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Lima Hal yang Belum 
Dipahami Saat Bulan 

Ramadhan
Pertama: Masih boleh masuk Shubuh dalam keadaan junub
Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Ta’ala,
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“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 
kamu.”
Dilanjutkan sampai ayat,
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“… dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, 
yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”  
(QS. Al-Baqarah: 187).
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Jika seseorang berhubungan 
intim dengan istrinya sebelum Shubuh, lalu ketika masuk Shubuh, ia masih 
dalam keadaan junub, maka ia masih boleh melakukan puasa. Karena Allah 
mengizinkan mubasyaroh (mencumbu istri) hingga terbit fajar (seperti disebutkan 
dalam surat Al-Baqarah ayat 187), lalu perintahkan untuk berpuasa, maka ini 
menunjukkan bahwa boleh saja seseorang yang hendak berpuasa masuk shubuh 
dalam keadaan junub.” (Lihat Al-Majmu’, 6:303)
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salam pada Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam. Beliau tetap berkata yang 
sama seperti sebelumnya, “Ulangilah 
shalatmu karena sesungguhnya engkau 
tidaklah shalat.” Sampai diulangi 
hingga tiga kali. Orang yang jelek 
shalatnya tersebut berkata, “Demi yang 
mengutusmu membawa kebenaran, 
aku tidak bisa melakukan shalat 
sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!” 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
lantas mengajarinya dan bersabda, 

“Jika engkau hendak shalat, maka 
bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat 

Al Qur’an yang mudah bagimu. Lalu 
ruku’lah dan sertai thuma’ninah ketika 
ruku’. Lalu bangkitlah dan beri’tidallah 
sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai 
thuma’ninah ketika sujud. Kemudian 
bangkitlah dan duduk antara dua sujud 
sambil thuma’ninah. Kemudian sujud 
kembali sambil disertai thuma’ninah 
ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam 
setiap shalatmu.” (HR. Bukhari, no. 793 
dan Muslim, no. 397)
Moga Allah karuniakan kepada kita 
ilmu yang bermanfaat.
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‘alaihi wa sallam, beliau pernah masuk 
Shubuh dalam keadaan junub. Aisyah 
radhiyallahu ‘anha berkata, “Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 
menjumpai waktu fajar di bulan 
Ramadhan dalam keadaan junub bukan 
karena mimpi basah, kemudian beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi 
dan tetap berpuasa.” (HR. Muslim, 
no. 1109)
Hal ini juga berlaku untuk wanita yang 
telah suci dari haidh sebelum Shubuh, 
boleh melanjutkan puasa meskipun 
baru mandi setelah azan Shubuh.

 Kedua: Waktu imsak (sepu-
luh menit sebelum azan 
Shubuh) masih boleh ma-

kan
Kita mulai berpuasa ketika terbit 
fajar Shubuh yaitu ditandai dengan 
azan Shubuh berkumandang, dalilnya 
adalah surah Al-Baqarah ayat 187 yang 
telah disebutkan di atas.
Juga dasarnya adalah sabda Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Fajar 
ada dua macam: (1) fajar diharamkan 
untuk makan dan dihalalkan untuk 
shalat (yaitu fajar shodiq, fajar masuknya 
waktu shubuh, -pen) dan (2) fajar yang 
diharamkan untuk shalat shubuh dan 
dihalalkan untuk makan (yaitu fajar 
kadzib, fajar yang muncul sebelum fajar 
shodiq, -pen).” (Diriwayatakan oleh Al-
Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, no. 

8024 dalam “Puasa”, Bab “Waktu yang 
diharamkan untuk makan bagi orang 
yang berpuasa” dan Ad Daruquthni 
dalam “Puasa”, Bab “Waktu makan 
sahur” no. 2154. Ibnu Khuzaimah 
dan Al-Hakim mengeluarkan hadits 
ini dan keduanya menshahihkannya 
sebagaimana terdapat dalam Bulughul 
Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani)
Kebiasaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam juga mengakhirkan makan sahur.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu 

‘anhu bahwasanya Zaid pernah makan 
sahur bersama Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam. Ketika keduanya selesai dari 
makan sahur, kemudian mereka berdiri 
untuk shalat. Anas bertanya pada Zaid, 
berapa jarak waktu antara makan sahur 
dengan waktu shalat. Jawab Zaid, 

“Yaitu sekitar seseorang membaca 50 
ayat (Al-Qur’an).” (HR. Bukhari, no. 
1134 dan Muslim, no. 1097).
Bagaimana kalau ada makanan yang 
masih ada di mulut ketika azan Shubuh 
berkumandang?
Dalam Al-Majmu’ (6:312), Imam 
Nawawi rahimahullah menyebutkan, 
“Kami katakan bahwa jika fajar terbit 
sedangkan makanan masih ada di 
mulut, maka hendaklah dimuntahkan 
dan ia boleh teruskan puasanya. Jika 
ia tetap menelannya padahal ia yakin 
telah masuk fajar, maka batallah 
puasanya.”

 

Ketiga: Masih boleh ku-
mur-kumur saat puasa, 

begitu pula memasukkan 
air dalam hidung asal tidak 

berlebihan
I bnu Taimiyah  rahimahul lah 
menyatakan, “Adapun berkumur-
kumur dan beristinsyaq (menghirup 
air dalam hidung) disyari ’atkan 
(dibolehkan) bagi orang yang berpuasa 
dan hal ini disepakati oleh para ulama. 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 
para sahabat juga berkumur-kumur 
dan beristinsyaq ketika berpuasa. Akan 
tetapi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
katakan pada Laqith bin Shabirah,
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“Bersungguh-sungguhlah dalam 
beristinsyaq (menghirup air ke dalam 
hidung) kecuali jika engkau berpuasa.” 
(HR. Abu Daud, no. 142; Tirmidzi, 
no. 788; An-Nasa’i, no. 114; Ibnu 
Majah, no. 448. Al-Hafizh Abu Thahir 
mengatakan bahwa hadits ini shahih). 
Yang dilarang saat puasa di sini adalah 
dari berlebih-lebihan ketika istinsyaq.” 
(Majmu’ah Al-Fatawa, 25:266)

 Keempat: Bubar lebih da-
hulu sebelum imam selesai 
shalat tarawih akan luput 

dari pahala shalat semalam 
suntuk

Jika imam melaksanakan shalat tarawih 
ditambah shalat witir, makmum 

pun seharusnya ikut menyelesaikan 
bersama imam. Itulah yang lebih tepat. 
Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Siapa yang shalat bersama imam sampai 
ia selesai, maka ditulis untuknya pahala 
qiyam satu malam penuh.” (HR. An-
Nasa’i, no. 1606; Tirmidzi, no. 806; 
Ibnu Majah, no. 1327. Al-Hafizh Abu 
Thahir mengatakan bahwa sanad hadits 
ini shahih)

 Kelima: Shalat tarawih 
tidak thuma’ninah (super 

ngebut) tidak sah
Kadar thuma’ninah dalam ruku’ dan 
sujud menurut ulama Syafi’iyah adalah 
sudah mendapat sekali bacaan tasbih. 
Kalau di bawah kadar itu, berarti tidak 
ada thuma’ninah. Kalau tidak ada 
thuma’ninah berarti hilanglah rukun 
shalat dan membuat shalat tidak sah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘ahhu, 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
ketika masuk masjid, maka masuklah 
seseorang lalu ia melaksanakan shalat. 
Setelah itu, ia datang dan memberi 
salam pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, lalu beliau menjawab salamnya. 
Beliau berkata,
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“Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya 
engkau tidaklah shalat.” Lalu ia pun 
shalat dan datang lalu memberi 


