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APAKAH DISYARIATKAN UNTUK
MENGQADHA PUASA ASYURA?

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullahu Ta’ala pernah ditanya,
SOAL: Seorang wanita tertimpa haidh pada hari Asyura. Apakah disyariatkan untuk
mengqadhanya? Apakah benar kaidah yang menyatakan bahwa di antara ibadah sunnah ada
yang bisa diqadha dan ada yang tidak bisa? Jazakumullah khaira.
JAWABAN:
Ibadah sunah ada dua macam, ibadah sunah yang memiliki sebab dan tidak memiliki sebab.
Ibadah sunah yang memiliki sebab, tidak disyariatkan (untuk dilaksakan, pen) ketika
sebabnya hilang dan tidak disyariatkan untuk diqadha.
Contohnya adalah shalat tahiyatul masjid. Jika seseorang datang lalu duduk sementara
duduknya lama, lalu dia hendak melakukan tahiyatul masjid, tidak disyariatkan baginya
untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid karena shalat tersebut memiliki sebab dan
berkaitan dengan sebab tersebut. Jika sebabnya telah hilang, hilang pula syariatnya.
Serupa dengan ini, pada hari Arafah dan Asyura. Jika seseorang mengakhirkan puasa Arafah
dan Asyura tanpa ada udzur, tidak diragukan bahwa tidak disyariatkan baginya untuk
mengqadhanya. Walaupun diqadha, tidak ada manfaatnya yakni tidak dinilai sebagai hari
Arafah dan Asyura.
Adapun jika seseorang memiliki udzur seperti wanita haidh, nifas, atau sakit, yang zhahir
(dekat dengan kebenaran) karena hal ini (ibadah tersebut, pen) dikhususkan oleh hari
tertentu, hukumnya hilang dengan sebab hilang (pergi)nya hari tersebut (tidak disyariatkan
baginya untuk mengqadha ibadah tersebut, pen).
Sumber: Majmu’ Fatawa Warasail Fadhilatisy Syaikh Muhammad bin Shalih al‘Utsaimin: 20/43
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Alih Bahasa: Ustadz Abu Bakar Jombang
****************
 ﻣﻦ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺷﻮراء وﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ ﻫﻞ ﺗﻘﻀﻲ ﺻﻴﺎﻣﻪ؟ وﻫﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻤﺎ:- ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳﻘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺟﺰاك اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮاً؟
، ﻓﺎﻟﺬي ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﻔﻮت ﺑﻔﻮات اﻟﺴﺒﺐ وﻻ ﻳُﻘﻀﻰ. وﻧﻮع ﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ، ﻧﻮع ﻟﻪ ﺳﺒﺐ: اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻧﻮﻋﺎن:ﻓﺄﺟﺎب ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ، ﻟﻮ ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ وﺟﻠﺲ ﺛﻢ ﻃﺎل ﺟﻠﻮﺳﻪ ﺛﻢ أراد أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺘﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ:ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ وﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء، ﻓﺈذا ﻓﺎت ﻓﺎﺗﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ، ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺴﺒﺐ،ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻼة ذات ﺳﺒﺐ
 أي ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، وﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻟﻮ ﻗﻀﺎه،ﻓﺈذا أﺧﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻮم ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ وﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء ﺑﻼ ﻋﺬر ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻲ
.ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ وﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء
 ﻷن ﻫﺬا ﺧﺺ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أﻳﻀﺎ ً أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻲ،وأﻣﺎ إذا ﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻣﻌﺬور ﻛﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء أو اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﺑﻴﻮم ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻔﻮت ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻔﻮات ﻫﺬا اﻟﻴﻮم.
***
43  ﺻـ20 ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ورﺳﺎﺋﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﺟـ
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 واﻹِﻗﺎﻣﺔ،ﻠﺪ ﻓﻼ ﻳُﺆذنﺴﻤﻊ أَذان اﻟﺒ
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telah lewat dan kapankah itu dilakukan? Jawab: Bersegera mengqadha puasa Ramadhan
tentu lebih bagus daripada menunda-nundanya,…
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