32469 - Sehari Puasa dan Sehari Tidak Puasa, Manakah Hari-hari Yang
Dilarang Untuk Berpuasa di Dalamnya ?
Pertanyaan

Saya telah memulai untuk berpuasa Daud, dan Allah yang akan memberikan pertolongan in sya
Allah, akan tetapi manakah hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa di dalamnya ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Semoga Allah memberikan pertolongan-Nya dan menerimanya dari Anda.
Telah disebutkan tentang keutamaan puasa Daud –‘alaihis salam- di dalam riwayat Imam Bukhori:
1079 dan Muslim: 1159 dari Abdullah bin Amr bin Ash –radhiyallahu ‘anhuma- bahwa Nabi
–shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻪ ﺻﻴﺎم داود وﻛﺎن ﻳﻨﺎم ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ وﻳﻘﻮم ﺛﻠﺜﻪ وﻳﻨﺎم اﻟﻪ ﺻﻼة داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﺣﺐ اﻟﺼﻴﺎم إﻟ اﻟأﺣﺐ اﻟﺼﻼة إﻟ
ﺳﺪﺳﻪ وﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ وﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ
“Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Daud –‘alaihis salam- dan puasa yang yang
paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, beliau tidur pada pertengahan malam dan bangun
pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya dan satu hari puasa dan satu hari tidak puasa”.
Adapun hari-hari yang tidak dibolehkan berpuasa di dalamnya adalah:
Hari raya idul ﬁtri, hari raya idul Adha, hari-hari tasyrik, yaitu; tiga hari setelah hari raya idul Adha.
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Hal itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori (1889) dan Imam Muslim (1920)
dari Ubaid Maula bin Azhar berkata:
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﻪ ﺻﻠ رﺳﻮل اﻟ ﻫﺬان ﻳﻮﻣﺎن ﻧﻬ:ﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﺷﻬﺪت اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿ
ﻢﻢ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﺗﺄﻛﻠﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﻓﻄﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣ
“Saya telah melalui hari raya bersama Umar bin Khattab –radhiyallahu ‘anhu- seraya beliau
berkata: “Kedua hari ini Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah melarang untuk berpuasa
di dalamnya, yaitu; hari jamuan kalian dari berpuasa dan hari lainnya di mana kalian memakan
jamuan di dalammnya dari manasik kalian”.
Dan berdasarkan riwayat Imam Bukhori (1894) dari ‘Aisyah dan Ibnu Umar –radhiyallahu ‘anhumberkata:
 أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ أن ﻳﺼﻤﻦ إﻻ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻬﺪيﻟﻢ ﻳﺮﺧﺺ ﻓ
“Tidak ada keringanan di dalam hari-hari tasyrik untuk berpuasa di dalamnya, kecuali orang yang
tidak mendapatkan al hadyu (sembelihan haji)”.
Wallahu A’lam
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