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Bab 1 : Puasa 

 

1. Sunnah Melafazhkan Niat Puasa 
Melafazkan niat adalah ucapan lafadz atau 

kalimat yang sering dilantunkan orang ketika akan 
berpuasa. Biasanya dirangkai dengan doa-doa atau 
dzikir yang dibaca di malam hari setelah usai 
mengerjakan shalat tarawih. Misalnya seperti 
lafadz berikut : 

نَِة لل  الس َّ َهِذِه  َشهِْر َرَمَضاَن    نََويُْت َصْوَم غٍَد َعْن أََداِء فَْرِض 

  تََعالَ 

“Aku berniat puasa untuk esok hari dalam 
rangka menunaikan kewajiban puasa 
Ramadhan pada tahun ini karena Allah Ta’ala” 

Para ulama sepakat mengatakan bila 
seseorang sekedar  melafadzkan niat seperti di 
atas, maka hukumnya belum sampai kepada niat 
itu sendiri. Sebab lafadz itu tempatnya hanya di 
lidah saja, padahal yang namanya niat itu adanya di 
dalam hati.1 

Lafadz itu berfungsi untuk menguatkan niat 
dan hukumnya disunnahkan menurut Madzhab 

 
1 Asy-Syarh Al-Kabir, jilid 1 hal. 234 
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Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah dan sebagian dari 
Madzhab Al-Hanafiyah. 1 

Namun sebagian ulama di kalangan Madzhab 
Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah memakruhkan 
bacaan atau lafadz niat dalam sebuah ibadah, 
karena tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah 
SAW. 2 

2. Niat Batalkan Puasa 
An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam 

mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Al-
Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan 
sebagai berikut : 

الصوم والاعتاكف فا ذا جزم يف أ ثناهئام بنية اخلروج مهنام ففي 

 وهجان مشهوران وقد ذكرهام املصنف يف اببهيام أ حصهام  بطالهنام

 ال يبطل 

Bila seseorang baru berniat untuk berhenti dari 
puasa atau i’tikafnya maka ada dua pendapat. 
Pendapat yang paling shahih bahwa puasa dan 
i’tikafnya itu belum batal.3 

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama 
mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitabnya Asnal 
Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib menuliskan 
sebagai berikut. 

 
1 Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati 

Alfadzil Minhaj, jilid 1 hal. 157 
2 Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna',  jilid 1 hal. 

187 
3 An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin wa Umdatu Al-

Muftiyyin, - Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid  hal. 
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 ة اخلروج منه اكلصوموال يبطل الاعتاكف بني

I’tikaf itu belum batal hanya lantaran niat untuk 

berhenti. Begitu juga puasa.1 

Sedangkan dalam mazhab Hambali hal seperti 
itu sudah dianggap membatalkan puasa, meski 
baru sekedar niat untuk membatalkan di dalam 
hati saja. 

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan 
mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Mughni 
menuliskan sebagai berikut : 

 ومن نوى اال فطار فقد أ فطر هذا الظاهر من املذهب 

Orang yang berniat untuk berbuka maka 
batallah puasanya. Dan ini adalah pendapat 
resmi madzhab.2 

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama 
mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Inshaf fi 
Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai 
berikut : 

 ومن نوى اال فطار: أ فطر 

Barang siapa yang berniat ingin berbuka maka 
puasanya dianggap sudah batal.3 

3. Makruh Siwak Pasca Zawal 

 
1 Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarh Raudhu At-

Thalib, jilid  hal.  
2 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal.  
3 Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma’rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf, 

jilid  hal.  
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Bau mulut itu justru lebih harum dari wangi 
minyak kasturi di sisi Allah SWT. Hal itu karena 
orang itu menjalankan ibadah puasa yang telah 
Allah SWT perintahkan. 

اِئِ  فَمِ  لَُخلُوُف  ِ   ِعْندَ  أَْطيَبُ  الصَّ  الِْمْسكِ  ِريِ  ِمنْ  اّللَّ

Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih 
harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. 

(HR. Muslim) 

Bahkan para ulama di dalam madzhab Asy-
Syafi’iyah sampai memakruhkan bila seseorang 
secara sengaja menghilangkan bau mulut ini, 
berdasarkan hadits ini. Di antara perbuatan yang 
makruh untuk dilakukan ketika berpuasa adalah 
menggosok gigi, khususnya setelah zawal asy-
syamsi, atau tergelincirnya matahari. 

Dasarnya karena bau mulut itu belum begitu 
terasa ketika masih pagi hari. Bau mulut baru mulai 
terasa ketika siang hingga sore hari. Dan istilah 
zawal asy-syamsi digunakan untuk menandai 
waktu yang telah beranjak siang. 

4. Apakah Suntik Membatalkan Puasa? 
An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam 

mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Al-
Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan 
sebagai berikut : 

ا الُْحْقنَُة فَتُْفِطُر عَََل الَْمْذَهِب َوِبِه   هُوُر  ن ُِف َوالُْجمْ قََطَع الُْمَص َوأَمَّ

 َوِفيِه َوْجٌه قَاََلُ الْقَاِِض ُحَسْْيٌ ال تفطر وهو شاذ

Adapun suntik maka membatalkan (puasa) 
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menurut madzhab. Dan pendapat ini diputuskan 
oleh musannif (As-Syairazi) dan jumhur. Namun 
terdapat pendapat yang disampaikan Qadhi 
Husain bahwa suntik itu tidak membatalkan. 
Namun pendapat tersebut syadz.1 

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama 
mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitabnya Asnal 
Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib menuliskan 
sebagai berikut. 

 ابحلقنة و يفطر  

Dan seseorang batal puasanya karena disuntik.2 

Namun suntik yang dimaksud dalam kitab para 
ulama klasik ini ternyata bukan sebagaimana yang 
kita kenal sekarang. Huqnah di masa lalu adalah 
memasukkan benda atau obat ke dalam tubuh 
bukan lewat jarum suntik, namun lewat dubur. Dan 
apabila hal itu dilakukan memang membatalkan 
puasa. 

Sementara suntik di masa sekarang tidak 
lewat dubur, melainkan lewat kulit dengan 
menggunakan jarum suntik. Sehingga suntik di 
masa sekarang tidak bisa disamakan dengan suntik 
di masa lalu yang memasukkan benda lewat dubur 
ke dalam tubuh. 

5. Haram Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid 6 hal. 

313 
2 Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarh Raudhu At-

Thalib, jilid 1 hal. 415 
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Menurut madzhab Asy-Syafi'iyah, puasa mulai 
tanggal 15 Sya‘ban hingga akhir bulan Sya‘ban 
hukumnya haram. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah SAW berikut ini : 

 
 
 واومُ ُص تَ   الَ فَ  انُ بَ عْ شَ  َف َص تَ انْ   اذَ ا

“Apabila bulan Sya'ban telah lewat separuhnya, 
maka janganlah berpuasa.” (HR. Ahmad) 

Namun sebagian ulama tidak mengharamkan 
melainkan hanya memakruhkan saja. Alasannya, 
karena hadits riwayat Al-Imam Ahmad di atas 
dianggap hadits yang lemah periwayatannya. 

Namun terlepas dari perbedaan pendapat di 
atas, apabila setelah melewati tengah bulan 
Sya'ban seseorang masih punya hutang puasa 
Ramadhan tahun yang lalu, dia tetap wajib untuk 
mengerjakannya.  

Dan bila seseorang terbiasa berpuasa sebulan 
penuh di bulan Sya‘ban, justru merupakan sunnah. 

6. Puasa Pada Hari Syak 
Yang dimaksud dengan hari syak adalah 

tanggal 30 Sya‘ban bila orang-orang ragu tentang 
awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak 
terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah 
masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-
jelasan ini disebut syak. 

Dasar larangan atas puasa pada hari syak 
diantaranya  hadits Rasulullah SAW berikut ini : 

مُ   الَ     ْْيِ مَ وْ يَ   وْ أَ   مٍ وْ يَ   مِ وْ َص بِ   انَ ضَ مَ رَ   واتَقدَّ
 
  ما  وْ صَ   مُ وْ ُص يَ   نَ اكَ   لٌ جُ رَ   الَّ ا

 هُ مُ وْ ُص يَ فَ 
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Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan 
dengan berpuasa sehari atau dua hari 
sebelumnya. Kecuali bila seseorang memang 
terbiasa melakukan puasa sunnah, maka 
silahkan melakukannya. (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

ك ِ  يَْومَ  َصامَ   َمنْ    الْقَاِسِ  أَابَ  َعَص  قَدْ فَ  الشَّ

Orang yang berpuasa pada hari syak maka dia 
telah bermaksiat kepada Abul Qashim 
(Rasulullah) SAW. (Hr. Tirmizy) 

Secara hukum sebenarnya yang secara tegas 
mengharamkan puasa para hari syak adalah 
mazhab Asy-Syafi'iyah. Sedangkan mazhab lainnya 
seperti Al-Hanfiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah 
umumnya hanya memakruhkan saja.   

Al-Khatib Asy-Syarbini (w. 977 H) yang 
merupakan salah satu ulama rujukan dalam 
mazhab Asy-Syafi'i ketika mensyarah perkataan 
An-Nawawi tentang hukum puasa sunnah pada 
hari syak, di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj 
menuliskan sebagai berikut  

 وال حيل أ ي حيرم وال يصح التطوع ابلصوم يوم الشك

Dan tidak halal alias haram dan juga tidak sah 
berpuasa sunnah pada hari syak.1 

7. Imsak bagi yang terhenti dari Haidh atau Nifas 
di tengah hari 

Madzhab Asy-Syafi’iyah mengatakan bahwa 

 
1 Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 2 hal. 163 
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lebih dicintai bagi wanita yang sedang haidh atau 
nifas, bila telah suci di tengah hari bulan 
Ramadhan, untuk berimsak pada sisa harinya itu. 
Berimsak itu artinya tidak makan atau minum, 
meski niatnya bukan berpuasa yang masyru’.1 

Dalam madzhab Al-Hanabilah, ada perbedaan 
pendapat, apakah sebaiknya wanita itu berimsak, 
ataukah tidak.2 

Sedangkan dalam pendapat madzhab Al-
Malikiyah disebutkan bahwa wanita itu tidak 
dianjurkan untuk  berimsak. Maka tidak mengapa 
jika ia melakukan hal-hal yang sekiranya 
membatalkan puasa seperti makan, minum dan 
lain-lainnya.3 

8. Kewajiban Kaffarah Khusus Laki-laki 
Umumnya fuqaha mengatakan bahwa 

kewajiban membayar kaffarah ini hanya 
dibebankan kepada laki-laki saja dan bukan pada 
istrinya, sedangkan pendapat yang lain 
mengatakan bahwa suami maupun istri sama-
sama berkewajiban membayar kaffarah ini. 

Madzhab Asy-Syafi'iyah menetapkan bahwa 
bila seseorang melakukan hubungan suami-istri di 
siang hari bulan Ramadhan, maka yang diwajibkan 
untuk membayar denda kaffarah adalah hanya 
suami saja. 

 
1 Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, 

jilid 6 hal. 280 
2 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 143 
3 Ad-Dardir, Hasyiyatu Ad-Dasuqi ‘ala Syarhil Kabir, jilid 1 

hal. 514 
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Walaupun mereka melakukannya berdua, 
tetapi pelakunya tetap saja jatuh pada laki-laki, 
karena walau bagaimanapun laki-laki yang 
menentukan terjadi tidaknya hubungan seksual. 

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits 
tentang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah 
SAW bahwa dirinya telah melakukan hubungan 
suami istri di bulan Ramadhan. Saat itu Rasulullah 
SAW hanya memerintahkan suami saja untuk 
membayar kaffarah tanpa menyinggung sama 
sekali kewajiban membayar bagi istrinya. 

Namun sebagian fuqaha lainnya berpendapat 
bahwa kewajiban membayar kaffarah itu berlaku 
bagi masing-masing suami istri. Pendapat ini 
didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik 
dan lainnya.  

Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah 
qiyas, yaitu mengqiyaskan kewajiban suami adalah 
kewajiban istri pula. 

9. Dimungkinkan Beda Awal Ramadhan 
Madzhab As-Syafi‘iyah berprinsip bila ada 

seorang melihat hilal, maka hukumnya hanya 
mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan 
negeri yang jauh memiliki mathla' sendiri, sehingga 
hukumnya pun mungkin berbeda. Ini didasarkan 
pada prinsip ikhtilaful mathali‘ atau beragamnya 
tempat terbitnya bulan.  

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama besar 
dalam mazhab Asy-Syafi'iah di dalam kitabnya Al-
Majmu' Syarah Al-Muhadzdab menuliskan sebagai 
berikut : 
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نْ 
 
ِريقَتَْْيِ   يِف   َمْشهُوَرانِ   انِ هْجَ فَوَ   تََباعََدا  َوا هَُما)  الطَّ بُ   اَل (  أَحَصُّ   ََيِ

ْومُ   الاخرى   البدل  أَْهلِ  عَََل  الصَّ

Bila kedua negeri itu berjauhan, ada dua 
pendapat. Pendapat yang lebih shahih bahwa 
penduduk negeri jauh itu tidak wajib berpuasa.1 

Dalilnya adalah peristiwa perbedaan waktu 
puasa di zaman para shahabat nabi yang 
diceritakan secara shahih oleh Kuraib 
radhiyallahuanhu. 

   هُ تْ ثَ عَ بَ  ِث رْ احلَ   َت نْ ِب  لِ ضْ الفَ   مَّ أ    نَّ أَ   ٍب يْ رَ كُ  نْ عَ  
 
  امِ لشَّ اِب   ةَ يَ اوِ عَ  مُ َل ا

  نَ أَ ان وَ ضَ مَ رَ   َلَ عَ   لَّ َتَ اس ْ ا وَ َتَ اجَ حَ   ُت يْ ضَ قَ فَ  امَ الشَّ   ُت مْ دِ : قَ الَ قَ فَ 

َ   ُت مْ دِ قَ   ُثَّ  .  ةِ عَ مُ الُ   َلَ يْ لَ   لَ الَ الهِ  ُت يْ أَ رَ فَ   امِ لشَّ اِب    رِ أ خِ   يفِ   ةَ نَ يْ دِ امل

 تَ : مَ الَ قَ فَ   لَ الَ الهِ   رَ َك ذَ   اس ُثَّ بَّ عَ   نِ بْ   للاِ   دُ بْ عَ   نِ لَ أَ سَ فَ   رِ هْالشَّ 

؟    هُ تَ يْ أَ رَ   تَ نْ : أَ الَ قَ فَ   .ةِ عَ مُ الُ   َلَ يْ لَ   هُ تُ يْ أَ : رَ   ُت لْ قُ ؟ فَ   لَ الَ الهِ   ُتُ يْ أَ رَ 

َ  ُت لْ قُ فَ  لَ الَ قَ   .ةُ يَ اوِ عَ مُ   امَ صَ وا وَ امُ صَ وَ   اُس النَّ   أ هُ رَ وَ   مْ عَ ن   اهُ نَ يْ أَ ا رَ نَّ كِ : 

َ  الُ زَ نَ   الَ فَ   تِ بْ السَّ   َلَ يْ لَ  أَ م  وْ يَ   ْْيَ ثِ الَ ثَ   لَ ْكِ نُ   تَّ حَ   مُ وْ ُص ن   . اهُ رَ نَ   وْ ا 

  هِ يْ لَ عَ   ِبُّ  النَّ نَ رَ مَ ا أَ ذَ كَ هَ   الَ   الَ قَ ؟ فَ   ة يَ اوِ عَ مُ   ةِ يَ ؤْ رُ بِ   فيِ تَ كْ تَ   الَ : أَ ُت لْ قُ فَ 

  مُ الَ السَّ وَ   ةُ الَ الصَّ 

Dari Kuraib radhiyallahuanhu bahwa Ummul 
Fadhl telah mengutusnya pergi ke Syam, Kuraib 
berkata, "Aku tiba di negeri Syam dan aku 
selesaikan tugasku, lalu datanglah hilal 
Ramadhan sementara aku di Syam. Aku melihat 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid 6 hal. 

273 
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hilal pada malam Jumat. Kemudian aku pulang 
ke Madinah di akhir bulan. Maka Abdullah bin 
Abbas bertanya padaku, "(Aku pun 
menceritakan tentang hilal di Syam). Ibnu Abbas 
ra bertanya, "Kapan kamu melihat hilal?". "Aku 
melihatnya malam Jumat", jawab Kuraib. Ibnu 
Abbas bertanya lagi, "Kamu melihatnya 
sendiri?". "Ya, orang-orang juga melihatnya dan 
mereka pun berpuasa, bahkan Mu'awiyah pun 
berpuasa", jawab Kuraib. Ibnu Abbas berkata, 
"Tetapi kami (di Madinah) melihat hilal malam 
Sabtu. Dan kami akan tetap berpuasa hingga 30 
hari atau kami melihat hilal". Kuraib bertanya, 
"Tidakkan cukup dengan ru'yah Mu'awiyah?". 
Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, demikianlah 
Rasulullah SAW memerintahkan kami.” (HR. 

Muslim) 

Maka di dalam fiqih Islam, dimungkinkan 
adanya dua wilayah yang berjauhan dan berbeda 
dalam menetapkan hasil ru'yah. Di Syam orang-
orang telah melihat hilal malam Jumat, sedangkan 
di Madinah orang-orang baru melihat hilal malam 
Sabtu.  

10. Safar Harus Sebelum Shubuh 
Meskipun seorang musafir diberi keringanan 

untuk tidak berpuasa, namun hanya dibenarkan 
safarnya sudah dijalankan sebelum masuk waktu 
shubuh.  

Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang 
memandang orang yang sedang berpuasa, bila di 
tengah puasanya memutuskan untuk melakukan 
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safar, maka boleh berbuka begitu saja tanpa 
terkena dosa atau denda. 

11. Hamil dan Menyusui 
An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam 

mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Al-
Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menuliskan 
sebagai berikut : 

ن خافتا من الصوم عَل أ نفسهام   قال أ حصابنا: احلامل واملرضع ا 

أ فطرات وقضتا وال فدية علهيام اكملريض وهذا لكه ال خالف فيه 

ن به   وا  بال خالف رصح  أ نفسهام وودلهيام فكذكل  خافتا عَل 

والرسخس  عَل   ادلاريم  ال  ودلهيام  عَل  خافتا  ن  وا  وغريهام 

الفدية هذه ال قوال اليت   أ نفسهام أ فطرات وقضتا بال خالف ويف 

كام وجوهبا  ال حصاب  ابتفاق  )أ حصها(  املصنف  حصحه  ذكرها 

املصنف وهو املنصوص يف ال م واخملترص وغريهام قال صاحب  

 يف القدمي والديد احلاوى: هو نصه 

Ashabuna mengatakan bahwa wanita hamil dan 
menyusui jika dia khawatir akan dirinya saja 
maka baginya mangqadha tanpa membayar 
fidyah.dan jika dia khawatir akan dirinya dan 
buah hatinya maka baginya juga mengqadha 
tanpa membaar fidyah. Dan jika dia khawatir 
terhadap anaknya maka baginya wajib 
mengqadha dan membayar fidyah. Inilah yang 
dinaskan dalam kitab al-umm. Bahkan juga 
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terdapat dalam qoul qodim dan qoul jadid.1 

Intinya beliau mengatakan bahwa wanita yang 
hamil dan menyusui di bulan Ramadhan jika dia 
khawatir akan dirinya saja maka baginya boleh 
tidak berpuasa dan harus mengqadha dengan 
tanpa membayar fidyah. Dan jika dia khawatir 
terhadap dirinya dan buah hatinya maka boleh 
tidak berpuasa dan harus mengqadha tanpa 
membayar fidyah.  

Namun jika dia hanya khawatir terhadap buah 
hatinya saja maka dia mengqadha puasa sekaligus 
membayar fidyah. 

12. Hutang Puasa Belum Terbayar Hingga 
Ramadhan Berikutnya 

An-Nawawi (w. 676 H) yang merupakan 
mujtahid murajjih dalam madzhab Asy-Syafi’iyah 
menuliskan dalam kitabnya  Al-Majmu' Syarah Al-
Muhadzdzab sebagai berikut : 

ول  أ ث  عذر  بال  أ خر  رمضان  ا ل  القضاء  أ خر  صوم  فلو  زمه 

مه  رمضان احلارض ويلزمه بعد ذكل قضاء رمضان الفائت ويلز 

من   مد  الفائت  من  يوم  الثاين عن لك  مبجرد دخول رمضان 

 طعام مع القضاء

Ketika seseorang menunda qadha sampai 
masuk Ramadhan berikutnya tanpa udzur maka 
ia berdosa. Dan wajib baginya berpuasa untuk 
Ramadhan yang kedua, dan setelah itu baru 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid  6 hal. 
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menqadha unruk Ramadhan yang telah lalu. 
Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk 
setiap hari yang ia tinggalkan dengan hanya 
masuknya Ramadhan kedua. Yaitu satu mud 
makanan beserta dengan qadha.1 

Beliau berpendapat wajib qadha sekaligus 
membayar fidyah karena menunda qadha sampai 
masuk Ramadhan berikutnya. Dan menganggap 
pelakunya telah berdosa ketika melalaikan qadha' 
tanpa ada udzur syar’i. 

13. Mati dan Punya Hutang Puasa 
An-Nawawi (w. 676 H) sebagai mujtahid tarjih 

dalam madzhab menjelaskan dalam Al-Majmu’ 
Syarh Al-Muhaddzab mengenai perbedaan 
pendapat ini sekaligus merajihkan salah satu 
pendapat : 

قد ذكرن فمين مات وعليه صوم ومتكن منه فمل يصمه حت مات  

نه عيل قولْي   ا 

: املشهور يف املذهب وحصحه اكرث الاحصاب انه َيب  ديدال

 الاطعام عنه للك يوم مد من طعام وال َيزئ الصيام عنه 

“Telah kami sebutkan mengenai hukum orang 
yang meninggal dan memiliki hutang puasa 
tetapi dia tidak membayarnya meskipun mampu 
melakukannya sampai dia meninggal dunia, ada 
dua pendapat dalam madzhab : 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 Hal. 
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Yang pertama : Qaul Jadid, -ini adalah pendapat 
masyhur di madzhab dan dishahihkan oleh 
mayoritas ulama madzhab- Yaitu ahli waris 
orang yang meninggal tadi wajib membayar 
fidyah untuknya, dihitung per-hari yang 
ditinggalkan 1 mud makanan. Dan tidak sah 
puasa qadha’ yang dilakukan ahli waris untuk 
orang itu.” 

َعْنُه َواَل   يَُصوَم  أَْن  ِه  ِلَوِلي ِ ََيُوُز  َُّه  أَن الْقَِدمُي  الثَّايِن : َوُهَو  والقول 

، َوعَََل َهَذا الْقَْوِل لَْو أَْطَعَم َعْنُه جَ   ازَ يَلَْزُمُه َذكِلَ

Pendapat kedua : Qaul Qadim, Bahwasanya 
boleh bagi ahli waris untuk berpuasa qadha’ 
untuk orang yang meninggal, namun hukumnya 
tidak wajib. Sehingga menurut pendapat ini jika 
ahli waris menggantinya dengan memberi 
makan orang miskin hal tersebut dibolehkan.1  

Kemudian beliau memilih merajihkan 
pendapat kedua : 

َواُب الَْجْزُم ِِبََواِز صَ  ِت َسَواٌء صوم  قُلُْت الصَّ ْوِم الَْوِل ِ َعْن الَْمي ِ

ِحيَحِة  رمضان   والنذر وغريه من الصوم الواحب ِلْْلََحاِديِث الصَّ

  ِ اِفِعي  ُ أَْن يَُكوَن َهَذا َمْذَهَب الشَّ اِبقَِة َواَل ُمَعاِرَض لَهَا َويَتََعْيَّ السَّ

َذا ََصَّ الَْحِديُث فَهَُو َمْذَهِب وَ  َُّه قَاَل ا  اتُْرُكوا قَْوِل الُْمَخاِلَف ََلُ ِلَن  

Aku katakan bahwasanya pendapat yang paling 
benar dalam masalah ini adalah pendapat yang 
membolehkan seorang wali untuk berpuasa 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid  2 hal. 
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qadha’ untuk orang yang telah meninggal. Baik 
itu puasa Ramadhan, puasa nadzar dan puasa 

wajib yang lain. 

Dalilnya adalah hadits-hadits shahih yang baru 
saja kami sebutkan, dan tidak ada dalil yang 
bertentangan dengannya. Sehingga pendapat 
inilah yang terpilih sebagai pendapat madzhab 
As-Syafi’i. 

Sebab beliau telah berkata, “Jika hadits itu 
shahih maka itu adalah madzhabku, sehingga 
tinggalkanlah pendapatku yang bertentangan 

dengannya.1  

Adapun di antara para ulama madzhab As-
Syafi’iyyah yang merajihkan qaul qadim adalah : 

Zakariyah Al-Anshari (w. 926 H) dalam Asna 
Al-Mathalib berpendapat : 

مات وعليه صوم قضاء أ و نذرا أ و كفارة بعد المتكن منه  مفن  )

 وجبت الفدية يف تركته( سواء أ ترك ال داء بعذر أ م بغريه 

“…..Orang yang memiliki tanggungan puasa 
qadha’, nadzar atau kaffarah kemudian 
meninggal setelah memiliki kesempatan untuk 
mengganti (tetapi dia tidak menggantinya pada 
waktu itu) maka dia wajib membayar fidyah, 
baik dia meninggalkan puasa tadi karena udzur 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid  6 hal. 
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atau tidak.”1  

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974) dalam Tuhfatul 
Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj berkata : 

َذا َماَت قَْبَل تََمكُّنِِه ِمْن قََضائِ  ....
 
ْن فَاَت  فَا ْثَ ا  ِه فاََل تََداُرَك َواَل ا 

رُِج َعهْنَُما  ِبُعْذٍر، أَْو بَْعَدُه فَاَت ِبُعْذٍر أَْم اَل َوَجَب ِللُك ِ يَْوٍم ُمدٌّ ُُيْ

... 
“…Jika seseorang meninggalkan puasa karena 
udzur kemudian meninggal dunia sebelum dia 
memiliki waktu untuk mengadha’ puasa yag 
ditinggalkan maka dia tidak wajib mengganti 
puasanya dan tidak berdosa. 

Namun jika dia meninggal setelah memiliki 
kesempataan untuk mengganti puasa yang 
ditinggalkan –baik sebab meninggalkan puasa 
karena udzur atau tidak- maka dia wajib membayar 
fidyah untuk setiap hari satu mud.”2  

 
 
 
 

 
1 Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarh Raudhu At-

Thalib, jilid  1 hal. 426  
2 Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, jilid , 3 hal. 436 
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