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Penanya: 

Abu Nahar, Keprabon Tengah I/4a Solo 

(disidangkan pada hari Jum’at, 10 Shaffar 1427 H / 10 Maret 2006 M) 

 

 

Pertanyaan: 

Isteri saya, Ramadlan yang lalu mempunyai hutang puasa 5 hari. Sekarang sedang hamil 8 

bulan. Apakah yang 5 hari belum dilaksanakan boleh dibayar dengan fidyah karena hamil? 

 

 

Jawaban: 

 

Halangan yang menjadikan seseorang tidak boleh  atau  tidak dapat melaksanakan puasa di 

bulan Ramadlan dimungkinkan karena berbagai sebab. Di kalangan wanita antara lain 

disebabkan karena menstruasi dan dapat juga disebabkan karena kehamilan. Bagi wanita yang 

sedang haidl (menstruasi) tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Wanita baru dibenarkan 

menjalankan ibadah puasa setelah bersih dari menstruasinya. Ia diwajibkan mengganti (qadla‟) 

setelah bulan Ramadlan di saat dalam keadaan suci. Dalam hadis dijelaskan: 

ٌَ يُِصْيبَُُا رَِنَك فَُُ  الَ ؤْ َكا َٔ ِو  ْٕ صَّالَةِ. ]سٔاِ يسهى عٍ بِقََضاِء انَُْؤَيُش َيُش بِقََضاِء انصَّ

َٓا ُْ  [.َعائَِشتَ َسِضَي هللاُ َع
Artinya: “Adalah kami mengalami demikian (haidl), kami diperintahkan mengqadla‟   

puasa dan tidak diperintah mengqadla shalat.” [HR. Muslim dari ‘Aisyah ra.]. 

Bagi wanita yang hamil, yang karena lemah kondisi fisiknya, sehingga menjadi 

sangat berat untuk menjalankan puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa pada bulan 

Ramadlan. Orang yang karena kondisi tertentu, sehingga menjadikan tidak mampu 

berpuasa pada bulan Ramadlan, diwajibkan membayar fidyah. Dalam al-Quran disebutkan: 

ََُّ فِْذيَتٌ َطعَاُو ِيْسكِ  ْٕ ٍَ يُِطْيقُ َعهَٗ انَِّزْي َٔ . ٍٍ  ْي
Artinya:  “… Dan wajib orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 

berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin…” [QS. al-

Baqarah (2): 184].   

Dalam hadis disebutkan: 

 ٍْ لَ  َع ْٕ ٌَّ َسُس ٍِ َياِنٍك اْنَكْعبِٗ أَ َسهَّىَ  أَََِس ْب َٔ  ِّ َجمَّ  هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعهَْي َٔ ٌَّ هللاَ َعزَّ  قَاَل إِ

ٍِ اْنَ اِيععمِ  َععع َٔ ععالَةِ  َلععْطَش انصَّ َٔ َو  ْٕ عع َسععافِِش انصَّ ًُ ٍِ اْن َضععَ  َععع َو.  َٔ ْٕ عع ْشِضعع ِ انصَّ ًُ ِٔ اْن أَ

 ]سٔاِ انخًست[
Artinya: “Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik al-Ka‟bi diterangkan bahwa Rasulullah saw 

bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Maha Besar dan Maha Mulia telah 

membebaskan puasa dan separoh shalat bagi orang yang bepergian serta 

membebaskan puasa bagi orang hamil dan menyusui.” [HR. al-Khamsah]. 

Dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas: 
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 ٍْ ر قَععاَل َكاََععْ  ُسْ َصععت   َععع ٍٍ ََععُّ فِْذيَععتٌ َطعَععاُو ِيْسععِكْي ْٕ ٍَ يُِطْيقُ َعهَععٗ انَّععِزْي َٔ ٍِ َعبَّععاٍو َ اْبعع

ْشأَةِ اْنَكبِ  ًَ اْن َٔ ٌَ ُكعّمِ ِنهشَّْيخِ اْنَكبِْيِش  عا َيعا َكعا ًَ يُْطِع َٔ ٌْ يُْفِطَشا  يَاَو أَ ٌِ انّصِ ا يُِطْيقَا ًَ ُْ َٔ ْيَشةِ 

ْشِضُ  إِرَا َ افَتَا. ]سٔاِ أبٕ دأد[. ًُ اْن َٔ ان بهٗ  َٔ ٍو ِيْسِكْيُ ا  ْٕ  يَ
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas (ketika menjelaskan)  ٌَ ْٕ قُ ْٕ ٍَ يُِط َعهَٗ انَِّزْي َٔ ...  

[Dan wajib orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 

berpuasa)], berkata: Yang demikian itu merupakan keringanan bagi orang laki-

laki dan perempuan  yang sudah sangat tua. Mereka adalah orang yang sangat 

berat  berpuasa, oleh karenanya kepada mereka boleh tidak berpuasa, sebagai 

gantinya memberi makan apa yang biasa dimakan kepada orang miskin per 

harinya. Hal ini berlaku pula bagi wanita  hamil dan  menyusui, jika keduanya 

merasa takut.” [HR. Abu Dawud]. 

Dikatakan pula oleh Ibnu ‘Abbas: 

  َِْ ُِْزنَِت انَِّزٖ يُِطْيقُُّ فَعَهَْيكِ أَ ًَ الَ قََضاَء َعهَْيِك. ]سٔاِ انبزاس ٔص  ّ  بِ َٔ اْنِفذَاُء 

 انذاسقطُٗ[.
Artinya: “Kamu (perempuan hamil atau menyusui) termasuk orang yang sangat berat 

berpuasa, maka kepadamu wajib membayar fidyah dan tidak diwajibkan 

mengqadla‟.” [HR. al-Bazzar dan dishahihkan oleh ad-Daruquthni]. 

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan hukum pengganti 

berpuasa bagi wanita haidl (menstruasi) dengan wanita hamil tidak sama, sehingga tidak 

dapat disatukan. Yakni pengganti tidak berpuasa karena hamil dilakukan dengan membayar 

fidyah; sedangkan pengganti tidak berpuasa karena haidl (menstruasi) tetap harus 

mengqadla puasa yang ditinggalkan. 

 

Wallahu a‟lam bishshawab.  

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.12, 13, 2006.  

 




