya itu menjadikan wak tu a dzan subuh sebaga i ba tasan te rak hir makan sa hur da n
meninggalka n ta nda imsak yang tidak pe rnah dikena l oleh Rasululla h shollallahu ‘alaihi wa ‘ala
alihi wa sallam dan pa ra saha ba tnya.
 Me la fadzkan nia t puasa ke tika makan sa hur
Dan in juga me rupakan pe rka ra yang sa lah ka re na waktu nia t tidak dik hususkan pa da makan
sa hur sa ja, ba hkan be rmula da ri te rbe namnya ma taha ri sampa i te rbitnya fa ja r se baga imana
yang te lah kami je laskan. Dan mela fadzka n nia t juga pe rka ra ba ru da lam agama ini yang tidak
pe rnah dicontohka n oleh Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam da n pa ra
sa haba tnya .
 Me ningga lkan be rkum ur dan menghirup a ir ketika be rwudhu`
Ini juga me rupakan kesa lahan ya ng banyak te rjadi di kala ngan kaum muslimin. Me reka
menga nggap bahwa be rkumur-kumur dan me nghirup a ir me rupakan pemba ta l puasa pa daha l
be rk umur-kumur dan me nghirup a ir me rupakan pe rka ra yang disunnahkan da lam sya ri’a t
Islam sebaga imana ya ng te lah dije laskan.
 Anggapan tidak bolehnya mene lan ludah
Hal ini juga kada ng kita dapa ti pada kaum muslimin se hingga kita kada ng mendapa ti
seba hagian kaum muslimin yang ba nyak me ludah pada saa t puasa . Tidakkah diragukan ba hwa
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ha l ini me rupakan sika p be rlebiha n da n membe ra tkan diri ta npa dilandasi dengan tuntuna n
yang be na r dalam sya ri’a t Islam.
 Me ngakhirkan buka puasa
Ini juga kesa la han yang banyak te rja di di ka langan kaum muslimin padaha l tuntuna n
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam sa nga tlah je las akan sunnahnya
mempe rcepa t buka puasa seba gaimana yang te lah kam i je laskan.
 Me ngha biska n wak tu di bulan ramadha n untuk pe rka ra yang sia-sia dan tidak be rma nfaa t.
 Pe rasaa n ra gu mencicipi makana n, padaha l hal te rsebut ada lah bole h sepa nja ng menja ga
ja ngan sampa i mene lan makanan te rsebut seba gaimana te rda hulu kete ranga nnya.
 Me nyibukkan diri de ngan peke rjaan-peke rjaa n rumah ta ngga sehingga me la laika nnya da ri
ibada h di bulan Ramadhan khususnya pada sepuluh ha ri te rakhir.
 Memba ya r fidyah sebe lum meningga lkan puasanya . Seperti wanita hamil 6 bula n ya ng tidak
akan be rpuasa di bulan Ramadha n, la lu ia memba ya r fidyah untuk 30 ha ri se belum Ramadha n
a tau di a wa l Ramadhan. Tentunya ini adalah pe rka ra yang sa lah ka rena ke wa jiba n membaya r
fidya h dibe bankan a tasnya apabila ia te lah meninggalkan puasa.
Demik ian tuntunan ringkas ini, mudah-muda han bisa me njadi bekal untuk kita semua da lam
menja la ni ibadah pua sa Ramadha n ya ng agung dan mulia. Wallahu Ta’ala A’lam.
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