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KITAB FIQIH RAMADHAN 
Bab Puasa Ramadhan 

 

 

1. Penetapan Bulan Ramadhan  

1.1. Melihat Hilal Bulan Ramadhan 

Diriwayatkan dari ibnu „Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda; 

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya 

(hilal Syawwal) maka berbukalah, apabila mendung menghalangi kalian, maka 

perkirakanlah.” (HR. Bukhari : 1900, Muslim : 1080)  

1.2. Menyempurnakan Bulan Sya’ban Menjadi 30 Hari 

 Hai ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar bahwasanya Nabi bersabda; 

 “Satu bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Jika 

mendung menghalangi kalian, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari.”  

(HR. Bukhari : 1907)  

Catatan : 

 Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya bukan dengan 

perhitungan falak, maka menetapkan keluarnya hilal dengan hisab tidak dibenarkan. 

Hal ini berdasarkan hadits ibnu „Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda; 

“Berpuasalah kalian kerena telah melihatnya (bulan) dan berbukalah kalian karena 

telah melihatnya pula. Dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka 

hitunglah bulan (Sya‟ban) menjadi 30 hari.” (Muttafaq ‘Alaih) 

 Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, maka janganlah ia berpuasa hingga 

manusia yang lainnya berpuasa. Begitu pula janganlah ia berbuka hingga manusia 

mereka berbuka. 

Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi telah bersabda; 

“Waktu puasa adalah hari dimana kalian berpuasa, waktu berbuka („Idul Fithri) 

adalah dihari kalian semua berbuka, dan „Idul Adha ialah hari dimana kalian 

berkurban.” (HR. Tirmidzi Juz 3 No. 697) 

Imam Tirmidzi mengatakan; 

“Menurut sebagian ahli ilmi, maksud hadits ini adalah kita berpuasa dan berbuka 

bersama-sama dengan jama‟ah orang banyak.” 

 Jika seorang yang adil dan dipercaya (baik itu seorang laki-laki maupun seorang 

wanita) melihat hilal Ramadhan, maka beritanya diamalkan menurut pendapat 

kebanyakan para ulama‟.     

Dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu „Umar, beliau berkata; 

“Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, lalu aku mengabarkan kepada 

Rasulullah bahwa aku melihatnya, kamudian beliau berpuasa dan memerintahkan yang 

lain untuk berpuasa.” (HR. Abu Dawud : 2242, dengan sanad yang shahih) 

 Adapun hilal untuk menetapkan bulan Syawwal, maka penetapan tersebut tidak bisa 

diterima kecuali dengan persaksian dua orang yang adil. Ini adalah pendapat 

kebanyakan para ulama‟, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah;  

“Lalu jika ada dua orang saksi yang memberikan persaksian (bahwa ada hilal), maka 

hendaklah kami berpuasa dan berbuka.”  

(HR. An-Nasa’i, Ahmad, dengan sanad yang shahih)  

 Jika hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka hilal tersebut berlaku bagi negeri lain 

yang tempat keluar hilalnya bersamaan. Inilah pendapat yang paling mapan diantara 

berbagai pendapat ulama‟ dan inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah. 
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 Jika seorang muslim berpuasa di suatu negara, lalu dia bepergian ke negara lain maka 

hukum puasa dan berbukanya adalah hukum negara saat dia pindah. Dia berbuka 

bersama mereka jika mereka berbuka. Tetapi jika dia hanya berpuasa kurang dari dua 

puluh sembilan hari maka dia wajib mengganti satu hari setelah Idul Fitri. Seandainya 

dia berpuasa lebih dari tiga puluh hari maka dia tidak berbuka kecuali bersama mereka. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtashar 

fiqih Islaminya. 

 

2. Yang diperbolehkan untuk berbuka  

2.1. Orang yang sakit 

Sakit dibagi menjadi 3 Macam : 

2.1.1. Sakit Ringan : yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh terhadap puasa, 

demikian pula berbuka tidak memberikan keringan kepadanya. Seperti; flu yang ringan, 

pusing yang ringan, sakit gigi, dsb. Dalam kondisi seperti ini seorang tidak 

diperbolehkan berbuka karenanya. 

2.1.2. Sakit Ringan yang Bertambah Parah : Yaitu yang awalnya ringan kemudian 

bertambah parah atau terlambat sembuh dan seorang merasa berat untuk berpuasa, akan 

tetapi puasa tersebut tidak berdampak negatif terhadap kesembuhan. Dalam kondisi 

seperti ini seorang dianjurkan untuk berbuka karenanya. 

2.1.3. Sakit Berat : Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa berat melakukan 

puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk terhadap seseorang bahkan bias 

mengantarkan kepada kematiannya. Dalam kondisi seperti ini seorang diwjibkan 

berbuka karenanya, dan haram untuk berpuasa. 

2.2. Orang yang safar 

Dalil bolehnya orang yang sakit dan orang yang safar untuk tidak puasa, adalah firman 

Allah; 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya 

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”  

(QS. Al-Baqarah : 185) 

Catatan : 

 Manakah yang lebih utama –dalam keadaan safar- puasa atau berbuka. 

Masalah ini dapat dipertimbangkan dengan melihat 3(tiga) keadaan seorang yang 

melakukan safar; 

1. Safar yang dilakukan membuatnya berat untuk melakukan puasa dan 

menghalanginya untuk melakukan kebaikan, ketika itu berbuka lebih baik bagi 

dirinya. 

Diantara dalilnya adalah hadits Jabir, ia berkata; 

“Suatu ketika Rasulullah berada dalam peerjalanan,lalu beliau melihat 

sekelompok orang yang berdesakan dan orang yang sedang diteduhi, lalu beliau 

bertanya, „Apa yang terjadi dengannya?‟ mereka menjawab, „Ia sedang 

berpuasa.‟ Kemudian Ralulullah bersabda, „Bukan termasuk kebaikan 

(baginya), berpuasa didalam perjalanan.”  

(HR. Bukhari 1946, Muslim : 1115) 

2. Safar yang dilakukan tidak membuatnya merasa berat untuk berpuasa dan tidak 

menghanginya untuk melakukan kebaikan, maka berpuasa lebih bik baginya 

daripada berbuka. 

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah; 

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”  

(QS. Al-Baqarah : 184)  
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3. Safar yang dilakukan membuatnya merasa berat untuk berpuasa dan dapat 

menyebabkan kematian. Ketika itu ia wajib berbuka dan haram hukumnya 

berpuasa. 

Hal ini seperti disebutkan dalam hadits Jabir; 

“Bahwasanya Rasulullah keluar menuju Makkah ketika fathu Makkah pada 

bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Kura‟ al-Ghamim 

sementara orang-orang ikut berpuasa, kemudian beliau meminta diambilkan 

segelas air dan mengangkatnya sehingga semua orang melihatnya, lalu beliau 

meminumnya. Setelah itu dikatakan kepada beliau bahwa sebagian orang tetap 

berpuasa, maka Rasulullah bersabda, „Mereka adalah orang-orang yang 

melakukan maksiat, mereka orang yang melakukan maksiat.‟”  

(HR. Muslim : 1114) 

 Jika seorang pulang dari safar –dan ia dalam keadaan berbuka-, lalu mendapati 

isterinya sedang telah suci dari haidh, nifas, atau sembuh dari sakitnya –sementara 

isterinya dalam keadaan berbuka, maka diperperbolehkan baginya untuk menggauli 

isterinya, tanpa ada kewajiban membayar kafarah.  

(Al-Umm karya Imam Syafi’I dan Al-Mudawwanah) 

2.3. Orang yang sudah tua 

Sebagaimana firman Allah; 

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan (jika mereka tidak berpuasa) 

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

2.4. Wanita yang hamil 

2.5. Wanita yang menyusui 

Wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa atau 

khawatir akan anak-anaknya bila mereka berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berbuka 

dan wajib atas mereka untuk membayar fidyah, tyetapi mereka tidak wajib mengqadha‟. 

Berdasarkan riwayat dari Ibnu „Abbas, dia berkata; 

“Jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu juga wanita yang menyusui khawatir 

akan anaknya disaat bulan Ramadhan, maka boleh bagi mereka berdua untuk berbuka, 

kemudian memberi makan orang miskin setiap hari dari hari-hari yang ia tinggalkan dan 

tidak wajib atas mereka mengqadha‟ puasa.”  

(Shahih: Syaikh Al-Albani menyandarkan dalam Irwa-ul Ghalil (IV/19) kepada Ath-

Thabrani (no. 2758) dan ia berkata sanadnya shahih sesuai dengan syarat muslim.  

Juga riwayat dari Nafi‟, ia berkata; 

“Salah seorang puteri dari Ibnu „Umar menjadi isteri salah seorang laki-laki Quraisy, dan di 

saat Ramadhan ia sedang hamil, kemudian ia kehausan, maka Ibnu „Umar memerintahkan 

untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari (yang ditinggalkan).”  

(HR. Daraquthni II / 207, no. 15) 

 

Catatan : 

Ukuran fidyah bagi orang yang sudah tua, wanita yang sedang hamil, dan wanita 

menyusui adalah sebanyak setengah sha‟. Yaitu satu porsi makanan siap makan atau 

1,5 kg bahan makanan pokok. Ini adalah pendapat Al-Allamah Syaikh Bin Baz. 

 

3. Syarat Sah Puasa  

3.1. Suci dari haidh dan nifas 

3.2. Niat 

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar, dari Hafshah, bahwasanya Nabi bersabda; 

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”  

(HR. Abu Dawud : 2454, Tirmidzi : 730)  
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4. Rukun Puasa  

4.1. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai 

terbenamnya matahari 

Hal ini berdasarkan firman Allah; 

“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah 

untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, 

yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam…...”  

(QS. Al-Baqarah : 187) 

 

5. Adab-adab Puasa  

5.1. Makan sahur dan mengakhirkannya 

Rasulullah bersabda; 

“Makan sahurlah kalian, karena didalam sahur itu ada keberkahan.”  

(HR. Bukhari : 1923, Muslim : 1095) 

Dan juga hadits Anas dari Zaid bin Tsabit, ia berkata; 

“Kami sahur bersama Nabi, kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan shalat. Aku 

bertanya, „Berapa jarak antara adzan dan sahur?‟ Beliau menjawab, „Kira-kira bacaan 

50(lima puluh) ayat.” (HR. Nasa’i : 2) 

 

Catatan : 

Jika telah seorang mendengar adzan subuh, sementara makanan dan minuman 

masih ditanganya, maka ia boleh menyempurnakan makan dan minumnya. 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah; 

“Jika salah seorang dintara kalian mendengar seruan adzan sedangkan wadah 

(piring atau gelas) masih ditangannya, maka janganlah ia meletakkan hingga ia 

memenuhi kebutuhannya dari makananya.” (HR. Abu Dawud : 2333) 

5.2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa; seperti perbuatan 

sia-sia, berkata keji, berbohong, dan yang lainnya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda; 

“Jika pada hari salah seorang diantara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata-

kata keji, janganlah ia berbuat kegaduhan, dan janganlah ia melakukan perbuatan 

bodoh. Jika seorang mencela atau memeranginya, maka katakanlah kepadanya, 

„Seungguhnya aku sedang berpuasa.” (HR. Bukhari : 1904, Muslim : 1151) 

5.3. Bersikap dermawan 

5.4. Selalu mempelajari Al-Qur’an 

Diriwayatkan dari „Ibnu „Abbas beliau berkata; 

“Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau akan lebih 

dermawan (dari hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril menjumpainya, 

dan Jibril selalu mendatanginya setiap malam pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan 

selesai. Rasulullah membacakan Al-Qur‟an kepadanya, dan saat ia bertemu dengan 

Jibril, beliau lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang berhembus 

dengan lembut.” (HR. Bukhari : 6, Muslim : 2308) 

5.5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad, bahwasanya Rasulullah bersabda; 

“Umat Islam akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka.”  

(HR. Bukhari : 1957, Muslim : 1098) 

5.6. Berdo’a ketika berbuka 

Diriwayatkan dari „Ibnu „Umar, ia berkata; 

“Jika Nabi berbuka, maka beliau membaca;  
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َذ ْب ُأ  ِتنْب  َذ اَذ  الَّظ ُأ    َذ َذ َذ  الَّظ َذ ُأ  َذ اْب َذلَّظ ِت  اْب ُأ ُأ وُأ  َذ َذاَذ َذ  اْب

„Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insya 

Allah.‟” (HR. Abu Dawud : 2340) 

5.7. Berbuka dengan makan ruthab (kurma segar) atau kurma, atau hanya dengan air 

Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata; 

“Rasulullah biasa berbuka dengan ruthab, sebelum melakukan shalat. Jika beliau tidak 

mendapat ruthab, maka dengan beberapa buah tamr (kurma masak yang sudah lama 

dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, maka beliau meminum seteguk air.” 

 (HR. Abu Dawud : 2356, Tirmidzi : 692) 

 

6. Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa  

6.1. Bersetubuh pada malam hari sebelum terbit fajar 

Ini adalah keringanan dari Allah bagi kaum muslimin. Allah berfirman; 

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-

istrerimu……” (QS. Al-Baqarah : 187) 

6.2. Dalam keadaan junub pada pagi hari  

Diriwayatkan dari „Aisyah dan Ummu Salamah; 

“Bahwasanya Rasulullah dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan isterinya 

padahal waktu fajar telah masuk. Kemudian beliau mandi dan berpuasa.”  

(HR. Bukhari : 1926, Muslim : 1109)  

6.3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima’  

Diriwayatkan dari „Aisyah beliau berkata; 

“Nabi pernah mencium dan mencumbu ketika beliau tengah berpuasa, hanya saja beliau 

adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya diantara kalian.”  

(HR. Bukhari : 1927, Muslim : 1106) 

Catatan : 

 Jika seorang suami mencium isteri atau mencumbuinya tanpa jima‟ lalu keluar 

madzi, maka tidak ada hukuman baginya. 

 Jika seorang suami mencium isterinya atau mencumbuinya –sementara mereka 

sedang puasa-, kemudian salah seorang diantara mereka keluar mani, maka ia 

telah berbuka dan wajib mengqadha‟ puasanya. 

6.4. Mandi dan menyiram air di kepala untuk mendinginkan badan  

Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi, ia berkata; 

“Aku telah melihat Rasulullah di Al-Arj, saat itu beliau tengah menyiram kepala dengan 

air, sedangkan beliau dalam keadaan puasa karena haus atau panas yang menyengat.”  

(HR. Abu Dawud : 2348) 

6.5. Berbekam, berdonor darah dan memeriksa darah jika tidak dikhawatirkan 

melemahkan tubuh  

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas, beliau berkata; 

“Nabi berbekam padahal beliau sedang berpuasa.”  

(HR. Bukhari : 1939, Tirmidzi : 772) 

Anas bin Malik pernah ditanya, 

“Apakah kalian memakruhkan berbekan bagi orang yang berpuasa? Ia menjawab, “Tidak, 

kecuali hanya karena kelemahan tubuh yang diakibatkannya.” (HR. Bukhari : 1940) 

6.6. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil selama makanan tersebut 

tidak sampai kerongkongan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas, ia berkata; 
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“Diperbolehkan (bagi seseorang) mencicipi cuka atau apa saja ketika ia berpuasa selama 

tidak masuk ke dalam tenggorokan.” (HR. Ibnu Syaibah (III/47), dengan sanad yang 

hasan li ghairihi) 

Diriwayatkan dari Yunus tentang Al-Hasan, ia berkata; 

“Aku melihat beliau mengunyah makanan untuk anak kecil padahal beliau sedang 

berpuasa. Beliau mengunyahkan kemudian mengeluarkannya dari mulut dan 

meletakkannya di mulut si anak.” (Mushannaf ‘Abdirrazaq : 7512) 

6.7. Makan dan minum karena lupa 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda; 

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan minum, maka 

sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan 

minum kepadanya.” (HR. Bukhari : 1923, Muslim : 1555) 

6.8. Muntah tanpa sengaja  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda; 

“Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja, maka ia tidak wajib menngqadha‟ puasa, dan 

barangsiapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengqadha‟.” (HR. Tirmidzi : 716) 

6.9. Melanjutkan puasa hingga sahur  

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri, bahwasanya dia mendengar Rasulullah 

bersabda; 

“Janganlah kalian menyambung puasa dan barangsiapa diantara kalian ingin 

melakukannya, maka hendaklah ia menyambung puasannya hingga waktu sahur.” Para 

sahabat bertanya, “Bukankah engkau juga menyambung puasa wahai Rasulullah?” Beliau 

menjawab, “Keadaanku tidak seperti kalian, sesungguhnya Allah telah menyiapkan aku 

penjaga yang akan memberiku makan dan minum.” (HR. Abu Dawud : 269) 

6.10. Bersiwak, memakai wangi-wangian, minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, 

dan suntikan  

Dasar dibolehkannya semua ini adalah hukum asalnya yang terlepas dari larangan (Al-

Bara‟ah Al-Ashliyah), jika hal tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa niscaya 

Allah dan Rasulullah akan menjelaskannya. 

Allah Ta‟ala berfirman; 

“Dan tidaklah Rabbmu lupa.” (QS. Maryam : 64) 

 

Catatan : 

Diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa jika merasa 

aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan sampai ke tenggorokan, dan yang lebih 

utama adalah meninggalkannya pada siang hari, dan lebih baik menggunakannya 

pada malam hari. 

 

7. Hal-hal yang Membatalkan Puasa  

7.1. Yang hanya diwajibkan Qadha’  

7..1.1. Makan dan minum dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda; 

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan minum, maka 

sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan 

minum kepadanya.” (HR. Bukhari : 1923, Muslim : 1555) 
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Catatan : 

Jika terjadi pendarahan di mulut atau giginya maka jangan ditelan. Jika orang 

yang berpuasa menelannya maka puasanya batal. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtashar fiqih Islaminya. 

7.1.2. Muntah dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda; 

“Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja, maka ia tidak wajib menngqadha‟ puasa, 

dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengqadha‟.”  

(HR. Tirmidzi : 716) 

7. 1.3. Haidh dan Nifas 

Meskipun haidh dan nifas terjadi pada detik-detik terakhir menjelang matahari 

terbenam, maka puasanya batal dan waib diqadha‟ di hari yang lain. Ini adalah 

kesepakatan para ulama. 

 

Catatan : 

Jika seorang wanita haidh suci sebelum terbit fajar, dan berniat untuk berpuasa, 

maka puasanya sah, walaupun ia mengakhirkan mandi wajib sampai terbit fajar. 

Ini adalah pendapat jumhur ulama‟ 

7. 1.4. Sengaja mengeluarkan mani 

Hal ini berdasarkan firman Allah didalam sebuah hadits Qudsi tentang kondisi orang 

yang berpuasa; 

“Ia meninggalkan makan, minum, juga syahwatnya karena Aku.” 

 (HR. Bukhari : 1984, Muslim : 1151) 

7. 1.5. Niat berbuka 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah; 

“Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat” (Muttafaq ‘Alaih) 

Inilah pendapat jumhur ulama‟ 

7. 1.6. Murtad (keluar dari Islam) 

Hal ini berdasarkan firman Allah; 

“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu”  

(QS. Az-Zumar : 65) 

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama‟ dalam masalah ini. 

7.1.7. Seorang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa 

Seorang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka yang mengqadha‟nya 

adalah walinya.  

Hal ini berdasarkan hadits „Aisyah bahwa Nabi bersabda, 

“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka hendaklah 

walinya mengqadha‟nya.” (HR. Bukhari : 1952, Muslim : 1147) 

 

7.2. Yang diwajibkan Qadha’ sekaligus Kafarah 

 7.2.1. Jima’ 

Jika seorang suami sengaja jima‟ dengan isterinya –bukan karena keterpaksaan-, 

maka batallah puasa kedua orang terebut, dan keduanya wajib mengqadha‟nya, akan 

tetapi kafarah hanya diwajibkan kepada suami saja. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata; 

“Pada saat kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang yang datang lalu 

berkata, „Wahai Rasulullah, binasalah aku.‟ Beliau bertanya, „Apa yang telah 

membinasakanmu?‟ Ia berkata, „Aku menggauli isteriku sementara aku sedang 

berpuasa, „kemudian Rasulullah bertanya, „Apakah engkau mampu memerdekakan 
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seorang budak?‟ „Tidak‟ Jawabnya. „Apakah engkau sanggup berpuasa selama dua 

bulan berturut-turut?‟ Tanya Rasulullah. Ia menjawab,‟Tidak‟ Rasulullah bertanya 

kembali, „Sanggupkah engkau memberi makanan kepada 60 orang miskin?‟ Ia 

menjawab, „Tidak‟ (Abu Hurairah) berkata, „Kemudian Nabi diam, dan disaat kami 

sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja Nabi diberi satu „araq (15 sha‟ = 60 

mudd) kurma, Rasulullah bertanya, „Manakah orang yang bertanya tadi?‟ Ia 

menjawab „Aku.‟ Beliau bersabda, „Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya!‟ 

Lalu orang itu bertanya, „Apakah (kurma) ini diberikan kepada orang yang lebih fakir 

daripada aku wahai Rasulullah? Demi Allah tidak ada satu keluarga diantara dua 

tempat yang banyak batu hitamnya di Madinah lebih fakir daripada keluarga kami, 

lalu Nabi tertawa hingga terlihat dua gigi taringnya, kemudian beliau berkata, 

„Berilah makan keluargamu dari sedekah itu.‟”  

(HR. Bukhari : 1936, Muslim : 1111)  

Catatan : 

 Jika seorang suami jima‟ dengan isterinya pada siang hari Ramadhan, maka 

suami wajib membayar kaffarat, walaupun tidak keluar mani. 

 Jika seorang suami jima‟ beberapa kali pada satu hari bulan Ramadhan, maka 

ia hanya diwajibkan untuk membayar kaffarat satu kali 

 Jika seorang suami jima‟ beberapa hari pada bulan Ramadhan, maka ia harus 

membayar kaffarat setiap satu hari satu kaffarat. Ini adalah pendapat Imam 

Malik, Imam Asy-Syafi‟i, dan sekelompok ulama‟. 

7.2.2. Orang yang menunda qadha’ puasa tanpa alasaan yang syar’i, hingga datang 

Ramadhan berikutnya 

Untuk seorang yang menunda qadha‟ puasa tanpa alasaan yang syar‟i, hingga 

datang Ramadhan berikutnya, maka hendaklah ia mengqadha‟, bertubat, serta 

memberi makan seorang miskin setiap hari yang ia berbuka didalamnya. Ini adalah 

pendapat Al-Allamah Syaikh Bin Baz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL-BAYYINATUL ILMIYYAH FIL MAS’ALATIL FIQHIYYAH 

 

Abu Hafizhah –Hafizhahullah- 9 - 

KITAB FIQIH RAMADHAN 
Bab Shalat Tarawih 

 

 

1. Hukum Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Shalat ini ditetapkan berdasarkan tindakan 

Nabi. Shalat ini disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah di bulan Ramadhan. 

 

2. Waktu Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih dilaksanakan pada bulan Ramadhan, mulai dari sesudah shalat Isya' hingga 

terbitnya fajar. Shalat ini disunnahkan bagi laki-laki dan wanita. Nabi telah menganjurkan 

shalat malam di bulan Ramadhan dengan sabdanya: 

"Barangsiapa melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan karena iman dan 

mengharap pahala dari Allah maka diampuni dosanya yang telah lalu."  

(Muttafaq ‘Alaihi, HR. Al-Bukhari : 2009, Muslim : 759) 

 

3. Tata Cara Shalat Tarawih. 

Shalat Tarawih dianjurkan agar dilakukan sebanyak 11(sebelas) raka'at, atau 13(tiga belas) 

raka'at dengan salam untuk tiap dua raka'at. Ini adalah cara yang paling utama. 

Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana shalat Rasulullah di bulan Ramadhan. Lalu ia 

menjawab;  

"Rasulullah tidak pernah menambah -baik di bulan Ramadhan maupun lainnya- lebih dari 

11(sebelas)  raka'at. Beliau shalat 4(empat) raka'at maka jangan bertanya tentang 

kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4(empat) raka'at maka jangan 

bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3(tiga) raka'at."  

(HR. Muslim : 1447) 

Dari Ibnu Abbas berkata: 

"Rasulullah shalat di malam hari sebanyak 13(tiga belas)  raka'at."  

( Muttafaq ‘Alaihi. HR. Al-Bukhari : 1138, Muslim : 764 lafazh ini miliknya) 

Dari Aisyah berkata:  

“Rasulullah shalat di antara sesudah shalat Isya' sampai fajar sebanyak 11(sebelas)  raka'at; 

beliau salam di antara tiap-tiap 2(dua) raka'at dan berwitir dengan 1(satu) raka'at."  

(HR. Muslim : 736) 

Disyariatkan untuk melakukan Shalat Tarawih secara berjama‟ah 

Dari „Aisyah; 

“Pada suatu malam, Rasulullah shalat di masjid. Lalu orang-orang shalat dengan shalat 

beliau. Pada malam berikutnya beliau shalat lagi dan orang-orang semakin bertambah 

banyak. Mereka kemudian berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah 

tidak keluar menemui mereka. Ketika pagi tiba, beliau bersabda; 

„Aku melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar 

menemui kalian. Hanya saja aku takut jika shalat (tarawih) tersebut diwajibkan atas 

kalian.‟ 

Saat itu pada bulan Ramadhan.” (Muttafaq ‘Alaih) 
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Catatan : 

 Shalat Tarawih tidak dibatasi jumlah raka‟atnya. Diperbolehkan seseorang 

melaksanakan shalat tarawih dengan jumlah raka'at lebih sedikit atau lebih banyak dari 

11(sebelas) raka‟at atau 13(tiga belas) raka‟at. 

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, bahwa seorang laki-laki bertanya: "Ya 

Rasulullah, bagaimana cara shalat malam?" Beliau pun menjawab: 

"(Shalat malam itu) dua raka'at dua raka'at. Jika engkau takut Shubuh maka shalatlah 

witir dengan satu raka'at."  

(Muttafaq Alaihi. HR. Al-Bukhari : 1137 lafazh ini miliknya, Muslim : 749) 

Namun yang paling utama adalah seperti jumlah raka‟at yang dilakukan Rasulullah 

yaitu sebanyak 11(sebelas) raka‟at atau 13(tiga belas) raka‟at. 

 Yang paling utama bagi makmum adalah melaksanakan shalat tarawih bersama imam 

sampai selesai, baik dengan 11 raka'at, 13 raka'at, 23 raka'at, atau kurang maupun lebih 

dari itu, agar ia mendapatkan pahala shalat semalam suntuk.  

Karena Nabi bersabda: 

"Sesungguhnya barangsiapa shalat malam bersama imamnya hingga selesai maka ia 

akan mendapatkan pahala shalat satu malam." 

 (HR. Abu Daud : 1375, Tirmidzi  : 806 lafazh ini miliknya) 

 Diperbolehkan seseorang imam membaca dari mushaf. Dan, akan lebih baik bila 

selama bulan Ramadhan dapat diperdengarkan seluruh Al-Qur'an (30 juz). 

Diriwayatkan dari Al-Qasim; 

”Bahwa ‟Aisyah pernah melakukan shalat pada bulan Ramadhan sambil membaca 

mushaf.” (HR. ’Abdurrazaq II/240) 

Al-Qasim berkata; 

”Ketika itu yang menjadi imam bagi ‟Aisyah adalah hamba yang shalat sambil 

membaca mushaf.” (HR. Bukhari) 

 Tidak diperbolehkan bagi makmum mengikuti bacaan imam dengan melihat mushaf, 

kecuali beberapa orang saja untuk mengkoreksi bacaan imam. 

Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam Fatawa Mar‟atul 

Muslimah; 

”Makmum laki-laki atau perempuan tidak boleh mengikuti bacaan imam dengan 

melihat mushaf, sebab demikian itu akan melalaikan dari shalat dalam keadaan dia 

tidak memerlukannya. Kenyataan ini telah dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang, 

dan ini bukan amalan salaf sejauh yang kami ketahui. Maka wajib meninggalkan dan 

melarang dari hal itu.” 

 Diperbolehkan melakukan shalat sunnah tarawih sambil duduk. Meskipun mampu 

melakukannya dengan berdiri. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim; 

”Ini (shalat sunnah sambil duduk) merupakan ijma‟ (konsensus) para ulama.‟” 

Hal ini berdasarkan hadits ‟Aisyah; 

”Bahwa Rasulullah melakukan shalat sambil duduk, beliau membaca surat sambil 

duduk, lalu ketika tersisa dari bacaannya sekitar 30(tiga puluh) atau 20 (dua puluh) 

ayat, maka beliau berdiri dan membaca sambil berdiri, kemudian beliau ruku‟ lalu 

sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu pada raka‟at yang kedua.”  

(HR. Bukhari : 41, Muslim : 505) 

Namun melakukan dengan berdiri adalah lebih utama jika mampu. 

Ini berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin ‟Amr secara marfu‟; 

”Shalat yang dilakukan sambil duduk nilainya adalah setengah shalat.”  

(HR. Muslim : 733) 
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 Tidak boleh menyatukan antara shalat ba‟diyah Isya‟ dengan shalat tarawih. 

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan; 

”Sudah dimaklumi tentang disunnahkannya rawatib yang mengiringi shalat-shalat 

fardhu, diantaranya 2(dua) raka‟at sesudah Isya‟. Dianjurkan untuk memeliharanya dan 

mengqadha‟nya bila terlewatkan. Adapun Tarawih, maka ini adalah qiyam yang 

dikhususkan pada malam-malam Ramadhan dan hukumnya sunnah mu‟akkadah, 

sebagaimana terdapat anjuran untuk mengerjakannya, dan sunnah rawatib Isya’ tidak 

bisa masuk didalamnya. Yang sesuai dengan sunnah adalah bahwa setelah 

melaksanakan shalat fardhu Isya‟ mereka hendaklah mendirikan sunnah rawatib, 

kemudian berdiri untuk melaksanakan shalat tarawih. Mereka tidak boleh 

mengategorikan sebagai 2(dua) raka‟at sunnah rawatib dari shalat tarawih. Sebab dua 

perbedaan yang besar diantara keduanya.”  
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KITAB FIQIH RAMADHAN 
Bab Shalat Witir 

 

 

1. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir 

Shalat witir boleh dilakukan setelah shalat Isya‟ sampai (sebelum) terbit fajar kedua 

(Shubuh). Sedangkan waktu yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga malam 

terakhir. 

Diriwayatkan dari „Aisyah, beliau berkata; 

“Rasulullah telah melakukan shalat witir pada setiap bagian malam; diawal, pertengahan, 

dan akhirnya. Lalu shalat witir itu selesai pada waktu sahur.”  

(HR. Bukhari : 996, Muslim : 745) 

Disunnahkan menyegerakan shalat witir pada awal malam bagi yang takut tidak bisa 

bangun pada akhir malam. Sebagaimana disunnahkan mengakhirkan pada akhir malam 

bagi yang merasa yakin akan bangun diakhir malam. 

 

2. Bilangan Raka’at dan Tatacara Shalat Witir 

Bilangan raka‟at shalat witir adalah 1(satu) raka‟at, 3(tiga) raka‟at, 5(lima) raka‟at, 7(tujuh) 

raka‟at, atau 9(sembilan) raka‟at. 

Tatacaranya ialah : 

 Apabila seseorang melaksanakan shalat witir dengan 3(tiga) raka'at boleh dilakukan 

dengan dua salam, atau satu salam dengan satu tasyahhud pada raka'at terakhir.  

 Apabila seseorang melaksanakan shalat witir dengan 5(lima) raka'at maka ia cukup 

membaca satu kali tasyahud pada raka'at terakhir, lalu salam.  

 Apabila seseorang melaksanakan shalat witir dengan 7(tujuh) raka'at. Maka jika 

telah sampai pada raka'at keenam ia membaca tasyahud awal kemudian berdiri dan 

melaksanakan raka'at ketujuh tasyahud, lalu salam.  

 Apabila seseorang melaksanakan shalat witir dengan 9(sembilan) raka'at, pada 

raka'at kedelapan membaca tasyahhud awal, kemudian berdiri untuk melaksanakan 

raka'at kesembilan, lalu membaca tasyahud dan salam.  

Dari ‟Aisyah, ia berkata; 

”Rasulullah tidak pernah shalat lebih dari 11(sebelas) raka‟at, baik pada bulan Ramadhan 

ataupun di luar Ramadhan. Beliau shalat empat raka‟at. Janganlah engkau tanyakan tentang 

baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat raka‟at lagi. Dan janganlah engkau 

tanyakan tentang baik dan panjangnya. Setelah itu beliau shalat tiga raka‟at.”  

(Muttafaq ’Alaih) 

Juga dari ‟Aisyah, ia berkata; 

”Rasulullah pernah shalat malam sebanyak 13(tiga belas) raka‟at. Beliau berwitir dengan 

5(lima) raka‟at dan tidak duduk kecuali pada raka‟at terakhir.” (HR. Tirmidzi : 457) 

Darinya juga, ia berkata; 

”Kami biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk beliau. Lalu Allah membangunkan 

beliau pada malam hari sesuai dengan kehendakNya. Lalu beliau bersiwak dan berwudhu. 

Kemudian beliau shalat 9(sembilan) raka‟at. Beliau tidak duduk kecuali pada raka‟at 

kedelapan. Beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdo‟a kepadaNya. Setelah itu 

bangkit dan tidak salam. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan raka‟at yang kesembilan. 

Kemudian beliau duduk sambil berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdo‟a kepadaNya. 

Lantas beliau mengucapkan alam dan memperdengarkan kepada kami. Setelah itu beliau 

shalat dua raka‟at sesudah salam sambil duduk. Itulah berjumlah 11(sebelas) raka‟at, wahai 
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anakku. Tatkala Nabiyullah semakin tua dan gemuk, beliau berwitir dengan 7(tujuh) 

raka‟at. Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka‟at sebagaimana yang pertama. Itu semua 

berjumlah 9(sembilan) raka‟at wahai anakku.” (HR. Muslim : 746, Nasa’i : 1510) 

 

3. Bacaan Surat Dalam Shalat Witir 

Diperbolehkan seorang membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Akan tetapi jika 

seorang berwitir dengan 3(tiga) raka‟at disunnahkan pada raka'at pertama membaca surat 

Al-A'la, pada raka'at kedua surat Al-Kafirun dan para raka'at ketiga surat Al-Ikhlas. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits.  

Dari Ibnu ‟Abbas, ia berkata; 

”Dahulu Rasulullah membaca pada shalat witir; Sabbihisma Rabbikal A‟laa (QS. Al-

A‟laa), Qul yaa ayyuhal kaafirun (QS. Al-Kafirun), dan Qul Huwallaahu Ahad (QS. Al-

Ikhlash), masing-masing untuk setiap raka‟at.” (HR. Nasa’i : 1607, Tirmidzi : 461) 

 

3. Qunut Dalam Shalat Witir 

Disunnahkan untuk membaca qunut dalam shalat witir. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits, 

Dari Hasan bin ‟Ali, ia berkata; 

Rasulullah mengajarkan beberapa kaliamat kepadaku yang aku ucapkan di dalam shalat 

witir, yaitu;  

طَذيْب َذ  اَذ  ِتكْب اِتي فِتي َذ  أَذعْب اَّظيْب َذ  َذ اَّظنِتي فِتي َذنْب  َذ َذ نِتي فِتي َذنْب  َذدَذيْب َذ  َذعَذ فِتنِتي فِتي َذنْب عَذ فَذيْب َذ  َذ َذ َذ  الَّظهُأمَّظ   ْبدِت
زُّ  َذنْب  لُّ  َذنْب  َذ اَذيْب َذ  َذَلَذ يَذ ِت لَذيْبكَذ  َذ  ِتنَّظ ُأ َلَذ يَذ ِت ى عَذ ي  َذَلَذ يُأقْبضَذ يْب َذ  ِتنَّظكَذ  َذقْبضِت قِتنِتي  َذ َّظ  َذ  قَذضَذ  َذ

اَّظنَذ   َذ َذ َذ اَذيْب َذ   عَذ دَذيْب َذ  َذاَذ  َذ ْب َذ  َذ

"Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. 

Bebaskanlah aku dari marabahaya seperti orang-orang yang Engkau bebaskan dari 

marabahaya. Uruslah aku seperti orang-orang yang Engkau urus. Berkahilah aku pada 

apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa-apa 

yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak 

diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong dan tidak akan 

mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha 

Tinggi Engkau." (HR. Abu Daud : 1425, Tirmidzi  : 464) 

Disunnahkan membaca qunut witir sebelum ruku‟ setelah membaca surat. 

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka‟ab, beliau berkata; 

“Rasulullah melakukan shalat witir, lalu beliau melakukan qunut sebelum ruku‟” 

 (HR. Abu Dawud : 1414, Ibnu Majah : 1182) 

Catatan : 

 Adapun qunut Nazilah (ketika terjadi musibah dan bencana yang memilukan kaum 

muslimin), dilakukan setelah ruku‟ dan tidak dikhususkan untuk shalat wajib 

tertentu. 

Dari Abu Hurairah; 

“Jika Rasulullah hendak mendo‟akan keburukan atau kebaikan bagi seseorang, 

maka beliau melaksanakan qunut setelah ruku‟.” (HR. Bukhari : 4560) 
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 Disyari‟atkan mengangkat tangan dalam qunut. 

Berdasarkan riwayat dari Abu Rafi‟, beliau berkata; 

“Aku pernah shalat dibelakang „Umar bin Khathab. Dia melakukan qunut setelah 

ruku‟ dengan mengangkat kedua tangan dan mengucapkan do‟a tersebut dengan 

suara keras.” (HR. Baihaqi) 

 

4. Tasbih dan Do’a Setelah Witir 

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka‟ab, beliau berkata; 

“Nabi membaca surat Al-A‟laa, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlash didalam witir, lalu setelah 

salam membaca; 

   ِك   اْب َح َح ِك  اْب ُس ُّد   ُس ْب َح اَح 
“Mahasuci Allah, Penguasa Yang Mahasuci (sebanyak 3 kali)” (HR. Nasa’i : 1741) 

Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah dengan;  

  ا ُّد وِك   َح   اْب َح َح ِك َح ِك   َح ِّب 

“Rabb para Malaikat dan Jibril” (HR. Daraquthni) 

 

Catatan : 

 Tidak ada dua witir dalam satu malam. 

Jika seseorang telah melakukan witir pada awal malam –misalnya sebelum tidur- lalu 

setelah itu ia ingin melakukan shalat kembali, maka boleh melakukannya, tetapi tidak 

mengulangi shalat witir.  

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah; 

"Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.”  

(HR. Abu Daud : 1439, Tirmidzi  : 470) 

 Tidak ada Naqadh Witir. 

Naqadh Witir artinya membatalkan shalat witir. Yaitu, shalat satu raka‟at diakhir 

malam untuk menggenapkan witir yang telah dilakukan diawal malam, sehingga witir 

diawal malam sudah tidak dianggap sebagai witir. 

Berkata Dr. Said bin Ali bin Wafh Al-Qahthani dalam Qiyamul Lailnya; 

“Aku mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz saat mengkaji Kitab Bulughul Maram 

hadits no. 407 berkata; 

‟Disunnahkan shalat witir di akhir malam mengingat adanya hadits, ‟Tidak boleh ada 

dua witir dalam satu malam.‟ Ulama‟ yang berpendapat ada Naqadh Witir, pendapat ini 

menyebabkan ada 3(tiga) kali witir dalam satu malam. Pendapat yang benar, jika 

seseorang sudah berwitir diawal malam, kemudian shalat diakhir malam, maka ia 

langsung saja shalat tanpa perlu berwitir lagi. Karena witir awal malam sudah 

mencukupinya.”    

 Mengqadha shalat witir.  

Orang yang tertidur hingga tidak sempat mengerjakan shalat witir atau lupa tidak 

mengerjakannya dapat mengerjakannya ketika bangun tidur atau saat ia ingat dengan 

bilangan raka'at genap, bukan witir (ganjil). Misalnya seorang telah terbiasa shalat witir 

dengan 3(tiga) raka‟at, maka digantikan dengan 4(empat) raka‟at pada siang hari, 

demikian seterusnya. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah, beliau berkata; 

”Nabi jika tertidur pada malam hari atau sakit, maka beliau melakukan shalat sebanyak 

12(dua belas) raka‟at pada siang harinya.” (HR. Muslim : 746) 
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KITAB FIQIH RAMADHAN 
Bab I’tikaf 

 

 

1. Syarat Sah I’tikaf  

1.1. Islam 

Berdasarkan firman Allah Ta‟ala; 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada 

Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS. At-Taubah : 18) 

1.2. Berakal 

Sebab orang yang tidak berakal tidak terbebani hukum syari‟at. 

1.3. Mumayyiz 

Berarti I‟tikaf tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Biasanya 

antara usia 7 sampai 9 tahun. 

1.4. Suci dari hadats besar 

Oleh karena itu i‟tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang yang sedang junub, haidh, atau 

nifas. 

1.5. Niat 

Berdasarkan sabda Rasulullah; 

“Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat dan setiap amalan seseorng itu 

tergantung dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari : 1, Muslim : 1907) 

 

2. Tempat I’tikaf  

I‟tikaf boleh dilakukan dimasjid manapun, baik itu berupa masjid maupun mushalla, sebab 

semua ini termasuk keumuman lafazh firman Allah Ta‟ala; 

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.”  

(QS. Al-Baqarah : 187) 

Terkecuali mushalla yang terdapat di dalam rumah. Disunnahkan i‟tikaf dimasji jami‟ 

(yang didirikan shalat jum‟at didalamnya) jika dikhawatirkan orang i‟tikaf terluput dari 

melaksanakan shalat Jum‟at. Ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi‟i, dan Dawud. 

 

3. Lama Waktu I’tikaf  

I‟tikaf boleh dilakukan, baik untuk jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang 

singkat. Yakni sah melakukan I‟tikaf dengan berdiam di masjid walaupun untuk beberapa 

saat saja. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟ Asy-Syafi‟i, Ahmad, Dawud, dan Abu 

Hanifah. 

 

4. Hal-hal yang Membatalkan I’tikaf  

4.1. Keluar dari tampat i’tikafnya tanpa ada kebutuhan yang mendesak 

4.2. Melakukan hubungan badan 

Firman Allah Ta‟ala; 

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.”  

(QS. Al-Baqarah : 187) 

4.3. Murtad 

Hal ini berdasarkan firman Allah; 
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“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu”  

(QS. Az-Zumar : 65) 

4.4. Mabuk 

4.5. Haid dan nifas untuk wanita. 

 

Catatan : 

 Seorang yang I‟tikaf dianjurkan menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada 

Allah, seperti; shalat, membaca Al-Qur‟an, berzikir, membaca shalawat, berdo‟a, dsb. 

 Seorang yang melakukan i‟tikaf diperbolehkan keluar dari masjid –dan tidak 

membatalkan I‟tikafnya- untuk sesuatu yang darurat atau untuk melaksanakan suatu 

kewajiban atas dirinya seperti; buang hajat, mencari makan (selama tidak memerlukan 

waktu yang lama), mengantarkan isteri kerumah jika isteri datang untuk suatu 

keperluan atau untuk melaksanakan shalat, dsb. 

 Bagi seorang wanita yang ingin melakukan i‟tikaf harus memenuhi 3(tiga) syarat : 

 Mendapat izin dari suami atau walinya.  

 Aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak diperbolehkan seorang 

wanita keluar ke masjid sendirian, atau melewati tempat yang sunyi akan 

mengundang perbuatan jahat. Seorang wanita juga tidak berhak melakukan I‟tikaf 

jika tidak ada wanita lain yang melakukan I‟tikaf. Dan tidak boleh seorang wanita 

keluar I‟tikaf dengan memakai wangi-wangian. 

 Tidak mengakibatkan kewajiban yang lebih besar terlantar. Seperti; mengurus 

anak-anaknya.  

 Jika Seorang wanita beri‟tikaf di dalam masjid, maka hendaklah ia menutup dirinya 

dengan sesuatu. Karena isteri-isteri Nabi ketika hendak ber‟itikaf, mereka 

memrintahkan yang lain untuk membuat semacam kemah yang dibuat didalam masjid. 

 Diperbolehkan mengkhitbah dan mengadakan akad nikah dengan seorang wanita yang 

sedang i‟tikaf, yang dilarang hanyalah bersenggama. 

 Disyari‟atkan mandi antara Maghrib dan Isya‟ pada 10(sepuluh) hari terakhir di bulan 

Ramadhan. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ‟Aisyah; 

”Rasulullah jika bulan Ramadhan (seperti biasa) tidur dan bangun. Dan manakala 

memasuki 10(sepuluh) hari terakhir beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan 

diri dari (menggauli) isteri-isterinya, serta mndi antara Maghrib dan Isya‟.” 

Ibnu Jarir berkata; 

”Mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10(sepuluh) terakhir. 

Diantara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam 

yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar. 

 Disunnahkan i‟tikaf pada sepuluh hari terakhir untuk mencari lailatul qadar. Lailatul 

Qadar dicari pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, terlebih di malam-malam ganjil. 

Yang lebih diharapkan adalah malam 27(dua puluh tujuh). 

 Disyari‟atkan membaca do‟a berikut ketika mencari Lailatul Qadar 

Dari Aisyah berkata: "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam lailatul qadar, apa 

yang aku ucapkan? Nabi menjawab, Ucapkan; 

  الَّظهُأمَّظ  ِتنَّظكَذ عُأفُأ ٌّ  َذ ِتيٌم  ُأحِت ُّ  اْب َذفْب َذ فَذ عْبفُأ عَذنِّي

„Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Pemurah. Engkau mencintai maaf 

maka maafkanlah aku.” (HR. At-Tirmidzi : 3513 dan Ibnu Majah : 3850) 
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KITAB FIQIH RAMADHAN 
Bab Zakat Fitrah 

 

 

1. Yang Diwajibkan Mengeluarakan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah diwajibkan bagi semua kaum muslimin, baik itu hamba sahaya atau yang 

merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang dewasa. 

Hai ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar beliau berkata; 

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha‟ kurma atau satu sha‟ gandum kepada 

setiap hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang dewasa 

dari kaum muslimin, beliau memerintahkan agar zakat ditunaikan sebelum orang keluar 

menuju shalat („Idul Fitri).” (HR. Bukhari : 1503, Muslim : 984) 

Zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang merdeka yang memiliki makanan pokok 

untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya pada malam „Idul Fitri dan 

harinya. Dan Zakat itu wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti; 

isteri, anak-anak, dan para pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam. 

 

Catatan : 

 Suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas isterinya yang belum digauli, karena ketika 

itu suami belum wajib menafkahinya. 

 Jika seorang isteri adalah ahli kitab (yahudi atau nasrani), maka suami tidak wajib 

mengeluarkan zakat fitrah untuk isterinya tersebut. 

Karena Rasulullah bersabda; 

“… Dari kalangan kaum muslimin….”  

 

2. Ukuran Zakat Fitrah  

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak satu sha‟ kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau 

makanan pokok lainnya. 1 sha‟ sama dengan 4 mudd sama dengan 2 liter (2,4 kg). 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id al-Khudri, ia berkata, 

“Kami selalu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha‟ makanan, atau satu sha‟ 

gandum, atau satu sha‟ kurma, atau satu sha‟keju, atau satu sha‟ kismis.”  

(HR.  Bukhari : 1506, Muslim : 985) 

Catatan : 

Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai makanan pokok tersebut 

(diuangkan) menurut pendapat kebanyakan ulama‟ fiqih, kecuali Imam  Abu Hanifah. 

Pada asalnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan segala macam makanan pokok 

yang telah disebutkan nash hadits, tidak bisa digantikan dengan nilai uang kecuali 

dalam keadaan yang sangat mendesak, karena kebutuhan atau karena kemaslahatan 

tertentu, maka ketika itu dibenarkan. Wallahu A‟lam. 

 

3. Waktu Mengeluarkan Zakat 

Waktu dikeluarakannya zakat fitrah adalah sebelum orang-orang keluar menuju shalat, 

diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari 

raya, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai setelah shalat „Idul Fitri. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar, ia berkata; 

“Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar 

menuju shalat („Idul Fitri).” (HR. Bukhari : 1503, Muslim : 984) 
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Diriwayatkan dari Nafi‟ ia berkata, 

“Ibnu „Umar memberikan zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkannya (amil zakat) 

kemudian mereka memberikannya sehari atau dua hari sebelum hari raya „Idul Fitri.”  

(HR. Bukhari : 1511)  

Catatan : 

 Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah shalat „Idul Fitri, 

maka kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan keluarnya waktu karena zakat tersebut 

tetap ada didalam tanggungannya yang merupakan hak bagi mustahiq (orang yang 

berhak menerima zakat). Sehingga ia harus tetap mengeluarkan zakat meskipun 

zakatnya dianggap sebagai shadaqah sunnah, dan ia harus menyesal dan beristighfar. 

 Zakat fitrah terkait dengan badan maka dia mengeluarkannya di mana dia berada. 

 

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah  

Yang berhak menerima zakat fitrah diutamakan adalah fakir miskin. 

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu „Abbas; 

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari 

perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. 

Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat („Idul Fitri), maka ia sebagai zakat yang 

diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat („Idul Fitri), maka ia adalah 

shadaqah dari berbagai macam shadaqah (yang sunnah).” (HR. Abu Dawud : 1594) 

Ini adalah pendapat Imam Malik dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. 
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KITAB FIQIH RAMADHAN 
Bab Shalat Idul Fitri 

 

 

1. Hukum Shalat Idul Fitri 

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi‟i menurut pendapat yang masyhur di kalangan 

pengikutnya, menyatakan bahwa Shalat Idul Fitri hukumnya adalah Sunnah Muakkadah 

bagi laki-laki dan wanita.  

Dalilnya adalah hadits A‟rabi, yang dikatakan oleh Nabi kepada seorang A‟rabi bahwa 

yang wajib baginya hanyalah shalat lima waktu. Maka ia bertanya lagi, „Apakah ada shalat 

lain yang wajib bagiku?‟ Beliau menjawab, “Tidak ada, kecuali jika engkau ingin 

(tambahan) yang sunnah”‟  

 

Catatan : 

Wanita haidh boleh keluar untuk menghadiri shalat Idul Fitri, akan tetapi ia harus 

menjauhi tempat shalat. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits; 

“Hendaklah para gadis keluar, demikian pula para gadis yang sedang dalam 

pingitan, juga wanita yang sedang haidh menjauhi tempat shalat. Hendaklah mereka 

semua menghadiri kebaikan, dan do‟anya kaum mukminin.” 

  

2. Waktu Shalat Idul Fitri 

Waktu shalat Idul Fitri adalah waktu shalat Dhuha, dan tidak diperbolehkan terlalu 

mengakhirkannya. 

Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair, ia berkata; 

“Abdullah bin Busr –seorang sahabat Rasulullah- pergi bersama yang lainnya pada hari 

raya Idul Fitri atau  Idul Adha (keraguan perawi), lalu beliau mengingkari seorang imam 

yang datang terlambat, beliau berkata, „Sesungguhnya dahulu kami telah telah selasai 

melakukan pada saat-saat ini,‟ yaitu ketika masuk waktu at-tasbih.”  

(HR. Abu Dawud : 1123) 

Yaitu masuknya waktu shalat sunnah, tepatnya ketika matahari telah meninggi. 

 

Catatan : 

Yang lebih utama adalah melakukan shalat Idul Adha pada awal waktu, agar ada 

waktu luang untuk memotong kurban. Adapun pada shalat Idul Fitri yang lebih utama 

adalah diakhirkan agar ada waktu luang untuk membayar zakat fitrah. Wallahu a‟lam.  

 

2. Tempat Shalat Idul Fitri 

Tempat shalat Idul Fitri adalah tanah lapang, bukan dimasjid. Karena Nabi keluar ke tanah 

lapang dan orang-orang setelah beliaupun melakukan hal yang sama. 

 

Catatan : 

Shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid kecuali karena udzur, seperti hujan dsb. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtashar 

fiqih Islami. 

 

3. Tatacara Shalat Idul Fitri 
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Shalat Idul Fitri dilakukan dengan 2(dua) rakaat. Melakukan takbiratul ihram pada rakaat 

pertama yang dilanjutkan dengan 7(tujuh) kali takbir lalu membaca Al-Fatihah dan surat. 

Pada rakaat yang kedua, setelah takbir berdiri, maka hendaklah ia bertakbir sebanyak 

5(lima) kali, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat. 

Disunnahkan seorang imam membaca surat Al-A‟la dan surat Al-Ghasyiyah, atau dengan 

membaca surat Qaaf dan Al-Qamar. 

Dari Nu‟man bin Basyir; 

“Pada waktu shalat dua hari raya dan shalat Jum‟at, Rasulullah membaca „Sabbihisma 

Rabbilakal A‟laa (surat Al-A‟la) dan Hal Ataka Hadiitsul Ghasyiyah (surat Al-

Ghasyiyah),‟” (HR. Muslim : 878) 

Dari Ubaidullah bin Abdillah, dia berkata; 

“Umar keluar pada hari raya. Lantas dia mengirim surat kepada Abu Waqid Al-Laitsi yang 

isinya, „Pada waktu hari raya seperti ini, (surat) apa yang dibaca Nabi?‟ Dia menjawab, 

“(Surat) Qaaf dan Waqtarabat (surat Al-Qamar).‟” (HR. Abu Dawud : 106)  

 

Catatan : 

 Khutbah Idul Fitri dilaksanakan setelah shalat. 

Dari Ibnu „Abbas, dia berkata; 

“Aku pernah menghadiri shalat Idul Fitri bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, 

dan Utsman. Masing-masing melaksanakan shalat sebelum khutbah. 

(HR. Bukhari : 964, Muslim : 884) 

 Setelah selesai shalat Idul Fitri, imam menyampaikan khutbah satu kali dengan 

menghadap ke arah jama'ah.  

 Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudahnya. 

Dari Ibnu „Abbas; 

“Nabi Shalat Idul Fitri 2(dua) rakaat. Beliau tidak melakukan shalat sebelum dan 

sesudahnya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih, Bukhari : 964, Muslim : 884)  

 Bila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at maka kewajiban shalat Jum'at menjadi 

gugur bagi orang-orang yang mengikuti Shalat Idul Fitri. Sedangkan bagi imam dan 

orang-orang yang tidak mengikuti Shalat Idul Fitri, tetap harus melaksanakan shalat 

Jum'at. 

 Pada saat takbiratul ihram, setiap orang mengangkat kedua tangannya sebagaimana 

di dalam shalat-shalat lainnya. Namun, ia tidak perlu mengangkat kedua tangannya 

pada saat membaca takbir-takbir tambahan pada dua raka'at tersebut dalam Shalat 

Idul Fitri. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam 

Mukhtashar fiqih Islami.  

 

4. Hal-hal yang Disunnahkan Pada Waktu Hari Raya 

4.1. Mandi 

Ali pernah ditanya tentang mandi besar (junub), lalu ia menjawab; 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha.”  

(Musnad Imam Asy-Syafi’i : 114) 

4.2. Mengenakan pakaian terbaik 

Dari Ibnu „Abbas, dia berkata; 

“Rasulullah pernah mengenakan pakaian merah bermotif pada waktu hari raya.”  

(HR. Ath-Thabrani) 

4.2. Makan sebelum keluar untuk melakukan shalat Idul Fitri 

Dari Anas, dia berkata; 



 

AL-BAYYINATUL ILMIYYAH FIL MAS’ALATIL FIQHIYYAH 

 

Abu Hafizhah –Hafizhahullah- 21 - 

“Tidaklah Rasulullah keluar di pagi hari raya Idul Fitri melainkan makan beberapa buah 

kurma terlebih dahulu.” (HR. Tirmidzi : 448) 

 

Catatan : 

Mengakhirkan makan ketika hari raya Idul Adha hingga makan dari sembelihannya. 

Dari Abu Buraidah; 

“Tidaklah Rasulullah keluar di pagi hari raya Idul Fitri (untuk melakukan shalat Idul 

Fitri) melainkan makan beberapa buah kurma terlebih dahulu. Dan tidaklah beliau 

makan pada waktu hari raya Idul Qurban kecuali setelah menyembelihnya.”  

(HR. Tirmidzi : 447) 

4.2. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan pulang) 

Dari Jabir; 

“Ketika hari raya, Nabi mengambil jalan yang berbeda.” (HR. Bukhari : 986) 

4.2. Bertakbir pada kedua hari raya 

Allah berfirman; 

“…Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan 

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”  

(QS. Al-Baqarah : 185) 

Cara membaca takbir, 

(1) Membaca takbir secara genap (2 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir; 

دُأ  الّٰل  ِت  اْبحَذ ْب اَذ ُأ  َذ اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ َلَذ  ِتاَذ َذ  ِتَلَّظ  الَّظ ُأ  َذ الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب   الَّظ ُأ أَذ ْب

(2) Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan ganjil (3 kali) di akhir;: 

دُأ  اَذ ُأ وِت  احَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ َلَذ  ِتاَذ َذ  ِتَلَّظ  الَّظ ُأ  َذ الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب   الَّظ ُأ أَذ ْب

(3) Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir; 

دُأ  اِتلّٰل  ِت  اْبحَذ ْب اَذ ُأ  َذ اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ َلَذ  ِتاَذ َذ  ِتَلَّظ  الَّظ ُأ  َذ الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب اَذ ُأ  الَّظ ُأ أَذ ْب   الَّظ ُأ أَذ ْب

Hendaklah membaca dengan cara ini sekali waktu dan di waktu yang lain membaca dengan 

cara yang lain. Masalah ini sifatnya luas. Bebas meilih yang mana saja. 

 

Catatan : 

 Waktu takbir pada hari raya Idul Fitri semenjak keluar menuju tanah lapang hingga 

shalat akan ditegakkan. 

 Waktu takbir pada hari raya Idul Adha semenjak shubuh hari „Arafah hingga di akhir 

(saat metahari terbenam) hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL-BAYYINATUL ILMIYYAH FIL MAS’ALATIL FIQHIYYAH 

 

Abu Hafizhah –Hafizhahullah- 22 - 

 

 

 

 

 

 

Maraji’ : 

1. Ahkam As-Sunan Ar-Rawatib, Abdullah bin Za‟l Al-Unazzi. 

2. Al-Wajiz Fi fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, Abdul Azhim bi badawi al-Khalafi. 

3. Ad-Du’a wal I’tikaf, Samir bin Jamil bin Ahmad Ar-Radhi. 

4. Fatawa Mar’atul Muslimah Kullu ma Yuhimmu Al-Mar’atul Muslimah fi Syu’uni 

Diniha wa Dunyaha, Abu Malik Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab.  

5. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin Minal 

Ahkam, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. 

6. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, Muhammad Nashirudin Al-Albani. 

7. Mukhtashar Fiqih Islami, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. 

8. Qiyamul Lail Fadhluhu wal Asbabul Mu’ayyanati ‘Alaih fi Wudhuil Kitabi was 

Sunnah, Said bin Ali bin Wafh Al-Qahthani. 

9. Risalah Ramadhan, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. 

  10. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahibil A’immah, Abu Malik 

Kamal bin as-Sayyid Salim. 

  11. Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, Abdullah bin Abdurrahman ibnu Shalih Alu 

Bassam.  

  12. Taisirul Fiqh, Salim bin Ghanim as-Sadlan. 

  13. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwbatin Muhammatin Tatallaqu bi Arkanil Islam, Abdul Aziz 

bin Abdullah bin Baz.  

  14. Zadul Atqiya’ Fi Shahih Adz-Dzikir wad Du’a, Ahmad bin Abdullah Isa. 

 

 

 


