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Pertanyaan: 

 

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Semoga Allah  memberi hidayah kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-

hari. Saya ingin bertanya: orang tua kami telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, 

sehingga ketika bulan Ramadhan beliau tidak dapat menjalankan ibadah puasa seutuhnya. 

kami selaku anak-anaknya membayar puasa orang tua kami dengan cara mengqadha di hari 

lain secara patungan. pertanyaannya: 

1. Apakah anak boleh membayar (mengqadha) puasa orang tuanya, baik 

yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? 

2. Cara yang tepat untuk membayar hutang puasa orang tua adalah dengan 

membayar fidyah atau mengqadha (baik sendiri atau secara patugan)? 

Terima kasih atas jawabannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. 

 

Jawaban: 

 

Wa ‘alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Jawaban pertanyaan pertama yang saudara 

ajukan sebenarnya sudah ada pada buku Tanya Jawab Agama terbitan Suara 

Muhammadiyah Jilid 1 halaman 107, dan juga Tanya Jawab Agama Jilid 5 halaman 79 dan 

terdapat pula pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) halaman 181 yang 

juga diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Berikut kami paparkan kembali mengenai 

permasalahan di atas: 

1. Qadha puasa bagi orangtua yang masih hidup. Firman Allah dalam al-Qur’an: 

ٍم ُأَخرَ  ... ٌة مِّْن َأَّيَّ َوَعَلى الَِّذيَن  ۚ   َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا أَْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ
 [. 184(:  2]البقرة ) ...  يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍ 

“... maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak 

berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari 

yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu 

memberi makan seorang miskin ...” [QS al-Baqarah (2): 184]. 

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa, jika seseorang dalam keadaan sakit atau 

sedang berada dalam suatu perjalanan sehingga merasa berat untuk melakukan puasa, 

maka boleh baginya mengganti kewajiban puasanya di hari yang lain. Kemudian 

sekiranya di hari yang lain pun ia tidak mampu menggantinya, disebabkan karena uzur 

syar‘i, maka ia bisa mengganti puasa yang ditinggalkan dengan cara membayar fidyah, 

yaitu memberi makan seorang miskin. 

Adapun mengenai qadha puasa orangtua yang masih hidup, namun sudah tidak 

mampu menggantinya disebabkan suatu uzur (dalam hal ini karena sering sakit-
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sakitan), maka Islam memberikan kemudahan untuk mengganti puasa yang 

ditinggalkan dengan cara membayar fidyah bukan dengan mengqadha puasa orangtua 

yang dilakukan oleh anak. 

Selanjutnya mengenai qadha puasa bagi orangtua yang telah meninggal dunia. 

Ada beberapa hadis sebagai berikut: 

 نْ : مَ الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى للاُ لَّ صَ  للاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  :ا هَ ن ْ عَ  للاُ  يَ ضِ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ  -1
 [.متفق عليه] هُ ي  لِ وَ  هُ نْ عَ  امَ صَ  امٌ يَ صِ  هِ يْ لَ عَ وَ  اتَ مَ 

“Dari Aisyah ra [diriwayatkan] bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: Barangsiapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka 

walinyalah yang berpuasa untuknya” [Muttafaq Alaih]. 

  هِ يْ لَ عَ  ى للاُ لَّ  النَّيب صَ َل إِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ  لَ قاَ  ماَ هُ ن ْ عَ  للاُ  يَ ضِ س رَ اٍ بَّ عَ  بنِ اْ  نِ عَ  -2
ا؟ هَ ن ْ عَ  هُ يَ ضِ قْ أَ فَ ، أَ رٍ هْ شَ  مُ وْ ا صَ هَ ي ْ لَ عَ وَ  تْ اتَ ي مَ مِِّ أُ  نَّ ، إِ للاِ  لَ وْ سُ  رَ : َّيَ الَ قَ ف َ  مَ لَّ سَ وَ 
  قٌ حَ أَ  للاِ  نُ يْ دَ : فَ الَ . قَ مْ عَ : ن َ الَ ا؟ قَ هَ ن ْ عَ  هُ يَ ضِ قاَ  تَ نْ كُ ، أَ نٌ يْ دَ  كَ مِِّ ى أُ لَ عَ  انَ كَ  وْ : لَ لَ قاَ 
 ]رواه البخاري[.  ىضَ قْ ي ُ  نْ أَ 

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu [diriwayatkan] ia berkata: Seorang laki-laki 

datang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berkata: Ya 

Rasulullah sungguh ibuku telah wafat padahal ia punya kewajiban puasa satu bulan, 

apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Nabi menjawab: Jika seandainya 

ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Laki-laki itu 

menjawab: Iya. Selanjutnya Nabi bersabda: Hutang kepada Allah lebih berhak untuk 

ditunaikan” [HR al-Bukhari]. 

 هِ يْ لَ عَ  للاُ ى لَّ صَ  للاِ  لَ وْ سُ رَ  تْ تَ أَ  ةً اَ رَ مْ اِ  نَّ أَ  امَ هُ ن ْ عَ  للاُ  يَ ضِ رَ  سٍ باَّ عَ  نِ بْ  نِ عَ  -3
ا  هَ ي ْ لَ عَ  انَ كَ  وْ لَ  تِ يْ أَ رَ ف َ  : أَ الَ قَ .ف َ رٍ هْ شَ  مُ وْ ا صَ هَ ي ْ لَ عَ وَ  تْ اتَ ي مَ مِِّ أُ  نَّ : إِ تْ الَ قَ ف َ  مَ لَّ سَ وَ 
  [.رواه مسلم] اءِ ضَ قَ لْ اب ق  حَ أَ  للاِ   نُ يْ دَ : فَ  الَ ، قَ مْ عَ : ن َ تْ الَ ؟ قَ هُ نَ ي ْ ضِ قْ ت َ  تِ نْ كُ أَ  نٌ يْ دَ 

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu [diriwayatkan] bahwa seorang wanita datang 

menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata: Ya Rasulullah, 

sungguh ibu saya telah meninggal, padahal ia punya kewajiban puasa satu bulan. Lalu 

Nabi bersabda: Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu 

akan membayarnya ? Wanita itu menjawab: Ya. Lalu Nabi bersabda: Hutang kepada 

Allah lebih berhak untuk dilaksanakan” [HR Muslim]. 

 تَ َباَرَك َوتَ َعاَل َأْْنَاَها للاُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ اْمرَأًَة رَِكَبْت اْلَبْحَر فَ َنَذَرْت ِإْن  -4
ا  فَ َلْم َتُصْم َحَّتَّ َماَتْت َفَجاَءْت قَ رَابٌَة لََ  َعزَّ َوَجلَّ ُصوَم َشْهرًا فََأْْنَاَها للاُ َأْن تَ 

 [. أخرجه أمحد]  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرْت َذِلَك َلُه فَ َقاَل ُصوِميِإَل النَّيبِّ َصلَّى للاُ 
“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu [diriwayatkan] bahwa ada seorang perempuan 

berlayar mengarungi lautan lalu ia bernadzar seandainya Allah menyelamatkannya ia 

akan berpuasa selama satu bulan, lalu Allah menyelamatkannya, tapi ia tidak 

berpuasa sampai ia meninggal. Lalu keluarganya datang menghadap Rasulullah 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakan hal tersebut. Lalu beliau bersabda: 

Berpuasalah untuknya” [HR Ahmad]. 

Berdasarkan dalil-dalil dari as-Sunnah yang tersebut di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa diperintahkan bagi ahli waris untuk mengqadha puasa orangtuanya 

yang telah meninggal dunia karena orangtuanya belum sempat melaksanakan selama 

masih hidup.  

2. Mengenai cara yang tepat dalam mengganti puasa orang tua, dengan qadha oleh wali 

atau membayar fidyah. 

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mampu mengganti 

hutang puasanya, maka bisa menggantinya dengan cara mengqadha pada hari lain atau 

membayar fidyah. 

a. Adapun bagi orangtua yang masih hidup yang memiliki hutang puasa wajib, dan ia 

tidak mampu menggantinya di hari yang lain, maka Allah telah memberikan 

kemudahan dengan cara membayar fidyah untuk menebus hutang puasanya. Cara 

membayar fidyah bagi orangtua yang masih hidup namun tidak mampu 

menjalankannya karena merasa berat adalah dengan terlebih dahulu melihat apakah 

orangtua tersebut memiliki harta atau tidak untuk membayar fidyah. Jika orangtua 

memiliki harta, maka dia harus membayar fidyah dengan harta yang dimilikinya. 

b. Namun jika dia tidak memiliki harta maka anak baik dengan perorangan maupun 

patungan secara moral mereka diperintahkan membayarkan fidyah untuk 

orangtuanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk berbuat ihsannya seorang anak 

terhadap orangtuanya dan tidak boleh menqadhanya karena orangtuanya masih 

hidup.  

c. Jika orangtua yang masih memiliki kewajiban puasa yang harus diganti telah 

meninggal dunia dan belum sempat menggantinya, maka yang paling utama 

berdasarkan dalil-dalil di atas adalah dengan cara dibebankan kewajiban puasa 

tersebut kepada ahli warisnya (diqadha oleh ahli warisnya). 

d. Namun terlebih dahulu dilihat, apakah orangtua ketika meninggal dunia 

meninggalkan harta waris atau tidak, jika terdapat padanya harta waris, maka 

sebelum harta tersebut dibagikan, terlebih dahulu harta tersebut digunakan untuk 

membayar fidyah puasa yang ditinggalkan karena hal itu merupakan hutang yang 

harus dibayar sebelum harta warisan dibagikan dan jelas berdasarkan hadis di atas 

bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan.  

e. Namun jika orangtua tidak meninggalkan harta, maka secara moral anak (ahli 

waris) diperintahkan mengqadha puasa atau boleh juga dengan membayar fidyah 

bagi orangtuanya. Namun melihat kepada hadis-hadis di atas maka yang paling 

utama menurut Rasulullah adalah qadha puasa yang dilakukan oleh anak (ahli 

waris).   

Wallahu ‘alam. 
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