
- 1 - 

PAKET FIQIH RAMADHAN 

(PUASA) 
 

 

Para salaf dahulu sangat berharap 

untuk dapat memasuki bulan Ramadhan 

dan mengisinya dengan berbagai amalan 

shalih. Diantara doa yang sering mereka 

panjatkan ialah; 

 

ٌَا  ْن َل َسل ِ َّ ٌَا ِإَلٔ َزَهَضاَى،  ْو نَّ َسل ِ ُِ اَللَّ
َُ ِهٌَّا ُهَرَ ثَّ ًال  َذَ لَّْو َّ  َزَهَضاَى، 

 

“Ya Allah, selamatkanlah kami sampai 

Ramadhan. Dan selamatkan bagi kami 

Ramadhan itu. Serta terimalah dari kami 

(amal-amal kami di dalamnya)”
1
 

 

 

                                                 
1
 Ruhush Shiyam. 
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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; 

 

 ِ ٍُ َفَلْن يَُصل  َد ٌْ ًُْف َزُجٍل ُذِكْسُخ ِػ َزِغَن أَ
 َِ ًُْف َزُجٍل َدَخَل َػَلْي َزِغَن أَ َّ َػَليَّ 
 َُ َ َلَخ َقْثَل أَْى يُْغَفَس َل ًْ َزَهَضاَى ثُنَّ ا
 ٍُ ا َْ ٍُ أََت َد ٌْ ًُْف َزُجٍل أَْدَزَك ِػ َزِغَن أَ َّ

ٍُ اْلَ ٌَّحَ   اْلِ َثِس َفَلْن يُْدِخَ 

 

“Binasalah seorang yang namaku disebut 

disisinya, tetapi ia tidak bershalawat 

kepadaku. Binasalah seorang yang masuk 

bulan Ramadhan kemudian ia lepas (dari 
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Ramadhan) namun ia belum diampuni 

(dosanya). Binasalah seorang yang 

menemui orang tuanya pada masa tua, 

namun (keberadaan) orang tuanya tidak 

mampu memasukkannya ke dalam Surga.”
2
  

 

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; 

 

 َُ اْحِرَ اتًالا ُغِفَس َل َّ ًاًلا  َهْي َصاَم َزَهَضاَى ِإْيَوا
 َِ ِث ًْ َم ِهْي َذ  َها َذَ دَّ

 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan 

Ahmad : 7402. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib Juz 

2 : 1680. 
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“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan 

landasan iman dan berharap pahala dari 

Allah, maka dosanya yang telah berlalu 

akan diampuni.”
3
  

 

Hukum Puasa Ramadhan 

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib 

atas setiap muslim laki-laki dan wanita 

yang sudah baligh, berakal, mampu 

berpuasa, mukim (tidak safar), dan suci dari 

haidh dan nifas bagi wanita. Allah q 

mewajibkan puasa atas umat ini 

sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat 

sebelumnya. Allah q berfirman; 

َياُم  َيا ا ُكِرَة َػَلْيُ ُن الص ِ ْْ ا الَِّرْيَي آَهٌُ َِ أَيُّ
الَِّرْيَي ِهْي َقْثِلُ ْن َلَؼلَُّ ْن  َكَوا ُكِرَة َػَلٔ

ىَ  ْْ  َذرَُّ 

                                                 
3
 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 38 dan 

Muslim Juz 1 : 760, lafazh ini miliknya. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kalian berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kalian agar kalian bertaqwa.”
4
  

 

Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk 

Berbuka  

Orang-orang yang diperbolehkan 

untuk berbuka adalah : 

 

1. Orang sakit 

Sakit dibagi dibagi menjadi 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, 

                                                 
4
 QS. Al-Baqarah : 183. 
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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 

baginya 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; 

 

جٌ ِهْي  ّْ َػَلٔ َسَفٍس َفِؼدَّ ا أَ َهْي َكاَى َهِسْيضًال َّ
 أَيَّاٍم أَُخسَ 

 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam 

perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah 

baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain.”
5
  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 QS. Al-Baqarah : 185. 
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Safar dibagi dibagi menjadi 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 bin Abdillah p, ia berkata; 

 

َسلََّن ِفْي  َّ  َِ ُ َػَلْي ِ َصلَّٔ اَّللَّ ُل اَّللَّ ْْ َكاَى َزُس
 َِ َل َػَلْي َزُج ًال َقْد ظُل ِ َّ ا  َسَفٍس َفَسأَٓ ِشَحاهًال
ا َصاِئٌن َفَ اَل َلْيَس ِهَي  ْْ َرا َفَ الُ َُ َفَ اَل َها 

َفسِ  ُم ِفي ال َّ ْْ  اْلِثس ِ اَلصَّ

 

“Suatu ketika Rasulullah a berada dalam 

perjalanan,  lalu beliau melihat sekelompok 

orang yang berdesakan dan orang yang 

sedang diteduhi, lalu beliau bertanya, “Apa 
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ini?” Mereka menjawab, “Ia sedang 

berpuasa.” Kemudian Rasulullah a 

bersabda, “Bukan termasuk kebaikan 

(baginya), berpuasa didalam perjalanan.”
6
  

 

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; 

 

ىَ  ْْ ُرْن َذْؼَلُو ٌْ ا َخْيٌس َلُ ْن ِإْى ُك ْْ ُه ْْ أَْى َذُص َّ 

 

“Dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika 

kalian mengetahui.”
7
  

 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1115. 
7
 QS. Al-Baqarah : 184. 
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c. Safar yang dilakukan membuat seseorang 

merasa berat untuk berpuasa dan dapat 

menyebabkan kematian 

Maka ketika itu ia wajib berbuka dan 

haram baginya berpuasa. Hal ini seperti 

disebutkan dalam hadits Jabir y; 

 

َسلََّن  َّ  َِ ُ َػَلْي ِ َصلَّٔ اَّللَّ أَىَّ َزُسَْل اَّللَّ
َخَسَج َػاَم اْلَفْرِح ِإَلٔ َه ََّح ِفْي َزَهَضاَى، 
َفَصاَم َحرَّٔ َتَلَغ ُكَساَع اْلَغِوْيِن، َفَصاَم 
 ، َُ الٌَّاُس، ثُنَّ َدَػا ِتَ َدٍح ِهْي َهاٍء َفَسَفَؼ

، ثُنَّ َشِسَب، َفِ ْيَل 
َِ ًََظَس الٌَّاُس ِإَلْي َحرَّٔ 

َُ َتْؼَد َذِلَك  . ِإىَّ َتْؼَ  الٌَّاِس َقْد َصامَ : َل
 .أَُّلِ َك اْلُؼَصاُج، أَُّلِ َك اْلُؼَصاجُ : َقاَل 
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“Bahwa 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.”
8
  

 

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; 

                                                 
8
 HR. Muslim Juz 2 : 1114. 
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َُ ِفْدَيٌح َ َؼاُم ِهْ ِ ْييٍ  ًَ ْْ َػَلٔ الَِّرْيَي يُِ ْيُ  َّ 

 

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankan (jika mereka tidak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaitu) memberi makan 

seorang miskin.”
9
 

 

Berkata Ibnu „Abbas p; 

 

يُْ ِؼَن  َّ ْيِخ اْلَ ِثْيِس أَْى يُْفِ َس،  َص ِللشَّ َزخَّ
 َِ َ  َقَضاَء َػَلْي َّ ًاٌلا،  ٍم ِهْ ِ ْي ْْ ِ َي  َػْي ُكل 

 

“Orang tua lanjut usia diberi keringanan 

untuk tidak puasa dan memberi makan 

setiap hari untuk seorang miskin dan tidak 

ada qadha’ baginya.”
10

  

                                                 
9
 QS. Al-Baqarah : 184. 

10
 HR. Daruquthni : 6 dalam Bab Thulu’usy Syamsyi 

ba’dal Ifthar, dengan sanad yang shahih dan Hakim 

Juz 1 : 1607. 
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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 membayar fidyah, tetapi 

mereka tidak wajib mengqadha’. Ini adalah 

pendapat Ibnu „Abbas dan Ibnu „Umar p. 

Ini juga madzhab Ishaq dan pendapat inilah 

yang dipilih oleh Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani 5.  

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia 

berkata; 

“Jika wanita yang hamil khawatir akan 

dirinya, begitu pula wanita yang menyusui 

khawatir akan anaknya di saat bulan 

Ramadhan, maka boleh bagi mereka berdua 

untuk berbuka, kemudian memberi makan 

orang miskin setiap hari dari hari-hari yang 



- 14 - 

ia tinggalkan dan tidak wajib atas mereka 

mengqadha’ puasa.”
11

  

 

Juga riwayat dari Nafi‟ y, ia berkata; 

ٌُْد ِ ْتِي ُػَوَس َذْحَد َزُجٍل ِهْي  ًَْد ِت َكا
ا َػَ ٌش  َِ ًَْد َحاِه ًال َفأََصاَت َكا َّ ُقَسْيٍش 
ا ْتُي ُػَوُس أَْى ذُْفِ َس  َُ ِفْي َزَهَضاَى َفأََهَس

ًاٌلا ٍم ِهْ ِ ْي ْْ ِ َي ذُْ ِؼَن َػْي ُكل  َّ. 

“Salah seorang puteri dari Ibnu „Umar p 

menjadi isteri salah seorang laki-laki 

Quraisy, ketika Ramadhan ia sedang hamil 

lalu ia kehausan, maka Ibnu „Umar p 

memerintahkan untuk berbuka dan memberi 

makan seorang miskin setiap hari (yang 

ditinggalkan).”
12

  

                                                 
11

 HR. Thabrani : 2758. 
12

 HR. Daruquthni : 15 dalam Bab Thulu’usy 

Syamsyi ba’dal Ifthar. 
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Syarat Sah Puasa  

Syarat sah puasa adalah : 

1. Niat 

Wajib menentukan niat puasa 

(Ramadhan) di malam hari sebelum terbit 

fajar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 

„Umar p, dari Hafshah i, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

َياَم َقْثَل اْلَفْ ِس َفَ  يُْ ِوغِ َهْي َلْن   الص ِ
 َُ  ِصَياَم َل

 

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa 

sebelum fajar, maka tidak ada puasa 

baginya.”
13

 

 

 

                                                 
13

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 730 dan Abu Dawud : 2454 

lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

6538. 
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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; 

 

َلْن َذُصْن؟أَ  َّ  ِ  َلْيَس ِإَذا َحاَضْد َلْن ذَُصل 
ا َفَرِلَك  ُقْلَي َتَلٔ َِ ٌِ  ِهْي ًُْ َصاِى ِدْي

 

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak 

melakukan shalat dan puasa?” Kami 

menjawab, “Ya” Maka Nabi a bersabda, 

“Itulah kekurangan agamanya.”
14

  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 HR. Bukhari Juz 1 : 298. 
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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; 

 ُ ا َها َكَرَة اَّللَّ ْْ اْتَرُغ َّ يَّ  ُُ ّْ َفاْْلَى َتاِشُس
ا ْْ ُكُل َّ ا َحرَّٔ َيَرَثيََّي َلُ ُن  َلُ ْن  ْْ اْشَستُ َّ

ِد ِهَي  اْلَ ْيُ  اْاَْتَيُ  ِهَي اْلَ ْيِ   َْ اْاَْس
َياَم ِإَلٔ اللَّْيلِ  ْا الص ِ  اْلَفْ ِس ثُنَّ أَِذوُّ

“Maka sekarang pergaulilah mereka dan 

carilah apa yang telah ditetapkan Allah 

untuk kalian, dan makan minumlah hingga 

terang bagi kalian benang putih dari 

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) 

malam.”
15

  

                                                 
15

 QS. Al-Baqarah : 187. 
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Adab-adab Puasa  

Adab-adab puasa antara lain : 

 

1. Makan sahur dan mengakhirkannya 

2. Menahan diri dari segala hal yang 

bertentangan dengan puasa, seperti; 

perbuatan sia-sia, perkataan keji, 

berdusta, dan yang semisalnya 

3. Bersikap dermawan 

4. Membaca dan mempelajari Al-Qur‟an 

5. Menyegerakan berbuka ketika matahari 

telah terbenam 

6. Berdoa ketika berbuka 

7. Berbuka dengan makan kurma segar 

(ruthab), atau kurma kering (tamr), atau 

hanya dengan air 

8. Memberi makanan untuk berbuka 

kepada orang yang berpuasa 
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Hal-hal yang Membatalkan Puasa  

Hal-hal yang membatalkan puasa 

dibagi menjadi dua, yaitu : 

 

A. 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.  

 

2. Muntah dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, 

bahwa Nabi a bersabda; 

“Barangsiapa yang sengaja muntah, maka 

hendaklah ia  mengqadha’ (puasanya).”
16

  

 

                                                 
16

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

Dawud : 2380, dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa’ul Ghalil : 930. 
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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.  

 

4. Sengaja mengeluarkan mani 

Hal ini berdasarkan firman Allah q 

di dalam sebuah hadits qudsi tentang 

kondisi orang yang berpuasa; “Ia 

meninggalkan syahwat dan makannya  karena 

Aku.”17 

 

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.  

 

 

                                                 
17

 HR. Bukhari Juz 2 : 1795 dan Muslim Juz 2 : 

1151, lafazh ini miliknya. 
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6. Murtad (keluar dari Islam) 

Tidak ada perbedaan pendapat 

diantara ulama‟ dalam masalah ini.  

 

B. 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‟.  
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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 enam puluh orang miskin, 

masing-masing orang miskin dengan 

setengah sha‟ makanan. 

 

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’, bertaubat, serta 

memberi makan seorang miskin setiap hari 

yang ia berbuka di dalamnya. Ini adalah 

pendapat Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz 5. 
 



- 23 - 

MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma‟il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

4. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

5. Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad 

bin „Abdul „Aziz Al-Hushain. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

7. Shahihut Targhib wat Tarhib, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. Sunan Ad-Daraquthni, „Ali bin „Umar 

bin Ahmad bin Mahdi bin Ad-

Daraquthni. 

9. Mu’jamul Ausath, Thabrani. 


