38747 - HUKUM BERBUKA PUASA DI BULAN RAMADAN TANPA ADA UZUR
Pertanyaan

Saya tidak berpuasa, apakah akan disiksa di hari kiamat?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu asas bangunan Islam.
Allah telah memberitahukan kewajibannya terhadap orang-orang mukmin dari umat ini.
Sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya.
Allah berﬁrman:
183 : ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠ ﻋﺐﺘﺎ ﻛﻤ ﻛﺎمﻴ اﻟﺼﻢﻠَﻴ ﻋﺐﺘﻨُﻮا ﻛ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ ا)ﻳ
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)
Dan ﬁrman-Nya, "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di
dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu,
barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia
berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka
(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas
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petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)
Diriwayatkan oleh Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16 dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, dia
berkata, Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda, "Islam dibangun di atas lima (perkara);
Bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan
shalat, membayar zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan."
Barangsiapa yang meninggalkan puasa, maka dia telah meninggalkan salah satu Rukun Islam, dan
melakukan salah satu dosa besar. Bahkan sebagian ulama salaf berpendapat kufur dan keluar dari
Islam. Nauzubillah min dzalik.
Terdapat riwayat dari Abu Ya’la dalam musnadnya, dari Ibnu Abbas radhiallahu anhua dari Nabi
sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda:
ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ ان ﻻةُ اﺎد ﺷَﻬ: اﻟﺪﱠملﻼ ﺣﺮﺎﻓﺎ ﻛ ﺑِﻬﻮ ﻓَﻬﻦﻨْﻬﺪَةً ﻣاﺣكَ و ﺗَﺮﻦ ﻣ، مﻼﺳ اﻻﺲﺳ اﻬِﻦﻠَﻴ ﻋ، ٌﺛَﺔ ﺛَﻼﺪُ اﻟﺪِّﻳﻦاﻋﻗَﻮ ومﻼﺳى اﻻﺮﻋ
َﺎنﻀﻣ رمﻮﺻ و، ُﺔﺘُﻮ ﺑةُ اﻟْﻤﻼاﻟﺼ و،
(، 1486 ، 805  اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺑﺮﻗﻢ( واﻟﻤﻨﺬري ﻓ1/48)  ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻓ وﺣﺴﻨﻪ اﻟﻬﻴﺜﻤ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺬﻫﺒ
94  اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻓ)وﺿﻌﻔﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
"Ikatan kuat Islam dan pondasi agama ada tiga, di atasnya Islam dibangun. Barangsiapa yang
meninggalkan salah satu darinya, maka dia kaﬁr halal darahnya; Bersaksi bahwa tidak ada tuhan
melainkan Allah, shalat wajib dan puasa Ramadan."
(Hadits dishahihkan oleh Adz-Dzahabi, dihasankan oleh Haitsami dalam Majma Az-Zawaid, 1/48.
Dan Munziri di Targib Wa Tarhib no, 805, 1486. Serta dilemahkan Al-Albany di Silsilah Dhaifah, no.
94)
Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkomentar dalam kitab Al-Kabair, hal, 64: "Telah menjadi
ketetapan bagi orang-orang mukmin bahwa barangsiapa meninggalkan puasa Ramadan tanpa
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sakit dan tanpa tujuan (yakni tanpa ada uzur yang diperbolehkan), dia lebih buruk dari pezina,
pecandu minuman keras. Bahkan diragukan keislamannya dan dituduh dia sebagai zindiq dan
ateis."
Di antara riwayat shahih terkait dengan ancaman bagi yang meninggalkan puasa adalah apa yang
diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, 1986. Ibnu Hibban, 7491 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu
anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda:
 ﻓﻘﺎﻻ.  ﻻ أﻃﻴﻘﻪ إﻧ:  ﻓﻘﻠﺖ.  اﺻﻌﺪ:  ﻓﻘﺎﻻ، ﺮا ﺟﺒﻼ وﻋ ) اﻟﻀﺒﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﻀﺪ ( ﻓﺄﺗﻴﺎ ﺑ رﺟﻼن ﻓﺄﺧﺬا ﺑﻀﺒﻌﺑﻴﻨﺎ أﻧﺎ ﻧﺎﺋﻢ إذ أﺗﺎﻧ
 ﻫﺬا ﻋﻮاء:  ﻣﺎ ﻫﺬه اﻷﺻﻮات ؟ ﻗﺎﻟﻮا:  ﻗﻠﺖ،  ﺳﻮاء اﻟﺠﺒﻞ إذا ﺑﺄﺻﻮات ﺷﺪﻳﺪة إذا ﻛﻨﺖ ﻓ ﻓﺼﻌﺪت ﺣﺘ.  إﻧﺎ ﺳﻨﺴﻬﻠﻪ ﻟﻚ:
 ﻫﺆﻻء:  ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ؟ ﻗﺎل:  ﻗﻠﺖ،  ﺗﺴﻴﻞ أﺷﺪاﻗﻬﻢ دﻣﺎ،  ﻣﺸﻘﻘﺔ أﺷﺪاﻗﻬﻢ،  ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﻘﻮم ﻣﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺮاﻗﻴﺒﻬﻢ ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ ﺑ. أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
1509 ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮارد اﻟﻈﻤﺂن ﻓ)اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻄﺮون ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﺔ ﺻﻮﻣﻬﻢ )ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Aku bermimpi didatangi dua orang membawa pundakku. Keduanya membawaku ke gunung
yang terjal. Keduanya berkata: Naiklah! Aku menjawab: “Aku tidak mampu.” Keduanya
mengatakan: “Kami akan membantu memudahkanmu. Maka aku mendaki, ketika sampai di
puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara melengking keras. Aku: “Suara apa itu? Mereka
menjawab: “Itu adalah suara penghuni neraka.” Kemudian dia berangkat lagi membawaku,
ternyata saya dapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya mulutnya pecah dan
mengeluarkan darah. Saya bertanya: ”Siapa mereka?” Dia berkata: “Mereka adalah orang-orang
yang berbuka puasa sebelum dibolehkan (waktunya) berbuka puasa.”. Dishahihkan oleh Al-Albany
dalam Shahih Mawarid Adz-Dzam’an, no. 1509)
Al-Albany rahimahullah bekata, "Ini adalah balasan orang yang berpuasa kemudian berbuka
secara sengaja sebelum waktu berbuka. Apalagi bagi mereka yang asalnya memang tidak
berpuasa. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kebaikan di dunia dan akhirat."
Nasihat bagi penanya, hendaknya bertakwa kepada Allah Ta’ala, hati-hati akan bencana,
kemarahan-Nya serta sakitnya siksaan-Nya. Bersegerahlah bertaubat sebelum ajal menjemput
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anda. Karena sekarang adalah saatnya berama dan belum ada perhitungan. Sedangkang besok
(hari kiamat) adalah masa perhitungan, tidak ada kesempatan beramal.
Ketahuilah barangsiapa bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Barangsiapa
mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta. Dia Maha
Dermawan, Maha Kasih sayang yang berﬁrman:
104 : )ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔﻴﻢﺣ اﻟﺮاب اﻟﺘﱠﻮﻮ ﻫﻪنﱠ اﻟاﺪَﻗَﺎتِ وﺧُﺬُ اﻟﺼﺎﻳ وﺎدِهﺒ ﻋﻦﺔَ ﻋﺑ اﻟﺘﱠﻮﻞﻘْﺒ ﻳﻮ ﻫﻪنﱠ اﻟﻮا اﻠَﻤﻌ ﻳﻟَﻢ)ا
"Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan
menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?." (QS. AtTaubah: 104)
Jika anda mencoba berpuasa dan anda dapatkan ada kemudahan, keindahan, ketenangan dan
dekat dengan Allah, anda tidak akan meninggalkannya.
Perhatikan ﬁrman Allah Ta’ala diakhir ayat tentang puasa,
"Allah mengingikan kepada kamu semua kemudahan dan tidak menginginkan kamu semua
kesulitan."
Juga ﬁrman-Nya,
"Agar supaya kamu semua bersyukur."
Agar diketahui bahwa nikmat puasa berhak untuk disyukuri. Oleh karena itu sekelompok ulama
salaf berangan-angan agar sepanjang tahun semuanya Ramadan.
Kami memohon kepada Allah agar memberi tauﬁk, memberi petunjuk kepada anda. Dan
melapangkan dada anda agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
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Wallahu’alam .
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