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BOLEHKAH PUASA ARAFAH JIKA BERTEPATAN DENGAN HARI JUM’AT
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah
Pertanyaan: Hari Arafah pernah bertepatan dengan hari Jum’at, dan saya berpuasa pada
hari Jum’at yang bertepatan dengan hari Arafah tersebut dan saya tidak berpuasa pada hari
Kamis sebelumnya. Apakah saya berdosa?
Jawaban:
Kami berharap engkau tidak berdosa, karena engkau tidak meniatkan untuk puasa pada hari
Jum’at saja. HANYA SAJA JIKA ENGKAU JUGA BERPUASA PADA HARI KAMIS MAKA HAL
ITU LEBIH HATI-HATI. Karena Rasulullah shallallahu alaihi was sallam melarang untuk
mengkhususkan hari Jum’at dengan berpuasa [1] bagi orang yang melakukan puasa naﬁlah
(jadi tidak berlaku bagi yang membayar hutang puasa –pent). Engkau melakukan puasa
naﬁlah, maka jika engkau juga berpuasa pada hari Kamis maka akan lebih hati-hati,
walaupun niatmu adalah puasa Arafah. Hanya saja jika seorang mu’min berusaha mencocoki
Nabi shallallahu alaihi was sallam dan melaksanakan perintah beliau maka akan lebih hatihati. Adapun jika berpuasa pada hari Jum’at karena ingin mendapatkan keutamaan hari
tersebut maka tidak boleh, karena Rasulullah shallallahu alaihi was sallam melarangnya.
Tetapi jika dia berpuasa pada hari Jum’at karena bertepatan dengan hari Arafah maka kami
berharap tidak ada dosa atasnya. Hanya saja kalau lebih berhati-hati dengan berpuasa juga
pada hari Kamis maka akan lebih selamat.
Catatan Kaki:
[1] Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi was sallam
bersabda:
َ ْ ْ ﺼﻴَﺎم ِﻣﻦ ﺑَﻴ
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ُ َ  وَ َﻻ ﺗ،ﻴَﺎﻟِﻲﻦ اﻟﻠ
ْ َ ﻻ ﺗ.
ُ ْ ﺼﻮْا ﻳَﻮْ َم اﻟ
ُ ْ ﺼﻮْا ﻟَﻴْﻠ َ َﺔ اﻟ
ُ ﺠ
ُ ﺠ
 ﺨ
 َ ﺨﺘ
ْ ﻤﻌَﺔِ ﺑ ِ ِﻘﻴَﺎم ٍ ِﻣ
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ِ ْ ٍ ِ ِ ﻤﻌَﺔِ ﺑ
ِ ْ ﻦ ﺑَﻴ
“Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum’at diantara malam-malam yang lain dengan
melakukan shalat, dan janganlah mengkhususkan hari Jum’at diantara hari-hari yang lain
dengan melakukan puasa.” (Al-Bukhary no. 1985 dan Muslim no. 1144 dan ini adalah lafazh
Muslim –pent)
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