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FIQIH RAMADHAN 
MUQADDIMAH 

Al-Ustadz Mukhlis Abu Qais Hawari 2  
lhamdulillahi Rabbil „Alamien, segala puji bagi 

Allah, Rabb sekalian alam. Shalawat dan salam 

semoga Allah tetapkan atas Nabi Muhammad, 

keluarganya, para sahabatnya, dan para 

pengikut setia mereka dengan baik sampai akhir zaman. 

Telah sampai keterangan kami risalah “Al-

Bayyinatul Ilmiyyah Fil Mas’alatil Fiqhiyyah,” Kitab 

Fiqih Ramadhan yang disusun oleh Al-Ustadz Abu 

Hafizhah yang penyusun langsung menyerahkannya 

kepada kami, untuk kami periksa. Kami dapatkan risalah 

ini dengan susunan yang ringkas, namun tidak 

mengurangi tingkat ilmiyyah isi maupun bahasanya. 

Semoga risalah yang sangat bermanfaat ini, seiring 

dengan datangnya bulan suci Ramadhan 1431 H, bisa 

disambut baik oleh kaum muslimin umumnya, dan para 

thalabatul ilmi khususnya. 

Semoga Allah menjadikan risalah ini sebagai amal 

jariyah penyusunya. Dia Maha Bijaksana dan Maha 

Membalas amalan hamba-hamba-Nya. Wassallahu ala 

Muhammadin wa „ala aalihi washahbihi wasallama 

tasliman katsira.  

Ponorogo, 30 Rajab 1431 H 

    12 Juli    2010 M 

 

 

Al-Ustadz Mukhlis Hawari 

A 
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PUASA 
 

 

uasa merupakan ibadah yang agung, dimana 

hanya Allah r yang mengetahui seberapa besar 

pahalanya. Seorang yang berpuasa juga akan 

mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak 

dirasakan oleh selain mereka, yaitu kebahagiaan ketika 

berbuka dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan 

Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

قُك  َّع  ُكعَع ػَع ِٖل  آَع َِل  اْب َٔع َُّل ػَع َٜع  ,ًُك ُِل رَع  ْٓب سُك أَع شْب َ٘عةُك ػَع عَع ُْبعَع   
قٍف  ؼْب ِٔل اَعةِل ظِل ؼ َُع٠ ظَع ْب ُهَّلَل ,ئِل شَع َٝع صُهَّلل  ُك ػَع ٍَع  اُهَّلل َّع  : هَع  ْٞب َّلُهَّلل  ُصُهَّلل  ئِل

ْٖب  ِٓل ُٚك  َٓع ؼَعؼَع  َٝع ُٚك  جَع َٞع ْٜب عُك شَع ِٚل  َعدَع يْب اِل صِل َٗع  أَعشْب أَع َٝع يْب 
ُِل ُٚك  ُٗهَّلل اِل كَع
يْب 
ِِل ْ٘بدَع ,أَعشْب ٌة ػِل ظَع كَعسْب َٝع  

ِٙل سِل ْ٘بدَع كِلؽْب ٌة ػِل ظَع ِٕل كَعسْب حَع  ظَع ِْل كَعسْب
ُِلِصُهَّلل اِل  

ْٖب زِل ْبطِل  ِٓل ِل  ْ٘بدَع  اُهَّلل يَعبُك ػِل ِٚل أَعؼْب يْب فُك كِل ْٞب ُِك َُعخُك َٝع ِٚل  ا ِل ُِلوَع ءِل زَع
يِل  عْب ِٔل ُْب   

 

“Setiap amal Bani Adam dilipatgandakan, satu kebaikan 

dengan sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. 

Allah r berfirman, ”Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku 

yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan 

makannya demi Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua 

P 
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kebahagiaan. Kebahagiaan pada waktu berbuka dan 

kebahagiaan pada waktu bertemu Rabbnya. Sungguh 

aroma mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di 

sisi Allah daripada minyak kasturi.”
1
   

 

Dan Allah q telah menyediakan pintu khusus di 

Surga bagi orang-orang yang telah berpuasa didunia. Dari 

Sahal bin Sa‟ad y dari Nabi a beliau bersabda; 

 

َٕع َّلَع  ٠  ُسُهَّلل ُهَّلل  ُهَّلٔل َٜع  اَع ٌب  ُكعَع يْب َٞع بٍف كِل ةُك أَعاْب ِٗليَع َٔع  ُ٘هَّللةِل ذَع ُْبصَع كِلي  
َٕع  ْٞب ُٔك َّلُهَّلل  ُصُهَّلل اِل ُٚك ئِل ُِك   َعدْب ُك

 

”Di Surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu 

yang bernama Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-

orang yang berpuasa.”
2
 

 

Definisi Puasa 

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal 

puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari 

dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah q.  

 

 

 

 

                                                 
1 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1894 dan Muslim : 1151, lafazh ini 

miliknya. 
2 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 3257 lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 1152. 
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Macam-macam Puasa 

Puasa ada 3(tiga) jenis, yaitu : 

1. Puasa Wajib 

Puasa wajib ada tiga macam, antara lain : 

a. Puasa yang wajib karena zamannya 

(waktunya) itu sendiri, yaitu puasa Ramadhan. 

b. Puasa yang wajib karena suatu sebab, seperti 

puasa kaffarah. 

c. Puasa yang wajib karena diwajibkan oleh 

seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti 

puasa nadzar. 

 

2. Puasa Sunnah 

Macam-macam puasa sunnah, antara lain : 

a. Puasa Enam Hari Bulan Syawwal 

b. Puasa Sembilan Hari pada Awal Bulan 

Dzulhijjah 

c. Puasa Hari Arafah  

d. Puasa Dibulan Muharram 

e. Puasa Asyura 

f. Puasa Dibulan Sya‟ban  

g. Puasa Senin Kamis 

h. Puasa Ayyamul Bidh 

i. Puasa Dawud 

 

3. Puasa yang Dilarang 

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara 

lain : 

I. Puasa haram  

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :  

a. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adh-ha  
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b. Hari Tasyriq 

c. Hari yang Diragukan  

d. Mengkhususkan puasa hari Jum‟at saja  

e. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin 

suaminya dirumah 

 

II. Puasa makruh 

Makruh melakukan puasa berikut :  

a. Puasa wishal 

b. Puasa satu tahun penuh 

 

Puasa Ramadhan 

Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat 

memasuki bulan Ramadhan dan mengisinya dengan 

berbagai amalan shalih. Diantara doa yang sering mereka 

panjatkan ialah; 

 

 ، َٕع عَع  َٓع َ٘ع  زَع َُع ْْب  ِ ِل ظَع َٝع  ، َٕع عَع  َٓع َُع٠ زَع َ٘ع  ئِل ْٔب ِ ِل ُهَّلْل ظَع ُٜك ُهَّلِل  َعُ
حَعوَع ُهَّلل ًال  ُٓك ُ٘هَّلل   ِٓل ُٚك  ْٔب ُهَّلِل جَععَع  َٝع

 

“Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadhan. Dan 

selamatkan bagi kami Ramadhan itu. Serta terimalah 

dari kami (amal-amal kami di dalamnya)” 

 

Dan sungguh binasa dan celakalah orang-orang 

yang telah memasuki bulan Ramadhan, tetapi setelah 

Ramadhan tersebut lewat ia belum mendapatkan 

ampunan dari Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata Rasulullah a bersabda; 
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َْع  ؿِل زَع َٝع َِعيُهَّلل  ِل ػَع  َ ْْب  ُكصَع َِع ُٙك كَع ْ٘بدَع تُك ػِل سْب
ًِل ٍَف ذُك شُك ْٗبقُك زَع َْع أَع ؿِل زَع

ْٕب  ََع أَع َِعخَع هَع ْب ْٗبعَع ُهَّلْل   َٕع ذُك عَع  َٓع ِٚل زَع يْب َِع ََع ػَع ٍَف آَع َع شُك ْٗبقُك زَع أَع
ْْب  َِع سِل كَع ٌِل َع ُْب ُٙك   َٞع  ُٙك أَعاَع ْ٘بدَع ىَع ػِل زَع ٍَف أَعآْب شُك ْٗبقُك زَع َْع أَع ؿِل زَع َٝع ُٚك  َُع سَع  لَع ْـب  ُك

ُ٘هَّللةَع  ُْبصَع ُٙك     ُكدْب ِل َع

 

 

“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, 

tetapi ia tidak bershalawat kepadaku. Binasalah seorang 

yang masuk bulan Ramadhan kemudian ia lepas (dari 

Ramadhan) namun ia belum tarampuni. Binasalah 

seorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, 

namun (keberadaan) orang tuanya tidak mampu 

memasukkannya ke dalam Surga.”
3
  

 

Diantara amalan Ramadhan yang paling utama 

adalah puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan juga  

merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah 

q. Dari Abu Hurairah y, ia berkata bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

ْٖب  ِٓل َّع  دُهَّلل َٓع  جَعوَع ُٚك  َُع سَع 
لِل حِلعَع اًال  ؿُك َٝع ظْب ًاٗل   َٔع  َٕع ئِل ْب عَع  َٓع َّع زَع ْٖب صَع  َٓع

ِٚل  ْٗب ِل  ذَع

                                                 
3 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545 dan Ahmad : 7402. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam Shahih At-Targhib : 

168. 
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“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan landasan 

iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya 

yang telah berlalu akan diampuni.”
4
  

 

Hukum Puasa Ramadhan 

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun 

Islam. Diriwayatkan dari Abu ‟Abdirrahman ‟Abdullah 

bin ‟Umar bin Khattab p berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

طٍف  ْٔب َِع٠  َع ُّك ػَع ظْب َع يَع  ْبإلِل
ِ٘ل ُك : اُك َّلُهَّلل  اُهَّلل َٚع ئِل َُع ْٕب َّلَع ئِل ةُك أَع َٜع آَع شَع

ًَع ةِل  حَع ءُك  ُصُهَّلل ئِل ْب َٝع ُّك  ُصُهَّلل َعةِل  هَع  ئِل َٝع ِل  ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك د ًال زَع ُهَّلٔل عَع ُٓك ُهَّلٕل  أَع َٝع
َٕع  عَع  َٓع ُّك زَع ْٞب صَع َٝع يْبثِل  ُْب َع سُّل   ظَع  .َٝع

 

”Islam didirikan diatas 5(lima) perkara, yaitu; bersaksi 

bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara 

benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan 

Ramadhan.”
5
  

 

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib atas setiap 

muslim laki-laki dan wanita yang sudah baligh, berakal, 

mampu berpuasa, mukim (tidak safar), dan suci dari 

                                                 
4 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1901 dan Muslim : 760, lafazh ini 

miliknya. 
5 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 8 dan Muslim Juz 1 : 16. 
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haidh dan nifas bagi wanita. Allah q mewajibkan puasa 

atas umat ini sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat 

sebelumnya. Allah q berfirman; 

 

ًُكحِلبَع   َع  َٔع   ًَع ُّك  يَع  ُْك  ُص ِل ٌُك يْب َِع ًُكحِلبَع ػَع ْٞب   ُ٘ك َٓع َٖع   َٜع   ُُهَّللرِل ْب أَع ُّل
َِع٠ َٕع  ػَع ْٞب ْْب جَعحُهَّللوُك ٌُك ُهَّلِل َُعؼَع ْْب  ٌُك ِِل ْٖب هَع ْب ِٓل َٖع    ُُهَّللرِل ْب

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
6
  

 

Catatan : 

 Apabila seorang wajib berpuasa di siang hari, 

seperti; orang gila yang sembuh, anak kecil yang 

menjadi dewasa, orang kafir masuk Islam, maka 

cukup bagi mereka berniat di siang hari itu, 

walaupun sebelumnya mereka sudah makan atau 

minum dan tidak ada kewajiban untuk 

mengqadha‟puasanya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang kehilangan kesadaran di bulan 

Ramadhan karena pingsan, gila, semisalnya, 

kemudian ia sadar, maka ia tidak wajib mengganti 

puasa maupun shalatnya, karena taklif (kewajiban 

syari‟at) terangkat darinya. Tetapi jika hilangnya 

kesadaran karena perbuatannya atau keinginannya 

                                                 
6 QS. Al-Baqarah : 183. 
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sendiri lalu ia tersadar, maka dia wajib 

mengqadha‟. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang berniat berpuasa lalu dia berpuasa 

dan pingsan di sebagian atau seluruh siangnya, 

maka puasanya sah. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

Penetapan Bulan Ramadhan 

Penetapan bulan Ramadhan dengan cara sebagai 

berikut : 

 

1. Melihat Hilal Bulan Ramadhan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwasanya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْٞب  ُٓك ْٞب ُٙك كَعصُك ْٞب ُٔك حُك أَع ْب ذَع  زَع ْٝب , ئِل سُك
ؽِل أَعكْب ُٙك كَع ْٞب ُٔك حُك أَع ْب ذَع  زَع ئِل ُهَّلْل , َٝع ْٕب ؿُك اِل كَع

ُٚك  َُع ْٝب   زُك دُك ْْب كَع هْب ٌُك يْب َِع  ػَع

 

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan) maka 

berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) 

maka berbukalah, apabila mendung menghalangi kalian, 

maka perkirakanlah.”
7
  

 

 

                                                 
7 HR. Bukhari Juz 2 : 1801 dan Muslim Juz 2 : 1080. 
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Disunnahkan bagi yang melihat hilal Ramadhan 

atau hilal bulan yang lain untuk mengucapkan; 

 

ةِل  َٓع َٝع ُعُهَّلل َع ِٕل  َٔع  ِل ْب َٝع إلْب ِٖل  ْٔب يُك ُْب َ٘ع  اِل  يْب َِع ُٚك ػَع ُهَّلِل ِٛل ُهَّلْل أَع ُٜك ُهَّلِل  َعُ
ُك  اُّليَع  اُهَّلل زَع َٝع ا ِليْب   زَع

ِّل ظْب َع ِل  َٝع إلْب

 

”Ya Allah, munculkanlah ia kepada kami dengan 

keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, Tuhanku 

dan Tuhanmu adalah Allah.”
8
  

 

2. Menyempurnakan Bulan Sya’ban Menjadi 30(tiga 

puluh) Hari 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y ia 

berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْْب  ٌُك يْب َِع يَع ػَع ْٕب ؿُك  ِل اِل  كَع
ِٚل ؤْب َعحِل سُك

ُِل ْٝب   سُك
ؽِل أَعكْب َٝع ِٚل  ؤْب َعحِل سُك

ُِل ْٞب   ُٓك ْٞب صُك
يْب 
ذِل َٕع ذَع َع ؼْب َع  ةَع شَع دُهَّلل ْٞب  ػِل ُِك ِٔل ًْب أَع  َٕع كَع

 

“Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah 

dengan melihat hilal. Jika kamu terhalangi, maka 

lengkapilah bilangan Sya'ban 30(tiga puluh) hari.”
9
 

 

 

                                                 
8 HR. Ahmad : 1397 dan Tirmidzi : 3451. 
9 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1909, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1080. 
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Catatan : 

 Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan 

dengan melihatnya, bukan dengan perhitungan 

falak (hisab), maka menetapkan keluarnya hilal 

dengan hisab tidak dibenarkan. Imam Ash-Shan‟ani 

t menjelaskan; 

“Jika urusan ini bergantung kepada hisab mereka, 

maka yang mengetahui masuknya Ramadhan 

hanyalah sebagian kecil orang, padahal syari‟at 

dasarnya adalah yang mudah diketahui oleh 

masyarakat umum.”  

 

 Melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadhan 

dapat diterima dengan persaksian seorang yang adil 

dan dipercaya, baik itu seorang laki-laki maupun 

seorang wanita. Dalil yang menjadi landasan 

pendapat ini adalah hadits Ibnu „Umar p, beliau 

berkata; 

“Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, 

lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah a bahwa 

aku melihatnya, kamudian beliau berpuasa dan 

memerintahkan yang lain untuk berpuasa.”
10

  

 

 Adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan 

Syawwal, maka penetapan tersebut tidak dapat 

diterima kecuali dengan persaksian 2(dua) orang 

yang adil. Ini adalah pendapat kebanyakan para 

ulama‟, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah 

a;  

                                                 
10 HR. Abu Dawud : 2242, dengan sanad yang shahih. 
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ْٕب  اِل دَع  كَع ِٜل ِٕل  شَع دَع  ِٛل ْٞب  شَع  ُٓك ْٞب ْٝب  كَعصُك سُك
ؽِل أَعكْب    َٝع

 

“Lalu jika ada dua orang saksi yang memberikan 

persaksian (bahwa ada hilal), maka hendaklah 

kalian berpuasa dan berbuka.”
11

  

 

 Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, dan 

hasilnya tidak diterima (oleh penguasa), maka ia 

tidak boleh berpuasa hingga manusia yang lainnya 

berpuasa. Begitu pula tidak boleh ia berbuka hingga 

manusia berbuka. Berdasarkan hadits dari Abu 

Hurairah y, bahwa Nabi a telah bersabda; 

 

َٕع  ْٝب سُك
ؽِل َّع جُكلْب ْٞب سُك  َع ؽْب

لِل ُْب َٝع  َٕع  ْٞب ُٓك ْٞب َّع جَعصُك ْٞب ُّك  َع ْٞب  َعُصُهَّلل
َٕع  ْٞب عُّل َّع جُكعَع ْٞب ٠  َع عَع َعظْب  َٝع اْب

 

“Waktu puasa adalah hari dimana kalian 

berpuasa, waktu berbuka („Idul Fithri) adalah 

dihari kalian semua berbuka, dan „Idul Adh-ha 

ialah hari dimana kalian berqurban.”
12

  

 

Imam Tirmidzi t mengatakan; 

“Menurut sebagian ahli ilmi, maksud hadits ini 

adalah kita berpuasa dan berbuka bersama-sama 

dengan jama‟ah orang banyak.” 

                                                 
11 HR. Nasa‟i, dan Ahmad, dengan sanad yang shahih. 
12 HR. Tirmidzi Juz 3 :  697. 
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 Apabila 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 t. 

 

 Apabila 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 29(dua puluh sembilan) hari, maka dia 

wajib menambah 1(satu) hari setelah Idul Fitri. 

Seandainya dia berpuasa lebih dari 30(tiga puluh) 

hari, maka dia tidak berbuka kecuali bersama 

mereka. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 Apabila seorang tinggal dinegara dimana matahari  

tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit  

pada musim dingin atau di negara yang siangnya 

berlangsung selama 6(enam) bulan dan malamnya 

6(enam) bulan atau lebih atau kurang, mereka 

shalat dan berpuasa dengan mengikuti negara 

terdekat dengannya yang memiliki malam dan siang 

24(dua puluh empat) jam. Jadi mereka menentukan 

awal puasa dan akhirnya, yakni awal menahan diri 

dan berbuka menurut waktu negara terdekat itu. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 



- 14 - 

Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk Berbuka  

Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka 

adalah: 

 

1. Orang sakit 

Sakit dibagi dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu : 

 

a. 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, dan sebagainya, maka dalam 

kondisi seperti ini seorang tidak diperbolehkan berbuka 

karenanya. 

 

b. Sakit ringan yang bertambah parah 

Yaitu yang awalnya sakit ringan kemudian 

bertambah parah dan seorang merasa berat untuk 

berpuasa, akan tetapi puasa tersebut tidak berdampak 

negatif terhadap kesembuhan, maka dalam kondisi 

seperti ini seorang dianjurkan untuk berbuka karenanya. 

 

c. Sakit berat 

Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa 

berat melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat 

buruk terhadap seseorang, bahkan dapat mengantarkan 

kepada kematiannya, maka dalam kondisi seperti ini 

seorang diwajibkan berbuka karenanya, dan haram untuk 

berpuasa. 
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2. Orang safar 

Dalil bolehnya orang yang sakit dan orang yang 

safar untuk tidak puasa dan menggantinya pada hari yang 

lain adalah firman Allah q; 

 

سَع   أُك َع
ٍّف ْٖب أَع ُهَّلل  ِٓل ةٌ  دُهَّلل سٍف كَعؼِل لَع َِع٠ ظَع ْٝب ػَع سِل ْبعًال  أَع َٓع َٕع  ًَع  ْٖب  َٓع  َٝع

 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain.”
13

  

 

Safar dibagi dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu : 

 

a. Safar yang dilakukan membuat seseorang berat 

untuk melakukan puasa dan menghalanginya untuk 

melakukan kebaikan 

Maka ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya. 

Diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir y bin Abdillah 

p, ia berkata; 

 

أَٟع  سَع سٍف كَع لَع يْب ظَع
َْع كِل ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع 

ْٞب   وَع ُُك رَع  كَع َٛع َٓع   ٍَع  وَع  ِٚل كَع يْب َِع ََع ػَع ِ ِل شُك ًال هَعدْب ظُك زَع َٝع ًآل   ظَع  شِل
سِل  لَع ُّك كِلي  ُعُهَّلل ْٞب س ِل  َعُصُهَّلل ُْب ِل َٖع  

ِٓل َُعيْبطَع  ٍَع  وَع  ٌْ كَع
 صَع اِل

 

                                                 
13 QS. Al-Baqarah : 185. 
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“Suatu ketika Rasulullah a berada dalam perjalanan, lalu 

beliau melihat sekelompok orang yang berdesakan dan 

orang yang sedang diteduhi, lalu beliau bertanya, „Apa 

ini?‟ mereka menjawab, „Ia sedang berpuasa.‟ Kemudian 

Rasulullah a bersabda, „Bukan termasuk kebaikan 

(baginya), berpuasa didalam perjalanan.”
14

  

 

b. Safar yang dilakukan tidak membuat seseorang 

merasa berat untuk berpuasa dan tidak 

menghanginya untuk melakukan kebaikan 

Maka berpuasa lebih baik baginya daripada 

berbuka. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

َٕع  ْٞب ُٔك َِع ْْب جَعؼْب حُك ْ٘ب ًُك ْٕب  ْْب ئِل ٌُك َُع ٌس  يْب ْٞب   َع ُٓك ْٞب ْٕب جَعصُك أَع  َٝع

 

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.”
15

  

 

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa 

berat untuk berpuasa dan dapat menyebabkan 

kematian 

Maka ketika itu ia wajib berbuka dan haram 

hukumnya berpuasa. Hal ini seperti disebutkan dalam 

hadits Jabir y; 

 

                                                 
14 HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1115. 
15 QS. Al-Baqarah : 184. 
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حْبطِل  لَع ُْب َّع   زَع ػَع  سَع َْع  َع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ٞ ظُك ُهَّلٕل زَع أَع
َٕع  عَع  َٓع يْب زَع

ُهَّلٌلةَع كِل َٓع َُع٠  ِْل , ئِل يْب ِٔل َـع ُْب ًُكسَع عَع   َِعؾَع  حُهَّلل٠ اَع َّع ظَع , كَعصَع 
َّع  ُُ٘هَّلل ضُك  ُٚك , كَعصَع  ؼَع كَع سَع  كَع

َٓع ءٍف ْٖب  ِٓل ضٍف  دَع ػَع  اِلوَع ُهَّلْل آَع َٗعظَعسَع , ذُك حُهَّلل٠  ظَع
ِٚل  َُعيْب بَع ,  ُُ٘هَّلل ضُك ئِل سِل ُهَّلْل شَع ُِليَع , ذُك دَع ذَع ُٚك اَعؼْب َُع ََع  يْب وِل طَع : كَع ُهَّلٕل اَعؼْب ئِل

َّع  ٍَع .  ُُ٘هَّلل ضِل هَعدْب صَع  صَع ةُك :  هَع  ُْبؼُك َُع ِليَع   َُع ِليَع , أُٝك أُٝك
صَع ةُك  ُْبؼُك   

 

“Bahwasanya Rasulullah a 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 a bersabda, 

“Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat, 

mereka orang yang melakukan maksiat.”
16

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 HR. Muslim Juz 2 : 1114. 
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Catatan : 

 Apabila perjalanannya dimulai setelah fajar 

menyingsing (siang hari), maka ia wajib berpuasa 

pada hari itu, lalu diperbolehkan untuk 

membatalkan puasa jika sudah akan berangkat, 

meskipun masih berada didalam kampungnya. 

Diriwayatkan dari „Ubaid bin Jubair y ia berkata; 

 

ٍِل  ْٞب ظُك بُك زَع ي ِل صَع ظِل لَع زِل ِـل ُْب ةِل   سَع غَع أَعاِليْب اَعصْب َٓع ْ٘بثُك  ًُك
َٖع  ِٓل َ٘عةٍف  يْب لِل يْب ظَع

َْع كِل ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع  اُهَّلل
 ، ُٙك دَع ؤُك بَع ؿَع ُهَّلْل هُكس ِل ، ذُك كَعغَع سَع َٕع كَع عَع  َٓع يْب زَع

ؽَع غِل كِل عْب ُْبلُك  
ٍَع  ِْبثُك :  هَع  بْب هُك حَعسَع هْب

ٍَع :   ِل ؟ هَع  تَع ْٞب يُك ُْب ُك   ٟ ثَع جَعسَع َُععْب أَع
ةٍف  سَع ْٞب اَعصْب ُهَّلِل٠ :  أَعاُك ِل صَع ٍِل  اُهَّلل ْٞب ظُك ُ٘هَّللةِل زَع ْٖب ظُك بُك ػَع ؿِل أَعجَعسْب

؟ َْع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع   اُهَّلل

 

“Aku naik bersama Abu Bashrah Al-Ghifari y –

salah seorang sahabat Rasulullah a- dalam kapal 

dari Fusththath pada bulan Ramadhan. Lalu ia 

pergi. Kemudian dihadirkan makan (siang) 

(untuk)nya. Ia berkata, “Mendekatlah.” Aku 

katakan, “Bukanlah engkau tahu (kita) masih 

berada dikampung (kita)?” Ia menjawab, “Apakah 

engkau benci dengan Sunnah Rasulullah a?”
17

  

                                                 
17 HR. Abu Dawud : 2412. 
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 Apabila seorang pulang dari safar –dan ia dalam 

keadaan berbuka-, lalu mendapati isterinya  telah 

suci dari haidh, nifas, atau sembuh dari sakitnya –

sementara isterinya dalam keadaan berbuka,- maka 

diperperbolehkan baginya untuk menggauli 

isterinya, tanpa ada kewajiban membayar kaffarah. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

3. Orang yang sudah tua 

Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka 

tidak ada qadha‟ baginya, tetapi hanya diwajibkan 

membayar fidyah (memberi makan orang miskin). 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ٍٖف  يْب ٌِل عْب ِٓل ُّك  دْب َعٌة ؼَعؼَع  ُٚك كِل َٗع ْٞب وُك يْب َٖع  ُكؽِل َِع٠  ُُهَّللرِل ْب ػَع  َٝع

 

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan 

(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) 

memberi makan seorang miskin.”
18

  

 

Ibnu „Abbas p berkata; 

 

سَع 
ؽِل ْٕب  ُكلْب سِل أَع يْب ٌَع ِل ُْب خِل   يْب ُِلِشُهَّلل ٍّف , زُك  ِل َع  ْٞب ِل  َع  َ ًُك ْٖب  َْع ػَع ؼِل َٝع ُكؽْب

ًا٘ل  يْب ٌِل عْب ِٚل , ِٓل يْب َِع َّلَع هَععَع ءَع ػَع  َٝع

 

                                                 
18 QS. Al-Baqarah : 184. 
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“Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak 

puasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang 

miskin dan tidak ada qadha‟ baginya.”
19

  

 

Catatan : 

Orang tua yang sudah pikun tidak wajib puasa dan 

tidak pula membayar fidyah, karena pena (pencatat 

amal) telah diangkat darinya. Hal ini berdasarkan 

hadits dari „Aisyah i bahwa Nabi n bersabda; 

 

ذَعةٍف  ْٖب ذَع َع ُْك ػَع َِع وَع ُْب كِلغَع   ، : زُك ظَع وِل حَعيْب حُهَّلل٠  َععْب ِْل ظَع ِٖل  ُُ٘هَّلل اِل ػَع
حُهَّلل٠  ِٕل ظَع ْٞب ُ٘ك صْب َٔع ُْب ِٖل   ػَع َٝع  ، ٌْب ُكسَع حُهَّلل٠  َع سِل ظَع يْب

ِـل ِٖل  ُصُهَّلل ػَع َٝع
نَع  يْب ْٝب  َعلِل ، أَع ََع وِل   َعؼْب

 

“Diangkat pena dari 3(tiga) orang; orang tidur 

hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, 

orang gila hingga ia sadar.”
20

  

 

4. Wanita yang hamil 

 

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 

                                                 
19 HR. Daruquthni dan Hakim. 
20 HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‟i, dan Ibnu Majah. 
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membayar fidyah, tetapi mereka tidak wajib mengqadha‟. 

Ini adalah pendapat Ibnu „Abbas p dan Ibnu „Umar p, 

ini juga madzhab Ishaq dan pendapat inilah yang dipilih 

oleh Syaikh Al-Albani t.  

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, 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.”
21

  

 

Juga riwayat dari Nafi‟ y, ia berkata; 

“Salah seorang puteri dari Ibnu „Umar p menjadi isteri 

salah seorang laki-laki Quraisy, dan disaat Ramadhan ia 

sedang hamil, kemudian ia kehausan, maka Ibnu „Umar 

p memerintahkan untuk berbuka dan memberi makan 

seorang miskin setiap hari (yang ditinggalkan).”
22

  

 

Catatan : 

Ukuran fidyah bagi orang yang sudah tua, wanita 

yang sedang hamil, dan wanita menyusui adalah 

sebanyak setengah sha‟. Yaitu 1(satu) porsi 

makanan siap makan atau 1,5(satu setengah) kg 

bahan makanan pokok. Ini adalah pendapat Syaikh 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz t. 

 

                                                 
21 HR. Thabrani : 2758. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Irwa-ul Ghalil 4/19. 
22 HR. Daraquthni 2/207. 
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Syarat Sah Puasa  

Syarat sah puasa adalah : 

 

1. Niat 

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) dimalam 

hari sebelum terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 

„Umar p, dari Hafshah i, bahwasanya Nabi a 

bersabda; 

 

ْْب  َُع ْٖب  غِل َٓع ِٔل ُٚك  ُكصْب َُع َّع  يَع  سِل كَع َع صِل صْب ُْبلَع ََع   َّع هَع ْب يَع     ُص ِل

 

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, 

maka tidak ada puasa baginya.”
23

 

 

Catatan : 

 Wajib memasang niat pada setiap malam bulan 

Ramadhan, bukan hanya berniat puasa untuk 

1(satu) bulan. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. 

 

 Niat tersebut sudah dapat terwujud dengan bangun 

pada waktu sahur dan memakan makanan dan 

minuman pada waktu tersebut. Karena niat adalah 

menyengaja atau berkehendak untuk melakukan 

sesuatu, dan apa yang diniatkan telah terwujud 

dengan melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

                                                 
23 HR. Abu Dawud : 2454 dan Tirmidzi Juz 3 : 730, lafazh ini 

miliknya. 
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2. Suci dari Haidh dan Nifas 

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas 

tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Diantara 

dalilnya adalah hadits dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

؟أَع  ْْب ْْب جَعصُك َُع َٝع ِل   َ ْْب جُكصَع َُع ثْب  ذَع  ظَع ظَع َِع٠َُعيْبطَع ئِل َٖع اَع ِْب   هُك

ُِليَع  َٜع  كَعرَع ِ٘ل ِٕل آِل ْب صَع  ْٖب ُٗكوْب  ِٓل

 

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan 

shalat dan puasa?” Kami menjawab, “Ya” Maka Nabi a 

bersabda, “Itulah kekurangan agamanya.”
24

  

 

Rukun Puasa  

Rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang 

membatalkan puasa sejak terbit fajar (shadiq) sampai 

terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah 

q; 

 

ْٞب  ُِك ًُك َٝع ْْب  ٌُك َُع ُك  حَعبَع  اُهَّلل ًَع َٓع   ْٞب   ُـك حَع َٝع اْب ُهَّلٖل  ُٛك ْٝب سُك
َٕع اَع شِل  كَع ْلْب

ػِل  يْب ُْبخَع َٖع   ِٓل يَعطُك  َعاْب ػُك  اْب يْب ُْبخَع ُْك   ٌُك َُع َٖع  يُهَّلل حُهَّلل٠  َعحَع َع ْٞب  ظَع اُك سَع  َٝع شْب

َِل  يْب ُهَّلِل َُع٠  ُ َّع ئِل يَع  ٞ   ُص ِل ُّٔل ُهَّلْل أَعجِل سِل ذُك صْب ُْبلَع َٖع  
ِٓل آِل  َٞع َعظْب   اْب

 

                                                 
24 HR. Bukhari Juz 1 : 298. 
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“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…”
25

  

 

Adab-adab Puasa  

Adab-adab puasa antara lain : 

 

1. Makan sahur dan mengakhirkannya 

Dari Anas bin Malik y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ةًال  ًَع زِل اَعسَع ْٞب عُك ُهَّلٕل كِلي  ُعُهَّلل اِل ْٝب  كَع سُك عُهَّلل  جَععَع

 

“Makan sahurlah kalian, karena didalam sahur itu ada 

keberkahan.”
26

  

 

Adapun dalil tentang mengakhirkan sahur 

diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas 

bin Malik y dari Zaid bin Tsabit y, ia berkata; 

 

                                                 
25 QS. Al-Baqarah : 187. 
26 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1823 dan Muslim Juz 2 : 

1095. 
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َُع٠  َّع ئِل ُهَّلْل هَع  َْع ذُك ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ي ِل صَع غَع  ُُ٘هَّلل ِل َٓع َٗع   سْب عَع جَععَع
زِل  ْٞب عُك َٝع ُعُهَّلل ِٕل  َعذَع  َٖع  اْب َٕع اَعيْب ًَع  ْْب  ًَع ِْبثُك  ةِل هَع زَع ؟ ُصُهَّلل َع ٍَع هَعدْب  هَع 

َٖع   َعةًال  يْب عِل ْٔب   َع

“Kami sahur bersama Nabi a, kemudian beliau bangkit 

untuk mengerjakan shalat. Anas y bertanya, “Berapa 

jarak antara adzan dan sahur?” Beliau menjawab, “Kira-

kira bacaan 50(lima puluh) ayat.”
27

 

 

Catatan : 

Apabila seorang sedang melakukan sahur, lalu 

terdengar adzan shubuh sedangkan makanan dan 

minuman masih berada ditangannya, maka ia boleh 

menyelesaikan makan dan minumnya. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِٙل كَع َع  َِع٠  َعدِل َٗع ءُك ػَع ِل َٝع إلْب دَع ءَع  ُْك  ُ٘ ِل ًُك دُك غَع أَعظَع ِٔل ذَع  ظَع ئِل
ُٚك  ْ٘ب ِٓل ُٚك  حَع يَع ظَع شَع

عِل حُهَّلل٠  َعوْب ُٚك ظَع ؼْب   َععَع

 

”Apabila salah seorang di antara kalian 

mendengar adzan sementara tempat makan masih 

di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya 

hingga dia menyelesaikan hajatnya.”
28

 

                                                 
27 HR. Bukhari Juz 2 : 1821. 
28 HR. Abu Dawud : 2333. 
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2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan 

dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, berkata keji, 

berbohong, dan yang semisalnya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ، بْب خَع َّلَع  َعصْب َٝع كُكدْب  ْْب كَع َع  َعسْب ًُك
دِل ِّل أَعظَع ْٞب ُّك صَع ْٞب َٕع  َع ًَع  ذ َع  ئِل

َْب  وُك يَع ِْب ، كَع ُٚك َِع ْٝب هَع جَع ٌد أَع ُٚك أَعظَع ُهَّلٕل ظَع اُهَّلل اِل ٌْ : كَع ٌؤ صَع اِل سُك ْٓب يْب  
ٗ ِل  ئِل

 

“Jika seseorang dari kalian sedang berpuasa, maka 

janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula 

bertengkar. Jika seorang menghina atau memukulnya  
hendaklah ia mengatakan, „Aku orang yang sedang 

berpuasa.‟”
29

 

 

Dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِٚل  ََع اِل َٔع ؼَع ُْب َٝع  زِل  ْٝب ٍَع  ُصُّل ْٞب عْب هَع ْْب  َعدَع َُع ْٖب  ََع , َٓع ْٜب ُْبصَع يْبطَع , َٝع  َِع كَع
ُٚك  سَع اَع شَع َٝع ُٚك  َٓع عَع ؼَعؼَع  ْٕب  َعدَع يْب أَع

ٌة كِل ِل ظَع شَع ُهَّلل  اِل

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan 

mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka Allah tidak 

memerlukan orang itu untuk  meninggalkan makanan 

dan minumannya (puasanya).”
30

   

                                                 
29 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 

1151. 
30 HR. Bukhari : 1903, Abu Dawud : 2345, dan Tirmidzi : 702. 
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3. Bersikap dermawan 

 

4. Selalu mempelajari Al-Qur’an 

Dalil tentang bersikap dermawan dan selalu 

mempelajari Al-Qur‟an adalah hadits yang diriwayatkan 

dari „Ibnu „Abbas p beliau berkata; 

 

آَع  ُُ٘هَّلل ضِل  َٞع َْع أَعشْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع 
ُهَّلٕل  َٕع ئِل عَع  َٓع سِل زَع ْٜب يْب شَع

ُٕك كِل ْٞب ٌُك َٓع   َع آُك  َٞع َٕع أَعشْب ًَع  َٝع سِل  يْب ُْبخَع اِل 
يْب 
َ٘عةٍف كِل ِل ظَع  َ ًُك يْب 

ُٙك كِل وَع  ِْب َٕع  َع ًَع  ُّك  ِٚل  ُعُهَّلل َع يْب َِع ََع ػَع سِل ْب شَع ْب
ُهَّلِل٠  ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك ِٚل زَع يْب َِع ضُك ػَع سِل يَعؼْب ِِلخَع كَع ْ٘بعَع حُهَّلل٠  َع َٕع ظَع عَع  َٓع زَع
ٍُك  ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع  َُك  سِل ْب ُٚك شِل ْب يَع َُعوِل ذَع   اِل َٕع كَع سْب  وُك ُْب َْع   ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع  اُهَّلل
َٖع  ُس ِل ْبطِل 

ِٓل سِل  يْب ُْبخَع آَع اِل  َٞع َْع أَعشْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع  اُهَّلل
ةِل  َِع ظَع سْب ُٔك ُْب   

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan 

dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari 

hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril 

j menjumpainya. Dan Jibril j selalu 

mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadhan 

hingga Ramadhan selesai. Rasulullah a membacakan 

Al-Qur‟an kepadanya, dan saat ia bertemu dengan Jibril 
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j, beliau lebih dermawan terhadap kebaikan daripada 

angin yang berhembus (dengan lembut.)”
31

  

 

5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah 

terbenam 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad y, bahwasanya 

Rasulullah a bersabda; 

 

سَع  ؽْب
لِل ُْب ُِكٞ    صُهَّلل َٓع  ػَع سٍف  يْب ٍُك  ُُ٘هَّلل ضُك اِلخَع  َّلَع  َعصَع 

 

“Umat Islam akan senantiasa dalam kebaikan selama 

mereka menyegerakan berbuka.”
32

  

 

6. Berdoa ketika berbuka 

Diriwayatkan dari „Ibnu „Umar p, ia berkata; 

“Jika Nabi a berbuka, maka beliau membaca;  

 

ْٕب شَع ءَع  سُك ئِل َعشْب ذَع َعثَع  اْب َٝع مُك  ْٝب سُك ُْبؼُك ُهَّلِلثِل   حَع َٝع اْب أُك  َٔع بَع  ُظُهَّلل َٛع ذَع
ُك    اُهَّلل

 

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat serta 

telah ditetapkan pahala insya Allah.”
33

  

                                                 
31 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308. 
32 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 

1098. 
33 HR. Abu Dawud : 2340. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Al-Irwa‟ : 920. 
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7. Berbuka dengan makan ruthab (kurma segar) atau 

kurma kering, atau hanya dengan air 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, beliau 

berkata; 

 

َِع٠  سُك ػَع
ؽِل َْع  ُكلْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع 

َِع٠  ؼَع ؼَع َع ٌت كَع ْٖب زُك ٌُك ْْب جَع َُع ْٕب  اِل ، كَع يَع
ِ ِل ْٕب  ُكصَع ََع أَع ؼَع َع تٍف هَع ْب زُك

َٓع ءٍف  ْٖب  ِٓل َٞع تٍف  عَع عَع  ظَع ْٖب ظَع ٌُك ْْب جَع َُع ْٕب  اِل ، كَع سَع تٍف ْٔب  .جَع

 

“Rasulullah a 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.”
34

  

 

8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang 

yang berpuasa 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani y dari Nabi a 

beliau bersabda; 

“Barangsiapa memberi makanan berbuka kepada orang 

yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya 

tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang 

berpuasa.”
35

 

 

                                                 
34 HR. Abu Dawud : 2356, dan Tirmidzi : 692. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil : 922. 
35 HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. 
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Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa  

Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa adalah : 

 

1. Jima’ pada malam hari sebelum terbit fajar 

Ini adalah keringanan dari Allah q bagi kaum 

muslimin. Allah q berfirman; 

 

ُهَّلَل  ْْب  أُكظِل ٌُك ِٗلعَع اِل َُع٠  كَعدُك ئِل   ُسُهَّلل
ِّل يَع  ةَع  ُص ِل َِع َُعيْب ْْب  ٌُك  َُع

 

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-istrerimu …”
36

  

 

2. Dalam keadaan junub pada pagi hari  

Diriwayatkan dari „Aisyah dan Ummu Salamah p; 

 

ْٖب  ِٓل ُ٘ك ًال   َٕع  ُكصْب ِلطُك شُك ًَع  َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ُهَّلٕل  ُُ٘هَّلل ِليُهَّلل صَع أَع
ُّك  ْٞب َٝع َعصُك َُك  حَععِل ْـب ُهَّلْل  َع ، ذُك َٔع عٍف  شِل

 

“Bahwasanya Rasulullah a pada waktu fajar telah 

masuk beliau dalam keadaan junub karena bersetubuh 

(dengan isterinya). Kemudian beliau mandi dan 

berpuasa.”
37

   

 

 

 

                                                 
36 QS. Al-Baqarah : 187. 
37 Muttafaq „alaih. 
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3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima’  

Diriwayatkan dari „Aisyah i beliau berkata; 

 

َٞع  ُٛك َٝع َُك  َْع  ُكوَع  ِل ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ٞ ظُك َٕع زَع ًَع 
 ٌْ ٌْ , صَع اِل َٞع صَع اِل ُٛك َٝع سُك 

ِٚل , َٝع ُك َع شِل اِل زْب ِل ْْب إلِل ٌُك ٌُك َِع ْٓب ُٚك أَع ُ٘هَّلل ٌِل َُع  َٝع

 

“Nabi a pernah mencium dan mencumbu ketika beliau 

tengah berpuasa, hanya saja beliau adalah orang yang 

paling kuat menahan nafsunya diantara kalian.”
38

  

 

Catatan : 

 Apabila seorang suami mencium isteri atau 

mencumbuinya tanpa jima‟ lalu keluar madzi, maka 

tidak ada hukuman baginya. 

 

 Apabila 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1826, dan Muslim Juz 2 : 

1106, lafazh ini miliknya. 
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4. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk 

mendinginkan badan  

Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi a, ia 

berkata; 

“Aku telah melihat Rasulullah a di Al-Arj, saat itu 

beliau tengah menyiram kepala dengan air, sedangkan 

beliau dalam keadaan puasa karena haus atau panas yang 

menyengat.”
39

  

 

5. Makan dan minum karena lupa 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 ٌْ َٞع صَع اِل ُٛك َٝع يَع 
َٗععِل ْٖب  بَع , َٓع سِل ْٝب شَع ََع أَع ًَع أَع ُٚك , كَع َٓع ْٞب ُهَّلْل صَع يُكحِل ِْب , كَع

ُٙك  وَع  ظَع َٝع ُك  ُٚك  اُهَّلل َٔع ؼَع َٔع  أَعؼْب ُٗهَّلل اِل  كَع

 

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga 

ia makan minum, maka sempurnakanlah puasanya 

karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan 

dan minum kepadanya.”
40

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 HR. Abu Dawud : 2348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
40 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1831 dan Muslim Juz 2 : 

1155. 
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6. Muntah tanpa sengaja  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwasanya 

Nabi a bersabda; 

 

ءُك  يْب ُْبوَع ُٚك   ػَع زَع ْٖب ذَع ِٚل هَععَع ءٌ َٓع يْب َِع يْبطَع ػَع َِع حَعوَع ءَع , كَع ِٖل  ظْب َٓع  َٝع

طِل  يَعوْب ِْب دًال  كَع ْٔب   ػَع

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka 

tidak ada qadha‟ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang 

sengaja muntah, maka hendaklah ia  mengqadha‟ 

(puasanya).”
41

  

 

7. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk 

anak kecil selama makanan tersebut tidak sampai 

kerongkongan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

“Diperbolehkan (bagi seseorang) mencicipi cuka atau apa 

saja ketika ia berpuasa selama tidak masuk ke dalam 

tenggorokan.”
42

  

 

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.”
43

  

                                                 
41 HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, 

dan Ibnu Majah : 1676. 
42 HR. Ibnu Syaibah 3/47, dengan sanad yang Hasan li ghairihi. 
43 Mushannaf „Abdurrazaq : 7512. 
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8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan 

memeriksa darah jika tidak dikhawatirkan 

melemahkan tubuh  

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, beliau berkata; 

 

 ٌّ سِل عْب ُٓك َٞع  ُٛك َٝع َْع  حَعصَع َْع  ِلظْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ػَع ُهَّلٕل  ُُ٘هَّلل ِليُهَّلل صَع , أَع
 ٌْ َٞع صَع اِل ُٛك َٝع َْع  حَعصَع  َٝع ظْب

 

“Bahwa Nabi a pernah berbekam dalam keadaan ihram 

dan pernah berbekam sewaktu puasa.”
44

  

 

Anas bin Malik y pernah ditanya, 

“Apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang 

berpuasa? Ia menjawab, “Tidak, kecuali hanya karena 

kelemahan tubuh yang diakibatkannya.”
45

  

 

9. Bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan 

minyak rambut, celak mata, obat tetes mata atau 

hidung, dan suntikan yang tidak mengenyangkan 

Dasar dibolehkannya semua ini adalah hukum 

asalnya yang terlepas dari larangan (  يُهَّللةُك
ِِل َعصْب ةُك  اْب سَع ءَع ُْب َع  ,(  َع

jika hal tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, 

niscaya Allah q dan Rasulullah a akan menjelaskannya. 

Allah q berfirman; 

                                                 
44 HR. Bukhari Juz 2 : 1836. 
45 HR. Bukhari : 1940. 
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يًّ  َٗععِل اُّليَع  َٕع زَع ًَع  َٓع    .َٝع

“Dan tidaklah Rabbmu lupa.”
46

  

 

Catatan : 

 Adapun cuci darah atau cuci ginjal dengan 

mengeluarkan darah dari tubuh lalu dikembalikan 

dalam keadaan bersih dengan ditambah bahan-

bahan tertentu, maka hal ini membatalkan puasa. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila terjadi pendarahan di mulut atau gigi, maka 

tidak boleh ditelan. Jika seorang yang berpuasa 

menelannya, maka puasanya batal. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 QS. Maryam : 64. 
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Hal-hal yang Membatalkan Puasa  

Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi 

2(dua), yaitu : 

 

I. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha’  

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha‟ antara lain : 

 

1. Makan dan minum dengan sengaja 

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan 

puasa. Tetapi jika seorang makan dan  minum karena 

yakin masih malam dan ternyata sudah siang, atau dia 

makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam 

dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib 

mengganti. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t dan Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

2. Muntah dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwasanya 

Nabi a bersabda; 

 

ءُك  يْب ُْبوَع ُٚك   ػَع زَع ْٖب ذَع ِٚل هَععَع ءٌ َٓع يْب َِع يْبطَع ػَع َِع حَعوَع ءَع , كَع ِٖل  ظْب َٓع  َٝع

طِل  يَعوْب ِْب دًال  كَع ْٔب   ػَع

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka 

tidak ada qadha‟ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang 
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sengaja muntah, maka hendaklah ia  mengqadha‟ 

(puasanya).”
47

  

 

3. Haidh dan nifas 

Meskipun haidh dan nifas terjadi pada detik-detik 

terakhir menjelang matahari terbenam, maka puasanya 

batal dan wajib diqadha‟ di hari yang lain. Ini adalah 

kesepakatan para ulama‟. 

 

Catatan : 

Apabila 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‟. 

 

4. Sengaja mengeluarkan mani 

Hal ini berdasarkan firman Allah q didalam sebuah 

hadits qudsi tentang kondisi orang yang berpuasa; 

 

يْب 
ِِل ْٖب أَعشْب ِٓل ُٚك  َٓع ؼَعؼَع  َٝع ُٚك  جَع َٞع ْٜب عُك شَع  . َعدَع

 

“Ia meninggalkan syahwat dan makannya  karena 

Aku.”
48

 

 

 

 

                                                 
47 HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya Abu Dawud : 2380, 

dan Ibnu Majah : 1676. 
48 HR. Bukhari Juz 2 : 1795 dan Muslim Juz 2 : 1151. 
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5. Niat kuat untuk berbuka 

Jika seorang yang berpuasa lalu berniat 

membatalkan puasanya dan bertekad untuk berbuka, 

maka puasanya batal, walaupun ia tidak makan dan tidak 

minum. Inilah adalah pendapat jumhur ulama‟, 

berdasarkan keumuman hadits ‟Umar bin Khattab y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٟ َٞع َٗع َٓع   بٍف  سِل ْٓب ِل    َ ٌُك ُِل َٔع   ُٗهَّلل ئِل َٝع يُهَّلل تِل 
ٍُك اِل ُ٘ ِل َٔع  َٔع   ْباَعػْب ُٗهَّلل ئِل

 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  

Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) 

berdasarkan apa yang dia niatkan.”
49

 

 

6. Murtad (keluar dari Islam) 

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama‟ 

dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

َٖع  ِٓل ُهَّلٖل  َٗع ْٞب ٌُك َُعحَع َٝع ُِكيَع  َٔع ُهَّلٖل ػَع ؽَع َُعيَععْب َع ًْبثَع  سَع ْٖب أَعشْب
َُع ِل

َٖع  سِل ْب ُْبخَع ظِل   

 

“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan 

hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-

orang yang merugi”
50

  

 

                                                 
49 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1 dan Muslim : 1907. 
50 QS. Az-Zumar : 65. 
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Catatan : 

 Seorang yang meninggal dan memiliki tanggungan 

puasa, maka yang mengqadha‟nya adalah walinya. 

Wali yang dimaksud adalah ahli warisnya. Hal ini 

berdasarkan hadits „Aisyah i bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ُٚك  ُِليُّل َٝع ُٚك  ْ٘ب َّع ػَع ٌّ صَع  يَع  ِٚل صِل يْب َِع ػَع َٝع َٓع تَع  ْٖب   َٓع

 

“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai 

tanggungan puasa, maka hendaklah walinya puasa 

untuknya.”
51

 

 

 Orang yang meninggal dan masih memiliki hutang 

puasa, maka kondisinya dirinci sebagai berikut : 

1. Udzur yang ada pada dirinya tetap ada, 

sehingga tidak mampu untuk mengqadha‟ 

puasanya hingga ajal menjemputnya. Orang 

yang seperti ini tidak dibebani apapun 

demikian pula ahli warisnya dan 

peninggalannya. Tidak mengganti puasa dan 

tidak pula memberi makan kepada fakir 

miskin. 

2. Udzur yang ada pada dirinya sudah hilang dan 

ia pun sudah sanggup mengqadha‟ puasanya, 

namun hingga ajal memjemputnya ia belum 

juga mengqadha‟ puasanya. Untuk kondisi 

seperti ini, walinya harus berpuasa untuknya. 

                                                 
51 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1952 dan Muslim : 1147. 
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3. Seorang yang meninggal dan masih 

mempunyai hutang puasa nadzar, maka ahli 

warisnya berpuasa untuknya.  

Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila yang mengqadha‟ puasanya adalah selain 

ahli warisnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2.  

 

II. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha’ sekaligus kaffarah 

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha‟ sekaligus kaffarah antara lain : 

 

1. Jima’ 

Jika seorang suami sengaja jima‟ dengan isterinya –

bukan karena keterpaksaan-, maka batallah puasa kedua 

orang terebut, dan keduanya wajib mengqadha‟nya, dan 

kaffarah diwajibkan kepada suami dan isteri. Dan ini 

adalah pendapat Jumhur ulama‟. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, beliau berkata; 

 

ٍَع  وَع  َْع كَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ي ِل صَع َُع٠  ُُ٘هَّلل ِل ٌَ ئِل شُك : شَع ءَع زَع
ِل  ٍَع  اُهَّلل ٞ ظُك ٌْبثُك  َع  زَع َِع ٍَع . َٛع ٍَع : هَع  ؟ هَع  ٌَعيَع َِع ْٛب َٓع  أَع : َٝع

ٍَع  وَع  ، كَع َٕع عَع  َٓع يْب كِلي زَع
أَعجِل سَع ْٓب

َِع٠  ِل ثُك ػَع هَعؼْب َٓع  : َٝع دُك  َْب جَعصِل َٛع
ٍَع  ؟ هَع  ةًال هَع َع حِلنُك زَع ٍَع : جَعؼْب َّع : َّلَع هَع  ْٞب ْٕب جَعصُك يغُك أَع حَعؽِل َْب جَععْب َٜع كَع
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ٍَع  ؟ هَع  ِٖل يْب حَع اِلؼَع حَع ُٓك ِٖل  سَع ْب ْٜب ٍَع : شَع ُْك : َّلَع هَع 
ؼِل َٓع  جُكؽْب دُك  َْب جَعصِل َٜع كَع

ٍَع  ًا٘ل ؟ هَع  يْب ٌِل عْب ِٓل َٖع  يْب ح ِل َِعطَع , َّلَع : ظِل ُهَّلْل شَع ُهَّلِل٠ , ذُك يَع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع
أُكجِل كَع

سٌ  ْٔب ِٚل جَع يْب مٍف كِل سَع َْع اِلؼَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ٍَع .  اُهَّلل وَع  رَع : كَع َٜع مْب اِل دُهَّلل , جَعصَع
ٍَع  وَع  َُك اَعيْبثٍف : كَع ْٛب َٜع  أَع يْب اَعحَع َٖع َّلَع َٔع  اَعيْب ُ٘هَّلل ؟ كَع ِٓل سَع  وَع َِع٠ أَعكْب أَعػَع

ُ٘هَّلل  ِٓل ِٚل  َُعيْب زُك ئِل َٞع َْع , أَعظْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل يَع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع
عِل كَععَع

ٍَع  ُهَّلْل هَع  ، ذُك ُٚك يَع اُك ْٗب تْب أَع حُهَّلل٠ اَعدَع َِعيَع : ظَع ْٛب ُٚك أَع ْٔب ؼِل أَعؼْب بْب كَع َٛع   ِلذْب

 

“Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah a, lalu 

berkata: Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Beliau 

bertanya, “Apa yang mencelakakanmu?” Ia menjawab, 

“Aku telah mencampuri isteriku pada saat bulan 

Ramadhan.” Beliau bertanya, “Apakah engkau 

mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak?” Ia 

menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah engkau 

mampu puasa dua bulan berturut-turut?” Ia menjawab, 

“Tidak.” Lalu ia duduk, kemudian Nabi a memberinya 

sekeranjang kurma seraya bersabda, “Bersedekahlah 

dengan ini.” Ia berkata, “Apakah kepada orang yang 

lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam 

di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih 

memerlukannya daripada kami.” Maka tertawalah Nabi 

a sampai terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda, 
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“Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma 

itu.”
52

 

 

Kaffarah berbuka karena jima‟ di siang hari bulan 

Ramadhan adalah : 

a. Memerdekakan hamba sahaya. 

b. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-

turut. 

c. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60(enam 

puluh) orang miskin, masing-masing orang miskin 

setengah sha‟ makanan. 

 

Catatan : 

 Apabila seorang suami jima‟ dengan isterinya pada 

siang hari Ramadhan, maka suami wajib membayar 

kaffarat, walaupun tidak keluar mani. 

 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa kali pada 

1(satu) hari bulan Ramadhan, maka ia hanya 

diwajibkan untuk membayar kaffarat satu kali. 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa hari pada 

bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kaffarat 

setiap 1(satu) hari 1(satu) kaffarat. Ini adalah 

pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, dan 

sekelompok ulama‟ pendapat ini pula yang dipilih 

oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

 

                                                 
52 HR. Bukhari Juz 2 : 1834 dan Muslim Juz 2 : 1111, lafazh ini 

miliknya. 
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 Apabila seorang melakukannya karena dipaksa atau 

tidak mengetahui atau lupa, maka puasanya sah. 

Tidak ada qadha‟ maupun kaffarah. Hukum isteri 

sama dengan suami dalam dua kondisi tersebut. 

 

 Seorang yang menyetubuhi isterinya di siang hari 

pada bulan Ramadhan, sementara isterinya haid, 

wajib baginya kaffarah dan qadha‟ ditambah 

dengan sedekah satu atau setengah dinar emas. 

 

 Kewajiban kaffarah tidak gugur karena keadaan 

hidup yang susah. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟. 

 

 Bagi orang yang wajib menjalankan puasa dua 

bulan berturut-turut maka puasanya itu tidak 

terputus oleh dua hari raya, hari tasyriq, bepergian, 

sakit yang membolehkan berbuka, haidh maupun 

nifas. 

 Diperbolehkan membayarkan kewajiban kaffarah 

orang lain, walaupun bukan keluarga. Ini adalah 

pendapat yang yang dipilih oleh Syaikh 

‟Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam t.  
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2. Orang yang menunda qadha’ puasa tanpa alasan 

yang syar’i, hingga datang Ramadhan berikutnya 

Seorang yang menunda qadha‟ puasa Ramadhan 

tanpa alasan 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 Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz t. 

 

Catatan : 

Mengqadha‟ puasa Ramadhan tidak wajib segera 

dilakukan, qadha‟ boleh dilakukan kapan saja ada 

kesempatan selama belum masuk Ramadhan 

berikutnya. Namun dianjurkan untuk segera 

mengqadha‟nya. Hal ini berdasarkan hadits  

„Aisyah i ia berkata; 

 

غُك  يْب حَعؽِل َٔع  أَعظْب َٕع كَع عَع  َٓع ْٖب زَع ِٓل ُّك  ْٞب َِعيُهَّلل  ُصُهَّلل ُٕك ػَع ْٞب ٌُك َٕع  َع ًَع 
َٕع  ؼْب َع  يْب شَع

َّلُهَّلل كِل يَع ئِل
ْٕب أَعهْبعِل  أَع

 

“Aku memiliki hutang puasa Ramadhan aku tidak 

mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan 

Sya‟ban.”
53

 

 

 

 

                                                 
53 HR. Bukhari Juz 2 : 1849, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1146. 
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SHALAT TARAWIH 
 

 

halat Tarawih adalah Shalat Malam yang 

dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini 

disebut ”Tarawih” karena dahulu para jama‟ah 

duduk istirahat setiap selesai shalat 4 raka‟at. Hal itu 

karena mereka memanjangkan bacaan suratnya. 

 

Hukum Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih hukumnya adalah Sunnah 

Muakkadah. Dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْٖب  ِٓل َّع  دُهَّلل َٓع  جَعوَع ُٚك  َُع سَع 
لِل حِلعَع اًال  ؿُك َٝع ظْب ًاٗل   َٔع  َٕع ئِل  عَع  َٓع َّع زَع ْٖب هَع  َٓع

ِٚل  ْٗب ِل  ذَع

 

”Barangsiapa melaksanakan Shalat Malam dibulan 

Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari 

Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu.”
54

   

 

Waktu Shalat Tarawih 

Waktu Shalat Tarawih dimulai setelah Shalat Isya‟ 

hingga terbitnya fajar, sebagaimana Shalat Tahajjud.  

 

                                                 
54 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759. 

S 
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Jumlah Raka’at Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih tidak dibatasi dengan jumlah raka‟at 

tertentu. Namun yang paling utama adalah mengerjakan 

sebanyak 11 raka‟at atau 13 raka‟at termasuk Shalat 

Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh 

Rasulullah a.  

 

Tata Cara Shalat Tarawih 

Tata cara Shalat Tarawih adalah dengan shalat 2 

raka‟at, 2 raka‟at, dan tiap 2 raka‟at dipisah dengan 1 

salam. Atau terkadang  diperbolehkan melaksanakan 

Shalat Tarawih 4 raka‟at dengan 1 salam. Shalat Tarawih 

disyari‟atkan untuk dilaksanakan secara berjama‟ah. Dari 

„Aisyah p ia berkata; 

 

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ٞ ظُك ُهَّلٕل زَع ُهَّلِل٠ كِلي أَع صَع
َٖع  ِٓل ُهَّلِل٠  ُهَّلْل صَع َٗع ٌض ذُك ِٚل  جِل ُهَّلِل٠ اِلصَع َع ةٍف كَعصَع َِع َُعيْب دِل ذَع تَع  صِل عْب َٔع ُْب  
ِٝل  ُِلرَعةِل أَع ةِل  ُرُهَّلل  َِع يْب ُهَّلِل َٖع  ُ ِٓل ْٞب   ؼُك َٔع حَع ُهَّلْل  شْب رُكسَع  ُُ٘هَّلل ضُك ذُك ٌَع  كَع

ةِل َِع وَع اِل ُْب  
زْب  سُك ْْب  َعخْب َِع  كَع

ةِل َْع  ُسُهَّلل اِلؼَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ٞ ظُك زَع
ِ٘لي  َ٘عؼْب ْٔب ْْب  َع َِع ْْب كَع حُك َ٘عؼْب يْب صَع أَع ْبثُك  ُُهَّللرِل ٍَع هَعدْب زَع ُهَّلٔل  أَعصْب َعطَع هَع  َِع كَع

ضَع  سَع ْٕب جُكلْب يْبثُك أَع شِل َّلُهَّلل أَٗع ِلي  َع ْْب ئِل ٌُك َُعيْب زِل ئِل ْٝب سُك ُْبخُك َٖع  
ِٓل

ْْب  ٌُك يْب َِع  ػَع
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“Sesungguhnya Rasulullah a Shalat (Tarawih) dimasjid 

pada suatu malam. Lalu orang-orang shalat dengan 

bersama beliau. Kemudian beliau shalat pada malam 

berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Mereka lalu 

berkumpul pada malam ketiga atau (malam) keempat, 

namum Rasulullah a 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 khawatir (jika 

shalat tersebut) diwajibkan atas kalian.”
55

  
 

Catatan : 

 Tidak diperbolehkan menggabungkan antara Shalat 

Sunnah Ba‟diyah Isya‟ dengan Shalat Tarawih. 

Berkata Syaikh ‟Abdullah bin Jibrin t; 

”Sudah dimaklumi tentang disunnahkannya rawatib 

yang mengiringi shalat-shalat fardhu, diantaranya 2 

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 

                                                 
55 HR. Muslim Juz 1 : 761. 
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mengategorikan sebagai 2 raka‟at sunnah rawatib 

dari Shalat Tarawih. Sebab dua perbedaan yang 

besar diantara keduanya.”  

 

 Disyari‟atkan istirahat pada setiap 4 raka‟at, karena 

ini amalan yang diwariskan para salaf. Dahulu 

mereka memperlama berdiri dalam Shalat Tarawih, 

dan mereka duduk sesudah setiap 4 raka‟at untuk 

beristirahat. Ini yang diisyaratkan dalam hadits 

„Aisyah i; 

 

ُهَّلٖل  ِٜل ُِل ْٞب ؼُك َٝع ُهَّلٖل  ِٜل ِ٘ل عْب ْٖب ظُك ٍْب ػَع أَع اَعؼًال  كَع َع جَععْب ِ ِلي أَعزْب  ُكصَع
ُهَّلٖل  ِٜل ُِل ْٞب ؼُك َٝع ُهَّلٖل  ِٜل ِ٘ل عْب ْٖب ظُك ٍْب ػَع أَع اَعؼًال  كَع َع جَععْب ِ ِلي أَعزْب ُهَّلْل  ُكصَع ذُك

ذًال  ِ ِلي ذَع َع ُهَّلْل  ُكصَع  .ذُك

 

”Beliau (Rasulullah a) shalat 4 raka‟at jangan 

bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. 

Kemudian beliau shalat 4 raka‟at jangan bertanya 

tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian 

beliau shalat 3 raka‟at.”
56

  

 

Dalam hadits tersebut mengesankan adanya 

pemisah diantara tiap-tiap 4 raka‟at. Dan tidak 

disyari‟atkan adanya bacaan dzikir-dzikir tertentu 

pada saat istirahat tersebut. 

                                                 
56 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, 

lafazh ini miliknya. 
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 Disyari‟atkan bagi kaum wanita untuk melakukan 

Shalat Tarawih dibelakang kaum pria, walaupun 

yang lebih utama bagi mereka adalah shalat 

dirumah-rumah mereka. Berkata Syaikh Shalih bin 

Fauzan bin ‟Abdullah Al-Fauzan t; 

”Yang paling utama bagi wanita, melakukan shalat 

dirumahnya, dan dia boleh melakukan shalat 

dimasjid bersama jama‟ah, baik Shalat Wajib, 

Shalat Tarawih, Shalat Kusuf (gerhana) dan Shalat 

Jenazah, dengan syarat dirinya tertutupi dengan 

hijab yang sempurna dan tidak menghiasai 

badannya dan pakaiannya dan tidak menggunakan 

parfum pada badannya dan pakaiannya.” 

 

 Yang paling utama bagi makmum adalah 

melaksanakan Shalat Tarawih bersama imam 

sampai selesai, baik dengan 11 raka‟at, 23 raka‟at, 

atau kurang maupun lebih dari itu, agar ia 

mendapatkan pahala shalat semalam penuh. Karena 

Nabi a bersabda; 

 

ُٚك  َُع ًُكحِلبَع  فَع  سِل ْ٘بصَع حُهَّلل٠  َع ِّل ظَع َٓع  ِل غَع  إلْب َٓع َّع  ْٖب هَع  َٓع ُٚك  ُٗهَّلل ئِل
ةٍف  َِع َُعيْب ُّك  يَع  . هِل
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“Sesungguhnya barangsiapa Shalat Malam 

bersama imamnya hingga selesai maka ia akan 

mendapatkan pahala shalat satu malam.” 
57

 

 

 Apabila Shalat Tarawih dipimpin oleh 2(dua) orang 

imam (secara bergantian), maka pahala shalat 

semalam penuh hanya diperuntukkan bagi orang 

yang melaksanakan shalat bersama kedua imam 

tersebut. Karena imam yang kedua adalah wakil 

dari imam yang pertama untuk melanjutkan shalat 

tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan seorang shalat sunnah dengan 

membaca mushhaf, jika diperlukan. Diriwayatkan 

dari Al-Qasim y; 

 

ُهَّلٕل  ةَع  أَع َٗعثْب  ػَع اِلشَع يْب  ًَع 
أُك كِل سَع قِل جَعوْب عَع صْب ُٔك ُْب ِل كَعثُك     َ يْب  يصَع

 كِل

َٕع  عَع  َٓع  .زَع

 

”Bahwa ‟Aisyah i pernah melakukan shalat 

dengan membaca mushhaf pada bulan 

Ramadhan.”
58

  

 

                                                 
57 HR. Tirmidzi  : 806 lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1375, 

Nasa‟i : 1605, dan Ibnu Majah : 1327. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil : 447. 
58 HR. ‟Abdurrazaq 2/240. 
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 Tidak diperbolehkan bagi makmum mengikuti 

bacaan imam dengan melihat mushhaf, kecuali 

beberapa orang saja untuk mengkoreksi bacaan 

imam. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 

‟Abdullah Al-Fauzan t; 

”Makmum laki-laki atau perempuan tidak boleh 

mengikuti bacaan imam dengan melihat mushhaf, 

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.” 
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SHALAT WITIR 
 

 

llah q mencintai Shalat Witir dan 

memerintahkan kepada ahi Qur‟an untuk 

melakukan shalat witir. Sebagaimana 

diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِٕل  سْب  وُك ُْب ََع   ْٛب ٝ   َع  أَع سُك
جِل ْٝب سَع , أَع جْب ِٞل ُْب بُّل  

ٌس  ُكعِل جْب ِٝل َع  ُهَّلٕل  اُهَّلل اِل  .كَع
 

“Shalat Witirlah wahai ahli Qur‟an, karena 

sesungguhnya Allah witir (Tunggal) dan Dia mencintai 

(Shalat) Witir.”
59

  

 

Berkata Syaikh Sa‟id bin „Ali bin Wahf Al-

Qahthani 2;
60

 

“Saat mengkaji Kitab Bulughul Maram hadits no. 405, 

aku mendengar guru kami, Imam „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz t (berkata), “Hadits ini 

menunjukkan bahwa seyogyanya ahli ilmu lebih 

perhatian terhadap Shalat Witir dari pada yang lain. 

Meski sebenarnya Shalat Witir disyari‟atkan untuk semua 

orang. Hal ini dimaksudkan agar mereka diikuti oleh 

orang-orang yang mengetahui keadaan dan amalan 

mereka. Jumlah minimal raka‟at witir adalah 1 raka‟at 

                                                 
59 HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 

1169. 
60 Dalam Qiyamul Lailnya. 

A 
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dan dikerjakan diantara Isya‟ dan Shubuh. Allah q 

adalah witir (tunggal) dan menyukai Shalat Witir. Dia 

menyukai hal-hal yang selaras dengan sifatNya. Allah itu 

Maha Penyabar dan mencintai orang-orang yang 

memiliki sifat sabar. Namun ini tidak berlaku untuk sifat 

kemuliaan dan keagungan. Jadi hendaklah kita meniru 

sifat-sifat Allah sesuai dengan keadaan kita sebagai 

hamba seperti; pemurah, dermawan, dan suka berbuat 

baik.”  

 

Hukum Shalat Witir 

Shalat Witir hukumnya adalah Sunnah Muakkadah. 

Ini adalah pendapat mayoritas ulama‟ dari kalangan 

sahabat dan tabi‟in. ‟Ali bin Abi Thalib y mengatakan; 

 

ٍْف  حْب سَع اِلعَع جْب ِٞل ُْب ُهَّلٕل   اَعةِل . أَع ْٞب حُك ٌْب َٔع ُْب ُْك   ٌُك جِل ًَعصَع َع َّلَع  ْٖب . َٝع ٌِل َُع َٝع
سُك 
جِل ْٝب َْع أَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك  .زَع

 

“Sesungguhnya Shalat Witir itu diputuskan (tidak wajib), 

tidak seperti shalat kalian yang wajib. Tetapi Rasulullah 

a melakukan Shalat Witir.”
61

 

 

Waktu Shalat Witir 

Shalat Witir boleh dilakukan setelah Shalat Isya‟ 

sampai (sebelum) terbit fajar kedua (Shubuh). Sedangkan 

waktu yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga 

                                                 
61 HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 

1169. 
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malam terakhir. Dari Kharijah bin Hudzafah y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْٖب  ِٓل ْْب  ٌُك َُع ٌس  يْب يَع  َع
ِٛل َٝع ةٍف  ْْب اِلصَع َع ًُك دُهَّلل َٓع ُهَّلَل هَعدْب أَع شَع َٝع صُهَّلل َع ػَع ُهَّلٕل  اُهَّلل ئِل

َٖع  َٔع  اَعيْب يْب ْْب كِل ٌُك َُع َٜع   َِع ؼَع ، كَعصَع سُك جْب ِٞل ُْب يَع  
ِٛل َٝع ِْل  سِل  ُُ٘هَّللؼَع ُٔك ظُك

سِل  صْب ُْبلَع عِل   ْٞب ُِك َُع٠ ؼُك شَع ءِل ئِل ُْبؼِل  . 
 

“Sesungguhnya Allah r membantumu dengan shalat 

yang lebih baik bagimu daripada unta merah Shalat 

tersebut (adalah) Shalat Witir. Dijadikan untuk kalian 

(waktunya) antara (setelah Shalat) Isya‟ hingga terbitnya 

fajar.” 
62

 

 

Dan diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

جَعسَع  ْٝب َِل هَعدْب أَع يْب ُهَّلِل ِل  ُ  َ ًُك ْٖب 
٠ ِٓل َٜع حَع ْٗب ُٙك كَع  سُك

َٝع  ِل ُٚك  ؽُك ظَع ْٝب أَع َٝع ُٚك  ُُك ُهَّلٝل  أَع
سِل  عَع ُ ٠  ُعُهَّلل ُٙك ئِل سُك جْب  ِٝل

”Setiap malam (Rasulullah a)) melaksanakan Shalat 

Witir; diawalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Shalat 

Witirnya berakhir pada waktu sahur.”
63

  

 

 

                                                 
62 HR. Abu Dawud : 1418. 
63 HR. Bukhari Juz 1 : 996, Muslim Juz 1 : 745, dan Tirmidzi Juz 2 : 

456. 
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Jumlah Raka’at Dan Tata Cara Shalat Witir 

Shalat Witir dapat dilakukan dengan 1 raka‟at, 3 

raka‟at, 5 raka‟at, 7 raka‟at, atau 9 raka‟at. Adapun tata 

caranya ialah : 

 

Shalat Witir dengan 1 raka’at 

Shalat Witir dengan 1 raka‟at dilakukan dengan 1 

kali salam. Hal ini berdasarkan hadits ‟Abdullah bin 

‟Umar p, ia berkata; 

 

ةِل  ْٖب صَع َع َْع ػَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ْٞب ظُك ٍَع زَع أَع ظَع
ةُك  َْع صَع َع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك ٍَع زَع وَع  َِل كَع يْب ُهَّلِل ُ 
ُهَّلِل٠  طَع صَع ُْك  ُصُّل ْب ًُك دُك يَع أَعظَع

شِل ذَع   َع اِل َ٘ع٠ كَع رْب َٓع َ٘ع٠  رْب َٓع َِل  يْب ُهَّلِل ُ 
ُهَّلِل٠ َٓع  هَعدْب صَع ُٚك  َُع سُك 

جِل ْٞب ةًال جُك دَع َٝع ظِل ةًال  ؼَع ًْب  زَع

 

”Rasulullah a ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun 

menjawab, ”(Shalat Malam itu) 2 raka‟at 2 raka‟at. Jika 

engkau takut (datangnya waktu) Shubuh, maka 

lakukanlah shalat 1 raka‟at untuk mengganjilkan shalat 

sebelumnya.”
64

  

 

 

 

                                                 
64 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, 

lafazh ini miliknya. 
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Shalat Witir dengan 3 raka’at 

Shalat Witir dengan 3 raka‟at boleh dilakukan 

dengan 2 kali salam (2 raka‟at dan 1 raka‟at), atau 

dengan 1 salam (3 raka‟at sekaligus). Diantara dalil yang 

menunjukkan bolehnya memisah dengan 2 kali salam 

adalah berdasarkan perkataan Ibnu ‟Umar p; 

 

َٖع  َُك اَعيْب صُهَّلل َْع  ُكلَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع 
ُٙك  َ٘ع  ؼْب َٔع ِْل  َععْب يْب ِِل حَععْب سِل اِل جْب ِٞل ُْب َٝع  غِل  لْب  . ُشُهَّلل

 

”Rasulullah a biasa memisahkan antara yang genap dan 

yang ganjil dengan salam salam yang dapat kami 

dengar.”
65

  

 

Dan dalil tentang bolehnya dilakukan dengan 1 kali 

salam adalah hadits dari „Aisyah i ia berkata; 

 

اَعؼًال  ِ ِلي أَعزْب ُهَّلٖل ,  ُكصَع ِٜل ُِل ْٞب ؼُك َٝع ُهَّلٖل  ِٜل ِ٘ل عْب ْٖب ظُك ٍْب ػَع أَع ُهَّلْل , كَع َع جَععْب ذُك
اَعؼًال  ِ ِلي أَعزْب ُهَّلٖل ,  ُكصَع ِٜل ُِل ْٞب ؼُك َٝع ُهَّلٖل  ِٜل ِ٘ل عْب ْٖب ظُك ٍْب ػَع أَع ُهَّلْل , كَع َع جَععْب ذُك
ذًال  ِ ِلي ذَع َع  .  ُكصَع

 

                                                 
65 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2435, lafazh ini miliknya. 
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“Beliau (Rasulullah a) shalat 4 raka‟at dan jangan 

tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau 

shalat 4 raka‟at dan jangan tanyakan tentang baik dan 

panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka‟at.”
66

 

 

Tidak disyari‟atkan melakukan tasyahud awal pada 

Shalat Witir yang dilakukan dengan 3 raka‟at sekaligus, 

karena yang demikian menyerupai Shalat Maghrib, dan 

yang demikian itu dilarang. Dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْٝب   سُك
جِل ْٝب بِل أَع سِل ْـب َٔع ُْب ةِل   ْٞب  اِلصَع َع ُٜك  جَعشَع ُهَّلل

خٍف ْٝب  اِلرَع َع سُك
جِل ْٞب َّلَع جُك

طٍف  ْٔب ْٝب اِلخَع غٍف أَع  .اِلعَع ْب

 

“Janganlah kalian berwitir dengan 3 raka‟at (yang) 

menyerupai shalat Maghrib. Berwitirlah dengan 7 raka‟at 

atau 5 raka‟at.”
67

  

 

Shalat Witir dengan 5 raka’at 

Shalat Witir dengan 5 raka‟at dilakukan dengan 5 

rakaat sekaligus, 1 kali salam. „Aisyah i ia berkata; 

 

                                                 
66 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, 

lafazh ini miliknya. 
67 HR. Baihaqi Juz 3 : 4593. 
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ِل  ٍُك  َعاُهَّلل ٞ ظُك َٕع زَع َْع ًَع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ًال ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٖع صَع ِٓل ِ ِلي   ُكصَع
ةًال  ؼَع ًْب ةَع زَع سَع شْب خَع ػَع َِل ذَع َع يْب ُهَّلِل طٍف ,  ُ ْٔب ُِليَع اِلخَع ْٖب ذَع ِٓل سُك 

جِل َّلَع ,  ُٞك
َٛع  سِل َّلُهَّلل كِلي   ِل ءٍف ئِل يْب ِِلطُك كِلي شَع  . َعصْب

 

“Rasulullah a melakukan Shalat Malam adalah 13 

raka‟at, beliau berwitir didalamnya 5 raka‟at, beliau tidak 

duduk kecuali pada raka‟at terakhir.”
68

  

 

Shalat Witir dengan 7 raka’at 

Shalat Witir dengan 7 raka‟at dilakukan dengan 7 

raka‟at sekaligus. Jika telah sampai pada raka‟at keenam, 

maka membaca tasyahud awal, kemudian berdiri dan 

melaksanakan raka‟at ketujuh lalu membaca tasyahud 

akhir dan salam.  

 

Shalat Witir dengan 9 raka’at 

Shalat Witir dengan 9 raka‟at dilakukan dengan 9 

raka‟at sekaligus, jika telah sampai pada raka‟at 

kedelapan membaca tasyahhud awal, kemudian berdiri 

untuk melaksanakan raka‟at kesembilan, lalu membaca 

tasyahud akhir dan salam. ‟Aisyah i berkata; 

 

                                                 
68 HR. Muslim Juz 1 : 737, Abu Dawud : 1324, dan Tirmidzi : 457. 



- 59 - 

َ٘عةِل  ِٓل َّلُهَّلل كِلي  ُرُهَّلل  َٜع  ئِل يْب ِِلطُك كِل ًَعؼَع تٍف َّلَع  َعصْب غَع زَع ِ ِلي جِلعْب  ُكصَع
ُهَّلْل  ُْك ذُك ُهَّلِل َّلَع  ُكعَع َٝع طُك  َٜع ْ٘ب َْع  َع ُٙك ذُّل ْٞب ػُك َٝع َعدْب ُٙك  دُك َٔع َٝع َععْب َع  ًُكسُك  اُهَّلل يَعرْب كَع
ُٙك  دُك َٔع َٝع َععْب َع  ًُكسُك  اُهَّلل يَعرْب دُك كَع ؼُك ُهَّلْل  َعوْب ةَع ذُك ؼَع

ِ ِلي  ُحُهَّلل ظِل يُكصَع ُّك كَع ْٞب  َعوُك
َ٘ع  ؼُك ِٔل ًأل   ُكعْب يْب ِِل ُْك جَععْب ِ ِل ُهَّلْل  ُكعَع ُٙك ذُك ْٞب ػُك ِٖل ,َٝع َعدْب يْب حَع ؼَع ًْب ِ ِلي زَع ُهَّلْل  ُكصَع  ذُك

ةًال  ؼَع ًْب ةَع زَع سَع شَع ٟ ػَع دَع ِْبيَع ئِلظْب حِل ٌد كَع َٞع هَع ػِل ُٛك َٝع ُْك  ِ ِل َٓع   ُكعَع دَع   َع  ,اَعؼْب
ُٙك  رَع أَع َع َٝع َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع َٚع  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع يُّل  اُهَّلل َٗع ِل ُهَّلٖل  ُهَّلٔل  ظَع َِع َ٘عيُهَّلل كَع اُك

غِل  سَع اِلعَع ْب
جِل ْٝب ُْك أَع ُهَّلِلعْب ُهَّلٖل  ) ُ ِٛل سِل َّلُهَّلل كِلي   ِل دُك ئِل ؼُك ًَعؼَع تٍف َّلَع  َعوْب زَع

ِٖل  يْب حَع ؼَع ًْب ُهَّلِل٠ زَع صَع ِٚل (َٝع ؼِل يْب ِ٘ل ََع صَع رْب ِٓل ِٖل  يْب حَع ؼَع ًْب ي  ُسُهَّلل
َ٘عغَع كِل صَع َٝع  
َ٘ع٠ُهَّلل  ٌغ  َع  اُك ِْبيَع جِلعْب حِل ٍِل كَع ُهَّلٝل َع  . اْب

 

”Beliau shalat 9 raka‟at. Beliau tidak duduk kecuali pada 

raka‟at kedelapan. Beliau berdzikir kepada Allah, 

memuji, dan berdoa kepadaNya. Setelah itu bangkit dan 

tidak salam. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan raka‟at 

yang kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan 

berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadaNya. 

Lantas beliau mengucapkan salam dan memperdengarkan 

kepada kami. Setelah itu beliau shalat 2 raka‟at sesudah 

salam dengan duduk. Itulah berjumlah 11 raka‟at. Wahai 

anakku. tatkala Nabiyullah semakin tua dan gemuk, 

beliau berwitir dengan 7 [raka‟at. Beliau tidak duduk 
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kecuali pada (raka‟at) terakhirnya. Lalu beliau shalat 2 

raka‟at] dan mengerjakan 2 raka‟at tersebut sebagaimana 

yang pertama. Itu semua berjumlah 9 raka‟at wahai 

anakku.”
69

  

 

Bacaan Surat Dalam Shalat Witir 

Diperbolehkan dalam Shalat Witir seorang 

membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Akan tetapi 

jika seorang berwitir dengan 3 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 p ia berkata;  

 

سِل بِل  جْب ِٞل ُْب أُك كِلي   سَع َْع  َعوْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع طِل ًَع  ظَع  ِل
َٕع  ْٝب سُك

ٌَع كِل ُْب َٜع    َْب  َع  أَع ُّل َٝع هُك َِع٠  َعػْب ا ِليَع  اْب َْع زَع َٝع  ِلظْب َٞع   ُٛك َْب   هُك
دٌ  ُك أَعظَع ةٍف  اُهَّلل ؼَع ًْب ةٍف زَع ؼَع ًْب يْب زَع

 . كِل

 

“Nabi a biasanya (dalam) Shalat Witir membaca 

Sabbihisma rabbikal a‟la dan Qul yaa ayyuhal kaafiruun 

dan Qul huwallaahu Ahad, masing-masing untuk setiap 

raka‟at.”
70

 

 

                                                 
69 HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa‟i Juz 3 : 1718, dan Abu Dawud : 

1342. 
70 HR. Tirmidzi Juz 2 : 462, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i : 1699. 
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Terkadang pada raka‟at ketiga, selain membaca Al-

Ikhlas juga membaca Al-Muawwidzatain (Al-Falaq dan 

An-Nas). A‟isyah i mengatakan; 

 

كِلي  َٝع َِع٠  َعػْب ا ِليَع  اْب َْع زَع َُع٠ اِلعَع  ِلطِل  ظْب ْٝب ُك أُك كِلي  اْب سَع َٕع  َعوْب ًَع 
ُك  َٞع  اُهَّلل ُٛك َْب  وُك ُِلرَعةِل اِل كِلي  ُرُهَّلل  َٝع َٕع  ْٝب سُك

ٌَع كِل ُْب َٜع    َْب  َع  أَع ُّل وُك ةِل اِل ِٗليَع  ُرُهَّلل 
ِٖل  جَعيْب ذَع ٞ ِل ؼ  ُٔك ُْب َٝع  ٌد   .أَعظَع

 

“(Rasulullah a) biasanya pada raka‟at pertama (Shalat 

Witir membaca) Sabbihisma rabbikal a‟la, pada raka‟at 

kedua (membaca) Qul yaa ayyuhal kaafiruun, dan pada 

raka‟at ketiga (membaca) Qul huwallaahu Ahad dan Al-

Muawwidzatain.”
71

 

 

Qunut Dalam Shalat Witir 

Disunnahkan untuk membaca doa qunut dalam 

Shalat Witir. Diantara doa-doa yang pernah diajarkan 

oleh Nabi a adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadits 

dari Hasan bin ‟Ali p, ia berkata; 

Rasulullah a mengajarkan beberapa kalimat kepadaku 

yang aku ucapkan di dalam Shalat Witir, yaitu;  

 

                                                 
71 HR. Tirmidzi Juz 2 : 463. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
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يْبثَع  ْٖب ػَع كَع َٔع يْب يْب كِل
ِ٘ل ػَع كِل َٝع دَع ْبثَع  َٛع ْٖب  َٔع يْب يْب كِل

ِٗل دِل ْٛب ُهَّلْل   ُٜك ُهَّلِل ُ 
يْب 
ِ٘ل هِل َٝع ؽَعيْبثَع  َٔع  أَعػْب يْب يْب كِل

ُِل ىْب  اَع زِل َٝع ُُهَّلليْبثَع  َٞع ْٖب جَع َٔع ي يْب كِل
ِ٘ل ُُهَّلل َٞع جَع َٝع

ُٚك َّلَع  ُٗهَّلل ئِل َٝع يَع  يْب َِع ٠ ػَع عَع َّلَع  ُكوْب َٝع يْب 
عِل ُٗهَّلليَع جَعوْب يْبثَع ئِل َٓع  هَععَع سُهَّلل  شَع

َ٘ع   اُهَّلل ًْبثَع زَع ْٖب ػَع آَع ْبثَع جَع َع زَع َٓع صُّل  َّلَع  َعؼِل َٝع َُعيْبثَع  َٝع  ْٖب  َٓع ٍُّل   َعرِل
َُعيْبثَع  جَعؼَع   .َٝع

 

”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 Rabb kami 

dan Engkau Maha Tinggi.”
72

 

 

Catatan : 

 Disunnahkan membaca qunut witir sebelum ruku‟, 

setelah membaca surat. Diriwayatkan dari Ubay bin 

Ka‟ab y beliau berkata; 

                                                 
72 HR. Abu Dawud : 1425 dan Tirmidzi  : 464. 
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سُك 
جِل ْٞب َٕع  ُك ًَع  َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ْٞب ظُك ُهَّلٕل زَع أَع

عِل  ْٞب ًُك ََع  ُسُّل ُ٘كثُك هَع ْب وْب يَع  .كَع

 

“Sesungguhnya Rasulullah a biasa melakukan 

Shalat Witir, lalu melakukan qunut sebelum ruku”
73

   

 

 Adapun untuk qunut Nazilah (qunut yang dibaca 

ketika terjadi musibah dan bencana yang 

memilukan kaum muslimin), maka dilakukan 

setelah ruku‟ dan tidak dikhususkan untuk shalat 

wajib tertentu. Dari Abu Hurairah y ia berkata; 

 

ذَع  أَعزَع آَع  َٕع ئِل ًَع  َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ْٞب ظُك ُهَّلٕل زَع أَع
دَع  َ٘عثَع اَعؼْب دٍف هَع َعظَع ٞ اِل ػُك ْٝب  َعدْب دٍف أَع َِع٠ أَعظَع ٞ ػَع ػُك ْٕب  َعدْب أَع

عِل  ْٞب ًُك   ُسُّل

 

“Bahwasanya Rasulullah a jika hendak 

mendoakan (keburukan) untuk seseorang atau 

mendoakan (kebaikan), maka beliau qunut setelah 

ruku.”
74

  

                                                 
73 HR. Abu Dawud : 1427, Nasa‟i : 1699, dan Ibnu Majah : 1182, 

lafazh ini miliknya. 
74 HR. Bukhari Juz 4 : 4284. 
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 Disyari‟atkan mengangkat tangan dalam qunut. 

Berdasarkan riwayat dari Abu Rafi‟ y, beliau 

berkata; 

 

ُك  ٠َع  اُهَّلل
ظِل ؽُهَّلل بِل زَع ُْبخَع ُٖك   سَع اْب َٔع ِْبقَع ػُك ُهَّلِليْبثُك  َع صَع

سَع  ِٜل شَع َٝع ِٚل  كَعغَع  َعدَع ْب زَع َٝع عِل  ْٞب ًُك دَع  ُسُّل َ٘عثَع اَعؼْب وَع ُٚك كَع ْ٘ب َُع٠ ػَع جَعؼَع 
ػَع ءِل   .اِل ُدُّل

 

“Aku pernah shalat dibelakang „Umar bin Khathab 

y. Dia melakukan qunut setelah ruku‟ dengan 

mengangkat kedua tangan dan mengucapkan doa 

tersebut dengan suara keras.”
75

  

 

 Seorang tidak perlu mengusap wajahnya dengan 

kedua tangannya setelah selesai berqunut. Berkata 

Al-Baihaqi t;
76

 

 

ػَع ءِل  َٖع  ُدُّل ِٓل سَع ؽِل  لَع ُْب ْ٘بدَع  
ِٚل ػِل شْب َٞع ُْب ِٖل اِل  يَعدَع ْب ُْب طَع   عَع َٓع ُهَّلٓل   أَع كَع

ػَع ءِل  يْب آُك
َِعقِل كِل َٖع  ُعُهَّلل ِٓل دٍف  ْٖب أَعظَع ُٚك ػَع ظَع لَع ثُك أَعظْب َِععْب كَع

تِل  ْٞب ُ٘ك وُك ُْب   

 

                                                 
75 HR. Baihaqi Juz 2 : 2968. 
76 Dalam Sunanul Kubra Juz 2 : 2968. 
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”Adapun mengusap wajah setelah selesai 

melakukan doa qunut, maka aku sama sekali tidak 

pernah memperoleh (keterangan) dari (ulama‟) 

Salaf.” 

 

 Adapun qunut yang dilakukan pada Shalat Shubuh 

secara khusus, maka ini tidak disyari‟atkan. 

Diriwayatkan dari Abul Asyja‟i y ia berkata; 

 

َعاِليْب 
ِْبثُك اِل ِْبقَع ,  َع  أَعاَعثِل  :هُك ُهَّلِليْبثَع  َع ُٗهَّلليَع هَعدْب صَع  ئِل

سٍف  ٌْب أَعاِليْب اَع َٝع َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍِل  اُهَّلل ْٞب ظُك زَع
َٙع  ُِلبٍف  ِٖل أَعاِليْب ؼَع  ي ِل اْب

ِِل ػَع َٝع َٕع  َٔع  رْب ػُك َٝع سَع  َٔع ػُك َ٘ع   َٝع ُٛك
َٖع  يْب ِ٘ل طِل ظِل ْٔب ْٖب  َع ِٓل ًاٞل   َٗععْب ةِل  كَع ْٞب ٌُك ُْب َٕع فَع  .اِل  ْٞب ُ٘كحُك ْٞب   َعوْب ًَع ُٗك

ٍَع  وَع  ؟ كَع سِل صْب ُْبلَع خٌ :  كِلي   دَع عْب ُٓك َ٘عيُهَّلل    أَعيْب اُك

”Aku bertanya kepada ayahku, ”Wahai ayahku, 

sesungguhnya engkau pernah melakukan shalat di 

belakang Rasulullah a, Abu Bakar, ‟Umar, 

‟Utsman, ‟Ali, di Kufah ini hampir 5(lima) tahun, 

apakah mereka melakukan doa qunut pada waktu 

shalat Shubuh?” Beliau menjawab, ”Wahai anakku, 

itu adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam urusan 

agama).”
77

 

                                                 
77 HR. Tirmidzi Juz 2 : 402, dan Ibnu Majah : 1241, lafazh ini  

miliknya. 
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Tasbih Dan Doa Setelah Shalat Witir 

Setelah Shalat Witir disunnahkan untuk membaca;  

 

َٕع  عَع  دُّل  ظُك ْب وُك ُْب َِعيِل   َٔع ُْب   ضِل ْٝب  
 

“Mahasuci Allah, Penguasa Yang Maha Suci.” 

(sebanyak 3 kali)
78

 

 

Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah 

dengan;  

 

ب ِل  ةِل  زَع ٌَع اِل َٔع َع ُْب ضِل  َٝع    ْٝب   ُسُّل

 

“Rabb para Malaikat dan Jibril.”
79

  

 

Catatan : 

 Diperbolehkan seorang langsung melaksanakan 

Shalat Witir tanpa didahului dengan shalat yang 

genap. Diantara dalilnya adalah hadits „Aisyah i, 

ia berkata; 

ُٚك  جَع ِ ِلي صَع ِل َْع  ُكصَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع ًَع 
ةِل  َِع وِل ْب ُْب َٖع   اَعيْب َٝع ُٚك  َ٘ع ٌة اَعيْب ظَع حَعسِل ؼْب ُٓك َٗع   أَع َٝع َٜع   ُِّل ًُك َِل  يْب ُهَّلِل َٖع  ُ ِٓل

تُك  سْب
جِل ْٝب أَع ِ٘لي كَع ظَع وَع سَع أَع ْب

جِل ْٞب ْٕب  ُك ذَع  أَعزَع آَع أَع اِل  .كَع

                                                 
78 HR. Abu Dawud : 1423, Nasa‟i : 1741, dan Ibnu Majah : 1171. 
79 HR. Daraquthni. 
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“Nabi a mengerjakan shalat, sementara aku sedang 

tidur melintang diatas tempat tidur. Apabila beliau 

hendak berwitir, beliau membangunkanku untuk 

melaksanakan Shalat Witir.”
80

  

 

Menurut zhahir ini hadits bahwa „Aisyah i 

langsung mengerjakan Shalat Witir tanpa 

mengerjakan shalat genap sebelumnya. 

 

 Disunnahkan menyegerakan Shalat Witir pada awal 

malam bagi yang khawatir tidak dapat bangun pada 

akhir malam. Sebagaimana disunnahkan 

mengakhirkan pada akhir malam bagi yang merasa 

yakin akan bangun diakhir malam. Dari Jabir y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُٚك  َُع ُهَّلٝل سْب أَع
جِل ْٞب يُك ِْب َِل كَع يْب ُهَّلِل سِل  ُ ْٖب   ِل ِٓل َّع  ْٞب ْٕب َّلَع  َعوُك ْٖب  َع فَع أَع َٓع

ُهَّلٕل  اِل َِل كَع يْب ُهَّلِل سَع  ُ
سْب   ِل

جِل ْٞب يُك ِْب ُٙك كَع سَع
َّع   ِل ٞ ْٕب  َعوُك غَع أَع ِٔل ْٖب ؼَع َٓع َٝع

َُك  عَع ُِليَع أَعكْب ذَع َٝع ةٌ  آَع ْٞب ُٜك شْب َٓع َِل  يْب ُهَّلِل سِل  ُ ةَع   ِل  .صَع َع

 

”Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir 

malam, maka hendaklah ia melaksanakan Shalat 

Witir pada awal malam. Dan barangsiapa 

berharap akan bangun pada akhir malam, maka 

hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada akhir 

                                                 
80 HR. Bukhari Juz 1 : 490 dan Muslim Juz 1 : 512. 
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malam. Karena sesungguhnya shalat akhir malam 

disaksikan (oleh para Malaikat) dan hal itu lebih 

utama.”
81

  

 

Abu Hurairah y pernah mengatakan; 

 

تَع  ْٞب ُٓك حُهَّلل٠ أَع ُهَّلٖل ظَع ُٜك ػُك خٍف َّلَع أَعآَع ِِلي اِلرَع َع ي ِِل ِٗلي  َع صَع  ْٝب أَع
 ٠ عَع ةِل  ُعُّل صَع َع َٝع سٍف  ْٜب ِل شَع  َ ًُك ْٖب  ِٓل ٍّف  ذَعةِل أَع ُهَّلل  ِّل ذَع َع ْٞب صَع

سٍف  جْب ِٝل َِع٠  ٍّف ػَع ْٞب َٗع  .َٝع

 

”Kekasihku (Rasulullah a) pernah berpesan 

kepadaku dengan 3(tiga) hal yang tidak pernah aku 

tinggalkan sampai mati; puasa 3(tiga) hari setiap 

bulan, Shalat Dhuha, dan tidur sesudah Shalat 

Witir.”
82

  

 

 Yang utama adalah menjadikan Shalat Witir 

sebagai penutup Shalat Malam. Namun 

diperbolehkan melakukan shalat sunnah setelah 

Shalat Witir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama‟ 

dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, 

dan pendapat yang masyhur dari Syafi‟iyah. Ini 

juga pendapat An-Nakha‟i, Al-Auza‟i, dan Al-

Qamah, serta pendapat yang diriwayatkan dari Abu 

                                                 
81 HR. Muslim Juz 1 : 755. 
82 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1178, lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 721. 



- 69 - 

Bakar, Sa‟d, Ammar, Ibnu „Abbas, dan „Aisyah o. 

Berdasarkan hadits dari Ibnu „Umar p bahwa Nabi 

a bersabda; 

 

سًال  جْب ِٝل َِل  يْب ُهَّلِل ْْب اِل ُ ٌُك
جِل سَع صَع َع

ْٞب    ِل ُِك ؼَع   ِلشْب

 

“Jadikanlah akhir shlalat malam kalian (adalah 

Shalat) Witir.”
83

  

 

Diantara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya 

shalat lagi setelah Shalat Witir adalah hadits dari 

Ummu Salamah y, ia berkata; 

دَع  ِ ِلي اَعؼْب َٕع  ُكصَع ًَع  َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ُهَّلٕل  ُُ٘هَّلل ِليُهَّلل صَع أَع
ِٖل  يْب حَع ؼَع ًْب سِل زَع جْب ِٞل ُْب  . 

 

“Sesungguhnya Nabi a melakukan shalat 2 raka‟at 

setelah witir.”
84

  

 

 Tidak boleh ada 2(dua) witir dalam 1(satu) malam. 

Jika seseorang telah melakukan Shalat Witir pada 

awal malam, lalu setelah itu ia ingin melakukan 

shalat lagi, maka boleh melakukannya, tetapi tidak 

diperbolehkan mengulangi Shalat Witir. Hal ini 

                                                 
83 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 998 dan Muslim : 751. 
84 HR. Tirmidzi Juz 2 : 471. 
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berdasarkan hadits dari Thalq bin „Ali y ia berkata, 

Aku pernah mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ةٍف  َّلَع  َِع َُعيْب يْب 
ِٕل كِل سَع  جْب . ِٝل

 

”Tidak boleh ada 2(dua) witir dalam satu 

malam.”
85

 

 

 Tidak ada Naqadh Witir. Naqadh Witir artinya 

membatalkan Shalat Witir. Yaitu shalat 1 raka‟at 

diakhir malam untuk menggenapkan Shalat Witir 

yang telah dilakukan diawal malam, sehingga witir 

diawal malam sudah tidak dianggap sebagai witir. 

Berkata Syaikh Sa‟id bin „Ali bin Wahf Al-

Qahthani 2;
86

 

“Aku mendengar Imam „Abdul „Aziz bin Baz t 

saat mengkaji Kitab Bulughul Maram hadits no. 

407 berkata, ”Disunnahkan Shalat Witir di akhir 

malam mengingat adanya hadits, ‟Tidak boleh ada 

2(dua) witir dalam satu malam.‟ Ulama‟ yang 

berpendapat adanya Naqadh Witir, pendapat ini 

menyebabkan ada 3(tiga) kali witir dalam 1(satu) 

malam. (Maka) 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.”   

                                                 
85 HR. Abu Dawud : 1439 dan Tirmidzi  Juz 2 : 470. 
86 Dalam Qiyamul Lailnya. 
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 Apabila seorang telah melakukan Shalat Witir 

diawal malam, lalu ia ikut shalat berjama‟ah 

bersama imam, maka ketika imam melakukan witir 

1 raka‟at, hendaknya ia berniat untuk Qiyamul Lail 

(shalat genap, bukan Shalat Witir). Sehingga ketika 

imam salam, ia bangkit berdiri menambah 1 raka‟at 

lagi untuk menggenapkannya. Adapun perbedaan 

niat antara makmum dan imam, maka ini 

diperbolehkan. Dengan demikian ia tidak berpaling 

sebelum berpalingnya imam, dan ia tidak 

mengerjakan 2(dua) witir dalam 1(satu) malam. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin ‟Umar bin 

Salim Bazmul 2. 

  

 Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat 

Witir lalu terlewatkan, maka disyari‟atkan untuk 

mengqadha‟nya. Dari Abu Sa‟id y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ذَع  أَعصْب َعطَع  ِل ئِل  َ يُكصَع ِْب ُٚك كَع يَع َٗععِل ْٝب  سِل أَع جْب ِٞل ُْب ِٖل   َّع ػَع َٗع  ْٖب  ْٝب , َٓع أَع
سَع  ًَع  ُٙك ذَع

 

“Barangsiapa yang tertidur dari Shalat Witir atau 

lupa hendaknya ia shalat ketika pagi hari atau 

ketika ingat.”
87

  

 

                                                 
87 HR. Tirmidzi : 465, Abu Dawud : 1431, dan Ibnu Majah : 1188, 

lafazh ini miliknya. 
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 Mengqadha‟ Shalat Witir disiang hari adalah 

dengan bilangan raka‟at genap, bukan ganjil. 

Misalnya seorang telah terbiasa melakukan Shalat 

Witir dengan 3 raka‟at, maka digantikan dengan 4 

raka‟at pada siang hari, demikian seterusnya. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i beliau berkata; 

 

ذَع   َٕع ئِل ًَع  َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ٞ ظُك ُهَّلٕل زَع أَع
ُهَّلِل٠  ِٙل صَع سِل يْب ْٝب ؿَع غٍف أَع شَع َٝع ْٖب  ِٓل َِل  يْب ُهَّلِل َٖع  ُ ِٓل ةُك  ُٚك  ُصُهَّلل َع كَع جَعحْب

ةًال  ؼَع ًْب ةَع زَع سَع شْب حَعيْب ػَع ْ٘ب
َٜع زِل ذِل ْٖب  ُُ٘هَّلل  .ِٓل

 

”Bahwasanya dahulu apabila Rasulullah a 

terlewatkan Shalat Malam karena sakit atau lainnya, 

maka beliau melaksanakan shalat 12 raka‟at di 

siang hari.”
88

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 HR. Muslim Juz 1 : 746. 
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I’TIKAF 
 

 

ermasuk sunnah Rasulullah a adalah lebih 

meningkatkan ibadah ketika memasuki 

10(sepuluh) hari terakhir pada bulan ramadhan. 

Diriwayatkan dari „Aisyah x ia berkata; 

 

سُك  شْب ُْبؼَع ََع   ذَع  آَع َع َْع ئِل ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ٞ ظُك َٕع زَع ًَع 
َٕع : أَعيْب - عَع  َٓع ْٖب زَع ِٓل سُك  يْب

َع ِل سُك  اْب شْب ُْبؼَع يَع  -  َع أَعظْب َٝع  ، ُٙك زَع صَع ِٓل ْب دُهَّلل  شَع
ُٚك  َِع ْٛب ظَع أَع أَع ْبوَع َٝع  ، ُٚك َِع  .َُعيْب

 

“Rasulullah a bila memasuki sepuluh hari –yakni 

sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan– beliau 

mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan 

malamnya, dan membangunkan keluarganya.”
89

 

 

Diantara bentuk ibadah Rasulullah a pada 

10(sepuluh) terakhir ramadhan ialah melakukan i‟tikaf. 

Dari ‟Aisyah xia berkata; 

 

ُٙك  كُهَّلل  َٞع حُهَّلل٠ جَع َٕع ظَع عَع  َٓع ْٖب زَع ِٓل سَع 
َٝع  ِل َع سَع  اْب شْب ُْبؼَع ٌِلقُك   حَع َٕع  َعؼْب ًَع 

ِٙل  دِل ْٖب اَعؼْب ِٓل ُٚك  َٝع شُك ٌَعقَع أَعشْب حَع ُهَّلْل  ػْب ُك ذُك   اُهَّلل
                                                 

89 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2024, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1174. 

T 
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”Bahwa Nabi beri‟tikaf sepuluh terakhir bulan 

Ramadhan, sampai Allah mewafatkannya, kemudian 

istri-istri beliau beri‟tikaf sesudah beliau.”
90

 

 

Bahkan Rasulullah a beri‟tikaf selama 20(dua 

puluh) hari, pada tahun beliau diwafatkan. Dari Abu 

Hurairah y ia berkata; 

 

يُّل  َٕع  ُُ٘هَّلل ِل َْع ًَع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع  َ ًُك ٌِلقُك كِلي  حَع   َعؼْب
ِٚل  ي ي هُك ِلطَع كِل ُّك  ُُهَّللرِل ؼَع  ُْب َٕع   ًَع  ُهَّلٔل   َِع ٍّف كَع ةَع أَع ُهَّلل  سَع شْب َٕع ػَع عَع  َٓع زَع

ًآل  ْٞب َٖع  َع سِل  شْب ٌَعقَع ػِل حَع   ػْب

 

”Nabi a beri‟tikaf sepuluh hari di setiap Ramadhan. 

Pada tahun beliau wafat, beliau beri‟tikaf selama dua 

puluh hari.”
91

  

 

Definisi I’tikaf 

I‟tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk 

beribadah kepada Allah q dengan cara tertentu dan 

dilakukan oleh laki-laki atau wanita. Ini adalah definisi 

menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

 

 

                                                 
90 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1939, lafazh ini miliknya  

dan Muslim : 1172. 
91 HR. Bukhari : 2044. 
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Hukum I’tikaf 

Hukum i‟tikaf terbagi dua, antara lain : 

 

a. Wajib, seperti; i‟tikaf nadzar. 

b. Sunnah Mu’akkadah, seperti; i‟tikaf pada 

10(sepuluh) hari terakhir dibulan ramadhan. 

 

Syarat Sah I’tikaf  

Syarat sah i‟tikaf , adalah : 

 

1. Islam 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

َٔع  ُٗهَّلل سِل  ئِل ِّل  ْلْب ِل ْٞب يَع ُْب َٝع   
ِل َٖع اِل اُهَّلل َٓع ْٖب   َٓع ِل  دَع  اُهَّلل عَع شِل َٓع سُك  ُٔك  َعؼْب

َّع  أَعهَع  ٠  َٝع عَع َع كَعؼَع َّلُهَّلل  اُهَّلل شَع ئِل ْْب  َعخْب َُع َٝع ًَع ةَع  َٝع جَع٠  ُصُهَّلل ةَع   ُصُهَّلل َع
ْٕب  َُع ِليَع أَع َٖع  أُٝك حَعدِل  ْٜب ُٔك ُْب َٖع   ِٓل ٌُكُٞٗٞك     َع

 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada 

Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

Termasuk golongan orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”
92

  

 

 

                                                 
92 QS. At-Taubah : 18. 
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2. Berakal 

Sebab orang yang tidak berakal tidak terbebani 

hukum syari‟at. Hal ini berdasarkan hadits dari „Aisyah 

x Nabi n bersabda; 

 

ذَعةٍف  ْٖب ذَع َع ُْك ػَع َِع وَع ُْب كِلغَع   ِٖل : زُك ػَع َٝع  ، ظَع وِل حَعيْب حُهَّلل٠  َععْب ِْل ظَع ِٖل  ُُ٘هَّلل اِل ػَع
ْٝب  ، أَع ََع وِل حُهَّلل٠  َعؼْب ِٕل ظَع ُ٘ٞك صْب َٔع ُْب ِٖل   ػَع َٝع  ، ٌْب ُكسَع حُهَّلل٠  َع يسِل ظَع

ِـل  ُصُهَّلل
ينَع    َعلِل

 

“Diangkat pena dari 3(tiga) orang; orang tidur hingga 

ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila 

hingga ia sadar.”
93

   

 

3. Mumayyiz 

I‟tikaf tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang 

belum mumayyiz. Tamyiz biasanya dimulai sejak anak 

berusia 7(tujuh) tahun. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah n; 

“Perintahkanlah anak-anak kalian shalat setelah 

7(tujuh) tahun, dan pukullah mereka untuk shalat setelah 

mencapai umur 10(sepuluh) tahun (jika mereka enggan) 

dan pisahkan antara mereka ditempat-tempat tidur.” 
94

 

 

 

 

                                                 
93 HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa‟i, dan Ibnu Majah. 
94 HR. Hakim, Ahmad, dan Abu Dawud. 
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4. Suci dari Hadats Besar 

Oleh karena itu i‟tikaf tidak sah jika dilakukan oleh 

orang yang sedang junub, haidh, atau nifas. Adapun 

wanita yang istihadhah, maka i‟tikafnya sah. 

 

5. Niat 

Berdasarkan keumuman hadits ‟Umar bin Khattab 

y, Rasulullah a bersabda; 

 

ٟ َٞع َٗع َٓع   بٍف  سِل ْٓب ِل    َ ٌُك ُِل َٔع   ُٗهَّلل ئِل َٝع يُهَّلل تِل 
ٍُك اِل ُ٘ ِل َٔع  َٔع   ْباَعػْب ُٗهَّلل ئِل

 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  

Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) 

berdasarkan apa yang dia niatkan.” 
95

 

 

Tempat I’tikaf  

I‟tikaf boleh dilakukan dimasjid manapun, baik itu 

berupa masjid maupun mushalla, sebab semua ini 

termasuk keumuman firman Allah q; 

 

دِل  عَع شِل َٔع ُْب َٕع كِلي   ٞ لُك ًِل ْْب ػَع  حُك ْٗب أَع َٝع ُهَّلٖل  ُٛك ٝ سُك
َّلَع جُك َع شِل  َٝع

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri'tikaf dalam masjid.”
96

 

 

Terkecuali mushalla yang terdapat di dalam rumah. 

Disunnahkan i‟tikaf di masjid jami‟ (yang didirikan 

                                                 
95 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
96 QS. Al-Baqarah : 187. 
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shalat jum‟at didalamnya), jika dikhawatirkan orang 

i‟tikaf terluput dari melaksanakan Shalat Jum‟at. Ini 

pendapat Imam Malik, Asy-Syafi‟i, dan Dawud. 

 

Berkata syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t; 

“I‟tikaf boleh pada masjid-masjid yang ada. Jika hadits 

mengatakan bahwa tidak ada i‟tikaf kecuali dalam 3(tiga) 

masjid, maka maksudnya adalah tidak ada i‟tikaf yang 

lebih sempurna dan lebih utama kecuali tiga masjid. 

Memang seperti itu kenyataannya. Bahkan bukan sekedar 

i‟tikaf, nilai shalatnya punya kelebihan tersendiri.” 

 

Lama Waktu I’tikaf  

I‟tikaf boleh dilakukan, baik untuk jangka waktu 

yang lama maupun jangka waktu yang singkat. Yaitu 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. 

 

Hal-hal yang Membatalkan I’tikaf  

Hal-hal yang dapat membatalkan i‟tikaf adalah : 

 

1. Keluar dari tempat i’tikafnya tanpa ada udzur 

yang mendesak 

Udzur yang membolehkan seorang keluar dari 

masjid dan tidak membatalkan i‟tikafnya, antara lain : 

 

a. Udzur syar’i 

Seperti keluar untuk Shalat Jum‟at atau Shalat „Ied, 

apabila masjid yang ditempati untuk i‟tikaf tidak 

digunakan Shalat Jum‟at dan Shalat „Ied. 
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b. Udzur thabi’i 

Seperti buang air besar atau kecil, mencari makan, 

dan semisalnya. Namun orang yang i‟tikaf disyaratkan 

untuk tidak tinggal lama di luar masjid, kecuali selama 

ukuran menyelesaikan keperluan tersebut. 

c. Udzur darurat 

Seperti seorang khawatir akan kehilangan hartanya, 

takut hartanya rusak, khawatir dirinya binasa, atau 

kemudharatan lain yang akan terjadi bila ia tetap dalam 

i‟tikafnya. 

 

2. Melakukan hubungan badan 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

دِل  عَع شِل َٔع ُْب َٕع كِلي   ٞ لُك ًِل ْْب ػَع  حُك ْٗب أَع َٝع ُهَّلٖل  ُٛك ٝ سُك
َّلَع جُك َع شِل  َٝع

 

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri'tikaf dalam masjid.”
97

  

 

3. Murtad 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

َٖع  ِٓل ُهَّلٖل  َٗع ٌُكٞ َُعحَع َٝع ُِكيَع  َٔع ُهَّلٖل ػَع ؽَع َُعيَععْب َع ًْبثَع  سَع ْٖب أَعشْب
َُع ِل

َٖع  سِل  ُْبخَع ظِل   

 

                                                 
97 QS. Al-Baqarah : 187. 
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“Jika kamu mempersekutukan (Rabb), niscaya akan 

hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-

orang yang merugi.”
98

  

 

4. Mabuk (tidak sadar, gila) 

Hal ini berdasarkan hadits ‟Aisyah x tentang 

diangkatnya pena dari tiga orang (artinya malaikat tidak 

mencatat apa-apa dari tiga orang tersebut), diantaranya 

dari orang gila hingga ia berakal. 

  

5. Haidh dan nifas untuk wanita 

Suci dari haidh dan nifas merupakan syarat sahnya 

i‟tikaf, maka ketika seorang wanita mengalami haidh atau 

nifas menjadi batallah i‟tikafnya. 

 

Catatan : 

 Apabila seseorang bernadzar untuk beri‟tikaf di 

masjidil Aqsha, maka boleh melakukan di masjid 

tersebut atau Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. 

Apabila bernadzar untuk beri‟tikaf di Masjid 

Nabawi, maka boleh melakukan di masjid tersebut 

atau di Masjdil Haram. Apabila bernadzar untuk 

beri‟tikaf di Masjidil Haram, maka tidak boleh 

dilakukan di selain masjid tersebut. Apabila 

bernadzar di masjid-masjid lain, maka tidak ada 

keharusan untuk dilakukan di masjid-masjid 

tersebut, tetapi boleh dilakukan di salah satu dari 

tiga masjid tadi. 

                                                 
98 QS. Az-Zumar : 65. 
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 Apabila seorang wanita yang ingin melakukan 

i‟tikaf harus memenuhi 3(tiga) syarat : 

 

 Mendapat izin dari suami atau walinya. 

Karena ia tidak boleh keluar rumah tanpa izin 

suaminya. 

 

 Aman dari fitnah dan tidak menimbulkan 

fitnah. Sehingga 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. Hal ini 

sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah;  

 

ءُك  زْب دِل  آَع لَع ظِل َٔع ُْب َُع٠   ْٝب ْٖب  أَع ِْببِل  ِٓل ُِلطِل  شَع صَع  َٔع ُْب   

 

”Menolak kerusakan lebih didahulukan 

daripada mengambil kemaslahatan.” 

 

 Tidak mengakibatkan kewajiban yang 

lebih besar terlantar. Misalnya; dengan ia 

beri‟tikaf tetap dapat mengurus anak-anaknya, 

dan sebagainya.  
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 Apabila seorang wanita beri‟tikaf di dalam masjid, 

maka hendaklah ia menutup dirinya dengan sesuatu. 

Karena isteri-isteri Nabi a ketika hendak ber‟itikaf, 

mereka memerintahkan yang lain untuk membuat 

semacam kemah yang dibuat didalam masjid. 

 

 Seorang yang i‟tikaf dianjurkan menyibukkan diri 

dengan melakukan ketaatan kepada Allah q, 

seperti; shalat, membaca Al-Qur‟an, berzikir, 

membaca shalawat, istighfar, berdoa, dan 

semisalnya. 

 

 Dimakruhkan berbicara dan melakukan sesuatu 

yang tidak ada faidahnya selama beri‟tikaf. Ini 

adalah pendapat Syaikh abu Malik Kamal 2. 

 

 Disunnahkan i‟tikaf pada sepuluh hari 10(terakhir) 

di bulan ramadhan untuk mencari lailatul qadar, 

terlebih di malam-malam ganjil. Dan yang lebih 

diharapkan adalah malam 27(dua puluh tujuh). 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah x bahwasanya 

Rasulullah a bersabda; 

سِل  َٝع  ِل َع سِل  اْب شْب ُْبؼَع َٖع   ِٓل سِل  جْب ِٞل ُْب زِل كِلي   دْب وَع ُْب ةَع   َِع َُعيْب ْٝب   سُّل جَععَع
َٕع  عَع  َٓع ْٖب زَع  ِٓل

“Carilah lailatul qadar pada malam-malam ganjil 

di sepuluh terakhir bulan ramadhan.”
99

 

                                                 
99 HR. Bukhari Juz 2 : 1913 dan Muslim Juz 2 : 1169. 
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 Apabila seorang muslim hendak beri‟tikaf di 

10(sepuluh) terakhir pada bulan ramadhan, maka 

dia masuk tempat i‟tikafnya sebelum matahari 

terbenam pada malam 21(dua puluh satu) dan 

keluar setelah terbenam matahari di hari terakhir 

bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t dan 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Disyari‟atkan membaca doa berikut ketika mencari 

lailatul qadar. Dari Aisyah x ia berkata; 

 

ٍُك  ْٞب َٓع  أَعهُك  ، زِل دْب وَع ُْب ةُك   َِع َُعيْب ةٍف  َِع َُعيْب ثُك أَعيُهَّلل  ْٔب ِِل ْٕب ػَع أَع ْبثَع ئِل أَعزَع
َٜع ؟ يْب  كِل

 

”(Ya Rasulullah), jika aku mengetahui malam 

lailatul qadar, apa yang aku ucapkan?” Nabi a 

menjawab, ”Ucapkanlah; 

 

٘ ِلي قُك ػَع َٞع كَع ػْب لْب ؼَع ُْب بُّل   ٌْ جُكعِل سِل ْب ًَع  ٌّٞ لُك ُٗهَّلليَع ػُك ُهَّلْل ئِل ُٜك ُهَّلِل ُ  

 

„Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf 

lagi Pemurah. Engkau mencintai maaf, maka 

maafkanlah aku.””
100

  

                                                 
100 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3513 dan Ibnu Majah : 3850. 
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 Wajib memenuhi nadzar selama tidak bermaksiat 

kepada Allah r, walaupun nadzar itu dilakukan 

ketika masih kafir. Hal ini berdasarkan hadits 

‟Umar bin Khattab y ia berkata; 

 

ْٕب  يُهَّللةِل أَع
ِِل ِٛل ُْبصَع  تُك كِلي   زْب َٗعرَع ْ٘بثُك  ةًال كِلي أَع ًُك َِع َُعيْب ٌِلقَع  حَع ػْب

ىَع  زِل َ٘عرْب فِل اِل ْٝب أَع ٍَع كَع ِّل هَع  سَع  ُْبعَع   
دِل صِل عْب ِٔل ُْب   

 

”Dahulu pada masa jahiliyah saya bernadzar untuk 

beri‟tikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka 

Rasulullah a bersabda, ”Penuhilah nadzarmu.””
101

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 HR. Bukhari Juz 2 : 1927. 
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ZAKAT FITRAH 
 

 

akat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang 

yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan 

kotor dan untuk memberi makan orang-orang 

miskin. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

ِل  ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك ضَع زَع َْع كَعسَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل سِل صَع ؽْب لِل ُْب ًَع ةَع    شَع
ِٖل  يْب ًِل عَع  َٔع ِْب ُِل ةًال  َٔع ؼُكؼْب َٝع كَعدِل  َٝع ُسُهَّلل ِٞل  ْـب ُهَّلِل َٖع  ُ

ِٓل ِْل  ُِلِصُهَّلل اِل ةًال  سَع ْٜب ؼُك
َٛع   ْٖب أَعآُهَّلل  َٓع َٝع َُعٌة  وْب ُكٞ َٓع ًَع ةٌ  يَع شَع ِٜل  كَع

ةِل ََع  ُصُهَّلل َع َٛع  هَع ْب ْٖب أَعآُهَّلل  َٓع
هَع تِل  دَع َٖع  ُصُهَّلل ِٓل ٌة  هَع دَع يَع صَع ِٜل  كَع

ةِل دَع  ُصُهَّلل َع  اَعؼْب

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia 

dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang 

miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat 

maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa 

membayarkannya setelah shalat maka ia adalah sedekah 

biasa.”
102

 

 

 

 

                                                 
102 HR. Abu Dawud : 1594, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t. 

Z 
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Yang Diwajibkan Mengeluarakan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, 

baik itu hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau 

wanita anak kecil atau orang dewasa. Hai ini berdasarkan 

hadits Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ، سِل ؽْب لِل ُْب ًَع ةَع   َْع شَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك ضَع زَع كَعسَع
سٍف  يْب ؼِل ْٖب شَع ِٓل ْٝب صَع ػًال   ، أَع سٍف ْٔب ْٖب جَع ِٓل دِل : صَع ػًال   ؼَع ْب ُْب َِع٠   ػَع

َٖع  ِٓل  ، سِل يْب ٌَع ِل ُْب َٝع   ، سِل يْب ِـل َٝع ُصُهَّلل رَع٠،  ْٗب ُك َٝع اْب  ، سِل ًَع َٝع ُرُهَّلل  ، س ِل ُْبعُك َٝع 
ٝزِل  ُُ٘هَّلل ضِل  سُك ََع  ُك آُهَّللٟ هَع ْب ْٕب جُكإَع َٜع  أَع سَع اِل َٓع أَع َٝع  ، َٖع يْب

ِٔل ِِل عْب ُٔك ُْب  
ةِل  َُع٠  ُصُهَّلل َع  ئِل

 

“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah sebesar 

satu sha‟ kurma atau satu sha‟ sya‟ir atas seorang hamba, 

orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari 

orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar 

dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan 

Shalat („Idul Fitri).”
103

  

 

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim 

yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang 

yang ada di bawah tanggungannya pada malam „Idul Fitri 

dan harinya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟; 

                                                 
103 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432 dan Muslim Juz 2 : 

986. 
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Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah. 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. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila seorang isteri adalah ahli kitab (yahudi atau 

nasrani), maka suaminya tidak wajib mengeluarkan 

zakat fitrah untuknya. Karena Rasulullah a 

bersabda; 

َٖع  يْب ِٔل ِِل عْب ُٔك ُْب َٖع    ِٓل

 

“… Dari kalangan kaum muslimin…”
104

   

 

 Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah 

untuk janin/bayi yang masih dalam kandungan 

ibunya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri dan Syaikh Shalih bin 

Ghanim As-Sadlan. 

 

 

 

 

                                                 
104 Muttafaq „alaih. 
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Ukuran Zakat Fitrah  

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak 1(satu) sha‟, 

baik berupa; kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau 

makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah t. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id 

Al-Khudri y, ia berkata; 

 

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ي ِل صَع   ُُ٘هَّلل ِل
ِٕل َٓع  يْب شَع

َٜع  كِل يْب ؽِل ًُكُ٘هَّلل  ُٗكؼْب
ٍّف  ْٖب ؼَعؼَع  ِٓل سٍف , صَع ػًال   ْٔب ْٖب جَع ِٓل ْٝب صَع ػًال   ْٖب , أَع ِٓل ْٝب صَع ػًال   أَع

سٍف  يْب ؼِل اِليْببٍف , شَع ْٖب شَع ِٓل ْٝب صَع ػًال    . أَع

 

“Pada zaman Nabi a kami selalu mengeluarkan zakat 

fitrah 1(satu) sha‟ makanan, atau 1(satu) sha‟ kurma, atau 

1(satu) sha‟ sya‟ir, atau 1(satu) sha‟ anggur kering.”
105

  

 

Adapun patokan ukuran sha‟ yang digunakan ialah 

sha‟ Nabi a,, yaitu sama dengan 4(empat) mud sama 

dengan 2(dua) liter sama dengan 2,4 kg. 

 

Catatan : 

Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan 

nilai/harga makanan pokok tersebut (diuangkan) 

menurut pendapat kebanyakan ulama‟ fiqih, kecuali 

Imam  Abu Hanifah. Pada asalnya bahwa zakat 

                                                 
105 Muttafaq „alaih. HR.  Bukhari Juz 2 : 1435 dan Muslim Juz 2 : 

985. 
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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.  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin t; 

“Zakat fitrah hanya boleh berupa makanan saja, 

tidak boleh dengan harganya (uang). Sebab Nabi n 

telah menetapkan zakat fitrah 1(satu) sha‟ berupa 

makanan, buah kurma atau gandum.” 

 

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Para fuqaha‟ telah sepakat bahwa zakat fitrah 

adalah wajib. Dan permulaan waktu wajibnya adalah 

setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir 

Ramadhan. Ini adalah pendapat Syafi‟iyah, Hanabilah, 

dan satu pendapat dari Malikiyah. Adapun waktu yang 

paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah 

pada hari „Ied sebelum orang-orang keluar menuju shalat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 

 

ةِل  َُع٠  ُصُهَّلل َع ٝزِل  ُُ٘هَّلل ضِل ئِل سُك ََع  ُك آُهَّللٟ هَع ْب ْٕب جُكإَع َٜع  أَع سَع اِل َٓع أَع  َٝع
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“Rasulullah a memerintahkan agar (zakat fitrah) 

ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju Shalat 

(„Idul Fitri).”
106

  

 

Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat 

fitrah sehari atau 2(dua) hari sebelum hari raya, dan tidak 

boleh mengakhirkannya sampai setelah shalat „Idul Fitri. 

Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu 

Bassam t,
107

 mengikuti pendapat gurunya Al-Allamah 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di t. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Nafi‟ y ia berkata; 

“‟Ibnu „Umar p memberikan zakat fitrah kepada orang 

yang mengumpulkannya (amil zakat) kemudian mereka 

memberikannya sehari atau 2(dua) hari sebelum hari raya 

„Idul Fitri.”
108

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

t; 

“Zakat fitrah memiliki 2(dua) waktu; waktu yang 

diperbolehkan yakni sebelum „Ied; 1(satu) atau 2(dua) 

hari, dan waktu utama yakni pada hari „Ied sebelum 

shalat, penundaannya sampai sesudah shalat adalah 

haram hukumnya dan tidak bisa mencukupi kewajiban 

zakat fitrah.” 

 

 

 

                                                 
106 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432 dan Muslim Juz 2 : 

986. 
107 Dalam kitabnya Taisirul „Allam. 
108 HR. Bukhari : 1511. 
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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. Dan ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟. 

 

 Zakat fitrah terkait dengan badan, maka seorang 

dapat mengeluarkannya dimana pun ia berada. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

t; 

“Apabila orang yang berkewajiban zakat fitrah 

tersebut melakukan perjalanan 2(dua) hari atau 

lebih sebelum hari raya, maka ia mengeluarkan 

zakat di negeri Islam yang dituju. Jika bukan negeri 

Islam, maka carilah sebagian muslim yang fakir dan 

serahkan kepada mereka.” 
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Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah  

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir 

miskin. Ini adalah pendapat Imam Malik dan merupakan 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah t. Hal ini berdasarkan hadits dari 

„Abdullah bin „Abbas p, ia berkata; 

 

ِل  ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك ضَع زَع َْع كَعسَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل سِل صَع ؽْب لِل ُْب ًَع ةَع    شَع
ِٖل  يْب ًِل عَع  َٔع ِْب ُِل ةًال  َٔع ؼُكؼْب َٝع كَعدِل  َٝع ُسُهَّلل ِٞل  ْـب ُهَّلِل َٖع  ُ

ِٓل ِْل  ُِلِصُهَّلل اِل ةًال  سَع ْٜب  ؼُك

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia 

dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang 

miskin.”
109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 HR. Abu Dawud : 1594, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t. 
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Catatan : 

 Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang 

yang tampak lahiriyahnya fakir atau miskin, dan ia 

telah berusaha untuk mengetahuinya dengan 

sungguh-sungguh, kemudian ternyata ia bukan 

orang fakir atau miskin, maka zakatnya sah dan 

tidak perlu diulang. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz 

bin „Abdullah bin Baz t; 

”Jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat 

bahwa orang yang diberi zakat itu bukan orang 

fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha‟ 

(mengulangi), jika orang yang telah diberikan 

(zakat) itu pada lahiriyahnya fakir.” 

 

 Zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada 

orang banyak dengan dibagi-bagikan kepada 

mereka. Dan zakat fitrah orang banyak boleh 

diberikan kepada kepada satu orang. Karena 

perintah membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, 

tidak terikat. Ini adalah pendapat Syaikh Abi Bakar 

Jabir Al-Jaza‟iri 2. 
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SHALAT ’IED 
 

 

ahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab 

memiliki 2(dua) hari raya yang biasa diperingati 

pada masa jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari 

Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam bahasa Persia 

artinya hari baru, maksudnya perayaan tahun baru. 

Adapun Mahrajan adalah gabungan dari kata „Mahr‟ 

yang artinya matahari dan „Jan‟ yang artinya kehidupan 

atau ruh. Dan hari Mahrajan adalah hari perayaan pada 

pertengahan musim gugur, dimana udara tidak panas dan 

tidak dingin. Atau juga merupakan istilah bagi pesta yang 

diadakan untuk hari bahagia.  

 

Kemudian setelah datangnya Islam, maka 2(dua) 

hari raya tersebut digantikan dengan 2(dua) hari raya 

yang lebih baik yaitu „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha. 

Diriwayatkan dari Anas y ia berkata;  

 

َ٘عةَع  دِل  َٔع ُْب َْع   ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ٞ ظُك َّع زَع ْْب , هَعدِل ُٜك َُع َٝع
َٔع  ِٜل ي َٕع كِل ْٞب ؼَع ُك ِْب ِٕل  َع َٓع  ْٞب ٍَع .  َع وَع  ْٞب :  كَع ؟ ه َعُُك ِٕل َٓع  ْٞب يَع ُْب ِٕل   رَع  َٛع  َٓع  

ِل :  ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك ٍَع زَع وَع  ، كَع يُهَّللةِل
ِِل ِٛل ُْبصَع  َٔع  كِلي   ِٜل يْب بُك كِل ؼَع ِْب َٗع ًُكُ٘هَّلل  

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َع  : صَع ُهَّلٕل  اُهَّلل َٔع  ئِل ِٜل ُك اِل ُْك  اُهَّلل ٌُك َُع دَع هَعدْب أَعاْب
َٔع   ُٜك ْ٘ب ِٓل سًال   يْب سِل :  َع ؽْب لِل ُْب َّع   ْٞب َٝع َع  ٠ عَع َعظْب َّع  اْب ْٞب  . َع

D 
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“Rasulullah a tiba di Madinah dan mereka (penduduk 

Madinah) mempunyai 2(dua) hari untuk bermain-main. 

Maka beliau bersabda, “Dua hari ini hari apa?” Mereka 

menjawab, “Kami biasa bermain-main didalamnya pada 

masa jahiliyah.” Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya 

Allah telah menggantikan untuk kalian 2(dua) hari 

tersebut dengan 2(dua) hari yang lebih baik, (yaitu) „Idul 

Adh-ha dan „Idul Fitri.”
110

 

 

Hukum Shalat ‘Ied 

Hukum Shalat „Ied adalah fardhu „ain. Ini adalah 

salah satu dari pendapatnya Imam Syafi‟i dan salah satu 

dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Ini juga 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah, Asy-Syaukani, Syaikh Al-Albani n, 

pendapat ini pula yang dipilih Syaikh Abu Malik Kamal 

2. Diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya 

Shalat „Ied adalah bahwa Nabi a terus menerus 

mengerjakan 2(dua) Shalat „Ied ini dan tidak pernah 

meninggalkannya sekalipun. Beliau juga memerintahkan 

manusia untuk keluar mengerjakannya, menyuruh 

wanita-wanita yang merdeka, gadis-gadis pingitan, dan 

wanita haidh untuk ikut menghadirinya. Ummu Athiyyah 

i ia berkata; 

 

                                                 
110 HR. Abu Dawud : 1134, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i : 1556. 
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َٞع جِلنَع  ؼَع ُْب زَع   سِل ْٕب ُٗكخْب َٗع  أَع سْب
ِٓل ِٖل , أُك يدَع ْب ُْبؼِل يُهَّللطَع كِلي   ُْبعُك ; َٝع 

َٖع  يْب ِٔل ِِل عْب ُٔك ُْب ةَع   َٞع ػْب آَع َٝع سَع  يْب ُْبخَع َٕع   دْب َٜع يُهَّللطُك ,  َعشْب ُْبعُك ٍُك   حَعصِل َٝع َعؼْب
ُهَّلِل٠ صَع ُٔك ُْب  . 

 

“Kami diperintahkan mengajak keluar gadis-gadis dan 

wanita-wanita haidh pada kedua Hari Raya untuk 

menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, wanita-

wanita yang haidh itu terpisah dari tempat shalat.”
111

  

 

Bahkan Rasulullah a menyuruh wanita yang tidak 

memiliki jilbab agar pinjam kepada saudarinya. Ketika 

ada diantara kaum wanita berkata kepada beliau; 

 

ِْب َع ٌب  َٜع  شِل َُع ْٖب  ٌُك ْْب  َع َُع ْٕب   أَع
ِل ٍَع  اُهَّلل ْٞب ظُك ُهَّلٖل  َع  زَع ُٛك دَع  ظْب  ئِل

 

“Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab (kain 

menutupi seluruh tubuh wanita dari atas kepala hingga 

ujung kaki).” 

Beliau menjawab; 

َٜع  يْب ِل اِل ْٖب شَع َع ِٓل َٜع   حُك َٛع  أُك ْب سَع حَعؼْب ِْب  كَع

 

“Hendaknya ada saudarinya yang meminjamkan 

untuknya.”
112

 

                                                 
111 Muttafaq „alaih. 
112 HR. Tirmidzi Juz 2 : 539. 
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Berkata Syaikh kami Al-Albani t
113

 (setelah 

menyebutkan hadits Ummu Athiyah i); 

“Maka perintah yang disebutkan menunjukkan wajib. 

Jika diwajibkan keluar (ke tanah lapang) berarti 

diwajibkan shalat lebih utama sebagaimana hal ini jelas, 

tidak tersembunyi. Maka yang benar hukumnya (adalah) 

wajib, tidak sekedar sunnah.” 

 

Waktu Shalat ‘Ied 

Waktu Shalat „Ied adalah dimulai sejak naiknya 

matahari setinggi tombak (waktu Shalat Dhuha), dan 

tidak diperbolehkan terlalu mengakhirkannya. Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟; Hanafiyah, Malikiyah, dan 

Hanabilah. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair, ia 

berkata; 

 

ُك  ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍِل  اُهَّلل ْٞب ظُك بُك زَع سٍف صَع ظِل ِٖل اُكعْب ِل اْب دُك  اُهَّلل زَع ػَع ْب سَع  َع
 ،٠ عَع ْٝب أَعظْب سٍف أَع دِل كِلؽْب يْب ِّل ػِل ْٞب يْب  َع

غَع  ُُ٘هَّلل ضِل كِل َٓع َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ػَع
ٍَع  وَع  ، كَع ِّل َٓع  ِل اْبؽَع ءُك  إلْب سَع ئِل ٌَع ْٗب أَع َ٘ع  :  كَع حَع َ٘ع  ظَع ػَع ؿْب سَع ًُكُ٘هَّلل  هَعدْب كَع ُٗهَّلل   ئِل
طِل  يْب َٖع  ُحُهَّللعْب ِل يْب ُِليَع ظِل ذَع َٝع  ، ِٙل رِل  .َٛع

 

“‟Abdullah bin Busr y –seorang sahabat Rasulullah a- 

pergi bersama yang lainnya pada hari „Idul Fitri atau  

„Idul Adh-ha (keraguan perawi), lalu beliau mengingkari 

seorang imam yang datang terlambat. Beliau berkata, 

                                                 
113 Dalam Tamamul Minnah hal. 344. 
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“Sesungguhnya dahulu kami telah telah selesai 

melakukan pada saat-saat ini,” yaitu ketika masuk waktu 

At-Tasbih (yaitu masuknya waktu Shalat Dhuha).”
114

  

 

Sedangkan akhir waktu Shalat „Ied menurut 

kebanyakan (ulama‟) adalah hingga zawal (tergelincirnya 

matahari). Shiddiq Hasan Khan t menyatakan dalam 

Al-Mau‟idhatul Hasanah; 

”Waktu Shalat „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha adalah setelah 

tingginya matahari seukuran 1(satu) tombak sampai 

tergelincir. Dan terjadi ijma‟ (kesepatakan) atas apa yang 

diambil faidah dari hadits-hadits, sekalipun tidak tegak 

hujjah dengan semisalnya. Adapun akhir waktunya 

adalah saat tergelincir matahari.” 

 

Catatan : 

 Yang lebih utama adalah melakukan Shalat „Idul 

Adh-ha pada awal waktu, dan untuk Shalat „Idul 

Fitri yang lebih utama adalah agak diakhirkan. 

Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi 2 dalam 

Minhajul Muslim 278; 

”Waktu Shalat „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha adalah 

dimulai dari naiknya matahari setinggi 1(satu) 

tombak sampai tergelincir. Yang paling utama, 

Shalat „Idul Adh-ha dilakukan di awal waktu agar 

manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban 

mereka, sedangkan Shalat „Idul Fitri (agak) 

diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat 

fitrah mereka.” 

                                                 
114 HR. Abu Dawud : 1135, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1317. 
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 Apabila Hari ‟Ied tidak diketahui kecuali setelah 

zawal (matahari telah tergelincir), maka 

pelaksanaan Shalat ‟Ied dialihkan pada keesokan 

harinya. hal ini berdasarkan hadits dari Abu ‟Umair 

bin Anas, dari paman-pamannya yang merupakan 

sahabat-sahabat Rasulullah a; 

 

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ي ِل صَع َُع٠  ُُ٘هَّلل ِل ْٝب  ئِل ًْب ًال  شَع ءُك ُهَّلٕل زَع أَع
ْٕب  ْْب أَع ُٛك سَع َٓع أَع ، كَع

طِل ْٓب َع ٍَع اِل اْب ِٜل َع ُْب ْٝب   َع أَع ْْب زَع ُٜك ُهَّلل َٕع أَٗع ْٝب دُك َٜع  َعشْب
ْٞب   ذَع  أَعصْب َععُك ئِل َٝع ْٝب ،  سُك

ؽِل ْٕب ] ُكلْب َُع٠  [أَع ْٝب  ئِل دُك ْـب  َع
ْْب  ُٛك صَع ُهَّلل  .ُٓك

 

“Bahwasanya ada sekelompok pengendara (kuda) 

datang menemui Nabi a. Mereka bersaksi bahwa 

telah melihat hilal kemarin. Oleh karena itu beliau 

memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Dan 

pada pagi harinya mereka keluar menuju tanah 

lapang (mereka untuk Shalat „Ied).”
115

  

 

Berkata Ibnul Mundzir t; 

“Apabila kaum muslimin tidak mengetahui Hari 

„Ied melainkan setelah tergelincirnya matahari, 

                                                 
115 HR. Abu Dawud : 1157, lafazh ini miliknya, Nasa‟i, dan Ibnu 

Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Irwa‟ul Ghalil. 
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maka hendaklah mereka keluar (ke tanah lapang) di 

pagi harinya (esok harinya), untuk menunaikan 

Shalat „Ied tersebut.” 

 

 Apabila terjadi perselisihan dalam penetuan ‟Ied, 

maka hendaknya kaum muslimin mengikuti 

keputusan pemerintah negaranya. Sebagaimana 

fatwa dari Lajnah Da‟imah lil Buhuts Ilmiah wal 

Ifta; 

”Jika sesama mereka berselisih juga, maka 

hendaklah mereka mengambil keputusan 

pemerintah negaranya –jika seandainya pemerintah 

mereka Muslim.– Karena keputusannya dengan 

mengambil salah satu dari dua pendapat, akan 

mengangkat perselisihan. Dalam hal ini umat wajib 

mengamalkannya. Dan jika pemerintahannya tidak 

muslim, maka mereka mengambil pendapat Majelis 

Islamic Center yanga ada di negara mereka, untuk 

menjaga persatuan dalam berpuasa Ramadhan dan 

shalat „Ied.”
116

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Tertanda, Wakil Ketua : „Abdur Razzaq „Afifi, Anggota; 

„Abdullah bin Ghudayyan, „Abdullah bin Mani (Fatawa Ramadhan 

1/117). 
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Tempat Shalat ‘Ied 

Tempat Shalat „Ied adalah tanah lapang, bukan 

dimasjid. Karena Nabi a keluar ke tanah lapang dan 

orang-orang setelah beliaupun melakukan hal yang sama. 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia berkata; 

 

َّع  ْٞب زُك  َع سُك َْع  َعخْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع 
ِٚل  أُك اِل دَع   َع ْب

ءٍف يْب ٍُك شَع ُهَّلٝل أَع ُهَّلِل٠ كَع صَع ُٔك ُْب َُع٠   ٠ ئِل عَع َعظْب َٝع اْب سِل  ؽْب لِل ُْب  
ةُك    ُصُهَّلل َع

 

“Rasulullah a keluar pada hari „Idul Fitri dan „Idul Adh-

ha ke Mushalla (tanah lapang tempat pelaksanaan shalat). 

Yang pertama kali beliau kerjakan adalah shalat.”
117

 

 

Catatan : 

 Yang paling utama adalah Shalat „Ied di Masjidil 

Haram, karena para imam dari dulu sampai 

sekarang mengerjakan Shalat „Ied di Makkah, di 

Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama 

daripada keluar ke Mushalla (tanah lapang). Ini 

adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2.  

 

 Shalat „Ied diperbolehkan dilaksanakan dimasjid 

jika ada udzur, seperti hujan dan semisalnya.  

 

                                                 
117 HR. Bukhari Juz 1 : 913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

889. 
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Tata Cara Shalat ‘Ied 

Shalat „Ied dilakukan dengan 2(dua) raka‟at. 

Dengan melakukan takbiratul ihram pada raka‟at 

pertama dan dilanjutkan dengan 7(tujuh) kali takbir, lalu 

membaca Al-Fatihah dan Surat. Pada raka‟at kedua, 

setelah takbir berdiri, maka hendaklah bertakbir sebanyak 

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

dan Surat. Diriwayatkan dari „Amru bin Syu‟aib dari 

ayahnya dari kakeknya y bahwa Nabi a bersabda; 

 

ٌط كِلي  ْٔب َٝع َع َُع٠  ْٝب ُك ٌغ كِلي  اْب سِل ظَع ْب ؽْب لِل ُْب سُك كِلي   يْب ٌْب ِل  َعُحُهَّلل
ةِل  سَع
َٔع ,  ْلْب ِل ِٜل يْب حَع ِْب ًِل َٔع   ُٛك دَع ةُك اَعؼْب سَع ءَع

وِل ُْب  َٝع 

 

“Takbir dalam Shalat „Idul Fitri adalah 7(tujuh) kali 

pada raka‟at pertama dan 5(lima) kali pada raka‟at 

kedua, dan membaca (Al-Fatihah dan Surat adalah) 

setelah kedua-duanya.”
118

  

 
Dari „Aisyah i ia berkata; 

 

سُك كِلي  ٌَع  ِل َٕع  ُك ًَع  َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ْٞب ظُك ُهَّلٕل زَع أَع
كِلي  َٝع  ، سَع تٍف يْب ٌْب ِل غَع جَع َُع٠ ظَع ْب ْٝب ُك ي  اْب

٠ كِل عَع َعظْب َٝع اْب سِل  ؽْب لِل ُْب  
عًال  ْٔب ةِل  َع ِٗليَع عِل  . ُرُهَّلل  ْٞب ًُك جَعيِل  ُسُّل سَع يْب ٌْب ِل ْٟب جَع َٞع

 .ظِل

 

                                                 
118 HR. Abu Dawud : 1151. 
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“Bahwa Rasulullah a bertakbir pada Shalat „Idul Fitri 

dan „Idul Adh-ha, (yakni) pada raka‟at pertama 7(tujuh) 

kali takbir. Dan pada raka‟at kedua 5(lima) kali takbir. 

Selain dari 2(dua) takbir ruku‟.”
119

 

 

Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A‟la dan 

Surat Al-Ghasyiyah, atau membaca Surat Qaaf dan Surat 

Al-Qamar. Dari Nu‟man bin Basyir y ia berkata; 

 

ِٖل  دَع ْب يْب ؼِل ُْب أُك كِلي   سَع َْع  َعوْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع ًَع 
َْب أَعجَع ىَع  َٛع َٝع َِع٠  َعػْب ا ِليَع  اَع َْع زَع ةِل اِلعَع  ِلطِل  ظْب ؼَع ُٔك ُْبصُك كِلي   َٝع

ةِل  يَع َـع شِل ُْب دِل ْبدُك    .ظَع

 

“Bahwa Rasulullah a pada waktu Shalat 2(dua) Hari 

Raya dan Shalat Jum‟at membaca „Sabbihisma 

Rabbilakal A‟laa‟ (Surat Al-A‟la) dan „Hal Ataka 

Hadiitsul Ghasyiyah‟ (Surat Al-Ghasyiyah).”
120

 

 

Dari Abu Waqid Al-Laitsi y;  

 

 ٠ عَع َعظْب أُك كِلي  اْب سَع َْع  َعوْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع ًَع 
ـ  سِل اِل ؽْب لِل ُْب اَعثْب )َٝع , (م)َٝع  حَعسَع  .( هْب

                                                 
119 HR. Abu Dawud : 1149 - 1150, lafazh ini miliknya dan Ibnu 

Majah : 1280. 
120 HR. Tirmidzi Juz 2 : 533. 
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“Bahwa Nabi a dalam Shalat „Idul Adh-ha dan „Idul 

Fitri biasanya membaca Surat Qaf dan Iqtarabat (Surat 

Al-Qamar).”
121

   
 

Catatan : 

 Tidak ada adzan dan iqamah pada Shalat ‟Ied. Dari 

Jabir bin „Abdillah p ia berkata; 

 

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اًّ ِل صَع ٍِل  اُهَّلل ْٞب ظُك غَع زَع َٓع تُك  دْب ِٜل شَع
ةِل  ؽْب َع ُْبخُك ََع   ةِل هَع ْب أَع اِل ُصُهَّلل َع دَع دِل كَع َع يْب ؼِل ُْب َّع   ْٞب ةَع  َع  ُصُهَّلل َع

ةٍف  َٓع هَع  َّلَع ئِل َٝع ٍٕف  سِل أَعذَع  َـعيْب  .اِل

 

“Aku mengikuti Shalat („Ied) bersama Rasulullah 

a pada hari „Ied. Beliau mulai mengerjakan shalat 

sebelum khutbah tanpa mengumandangkan adzan 

dan iqamah.”
122

   
 

Berkata Ibnul Qayyim t;
123

 

”Apabila Rasulullah a sampai di mushala (tanah 

lapang), maka beliau langsung shalat (‟Ied) tanpa 

adzan, iqamah, dan tidak pula mengucapkan, ”Ash-

Shalatu Jami‟ah.” Adapun yang Sunnah adalah 

beliau tidak melakukan amalan-amalan yang seperti 

ini.” 

                                                 
121 HR. Muslim Juz 2 : 891. 
122 HR. Muslim Juz 2 : 885. 
123 Dalam Zadul Ma‟ad 1/442. 
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 Pada waktu takbiratul ihram, maka setiap orang 

mengangkat kedua tangannya sebagaimana di 

dalam shalat-shalat lainnya. Namun seorang tidak 

perlu mengangkat kedua tangannya pada saat 

membaca takbir-takbir tambahan dalam Shalat ‟Ied. 

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. Berkata 

Syaikh ‟Ali bin Hasan bin ‟Ali Al-Halabi Al-Atsari 

2; 

”Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Nabi 

a bahwa beliau mengangkat kedua tangannya 

bersamaan dengan mengucapkan takbir-takbir 

Shalat ‟Ied. Akan tetapi Ibnul Qayyim t berkata, 

”Ibnu Umar p -dengan semangat ittiba‟nya 

kepada Rasulullah a- mengangkat kedua 

tangannya ketika mengucapkan setiap takbir.
124

. 

Aku katakan, ”Sebaik-baik petunjuk adalah 

petunjuk Nabi a.” 

 

Berkata Syaikh Al-Albani t;
125

 

”Mengangkat tangan ketika bertakbir dalam Shalat 

‟Ied (sebagaimana) diriwayatkan dari ‟Umar dan 

putranya p, tidaklah riwayat ini dapat dijadikan 

sebagai Sunnah. Terlebih lagi riwayat ‟Umar dan 

putranya disini tidak shahih. Adapun dari ‟Umar y, 

Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang 

Dha‟if (lemah). Sedangkan riwayat dari putranya, 

belum aku dapatkan sekarang.” 

                                                 
124 Zadul Ma'ad 1/44. 
125 Dalam Tamamul Minnah hal. 348. 
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 Apabila seorang imam lupa tidak melakukan takbir 

tambahan dan langsung mulai membaca Surat Al-

Fatihah, maka takbir itu menjadi gugur, karena 

takbir tersebut termasuk amalan sunnah dan 

shalatnya tidak batal dengan meninggalkannya. 

Berkata Syaikh ‟Ali bin Hasan bin ‟Ali Al-Halabi 

Al-Atsari 2; 

”Takbir (Shalat ‟Ied) hukumnya sunnah, tidak batal 

shalat dengan meninggalkannya secara sengaja atau 

karena lupa tanpa ada perselisihan. Namun orang 

yang meninggalkannya -tanpa diragukan lagi- 

berarti menyelisihi Sunnah a.”  

 

 Tidak ada dzikir/doa tertentu yang diucapkan 

diantara takbir-takbir dalam Shalat „Ied. Berkata 

Ibnul Qayyim t; 

”(Nabi a) diam sejenak diantara 2(dua) takbir, dan 

tidak dihapal dari beliau dzikir tertentu yang dibaca 

diantara takbir-takbir tersebut.” 

 

 Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah 

Shalat „Ied. Dari Ibnu „Abbas p ia berkata; 

 

يدِل  ُْبؼِل َّع   ْٞب ُهَّلِل٠  َع َْع صَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ُهَّلٕل  ُُ٘هَّلل ِليُهَّلل صَع أَع
ِٖل  يْب حَع ؼَع ًْب َٛع , زَع دَع َّلَع اَعؼْب َٝع َٜع   َِع ِل هَع ْب  َ ْْب  ُكصَع  .َُع

“Nabi a Shalat „Ied 2(dua) raka‟at. Beliau tidak 

melakukan shalat sebelum dan sesudahnya.”
126

  

                                                 
126 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 921 dan Muslim Juz 2 : 884. 
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 Apabila Hari ‟Ied bertepatan dengan Hari Jum‟at, 

maka kewajiban Shalat Jum‟at menjadi gugur bagi 

orang-orang yang mengikuti Shalat ‟Ied. Dan 

sebagai gantinya hendaklah ia mengerjakan Shalat 

Zhuhur. Sedangkan bagi imam dan orang-orang 

yang tidak mengikuti Shalat „Ied, harus tetap 

melaksanakan Shalat Jum‟at. Hal ini berdasarkan 

hadits dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a 

sesungguhnya beliau bersabda; 

 

ِٕل  هَعدِل  دَع  يْب رَع  ػِل َٛع ْْب  ٌُك ِٓل ْٞب يْب  َع
غَع كِل َٔع حَع ْٖب شَع ءَع :   شْب َٔع كَع

َٕع  ْٞب ؼُك ٔ ِل صَع ُٓك ُٗهَّلل   ئِل َٝع  ، ةِل ؼَع ُٔك ُْبصُك َٖع   ِٓل ُٙك  أَع صَع  .أَعشْب

 

”Sungguh telah berkumpul 2(dua) Hari Raya pada 

hari kalian ini. Barangsiapa yang ingin 

(mengerjakan Shalat ‟Ied), berarti ia telah 

mencukupinya dari Shalat Jum‟at. Dan 

sesungguhnya kami akan mengumpulkannya.”
127

  

 

Dari ‟Atha‟ bin Abi Rabah t ia berkata; 

 

ةٍف  ؼَع ُٔك ِّل شُك ْٞب يْب  َع
دٍف كِل يْب ِّل ػِل ْٞب يْب  َع

سِل كِل اَعيْب ُٖك  ُصُّل َ٘ع   اْب ُهَّلِل٠ اِل صَع
زْب  سُك ْْب  َعخْب َِع  كَع

ةِل ؼَع ُٔك ُْبصُك َُع٠   َ٘ع  ئِل ظَع ُهَّلْل زَع ، ذُك َٜع زِل ٍُك  ُُ٘هَّلل ُهَّلٝل أَع
                                                 

127 HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1311. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Shahih Sunan Abi Dawud. 
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ُٖك ػَع ُهَّلل ضٍف  َٕع  اْب ًَع  َٝع َٗع ،  دَع  ظْب َٝع َ٘ع   يْب ُهَّلِل َ٘ع ، كَعصَع َُعيْب ئِل
ٍَع  وَع  ُٚك كَع َُع ُِليَع  َٗع  ذَع سْب ًَع َّع ذَع ُهَّلٔل  هَعدَع َِع ، كَع

:  اِل ُؽُهَّلل اِلقِل
ُ٘هَّللةِل   .أَعصَع بَع  ُعُّل

 

”Ibnu Zubair p pernah mengerjakan shalat 

bersama kami di Hari ‟Ied yang jatuh bertepatan 

dengan Hari Jum‟at diawal siang. Kemudian kami 

pergi untuk menunaikan Shalat Jum‟at, namun ia 

(Ibnu Zubair p) tidak keluar kepada kami, 

sehingga kami shalat sendiri-sendiri. Dan saat itu 

Ibnu ‟Abbas p sedang berada di Thaif. Ketika 

beliau datang, kami menceritakan hal itu 

kepadanya, maka beliau berkata, ”Dia (Ibnu Zubair 

p) telah sesuai Sunnah.”
128

  

 

 Apabila seorang tertinggal Shalat ‟Ied, maka 

hendaklah ia mengerjakan shalat 2(dua) raka‟at 

seperti shalatnya imam. Dari ‟Uba‟idullah bin Abu 

Bakar bin Anas bin Malik pembantu Rasulullah a 

ia berkata; 

”Apabila Anas y (kakekku) tertinggal Shalat ‟Ied 

bersama Imam, maka ia biasa mengumpulkan 

keluarganya dan mengerjakan shalat bersama 

                                                 
128 HR. Abu Dawud : 1071. 
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mereka seperti shalatnya imam pada (Shalat) 

‟Ied.”
129

  

 

Ibnul Mundir t berkata; 

”Barangsiapa yang tertinggal Shalat ‟Ied, maka 

shalatlah 2(dua) raka‟at seperti shalatnya imam,” 

 

Dan Imam Bukhari t
130

 membuat satu bab 

berjudul; 

 

ِٖل  يْب حَع ؼَع ًْب ِ ِلي زَع دِل  ُكصَع يْب ؼِل ُْب ُٚك   ذَع  كَع جَع  اَع ٌب ئِل

 

“Bab : Apabila seseorang tertinggal dari Shalat 

„Ied, hendaklah ia shalat 2(dua) raka‟at.” 

 

 Tidak disyari‟atkan Shalat „Ied bagi seorang yang 

sedang diperjalanan. Sebab tidak pernah ada 

riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi a dalam 

banyaknya perjalanan yang beliau lakukan, 

mengerjakan atau menyuruh mengerjakan Shalat 

„Ied diperjalanan. Dan inilah yang menjadi 

pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad n. 

 

 

 

                                                 
129 HR. Baihaqi. 
130 Dalam Kitab Shahihnya di Juz yang pertama. 
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Khutbah ‘Ied 

Khutbah „Ied dilaksanakan setelah Shalat („Ied). 

Ibnu Umar y berkata; 

 

سٍف  ٌْب أَعاُٞك اَع َٝع َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع سُك , ًَع  َٔع ػُك : َٝع
ةِل  ؽْب َع ُْبخُك ََع   ِٖل هَع ْب يدَع ْب ُْبؼِل َٕع   ْٞب ُِّل  . ُكصَع

 

“Nabi a, Abu Bakar, dan „Umar p selalu shalat 2(dua) 

Hari Raya sebelum khutbah.”
131

 

 

Berkata Imam Tirmidzi t;
132

 

 

ي ِل  عَع بِل  ُُ٘هَّلل ِل ْٖب أَعصْب ِٓل ِْل  ِْب ؼِل ُْب َِل   ْٛب ْ٘بدَع أَع رَع  ػِل َٛع َِع٠  َُك ػَع َٔع ؼَع ُْب  َع
ََع  ِٖل هَع ْب دَع ْب يْب ؼِل ُْب ةَع   ُهَّلٕل صَع َع ْْب أَع ِٛل سِل يْب ؿَع َٝع َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل صَع
ُٕك  َٝع  سْب َٓع  

ةِل ََع  ُصُهَّلل َع ؽَعبَع هَع ْب ْٖب  َع َٓع ٍَع  ُهَّلٝل ُهَّلٕل أَع ٍُك أَع َٝع ُكوَع  ةِل  ؽْب َع ُْبخُك  
ِْل  ٌَع ُْبعَع ِٖل    .اْب

 

”Yang diamalkan dalam hal (Khutbah „Ied) ini disisi ahli 

ilmu dari kalangan sahabat Nabi a dan selain mereka 

adalah Shalat 2(dua) Hari Raya dikerjakan sebelum 

                                                 
131 HR. Bukhari Juz 1 : 963, Muslim Juz 2 : 888, lafazh ini milik 

keduanya, dan Tirmidzi Juz 2 : 531. 
132 Dalam Sunannya. 
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khutbah. Orang pertama yang berkhutbah sebelum shalat 

adalah Marwan bin Al-Hakam.”  

 

Catatan : 

 Khutbah „Ied seperti khutbah-khutbah yang lainnya, 

yaitu dibuka dengan pujian dan sanjungan kepada 

Allah q. Tidak ada 1(satu) hadits shahihpun yang 

menyebutkan bahwa Khutbah „Ied dibuka dengan 

takbir. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik 

Kamal 2. 

 

 Khutbah ‟Ied hanya dengan 1(satu) kali khutbah. 

Tidak dalil yang shahih bahwa khutbah ‟Ied 

dilakukan 2(dua) kali dengan dipisah duduk antara 

keduanya. Adapun hadits dari Sa‟ad y yang 

menjelaskan bahwa Nabi a berkhutbah dengan 

2(dua) kali khutbah dan beliau memisahkan di 

antara keduanya dengan duduk, derajat hadit ini 

adalah lemah sekali.  

 

 Mendengarkan Khutbah „Ied tidaklah wajib. Hal ini 

sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah bin As-

Sa‟bi y ia berkata; 

 

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍِل  اُهَّلل ْٞب ظُك غَع زَع َٓع تُك  دْب ِٜل شَع
ٍَع  ةُك هَع  ٠  ُصُهَّلل َع ُهَّلٔل  هَععَع َِع ، كَع دَع يْب ؼِل ُْب ؽُكبُك  :   َٗعخْب ُٗهَّلل   ئِل
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ْٖب  َٓع َٝع  ، ِِلطْب يَعصْب ِْب ةِل كَع ؽْب َع خُك ِْب ُِل ِِلطَع  ْٕب  َعصْب بُهَّلل أَع ْٖب أَعظَع َٔع كَع
بْب  َٛع يَعرْب ِْب بَع كَع َٛع ْٕب  َعرْب بُهَّلل أَع  .أَعظَع

 

“Aku menyaksikan Shalat „Ied bersama Nabi a. 

Setelah selesai shalat beliau bersabda, 

“Sesungguhnya kami akan berkhutbah. 

Barangsiapa yang ingin duduk untuk 

mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Dan 

barangsiapa yang ingin pergi, silakan pergi.”
133

  

 

Berkata Ibnul Qayyim t;
134

 

”Nabi a memberi keringanan bagi yang meghadiri 

Shalat ‟Ied untuk duduk mendengarkan khutbah 

atau pergi.”  

 

Hal-hal yang Disunnahkan Pada Waktu ‘Ied 

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu „Ied, antara 

lain : 

 

1. Mandi 

„Ali bin Abi Thalib y pernah ditanya tentang 

mandi besar, lalu ia menjawab; 

 

َّع  ْٞب ةِل  َع ؼَع ُٔك َّع  َٝع    ُصُك ْٞب ُْبغَع  َع فَع   َّع  ٍ  ةَع زَع ْٞب سِل  َع سِل ُٗهَّللعْب ؽْب لِل ُْب َّع   ْٞب َٝع  َع  . 

                                                 
133 HR. Abu Dawud : 1155, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1290. 
134 Dalam Zadul Ma‟ad 1/448. 
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“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari „Idul Adh-ha, dan 

Hari „Idul Fitri.”
135

  

 

Diriwayatkan dari (Imam para tabi‟in) Sa‟id bin 

Musayyab t ia berkata; 

“Amalan Sunnah pada hari „Idul Fitri ada 3(tiga), yaitu; 

berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan 

sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat.” 

 

2. Mengenakan pakaian terbaik 

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik 

ketika keluar untuk melakukan Shalat ‟Ied, namun bagi 

kaum wanita tidak boleh bersolek dengan perhiasan yang 

mencolok dan tidak boleh memakai wewangian. Dari 

Ibnu „Abbas p ia berkata; 

 

سَع ءُك  ْٔب ةُك ظَع آَع  اُكسْب
دِل يْب ؼِل ُْب َّع   ْٞب ِْب َعطُك  َع َٕع  َع  ًَع 

 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari „Ied 

mengenakan burdah merah (bermotif).”
136

  

 

Berkata Ibnul Qayyim t;
137

 

”Nabi a memakai pakaiannya yang paling bagus untuk 

keluar (melaksanakan shalat) pada hari „Idul Fitri dan 

„Idul Adh-ha. Beliau memiliki perhiasan yang biasa 

dipakai pada 2(dua) Hari Raya itu dan pada Hari Jum'at. 

                                                 
135 HR. Asy-Syafi‟i : 114. 
136 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1279. 
137 Zadul Ma‟ad 1/441. 
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Sekali waktu beliau memakai 2(dua) burdah (kain 

bergaris yang diselimutkan pada badan) yang berwarna 

hijau, dan terkadang mengenakan burdah berwarna 

merah, namun bukan merah murni sebagaimana yang 

disangka sebagian manusia, karena jika demikian bukan 

disebut burdah. Tetapi yang beliau gunakan adalah kain 

yang ada garis-garis merah seperti kain bergaris dari 

Yaman.” 

 

Catatan : 

Kaum laki-laki dilarangan memakai pakaian 

berwarna merah murni (polos). Diriwayatkan dari 

Al-Barra‟ bin „Azib y ia berkata; 

 

يَع ذِلسِل  َٔع ُْب ِٖل   َْع ػَع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ػَع َٗع   ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع َٜع  َٗع
سِل  ْٔب ُْبعُك   

 

“Nabi a melarang kami menggunakan pakaian 

yang dicelup dengan warna merah (murni).”
138

  

Adapun untuk pakaian merah bergaris (Al-Khullah), 

maka diperbolehkan bagi laki-laki memakainya. 

Disebutkan oleh Syaikh Shalih Alu Bassam t 

bahwa Syaikh „Abdurrahman As-Sa‟di t pernah 

memakai pakaian Al-Khullah untuk menunjukkan 

kebolehan (memakai)nya.  

 

 

                                                 
138 HR. Bukhari Juz 5 : 5500. 
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Berkata Ibnul Qayyim t;
139

 

“Yang dimaksud „Al-Khullah‟ disini bukan merah 

murni, namun merah yang ada garis-garisnya.” 

Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam t;
140

 

“Yang paling baik adalah pendapat Ibnu Qayyim 

t, yang menjama‟ permasalahan ini, bahwa 

yang terlarang (hanyalah) menggunakan pakaian 

yang berwarna merah murni (merah polos).”   

 

3. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat 

‘Ied 

Dari Anas y ia berkata; 

 

َّع  ْٞب ْٝب  َع دُك ْـب َْع َّلَع  َع ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ٞ ظُك َٕع زَع ًَع 
سَع تٍف  َٔع ََع جَع ًُك حُهَّلل٠  َعأْب سِل ظَع ؽْب

لِل ُْب   

 

“Tidaklah Rasulullah a tidak keluar di pagi hari „Idul 

Fitri, melainkan makan beberapa buah kurma (terlebih 

dahulu).”
141

  

 

Berkata Imam Al-Muhallab t; 

“Hikmah makan sebelum Shalat („Idul Fitri) adalah agar 

orang tidak menyangka masih diharuskan puasa hingga 

dilaksankan Shalat „Ied, seolah-olah beliau ingin 

menutup jalan menuju kesana.” 

 

                                                 
139 Dalam Hadyun Nabawi. 
140 Dalam Taisirul „Allam. 
141 HR. Bukhari Juz 1 : 910. 
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Catatan : 

Adapun ketika „Idul Adh-ha hendaknya seorang 

mengakhirkan makan, hingga Shalat „Ied dan 

makan dari sembelihannya. Dari Ibnu Buraidah y 

dari ayahnya ia berkata; 

 

َّع  ْٞب زُك  َع سُك َْع َّلَع  َعخْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع  ُُ٘هَّلل ِليُّل صَع ًَع 
َْع  ؼَع حُهَّلل٠  َعؽْب سِل ظَع ؽْب لِل ُْب   , ٠ عَع َعظْب َّع  اْب ْٞب ُْك  َع ؼَع َّلَع  َعؽْب َٝع

ِ ِلي حُهَّلل٠  ُكصَع  .ظَع

 

“Bahwa Rasulullah a tidak keluar pada hari „Idul 

Fitri sampai makan dan tidak makan pada hari „Idul 

Adh-ha sampai shalat.”
142

 

 

Asy-Syaukani t menyatakan; 

”Hikmah mengakhirkan makan pada „Idul Adh-ha 

adalah karena pada hari itu disyari‟atkan 

menyembelih kurban dan makan dari kurban 

tersebut, maka bagi orang yang berkurban 

disyari‟atkan agar berbuka (makan) dengan sesuatu 

dari kurban tersebut. Ini (yang) dikatakan oleh Ibnu 

Qudamah.”  

 

 

 

                                                 
142 HR. Tirmidzi Juz 2 : 542, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 

1756. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. 
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4. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat 

dengan berjalan kaki 

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata;  

 

َُع٠  زُك ئِل سُك َْع  َعخْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍُك  اُهَّلل ْٞب ظُك َٕع زَع ًَع 
يًال  َٓع شِل غُك  شِل َٝع َعسْب يًال ، 

َٓع شِل دِل  يْب ؼِل ُْب  . 

“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) „Ied berjalan kaki 

dan pulang juga berjalan kaki.”
143

 

 

Dan perkataan ‟Ali bin Abi Thalib y; 
 

يًال  َٓع شِل دِل  يْب ؼِل ُْب َُع٠   زَع ئِل سُك ْٕب  َعخْب  أَع
ُ٘هَّللةِل َٖع  ُعُّل  .ِٓل

“Termasuk Sunnah (Rasulullah a) adalah keluar menuju 

(Shalat) „Ied dengan berjalan kaki.”
144

  

 

5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan 

pulang) 

Dari Jabir y ia berkata; 

َٕع  يُّل ًَع  دِل   ُُ٘هَّلل ِل يْب ؼِل ُْب ُّك   ْٞب َٕع  َع ًَع  ذَع   َْع ئِل ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل صَع
َُعقَع  ُؽُهَّللسِل ْبنَع    َع 

                                                 
143 HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
144 HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
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“Ketika Hari „Ied Rasulullah a mengambil jalan yang 

berbeda.”
145

  

 

6. Bertakbir 

Membaca takbir secara jahr disunnahkan pada 

2(dua) Hari Raya bagi seluruh umat Islam, baik ketika; 

dirumah, dipasar, dijalan, dimasjid, dan sebagainya. 

Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan 

suara keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan 

mahram. Allah q berfirman; 

 

ْْب  ًُك دَع  َٛع َٓع   َِع٠  َع ػَع ٝ   اُهَّلل سُك ٌَع  ِل حُك
ُِل َٝع ةَع  دُهَّلل ُْبؼِل ُِكٞ    ِٔل ٌْب ُِلحُك ْْب  َٝع ٌُك ُهَّلِل َُعؼَع َٝع

َٕع  ْٝب ٌُكسُك  جَعشْب

 

“Dan hendaklah engkau mencukupkan bilangannya dan 

hendaklah engkau mengagungkan Allah atas petunjuk-

Nya yang diberikan kepadamu, supaya engkau 

bersyukur.”
146

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 HR. Bukhari Juz 1 : 943. 
146 QS. Al-Baqarah : 185. 



- 119 - 

Cara membaca takbir, antara lain : 

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

genap (2 kali) di akhir; 

 

سُك  ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع َٝع اُهَّلل ُك  َّلُهَّلل  اُهَّلل َٚع ئِل َُع سُك َّلَع ئِل ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع  َعاُهَّلل
دُك  ْٔب ُْبعَع ِل   اِهّٰلل  .َٝع

 

2. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan 

ganjil (3 kali) di akhir; 

 

سُك  ًْب َع ُك أَع َٝع اُهَّلل ُك  َّلُهَّلل  اُهَّلل َٚع ئِل َُع سُك َّلَع ئِل ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع  َعاُهَّلل
دُك  ْٔب ِل  ُعَع اِهّٰلل َٝع سُك  ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع  . اُهَّلل

 

3. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan 

genap (2 kali) di akhir; 

 

سُك  ًْب َع ُك أَع َٝع اُهَّلل ُك  َّلُهَّلل  اُهَّلل َٚع ئِل َُع سُك َّلَع ئِل ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع سُك  اُهَّلل ًْب َع ُك أَع  َعاُهَّلل
دُك  ْٔب ُْبعَع ُٚك   ِٜل  ُِل َٝع سُك  ًْب َع ُك أَع  . اُهَّلل

Diperbolehkan memilih yang mana saja, tetapi hendaklah 

membaca dengan cara ini sekali waktu dan di waktu yang 

lain membaca dengan cara yang lain. Masalah ini 

sifatnya luas.  
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Catatan : 

 Waktu takbir pada hari „Idul Fitri adalah sejak 

keluar menuju tanah lapang hingga shalat selesai 

dilaksanakan. Disebutkan dalam satu riwayat; 

 

سِل  ؽْب لِل ُْب َّع   ْٞب زُك  َع سُك َْع  َعخْب ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل َٕع صَع ًَع 
ةَع  يَع  ُصُهَّلل َع

عِل حُهَّلل٠  َعوْب ظَع َٝع ُهَّلِل٠  صَع ُٔك ُْب يَع  
حُهَّلل٠  َعأْبجِل سُك ظَع ٌَع  ِل يُك كَع

سِل  يْب ٌْب ِل ةَع هَعؽْبغُك  ُحُهَّلل ٠  ُصُهَّلل َع ذَع  هَععَع اِل  .كَع

 

“Bahwa (Nabi a) beliau keluar pada hari „Idul Fitri 

sambil melantunkan takbir hingga beliau sampai di 

tempat shalat, dan hingga beliau selesai shalat. 

Apabila telah selesai shalat, maka selesai pula 

takbir.”
147

 

 

Berkata Al-Muhaddits Syaikh Al-Albani t; 

”Dalam hadits ini ada dalil disyari‟atkannya 

melakukan takbir secara jahr (keras/bersuara) di 

jalanan menuju tempat shalat sebagaimana yang 

biasa dilakukan kaum muslimin. Meskipun banyak 

dari mereka mulai menganggap remeh Sunnah ini 

hingga hampir-hampir Sunnah ini sekedar menjadi 

berita” 

 

 

                                                 
147 HR. Ibnu Abi Syaibah, As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 171. 
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 Waktu takbir pada hari „Idul Adh-ha adalah sejak 

Shubuh Hari „Arafah hingga diakhir (saat metahari 

terbenam) Hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah). Ini 

adalah pendapat Jumhur ulama‟ salaf dan ahli fiqih 

dari kalangan sahabat dan para imam. Imam Ahmad 

t ditanya; 

“Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa 

takbir („Idul Adh-ha) itu dimulai sejak fajar Hari 

Arafah hingga akhir Hari Tasyriq?” 

Beliau menjawab; 

“Dengan Ijma‟; „Umar, „Ali, Ibnu „Abbas, dan Ibnu 

Mas‟ud o.”
148

  

 

 Takbir hendaknya dilakukan dengan sendiri-sendiri, 

bukan dengan dipimpin oleh 1(satu) orang. Berkata 

Syaikh Al-Albani t; 

“Mengeraskan takbir disini tidak disyari‟atkan 

berkumpul atas 1(satu) suara (menyuarakan takbir 

secara serempak dengan dipimpin oleh seseorang) 

sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. 

Demikian pula setiap dzikir yang disyari‟atkan 

untuk mengeraskan suara ketika membacanya atau 

tidak disyari‟atkan mengeraskan suara, maka tidak 

dibenarkan berkumpul atas 1(satu) suara seperti 

yang telah disebutkan. Hendaknya kita hati-hati dari 

perbuatan tersebut, dan hendaklah kita selalu 

meletakkan dihadapan mata kita bahwa sebaik-baik 

petunjuk adalah petunjuknya Muhammad a.” 

 

                                                 
148 Al-Mughni 3/289. Al-Irwaa‟ 3/125. 
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Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

t; 

“Sifat takbir yang masyru‟ (yang disyari‟atkan), 

ialah setiap muslim bertakbir dan mengeraskan 

suaranya sehingga orang-orang mendengarkan 

takbirnya, lalu merekapun mencontohnya dan ia 

mengingatkan mereka dengan takbir. Adapun takbir 

jama‟i yang mubtada‟ (yang bid‟ah), ialah adanya 

sekelompok jama‟ah –2(dua) orang atau lebih 

banyak- mengangkat suara semuanya. Mereka 

memulai bersama-sama dan berakhir bersama-sama 

dengan 1(satu) suara serta dengan cara khusus. 

Amalan ini tidak mempunyai dasar serta tidak ada 

dalilnya. Hal seperti itu merupakan bid‟ah dalam 

cara bertakbir. Allah tidak menurunkan dalil 

keterangan untuknya. Maka barangsiapa yang 

mengingkari cara takbir yang seperti ini, berarti dia 

berpihak kepada yang benar.” 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin t; 

“Yang nampak (benar), bahwa takbir bersama-sama 

pada hari-hari „Ied tidaklah masyru‟. Ajaran Sunnah 

dalam takbir ini, ialah setiap orang bertakbir dengan 

suara yang keras. Masing-masing bertakbir sendiri.” 
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 Hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak 

menghidupkan malam „Iednya dengan hal-hal yang 

berlebihan, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah 

q. Karena hadits yang menerangkan tentang 

keutamaan menghidupkan malam „Ied adalah hadits 

palsu. Hadits tersebut adalah; 

 

ةَع  َِع َُعيْب ُ٘هَّللةَع  ُْبصَع ُٚك   َُع شَع َعثْب  َٝع اَعغَع  َعزْب يَع  اْب
ُِل يَع  ُهَّلِل يَع   ُ ْٖب أَعظْب َٓع

سِل  ؽْب لِل ُْب ةَع   َِع َُعيْب َٝع سِل  ةَع  ُُ٘هَّللعْب َِع َُعيْب َٝع ةَع  كَع سَع ةَع ػَع َِع َُعيْب َٝع  
ِٝل ُهَّللةِل   . ُحُهَّللسْب

 (ٓٞظٞع)
 

“Barangsiapa menghidupkan malam yang 4(empat), 

maka dia berhak masuk Surga: malam Tarwiyah, 

malam wuquf di Arafah, malam penyembelihan 

kurban, dan malam hari „Idul Fitri.”
149

  

 

Juga hadits yang berbunyi; 

 

ثْب  ُٔك ْْب  َع َُع  ٠ عَع َعظْب ةَع  اْب َِع َُعيْب َٝع سِل  ؽْب لِل ُْب ةَع   َِع َُعيْب يَع   ْٖب أَعظْب َٓع
بُك  ْٞب ُِك وُك ُْب تُك   ْٞب ُٔك َّع جَع ْٞب ُٚك  َع ِْب ُك  (ٓٞظٞع) .هَع

 

 

 

 

                                                 
149 Palsu, As-Silsilah Adh-Dha‟ifah Juz 2 : 522. 
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“Barangsiapa menghidup-hidupkan malam hari 

„Idul Fitri dan hari „Idul Adh-ha, maka tidak akan 

mati hatinya pada hari ketika hati manusia 

umumnya mati.”
150

  

 

 Diperbolehkan memberikan ucapan selamat Hari 

Raya dengan mengucapkan, “Taqabbalallahu 

minna wa minkum.” Berkata Al-Hafizh Ibnu 

Hajar;
151

 

 

َْع  ُهَّلِل ظَع َٝع ِٚل  يْب َِع ُك ػَع ُهَّلِل٠  اُهَّلل ِل صَع ٍَع  اُهَّلل ْٞب ظُك عَع بُك زَع َٕع أَعصْب ًَع 
ََع   جَعوَع ُهَّلل

طٍف ُِل َعؼْب ْْب  ُٜك عُك ٍُك اَعؼْب ْٞب دِل  َعوُك يْب ؼِل ُْب َّع   ْٞب ْٞب   َع حَعوَع ُْب ذَع    ئِل
ْ٘بيَع  ِٓل َٝع ُ٘هَّلل   ِٓل ُك   . اُهَّلل

 

“Para sahabat Rasulullah a apabila bertemu pada 

Hari „Ied, maka berkata sebagian mereka kepada 

yang lainnya, “Taqabbalallahu minna wa minka 

(Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan 

(ibadah)mu).” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Palsu, As-Silsilah Adh-Dha‟ifah Juz 2 : 520. 
151 Dalam Fathul Bari 2/446. 
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Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t; 

”Ucapan pada Hari Raya dimana sebagian orang 

mengatakan kepada yang lain jika bertemu setelah 

Shalat „Ied, “Taqabbalallahu minna wa minkum” 

(Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan 

(ibadah) kalian) dan “Ahalallahu „alaika”, dan 

sejenisnya, ini telah diriwayatkan dari sekelompok 

sahabat bahwa mereka mengerjakannya. Dan para 

imam memberi rukhshah untuk melakukannya, 

seperti Imam Ahmad t dan selainnya. Akan 

tetapi Imam Ahmad t berkata, “Aku tidak 

pernah memulai mengucapkan selamat kepada 

seorangpun, namun bila ada orang yang 

mendahuluiku mengucapkannya, maka aku 

menjawabnya. Yang demikian itu karena menjawab 

ucapan salam hukumnya wajib. Adapun memulai 

ucapan selamat tidaklah diperintahkan dan tidak 

pula dilarang. Barangsiapa mengerjakannya, maka 

baginya ada contoh dan barangsiapa yang 

meninggalkannya baginya juga ada contoh.” 
 

***** 

 

 ُعٔد ا ا٘ؼٔحٚ جحْ  ُصِع ت 
Telah selesai disusun dan dikoreksi ulang pada; 

Hari Kamis tanggal 06 Jumadil Ula 1433 H. 

Semoga Allah q menghitungnya sebagai 

amal shalih dan melipat gandakan pahalanya. 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada  

Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya,  

dan para sahabatnya. 



- 126 - 

MARAJI’ 
 

 

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

Radhi. 

2. Ahkaamul ‘Idaini fis Sunnatil Muthahharah, ‟Ali 

bin Hasan bin ‟Ali Al-Halabi Al-Atsari. 

3. Al-Arba’in An-Nawawiyah, Abu Zakariya Yahya bin 

Syarif An-Nawawi. 

4. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

5. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

6. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin „Abdul 

Lathif Abu Yusuf. 

7. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

8. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

9. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

10. Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu ‘Uyuunil 

Akhyari fi Syarhi Jawami’l Akhbar, „Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa‟di. 

11. Bughyatul Mutathawwi’ fi Shalatith Thathawwu’, 

Muhammad bin ‟Umar bin Salim Bazmul. 

12. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin 

‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 
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13. Fatawa Mar’atul Muslimah Kullu ma Yuhimmul 

Mar’atul Muslimah fi Syu’uni Diniha wa Dunyaha, 

Abu Malik Muhammad bin Hamid bin ‟Abdul 

Wahhab. 

14. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq. 

15. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an 

Ta’rifahu Kullu Muslimatin min Ahkam, Abu Malik 

Kamal bin As-Sayyid Salim.  

16. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

17. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri. 

18. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 

19. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

20. Qiyamul Lail Fadhluhu wal Asbabul Mu’ayyanati 

‘alaih fi Wudhuil Kitabi was Sunnah, Sa‟id bin „Ali 

bin Wahf Al-Qahthani. 

21. Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad bin „Abdul 

„Aziz Al-Hushain. 

22. Shahih Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. 

23. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

24. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

25. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

26. Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil ’Amalish 

Shalih, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani. 

27. Shiyamut Tathawwui Fadhailu wa Ahkam, Usamah 

‟Abdul ‟Aziz. 

28. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 
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29. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

30. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.   

31. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

„Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

32. Syarhud Durusil Muhimmah li ‘Ammatil Ummati, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

33. Syarhul Asbabil Asyarah Al-Mujibah li 

Mahabbatillah, ‟Abdul ‟Aziz Musthafa. 

34. Taisirul ’Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah 

bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.  

35. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

36. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di. 

37. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin 

Tata’allaqu bi Arkanil Islam, „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz. 

38. Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al-Maqdisi. 

39. Zadul Atqiya’ fi Shahihidz Dzikri wad Du’a, Ahmad 

bin ‟Abdullah Isa. 

40. Ensiklopedi Amalan Sunnah di Bulan Hijriyah, 

Abu ‟Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Abu ‟Abdillah 

Syarhul Fatwa. 


