
Risalah Puasa 
Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan meminta 
ampun kepada-Nya; dan kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa kami 
dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, 
maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang 
disesatkan-Nya maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku 
bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.  

 
Amma ba‟du: Sesungguhnya Allah telah memberikan kurnia kepada segenap 
hamba-Nya berupa musim-musim yang penuh dengan kebajikan; pada musim-
musim itu kebajikan dilipat gandakan, dosa-dosa dihapus dan derajat (di sisi-
Nya) ditinggikan. Jiwa kaum beriman serentak menghadap kepada Tuhannya. 
Maka beruntunglah orang yang mensucikannya dan sia-sialah orang yang 
menodainya. Dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia hanya agar mereka 
semata-mata beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya: 

 

 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah 
kepada-Ku.” (Al-Dzariyat: 56).  

 
Di antara ibadah yang sangat mulia yang telah Dia wajibkan terhadap hamba-
hamba-Nya adalah shaum (puasa). Allah telah berfirman, 

 

  
“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Al-Baqarah: 183)  
Dan Allah pun memotivasi agar mereka berpuasa, seraya berfirman, 

 

  
“Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 184) 
Dan Allah menghimbau kepada mereka semua untuk berterima kasih 
(bersyukur) kepada-Nya atas diwajibkannya puasa kepada mereka, seraya 
berfirman, 
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“Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah: 185)  
Allah menganjurkan berpuasa kepada mereka, bahkan menjadikannya ringan 
bagi mereka agar jiwa mereka tidak merasa berat dalam meninggalkan 
kebiasaan-kebiasaannya dan menjauhi tradisi-tradisi kesehariannya. Dia 
berfirman, 

 

 

 “Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu.” (Al-Baqarah: 184). Dan Allah 
berbelas kasih kepada mereka serta menjauhkan mereka dari kesulitan dan hal 
yang membahayakan, seraya berfirman, 

 

  

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang di dalam 
perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari 
yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Al-Baqarah: 184)  

 
Maka tidaklah hairanlah, jika hati kaum mukminin secara serius menghadap 
kepada Allah Yang Maha Penyayang pada bulan Ramadhan ini, dengan penuh 
rasa takut kepada-Nya lagi penuh harapan akan pahala dan kemenangan yang 
agung dari-Nya. Oleh karena nilai ibadah puasa ini sangat besar, maka setiap 
muslim wajib mempelajari hukum-hukum yang ber-kaitan dengan bulan puasa 
Ramadhan, agar ia mengetahui apa yang wajib untuk ia lakukan dan yang 
haram untuk ia hindari serta apa yang mubah hingga dirinya tidak merasa 
kesulitan dengan sebab meninggalkannya. 
  

Definisi, Hukum, Keutamaan dan Faedah Puasa 
 

Definisi Puasa 
Shaum (puasa) secara bahasa bermakna imsâk (menahan);  
dan secara syar‟i bermakna: Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat 
membatalkan mulai terbitnya fajar shubuh hingga terbenamnya matahari yang 
disertai dengan niat.  

 
Hukum Puasa 
Segenap umat Islam sepakat bahwa puasa di bulan Ramadhan itu hukumnya 
fardhu (wajib).  

 
Dalil dari Al-Qur‟an adalah firman Allah: 

  
“Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.” (Al-
Baqarah: 183) 



 
Dalil dari hadits (sunnah) adalah sabda Rasulullah: 

 

  

“Islam dibangun di atas lima perkara, –disebutkan di antaranya– puasa bulan 
Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari). 

 
Barangsiapa yang tidak berpuasa (ifthar) sekalipun satu hari di siang Ramadhan 
tanpa uzur (alasan yang dibenarkan syara‟) maka ia telah melakukan satu dosa 
besar. Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam telah bersabda tentang mimpi 
yang pernah ia saksikan: 

  

  

 . 
“Sampai ketika aku berada di tengah gunung, tiba-tiba terdengar suara-suara 
yang sangat keras. Maka aku bertanya, “Suara apa ini?” Mereka menjawab, “Ini 
adalah teriakan penghuni neraka.” Kemudian dia (Jibril) membawaku pergi, 
tiba-tiba aku telah berada di hadapan suatu kaum yang digantung dengan kaki 
di atas dan sudut mulut mereka terkoyak, dari sudut mulut mereka bercucuran 
darah. Maka aku bertanya, “Siapa mereka?” Jibril menjawab, “Mereka adalah 
orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya.” (Shahihut Targhib 
wat Tarhib: 1/420) 

 
Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, “Sudah menjadi ketetapan bagi 
kaum muslimin, bahwa barangsiapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur 
(syar‟i) maka ia lebih buruk dari pada pezina dan pecandu @penagih arak @ 
khamar, bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindiq 
dan menyimpang dari agama.” 

 
Kelebihan/Keutamaan Puasa 

 
Keutamaan puasa itu sangat besar. Di antara hadits shahih yang menerangkan 
keutamaannya adalah bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah bagi diri-
Nya, dan bahwasanya Dia-lah yang langsung memberikan pahalanya, dengan 
melipatgandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. 
Hadits menyebutkan: 

 

 

“Kecuali puasa, karena puasa adalah milik (bagi)-Ku dan Aku yang memberikan 
pahalanya.” (HR. Al-Bukhari). 

 



Dan sesungguhnya puasa itu tiada tandingannya, do‟a orang yang berpuasa 
tidak ditolak, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu apabila 
ia berbuka puasa ia gembira karenanya, dan apabila ia bertemu dengan 
Tuhannya ia bahagia karena puasanya, puasa dapat memberikan syafa‟at pada 
hari Kiamat kepada orang yang berpuasa, dimana ia akan berkata, “Wahai 
Rabbku, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat di siang hari, 
maka izinkanlah aku memberikan syafa‟at kepadanya”, dan sesungguhnya bau 
mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya 
minyak kasturi, puasa adalah perisai dan benteng yang paling kuat (yang 
mencegah) dari api neraka, dan barangsiapa yang berpuasa satu hari fi 
sabilillah niscaya Allah menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh tujuh puluh 
tahun perjalanan, dan barangsiapa berpuasa satu hari karena semata 
mengharap keridhaan Allah dan ia mati dalam keadaan berpuasa, niscaya ia 
akan masuk surga, di surga itu ada pintu yang disebut Rayyan, darinya orang-
orang yang berpuasa masuk (surga) dan tidak seorang pun masuk lewat pintu 
itu selain mereka. 

 
Sesungguhnya Ramadhan merupakan rukun Islam, Al-Qur‟an diturunkan di 
dalam bulan ini dan pada bulan ini pula terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik 
dari pada seribu bulan. Apabila bulan Ramadhan tiba pintu-pintu surga dibuka, 
pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Puasa di bulan 
Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan penuh. 

 
Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala 
dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, dan Allah 
mempunyai banyak orang-orang yang dibebaskan (dari neraka) pada setiap 
berbuka.  

 
Faedah Puasa 

 
Puasa mengandung banyak hikmah dan faedah yang berkisar pada ketaqwaan 
yang disebutkan oleh Allah subhanahu wata'aala di dalam firman-Nya: “agar 
kamu bertaqwa.” Penjelasannya adalah: Sesungguhnya apabila nafsu dapat 
menahan dirinya dari perbuatan halal karena mendambakan keridhaan Allah 
subhanahu wata'aala dan takut hukuman-Nya, maka sudah pasti tunduk untuk 
menahan diri dari yang haram. 

 
Sesungguhnya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar pancaindera yang 
lain terhalangi, dan apabila perutnya kenyang, maka akan laparlah lisan, mata, 
tangan dan kemaluannya (nafsu seksnya). Jadi, puasa itu dapat mematahkan 
rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat dan menjaga anggota tubuh. 

 
Sesungguhnya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, 
maka ia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir, maka akan 
timbullah rasa belas kasihan; karena sebagaimana pepatah mengatakan, “orang 
yang naik kendaraan itu tidak akan mengetahui sengsaranya pejalan kaki 



kecuali apabila ia jalan kaki.” 
 

Sesungguhnya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemahuan 
menghindarkan dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan, karena di waktu 
berpuasa kita dapat memaksa tabi‟at kita dan menyapih nafsu dari kebiasaan-
kebiasaannya. 

 
Puasa juga membiasakan kita berdisiplin dan tepat waktu, yang mampu 
mengawal ramai orang jikalau mereka berakal. 

 
Puasa juga menampakkan prinsip kesatuan kaum muslimin, dimana segenap 
umat berpuasa dan berhari raya bersama pada bulan yang sama. 

 
Di dalam berpuasa juga terdapat kesempatan yang sangat berharga bagi para 
pendakwah untuk menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wata'aala dimana 
pada bulan ini hati mereka cenderung ke masjid-masjid. Di antara mereka ada 
yang masuk masjid merupakan yang pertama kali, dan ada pula yang sudah 
lama tidak masuk masjid; mereka sedang berada di dalam suatu kerinduan yang 
sangat jarang terjadi. Maka peluang ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh 
para da‟i untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati mereka dan 
menyampaikan nasihat-nasihat yang sesuai serta ceramah-ceramah yang 
bermanfaat yang disertai dengan tolong-menolong dalam kebajikan dan 
ketaqwaan. Namun, hendaknya da‟i jangan terlalu disibukkan mengurusi orang 
lain hingga lupa dirinya sendiri hingga seperti lilin, menerangi orang dan 
membiarkan dirinya terbakar. 

 
Etika Puasa dan Beberapa Hal yang Selayaknya Dilakukan di Bulan Ramadhan 

 
Diantara Etika puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, yang di 
antaranya adalah: 

 
1· Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan mengakhirkannya hingga di 
pengujung waktunya. Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam bersabda, 

. 

 “Makan sahurlah kamu, karena sahur itu mengandung berkah.” [Diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari, Al-Fath, 4/139] 

 
Jadi, sahur adalah makanan yang penuh dengan barakah dan sekaligus 
menyelisihi kebiasaan Ahlul Kitab. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah 
kurma. [Diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 2345, disebutkan dalam Shahihut 
Targhib, 1/448] 

 
2· Segera berbuka (bila telah sampai waktunya), karena Rasulullah Shallallahu 
„alaihi wasallam bersabda, 



 . 

“Orang-orang akan senantiasa mendapat kebajikan selagi mereka segera 
berbuka.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Fath, 4/198] 

 
Dan ifthar (berbuka) dengan memakan beberapa buah ruthab (kurma basah) 
sebagaimana disebutkan di dalam hadits Anas radhiyallah „anhu ia menuturkan, 
“Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam itu biasanya berbuka sebelum 
melakukan shalat dengan makan beberapa ruthab, dan jika tidak ada ruthab 
maka kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk 
beberapa teguk air minum. [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/79 dan lainnya, ia 
mengatakan: Hadits hasan gharib. Ia men-shahih-kannya dalam Al-Irwa‟ dengan 
no. 922] 
Dan sesudah ifthar hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan 
dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu „anhu bahwasanya Nabi Shallallahu „alaihi 
wasallam apabila telah berbuka mengucapkan: 

 

 . 

„Telah hilang dahaga, urat-urat pun menjadi basah dan pahala pun telah pasti 
diraih – insya Allah.” [Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2/765. Isnadnya dihasankan 
oleh Ad-Daruquthni, 2/185] 

 
3· Menghindari rafats, ( buat maksiat ) karena Rasulullah Shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda, 

 

..  .. 
“.. Apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia 
berbuat rafats ...” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Fath, no. 1904] 

 
Rafats adalah jatuh di dalam perbuatan maksiat. Nabi Shallallahu „alaihi 
wasallam juga bersabda, 

 

   

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, 
maka Allah tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makanan dan 
minumannya (berpuasa).” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Fath, no. 1903] 

 
Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram, 
seperti mencarut, perkataan keji dan dusta, karena perbuatan haram tersebut 
dapat menghapus seluruh pahala puasanya; Rasulullah Shallallahu „alaihi 
wasallam telah bersabda, 



 

 . 

“Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa pun dari 
puasanya selain rasa lapar belaka.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/539, 
disebut-kan dalam Shahihut Targhib, 1/453] 

 
4· Dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan 
mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan menonton TV, film-film drama, 
pertandingan, sembang  yang tidak berguna, merempit, berasak-asakan di 
lorong-lorong bazar ramadan, menjadi bulan tidur di siang hari agar tidak 
merasa lapar yang menyebabkan terabaikannya shalat wajib dan shalat 
berjama‟ah; kemudian di malam hari yang ada hanya senda-gurau dan 
tengggelam di dalam lembah nafsu syahwat, bahkan sebagian mereka ada yang 
menyambut bulan suci Ramadhan dengan keluh-kesah karena akan kehilangan 
berbagai kelazatan, dan sebagian lagi ada yang bepergian di bulan Ramadhan 
ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati hiburan!!  

 
Dan yang lebih malang lagi adalah banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, 
seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan tabarruj (perhiasan 
dan dandanan kecantikan) dan wangian, bahkan Baitullah Makkah pun tidak 
luput dari bencana ini. 

 
5· Hendaknya tidak berteriak-teriak, karena Rasulullah Shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda, 

 

 . 

“Dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah 
ia (orang sedang berpuasa) mengatakan, “Aku sedang berpuasa, aku sedang 
berpuasa.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Fath, no. 1894] 

 
Yang pertama (ungkapan: Aku sedang berpuasa) sebagai teguran bagi dirinya 
sendiri dan yang kedua sebagai teguran bagi lawannya. Maka wajib (bagi kita) 
mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan.  

 
6· Tidak terlalu banyak makan, karena hadits mengatakan, 

 

 … 

“Tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya 
….” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, no. 2380, ia mengatakan: Hadits hasan 
shahih] 
Hanyalah orang yang berakal yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk 
makan, dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu dan seburuk-buruknya 
adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam 



pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu 
di rumah dan para pembantu sampai membuat mereka lalai beribadah, bahkan 
wang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar 
daripada biasanya, dengan demikian bulan puasa menjadi bulan memupuk 
lemak dan berbagai penyakit pencernaan, makan bagaikan orang yang tidak 
pernah makan dan minum seperti orang yang tidak pernah minum, lalu apabila 
bangkit untuk salat tarawih kemalasan pun menyelimutinya, sampai ada 
sebagian mereka yang meninggalkan shalat tarawih pada raka‟at yang pertama. 

 
7· Mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan dan akhlak.  

 
Di dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
radhiyallahu „anhu ia berkata: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam itu 
adalah manusia yang paling dermawan (dengan kebaikan), dan lebih dermawan 
lagi apabila dibulan Ramadhan ketika beliau ditemui oleh Jibril; Jibril biasanya 
menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadhan, di situlah Jibril 
mentadaruskan Al-Qur‟an kepada beliau. Sungguh, Rasulullah lebih dermawan 
dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang.” [Diriwayatkan oleh Al-
Bukhari, Al-Fath, no. 6] 
  
Puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan 
pelakunya masuk surga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah: 

  

 . 

“Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam, 
dan bagian dalam tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang 
memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa 
(Ramadhan dengan puasa enam hari Syawal. pent) dan shalat di malam hari di 
waktu manusia sedang istirahat.” [Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/343 dan Ibnu 
Majah no. 2137. Dalam komentarnya Al-Albani mengatakan: Isnadnya hasan li 
ghairihi] 

 
Dan sabda beliau Shallallahu „alaihi wasallam: 

 

  . 

“Barangsiapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka ia 
memperoleh sebesar pahalanya dengan tidak berkurang sedikitpun pahala 
orang yang berpuasa itu.” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 3/171, disebut-kan 
dalam Shahihut Targhib, 1/451] 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Yang dimaksud memberinya 
makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang itu kenyang.” [Al-Ikhtibarat 
Al-Fiqhiyyah, h. 109] 



 Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin dari pada 
diri mereka sendiri dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka 
miliki kepada mereka, seperti Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin 
Hanbal dan lain-lain. Adapun Abdullah bin Umar, ia tidak berbuka puasa kecuali 
bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. 

 
Beberapa Hal yang Selayaknya Dikerjakan di Bulan Suci ini 

 
1· Mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah, segera bertaubat dan 
berinabah (kembali) kepada Allah, bergembira karena datangnya bulan 
Ramadhan, mengerjakan puasa secara baik, khusyu‟ di dalam menjalankan 
shalat tarawih, tidak merasa jenuh pada sepuluh hari kedua, dan berupaya 
maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, menamatkan bacaan Al-Qur‟an 
secara berkesinambungan dengan disertai tangisan dan penghayatan, umrah di 
bulan suci Ramadhan yang sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji, 
bersedekah yang dilipatgandakan pahala-nya dan i‟tikaf sangat dianjurkan. 

 
2· Tidak mengapa anda mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci 
Ramadhan, karena Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam memberitakan 
dengan penuh gembira kepada para shahabatnya akan kedatangan bulan suci 
Ramadhan dan menghimbau mereka untuk memeliharanya. Diriwayatkan dari 
Abu Hurairah radhiyallahu „anhu ia menuturkan: Rasulullah Shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda, 

 

  

  

. 

“Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, 
Allah telah mewajibkan kamu berpuasa Ramadhan, pada bulan ini pintu-pintu 
langit dibuka dan pintu-pintu Jahannam ditutup, tangan-tangan setan 
dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 
seribu bulan, maka barangsiapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-
benar telah dijauhkan.” [Diriwayatkan oleh An-Nasa‟i, 4/129, disebutkan dalam 
Shahihut Targhib, 1/490] 

 
Beberapa hukum berpuasa 

 
· · Di antara puasa itu ada yang harus dilakukan secara berkesinambungan 
(bersambungan) seperti puasa bulan Ramadhan, puasa kafarat (tebusan) 
pembunuhan yang tidak disengaja, puasa kafarat zhihar, puasa kafarat 
persetubuhan di siang Ramadhan, dan jika seseorang bernadzar akan berpuasa 
berurutan. 



 
· · Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan dengan berurutan, seperti 
mengqadha‟ (mengganti) puasa Ramadhan, puasa sepuluh hari bagi orang yang 
tidak mampu membayar hadyu , puasa tebusan sumpah (menurut jumhur 
ulama), puasa tebusan karena melanggar larangan ihram (menurut pendapat 
yang kuat) dan begitu juga puasa nadzar umum bagi orang yang tidak berniat 
berurutan. 

 
· · Puasa sunnah itu dapat menutup kekurangan puasa wajib. Sebagai contoh 
adalah puasa „Asyura‟, puasa Arafah, puasa pada hari-hari malam cerah 
(tanggal 13,14 dan 15), puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal 
dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan Sya‟ban. 

 
· · Ada larangan mengkhususkan hari Jum‟at saja sebagai hari puasa 
[Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Fath, no. 1985] dan mengkhususkan hari 
Sabtu saja selain puasa wajib. [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/111 dan 
dihasankan]  
Maksudnya adalah mengkhususkan hari tersebut tanpa ada sebab. Dilarang pula 
puasa sepanjang tahun dan melakukan wishal di dalam berpuasa, yaitu 
berpuasa dua hari atau lebih tanpa diselangi dengan berbuka puasa. 

 
· · Haram hukumnya puasa pada kedua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul „Adha) dan 
puasa pada hari-hari tasyriq, yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 di bulan Dzul 
Hijjah, karena pada hari-hari tersebut merupakan hari makan-makan dan 
minum serta dzikir kepada Allah; namun bagi orang yang tidak mampu 
membayar hadyu (menyembelih seekor domba) melakukan puasa di Mina pada 
hari-hari itu. 

 
Penetapan Masuknya Bulan Suci Ramadhan 
· · Masuknya bulan Ramdhan itu dapat dipastikan dengan melihat terbitnya 
bulan, atau dengan menggenapkan bulan Sya‟ban menjadi 30 hari. Maka wajib 
berpuasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadhan atau 
sampai berita kepadanya dari seseorang yang dipercaya tentang masuknya 
bulan Ramadhan. 

 

 

“Berpuasalah kamu bila melihatnya dan berhari raya lah bila melihatnya.” 
Maka apabila ada seorang muslim berakal yang dapat dipercaya dengan 
keamanahan dan kejujurannya yang memberitakan bahwa ia telah melihat 
bulan hilal Ramadhan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dijadikan 
pegangan. 

 
Siapa Yang Wajib Berpuasa di Bulan Ramadhan ? 

 



1· Puasa itu diwajibkan atas setiap muslim yang aqil baligh, muqim lagi mampu 
serta selamat dari penghalang, seperti haidh dan nifas. 

 
2· Tanda baligh itu dapat diketahui dengan salah satu dari tiga cirinya, yaitu 
keluar mani (sperma atau ovum) karena mimpi atau lainnya, tumbuhnya 
rambut pada seputar kemaluan dan berumur genap 15 tahun. Ada tanda 
keempat, yaitu bagi wanita adalah haidh (menstruasi). Maka wanita yang sudah 
haidh wajib berpuasa sekalipun di bawah umur 10 tahun. 

 
3· Anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai usia 7 tahun bila 
memungkinkan (mampu); dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila 
sudah mencapai usia 10 tahun lalu tidak berpuasa, maka anak itu dihardik, 
sebagaimana membiasakannya shalat. [Lihat Al-Mughni, 3/90] 

 
Dan anak yang berpuasa tetap mendapat pahala, begitu pula kedua orang 
tuanya mendapat pahala pendidikan dan pengarahan yang mereka berikan 
kepada anaknya. Ar-Rubayyi‟ binti Mua‟awwidz radhiyallahu „anha, menuturkan 
tentang puasa Asyura‟ di kala puasa itu diwajibkan: “Kami membiasakan anak-
anak kami berpuasa dan kami berikan kepada mereka mainan dari kapas; dan 
apabila salah seorang di antara mereka yang menangis karena minta makan, 
maka kami beri mereka kapas mainan itu hingga sampai waktu berbuka.” 
[Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Fath, no. 1960] 

 
4· Sebagian orang ada yang lalai di dalam membiasakan anak-anaknya ber-
puasa, sehingga ada di antara anak yang bersemangat untuk berpuasa dan 
mampu melakukannya, namun karena ibubapanya berdalih sayang dan kasihan, 
mereka suruh anaknya berbuka (tidak berpuasa). Mereka tidak mengerti bahwa 
rasa kasihan yang sebenarnya itu adalah dengan membiasakan anak berpuasa. 
Allah subhanahu wata'aala berfirman, 

 

  

 

 “Wahai orang-orang beriman, pelihara-lah diri kamu dan keluarga kamu dari 
api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” (At-Tahrim: 6). 

 
Dan seharusnya puasa anak kita pada awal masa balighnya mendapat perhatian 
kita, karena boleh jadi ia berpuasa di saat haidh karena malu, lalu nanti ia 
tidak meng-qadha‟ (mengganti)nya. 

 
5· Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi baligh, atau 
orang yang gila sedar kembali di siang hari Ramadhan, maka ia wajib menahan 



diri (dari makan dan minum) sepanjang sisa hari itu, karena mereka telah 
menjadi orang-orang yang berkewajipan melakukan puasa, dan mereka tidak 
berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya, karena pada hari-hari 
sebelumnya itu mereka belum menjadi orang yang kewajipan berpuasa. 

 
6· Orang yang gila (hilang akal) itu tidak kena beban taklif. Dan jika seseorang 
kadang-kadang gila (hilang akalnya) dan kadang-kadang ia sadar, maka ia wajib 
berpuasa di waktu sadarnya saja. Dan jika ia gila di siang harinya, maka 
puasanya tidak batal, sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau 
lainnya juga tidak batal), karena ia telah berniat puasa di saat ia sedar 
(berakal) [Majalis Syahr Ramadhan, Ibnu Utsaimin, h. 28]; dan demikian pula 
hukumnya orang yang berpenyakit ayan. 

 
7· Barangsiapa meninggal dunia di tengah-tengah bulan Ramadhan, maka ia 
beserta para walinya tidak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hari 
puasanya. · Barangsiapa yang tidak mengetahui (karena bodoh) kewajiban 
puasa Ramadhan, atau tidak tahu bahwa makan atau bersetubuh di siang 
Ramadhan itu haram, maka menurut jumhur ulama, ia dimaklumi (dimaafkan) 
karena yang serupa dengannya juga dimaklumi, seperti orang yang baru masuk 
Islam, orang muslim yang berada di negeri perang dan seperti orang yang hidup 
di tengah-tengah orang kafir. Ada-pun seorang muslim yang hidup di tengah-
tengah kaum muslimin dan tidak ada kesulitan baginya untuk ber-tanya dan 
belajar, maka orang itu tidak dimaklumi. 

 

SEKIAN TERIMA KASIH 


