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1. Bagaimana Hukum Berpuasa Tapi Tidak Salat?

2. Hukum Tidak Puasa Ramadan

3. Hukum Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui

4. Hukum Puasa Dalam Kondisi Sakit

5. Fikih Qadha Puasa Ramadan
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▪ Salat lima waktu dan puasa Ramadan sama-sama
termasuk rukun Islam yang kedua-duanya wajib
dilaksanakan.

▪ Meninggalkan salah satu atau keduanya berarti
merobohkan pondasi bangunan agama yang
terpenting.

Berpuasa Tapi Tidak Salat
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Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

“Islam dibangun di atas lima pondasi; Bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak diibadahi 

dengan benar selain Allah dan bahwa Nabi 
Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, 

menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa 
Ramadan.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Berpuasa Tapi Tidak Salat
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▪ Menurut sebagian pendapat bahwa meninggalkan
salat fardhu adalah kekufuran sehingga tidak sah
puasa orang yang meninggalkan salat.

▪ Sebagian ulama lainnya memandang bahwa
meninggalkan salat tidak sampai kufur. Sehingga
dosa meninggalkan salat tidak mempengaruhi
keabsahan puasa Ramadan.

Berpuasa Tapi Tidak Salat
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▪ Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat
bahwa siapa saja yang makan minum dengan
sengaja maka wajib baginya qadha dan kafarah.

▪ Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal
berpendapat wajib qadha tanpa kafarah.

▪ Pendapat yang lebih tepat adalah orang yang
tidak berpuasa tanpa uzur syar’i wajib taubat
nahusa dan tidak wajib qadha. (Ibnu Mas’ud)

Hukum Tidak Puasa Ramadan
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َواَل َمَرض  َمْن أَْفَطَر يَ ْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْْيِ ُعْذر  
ْهِر َوِإْن َصاَمهُ  ََلْ يَ ْقِضِه ِصَياُم الدَّ

“Barangsiapa berbuka dalam bulan Ramadan dengan 
tanpa udzur dan sakit, puasa itu tidak akan bisa diganti 

dengan puasa sepanjang masa meskipun ia 
melakukannya.” (HR. al-Bukhārī secara marfu’ dari Abu 

Hurairah)

Hukum Tidak Puasa Ramadan
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Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

ََ ِِ ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َعْن اْلُمَساِفِر شَ  ْطَر الََّّ
مَ َوَعْن اْلُمَساِفِر َواْْلَاِمِل َواْلُمْرِضِع الََّّوْ 

“Sesungguhnya Allah ‘Azza Wa Jalla memberikan 

keringanan setengah salat bagi musafir dan memberikan 

keringanan tidak berpuasa bagi musafir, wanita hamil, 

dan menyusui.” (HR. Ibnu Mājah)

Puasa Wanita Hamil Dan Menyusui
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Ibnu Rushd menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama
tentang kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui yang
tidak puasa Ramadan.

1. Wajib membayar kafarah saja dan tidak membayar
qadha. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

2. Wajib mengqadha puasa dan tidak membayar kafarah.
Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya
serta pendapat Abu Yusuf dan Abu Tsaur.

Puasa Wanita Hamil Dan Menyusui
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3. Wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Ini
merupakan pendapat Imam Syafii.

4. Wanita hamil wajib mengqadha puasa dan wanita
menyusui wajib mengqadha puasa sekaligus fidyah.

Puasa Wanita Hamil Dan Menyusui
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Menurut Mazhab Syafii

Jika perempuan hamil dan menyusui khawatir 
terhadap dirinya sendiri, mereka boleh berbuka dan 

mengqadhanya. Jika khawatir terhadap anak-anaknya, 
mereka boleh berbuka, mengqadhanya dan 

membayar fidyah, yaitu memberikan makan orang 
miskin.

Puasa Wanita Hamil Dan Menyusui
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▪ Para ulama bersepakat bahwa orang yang sakit
dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan.

▪ Jika ia telah sembuh dari sakitnya maka wajib baginya
untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkannya.

▪ Dalil “Siapa saja yang sakit atau bepergian, lalu tidak
berpuasa, maka hendaklah ia menggantinya pada hari-
hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan
tidak menghendaki kesulitan.” (QS. al-Baqarah [2]: 185)
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’Abū Ja’far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī 
rahimahullah berkata:

“Barangsiapa yang sakit atau safar (bepergian jauh) 
pada bulan Ramadan, lalu ia berbuka maka wajib 

baginya untuk berpuasa sejumlah hari yang ia 
tinggalkan pada bulan Ramadan dengan 
menggantinya di luar bulan Ramadan.”
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Pandangan Empat Mazhab Fikih

▪ Mazhab Hanafi: Barangsiapa sakit pada bulan
Ramadan dan ia takut jika berpuasa akan bertambah
sakitnya maka ia berbuka dan mengqadhanya. (al-
Hidayah Syarh Bidayah)

▪ Mazhab Maliki: Orang sehat yang menduga dirinya
akan mati atau tertimpa penyakit berat, sama
statusnya dengan orang sakit.
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▪ Mazhab Hanbali: Diperbolehkan berbuka pada bulan
Ramadan karena empat sebab: Salah satunya adalah
sakit yang menyebabkan bahaya bagi orang tersebut
jika ia berpuasa. (al-Uddah Syarh al-Umdah)

▪ Mazhab Syafii: Barangsiapa yang tidak berpuasa pada
bulan Ramadan disebabkan uzur sakit atau safar
maka menggantinya kapan saja yang ia bisa di luar
bulan Ramadan. (Kitab al-Umm Imam asy-Syafii)



16Puasa Bagi Orang Sakit

Syekh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid dalam Sahih Fikih
Sunah merinci ada tiga kondisi sakit, yaitu:

1. Sakitnya ringan yang tidak berpengaruh dengan
menjalankan puasa, dan tidak pula dengan tidak
berpuasa lebih meringankannya. Misalnya flu ringan,
sedikit pusing, sakit gigi, dan sejenisnya. Ia tidak boleh
tidak berpuasa karena sakit ringan seperti ini.
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2. Sakitnya bertambah parah atau kesembuhan penyakitnya
tertunda dan berat untuk menjalankan puasa tetapi
puasa tersebut tidak berbahaya untuk dirinya. Maka
orang ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan
dimakruhkan menjalankan puasa.

3. Sakit yang membuat dirinya berat untuk berpuasa dan
membahayakan kesehatannya yang bisa menyebabkan
kematiannya. Orang ini pada prinsipnya diharamkan
untuk berpuasa berdasarkan firman Allah, “Janganlah
kamu membunuh dirimu sendiri.” (QS. an-Nisa: 29)
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Allah Subḥānahu Wa Ta’ālā berfirman:

م  ُأَخرَ اَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ ِ  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيَُّْمُه َوَمْن كَ  ِمْن َأَّيَّ
“Karena itu, barangsiapa di antara di antara kamu ada di bulan 

itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam 
perjalanan (dia tidak berpuasa), maka wajib menggantinya 

sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.”

(QS. al-Baqarah [2]: 185)
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Aisyah Raḍiallāhu ‘Anhā ditanya mengapa wanita haidh 
mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat. Maka 

beliau menjawab:

ََ ِِ فَ نُ ْؤَمُر ِبَقَضاِء الََّّْوِم َواَل نُ ْؤَمُر ِبَقضَ  اِء الََّّ
“Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami 

tidak diperintahkan untuk mengqadha salat.”

(HR. al-Bukhari dan Muslim)
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Ibn Abbas Raḍiallāhu ‘Anhumā berkata:

َعَلْيهِ َلى ُكلِ  يَ ْوم  ِمْسِكيًنا َواَل َََضاءَ ُرخِ َص لِلشَّْيِخ اْلَكِبِْي َأْن يُ ْفِطَر، َويُْطِعَم عَ 
“Diperbolehkan bagi orang tua untuk memberikan 

fidyah kepada satu orang miskin setiap hari, dan tidak 
ada qadha baginya.” (HR. al-Daruquthni dan al-Hakim 

serta disahihkan dan disepakati oleh al-Dzahabi)
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