47982 - Belum Berpuasa Dari Tanggungan Qado Ramadan Selama
Sembilan Tahun
Pertanyaan
Saya pemudi dahulu hilang (jati diri). Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepadaku. Akan
tetapi pertanyaanku sebelum puasa Ramadan. Akan tetapi hutang puasa atasku saya belum
berpuasa selama 9 tahun. Maksudnya sekitar 50 hari. Saya tidak mampu berpuasa semuanya.
Saya mampu setengahknya sisanya saya akan menyumbangkan uang, apakah diperbolehkan dan
berapa jumlahnya?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Pertama:
Alhamdulillah (segala puji hanya milik Allah) yang telah memberikan hidayah kepada anda. dan
tauﬁq dengan apa yang dicintai dan diridoi. Serta kabar gembira dengan ampunan Allah.
Sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa, seperti tidak ada dosa baginya. Siapa yang
menghadap Allah, maka Allah akan menerimanya.
Kedua:
Siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena ada uzur syar’I seperti bepergian, sakit, wanita
haid. Maka dia harus mengqodo hari-hari yang dia berbuka. Kalau dia mampu berpuasa. Tidak
diperbolehkan mengganti dengan makanan sementara dia mampu untuk berpuasa. Berdasarkan
ﬁrman Allah Ta’ala:
( 185/ ( اﻟﺒﻘﺮةﺧَﺮ اﺎمﻳ اﻦﺪﱠةٌ ﻣﻔَﺮٍ ﻓَﻌ ﺳَﻠ ﻋوﺮِﻳﻀﺎً اﺎنَ ﻣ ﻛﻦﻣو
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“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” QS. Al-Baqarah: 185
Maksudnya diharuskan baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang dia berbuka.
dari Muadzah berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya mengatakan,
َﺎن ﻛ:  ﻗَﺎﻟَﺖ. لﺎﺳ اّﻨَﻟ و، ﺔورِﻳﺮ ﺑِﺤﺖ ﻟَﺴ: ﻧْﺖِ ؟! ﻗُﻠْﺖﺔٌ اورِﻳﺮﺣ ا: ﻼةَ ؟ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖ اﻟﺼﻻ ﺗَﻘْﻀ ومﻮ اﻟﺼﺾِ ﺗَﻘْﻀﺎﺋ اﻟْﺤﺎلﺎ ﺑﻣ
335)  رواه ﻣﺴﻠﻢ. ةَ اﻟﺼﺎء ﺑِﻘَﻀﺮﻣﻻ ﻧُﻮ ومﻮ اﻟﺼﺎء ﺑِﻘَﻀﺮﻣﻚَ ﻓَﻨُﻮﻨَﺎ ذَﻟﻴﺒﺼﻳ
“Kenapa orang haid mengqodo puasa dan tidak mengqodo shalat? Maka beliau menjawab,
“Apakah anda ‘Haruri (kelompok khowarij)’ !!! saya menjawab, “Saya bukan dari kelompok Haruri.
Akan tetapi saya bertanya. Maka beliau menjawab, “Dahulu hal itu menimpa kepada kami, dan
kami diperintahkan untuk mengqodo puasa dan tidak diperintahkan mengqodo shalat.” HR.
Muslim, 335.
Ketiga:
Tidak diwajibkan bagi anda berpuasa secara berurutan, anda bisa berpisah. Berpuasa sehari dan
berbuka sehari. Atau berpuasa beberapa hari terus menerus dan berbuka beberapa hari. Dan
begitulah. Sesuai dengan kemudahan bagi anda. Semoga Allah memberikan tauﬁq untuk dapat
menyempurnakan kewajiban puasa anda. anda memulai dengan mengqodo Ramadan tahun lalu
terlebih dahulu. Agar tidak memasuki Ramadan depan sebelum berpuasa. Silahkan melihat soal
no. 26865 ia sangat penting.
Memohon bantuan kepada Allah Ta’ala agar membantu anda dalam ibadah anda. diantara doa
Nabi sallallahu alaihi wa sallam:
( ﺮك وﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻚ ذﻛﺮك وﺷ ﻋﻠاﻟﻠﻬﻢ أﻋﻨ
“Ya Allah, bantulah kami untuk mengingat dan mensyukuri-Mu dan baik dalam beribadah kepada-
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Mu.
Semoga Allah memberikan tauﬁq untuk segala kebaikan.
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