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َيامِ   ِكَتاُب الصِّ
Kitab (Sesuatu yang Ditulis) Seputar Permasalahan puasa 

Definisi Puasa : 

Secara Etimologi / Lughawi 

Secara lughowi (bahasa) Ash-Shaum ( ْومُ  ) bermakna (الصَّ  .yang artinya menahan (اإِلْمَساكُ 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah „Azza wa Jalla : 

 ِإِّنِّ َنَذْرُت لِلرَّْحََِٰن َصْوًما فَ َلْن أَُكلَِّم اْليَ ْوَم إِنِسيِّا
“Sesungguhnya aku telah bernadzar shaum untuk Ar-Rahman, maka aku tidak akan berbicara 

dengan seorang manusiapun pada hari ini” [Maryam : 26] 

Shahabat Anas bin Malik dan Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhu berkata :  َصْوًما maknanya 

adalah  َصْمتًا  yaitu menahan diri dari berbicara. [1]
)
 

Secara Terminologi / Ishthilah 

„Ibarah (ungkapan) para „ulama berbeda dalam mendefinisikan ash-shaum secara tinjauan syar‟i, 

yang masing-masing definisi tersebut saling melengkapi. Sehingga kami pun sampai pada 

kesimpulan bahwa definisi ash-shaum secara syar`i adalah : 

َعبُِّد هلِل ِمْن طُُلوِع اْلَفْجِر ِإََل  َفطِّرَاِت بِِنيَِّة الت َّ
ُ

ِإْمَساُك اْلُمَكلَِّف َعِن امل
ْمسِ   ُغُروِب الشَّ

Usaha seorang mukallaf untuk menahan diri dari berbagai pembatal ash-shaum disertai dengan 

niat beribadah kepada Allah,  dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 

Keutamaan Ibadah Shaum : 

1. Bahwa Ash-Shaum berfungsi sebagai perisai. Hadits dari shahabat Abu Hurairah 

radhiyallahu‟anhu, bahwa Nabi shallallahu‟alaihi wasallam bersabda : 

َمرَّتَ ْيِ  –َشاََتَُو فَ ْليَ ُقْل ِإِّنِّ َصاِئٌم  ْث َواَل ََيَْهْل َوِإِن اْمُرٌؤ َقاتَ َلُو أَوْ ُجنٌَّة، َفاَل يَ ْرفُ  اَلصَِّيامُ   
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“Ash-Shiyam adalah perisai. Maka hendaklah seseorang tidak berkata (berbuat) keji dan tidak 

berbuat jahil.
 ([2])

 Bila ada yang mengajak bertengkar atau mencelanya maka katakan : 

“Sesungguhnya saya sedang shaum” – dua kali – “
 ([3])

 

2.  Aroma mulut seseorang yang sedang bershaum lebih baik di sisi Allah azza wa jalla 

dibandingkan aroma wangi misk. [4]
)
 

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu‟anhu, 

bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda : 

اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اهلِل تَ َعاََل ِمْن رِْيِح املِْسكِ   َوالَِّذي نَ ْفِسي ِبَيِدِه ََلُُلوُف َفمِّ الصَّ

“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang shaum lebih harum 

daripada aroma misk di sisi Allah.”
([5])

 

3. Ibadah shaum yang dilakukan ikhlash karena Allah pahalanya akan dibalas secara langsung 

oleh Allah sendiri, berbeda dengan amalan ibadah lain yang dibalas oleh Allah dengan balasan 

sepuluh kali lipat atau sampai tujuh ratus kali lipat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan 

dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu‟anhu, bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam 

bersabda : 

َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف، َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ : ِإالَّ  اْلََْسَنُة َعْشُر أَْمثَاِِلَا ِإََل  َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعفُ  ُكلُّ 
َأْجِلي َفِإنَُّو َِل َوأَنَا َأْجزِى ِبِو، َيدَُع َشْهَوَتُو َوَطَعاَمُو ِمنْ  الصَّْوَم،  

“Seluruh amal manusia dilipatgandakan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh hingga tujuh ratus 

kali lipat. Allah azza wa jalla berkata : “Kecuali amalan Shaum. Sesungguhnya dia hanya untuk-

Ku, dan Akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya ikhlash 

karena Aku.” [Muslim] [6]
)
 

4. Allah menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang bershaum, yaitu pintu Ar-Rayyan. 

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari shahabat Sahl bin Sa‟d radhiyallahu‟anhu, Nabi 

shallallahu‟alaihi wa sallam berkata : 

اِئُموَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، اَل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحدٌ  ِف اْلَْنَِّة بَابًا يُ َقاُل َلُو الرَّيَّاُن َيْدُخُل ِمْنوِ  ِإنَّ  رُُىْم،  الصَّ َغي ْ
اِئُموَن ؟ فَ يَ ُقْوُموَن اَل َيْدُخلُ  رُُىْم َفِإَذا َدَخَلوا أُْغِلَق فَ َلْم يَ  يُ َقاُل : أَْيَن الصَّ ِمْنُو  ْدُخلْ ِمْنُو َأَحٌد َغي ْ

 [َأَحٌد. ]متفق عليو

“Sesungguhnya di Jannah ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang masuk 

melaluinya pada Hari Kiamat orang-orang yang bershaum (berpuasa). Tidak akan masuk 
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seorang pun melaluinya selain mereka. Kemudian diserukan, “Mana orang-orang yang 

bershaum (berpuasa)?” maka merekapun berdiri. Tak ada seorang pun yang akan masuk 

melalui pintu Ar-Rayyan kecuali mereka. Setelah mereka masuk semua, maka pintu itupun 

ditutup, sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk melaluinya.” [Muttafaqun 'Alaih]. 
([7])

 

Dalam riwayat lain juga dari hadits Sahl bin Sa‟d radhiyallahu‟anhu, dengan tambahan : 

 [رواه النسائي وأحد] (( َمْن َدَخَل ِمْنُو َشِرَب َوَمْن َشِرَب ِمْنُو َلَْ َيْظَمْأ أََبًدا ))

“Barangsiapa yang masuk melaluinya, pasti dia akan minum, dan barangsiapa yang minum 

maka pasti dia tidak akan pernah haus selamanya.” [An-Nasa`i dan Ahmad] 
([8])

 

Keutamaan Ramadhan dan Shaum Ramadhan secara khusus 

1. Shaum Ramadhan berfungsi sebagai penebus dosa. Sebagaimana dalam hadits yang 

diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu‟anhu, bahwa Rasulullah 

shallallahu‟alaihi wa sallam berkata : 

ُهنَّ ِإَذا ُة ِإََل اْلُْْمَعِة،اَلصََّلَواُت اَلَْْمُس، َواْلُُْمعَ  )) ن َ َراُت َما بَ ي ْ اْج َت َنَب  َوَرَمَضاُن ِإََل َرَمَضاَن ُمَكفِّ
(( اْلَكَبائِرَ 

 

“Shalat lima waktu, (shalat) Jum‟at ke (shalat) Jum‟at berikutnya, (shaum) Ramadhan ke 

(shaum) Ramadhan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa selama ia masih berupaya 

meninggalkan dosa-dosa besar.” [HR. Muslim] 
([9])

  

2.  Shaum Ramadhan salah satu sebab pengampunan Allah terhadap dosa-dosanya yang 

telah lalu. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah 

radhiyallahu‟anhu, bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda :  

َم ِمْن َذنِْبوِ  )) (( َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ
 

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena dorongan iman dan mengharap (pahala) maka pasti 

Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu . [Muttafaqun 'alaihi] 
([10])

 

3.  Dibukanya pintu-pintu langit, ditutupnya Pintu An-Nar dan diikatnya para 

syaithan.Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah 

radhiyallahu‟anhu, bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda : 

َماِء، َوُغلَِّقْت أَب ْ  )) َياِطيُ ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن فُ تَِّحْت أَبْ َواُب السَّ (( َواُب َجَهنََّم، َوُسْلِسَلْت الشَّ
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“Jika telah datang bulan Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-

pintu Jahannam, serta dibelenggulah para syaithan. [Muttafaqun 'alaihi] 
([11])

 

Namun yang dimaksud adalah  jenis syaithan yang paling jahat, sebagaimana dalam hadits : Abu 

Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam berkata : 

َياِطْيُ َمرَ  » َدِت الشَّ َلٍة ِمْن َرَمَضاَن ُصفِّ ، ِإَذا َكان أَوَُّل َلي ْ َدُة اِْلنِّ … » 

“Jika pada malam hari pertama bulan Ramadhan dibelenggulah para syaithan dari jenis 

maradatul jin (jin yang paling durhaka), … “ (Ibnu Khuzaimah) 

[1] Lihat Tafsir Ibni Katsir tafsif surat Maryam ayat 26. 

[2] Perbuatan jahil maksudnya adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang jahil seperti 

berteriak-teriak atau berbuat kedunguan ( فَه ُاَلسَّ ), dan lain-lain (lihat Fathul Bari Kitabush Shaum 

hadits no. 1894). 

[3] Al-Bukhari 1894, Muslim 1151. 

[4] Hal ini tidak berarti bahwa orang yang bershaum disyari‟atkan untuk membiarkan bau 

mulutnya. Bahkan tetap disunnahkan bagi orang  yang bershaum untuk bersiwak, sebagaimana 

pernah dijawab oleh shahabat Mu‟adz bin Jabal dalam sebuah atsar yang disebutkan oleh Asy-

Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Irwa`ul Ghalil I/106 . 

[5] Al-Bukhari 1894, Muslim 1151. 

[6] Muslim 1151 

[7] Al-Bukhari 1896, Muslim 1152. 

[8] An-Nasa`i no. 2236, Ahmad V/335. dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah 

dalam Shahih Sunan An-Nasa`i no. 2236. 

[9] Muslim 233 

[10] Al-Bukhari 1901, Muslim 760. 

[11] Al-Bukhari 1899, Muslim 1079. 
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