SAHUR DAN BERBUKA

Salah satu kebahagiaan yang dirasakan orang berpuasa adalah saat tiba
waktu berbuka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan
bahwa umatnya senantiasa dalam kebaikan selama mereka selalu
menyegerakan berbuka. Sementara untuk makan sahur, yang dianjurkan
adalah mengakhirkannya.
Para pembaca haﬁzhakallahu wa yarhamuka (semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa
menjaga dan merahmati Anda). Ketahuilah, banyak pribadi muslim yang menyatakan, “Saya
cinta kepada Allah subhanahu wa ta’ala.” Mereka pun ingin mendapatkan kecintaan
Allah subhanahu wa ta’ala. Pernyataan tersebut sangat mudah untuk diucapkan, akan tetapi
dalam pengamalannya tentu saja memerlukan pengorbanan yang besar. Allah subhanahu wa
ta’ala berﬁrman:

َ ﻪ
ُ
ۡﻔﺮۡ ﻟَﻜُﻢ
ِ ۡوﻳَﻐ
ِ ُ ﻗﻞۡ إِن ﻛُﻨﺘُﻢۡ ﺗ
َ  ﺤﺒ
ُ  ﻢ ٱﻟﻠ
ُ ُ ﺒ ِ ُﻌﻮﻧِﻲ ﻳُﺤۡﺒِﺒۡﻜﻓٱﺗ
َ  ﻮن ٱﻟﻠ
َ ﻪ
َ ﻪ
ُ ﻏ
٣١ ٞﺣﻴﻢ
ِ ر ٞﻔﻮر
ُ  وٱﻟﻠ
َ ۚۡذُﻧُﻮﺑَﻜُﻢ
“Katakanlah (wahai Muhammad), ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu.’ Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Ali ‘Imran: 31)
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ayat yang mulia ini adalah hakim (yang
mengadili) bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta’ala namun
tidak berada di jalan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dia adalah orang yang
berdusta dalam pengakuannya hingga dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad shallallahu
‘alaihi wa sallam.” (Tafsir Ibnu Katsir, 1/467)
Oleh karena itu, ketika kita melontarkan pernyataan tersebut sementara kita jauh dari ajaran
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka kita termasuk orang yang berdusta atas
pernyataan kita. Al-Hasan al-Bashri rahimahullah dan ulama salaf lainnya berkata,
“Sekelompok kaum telah menyangka bahwasanya mereka mencintai Allah subhanahu wa
ta’ala, maka Allah subhanahu wa ta’ala menguji mereka dengan ayat ini (yang tersebut di
atas).” (Tafsir Ibnu Katsir, 1/467)
Maka dari sinilah hendaknya kita melihat kembali kepada apa yang telah kita lakukan!
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Apakah kita telah mengikuti Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan
sebenar-benarnya ataukah belum?
Kaitannya dengan pengamalan ayat di atas, kami paparkan ke hadapan Anda suatu risalah
ringkas tentang sahur dan ifthar (buka puasa) serta sunnah-sunnahnya, sehingga dalam
sahur dan ifthar kita benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Makna Sahur
Dalam bahasa Arab, as-sahur ﻮر
dengan mem-fathah huruf sin adalah benda makanan
ُ اﻟﺴ

ُ ﺤ
dan minuman untuk sahur. Adapun as-suhur ﻮر
dengan men-dhammah huruf sin adalah
ُ اﻟﺴ

ُ ﺤ
mashdar yakni perbuatan makan sahur itu sendiri. (an-Nihayah, 2/347)
Hukum Sahur
Hukum makan sahur adalah sunnah, berdasarkan hadits dari Anas bin Malik radhiallahu
‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
َ ﺤ ُﺮوا
ﺔ
ﻓﻲ
ً َ ﻮر ﺑ َ َﺮﻛ
ِ ن
 ِ ﻓﺈ
ُ اﻟﺴ
 ﺴ

َ َﺗ
ِ ﺤ
“Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah.” (Muttafaqun ‘alaih)
Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Para ulama telah bersepakat tentang sunnahnya
makan sahur dan bukan suatu kewajiban.” (Syarh Shahih Muslim, 7/207)
Dalam riwayat lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendorong kita untuk tidak
meninggalkan makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Sebagaimana hadits yang
diriwayatkan Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda:
َ َ ﻓ َﻼ ﺗَﺪﻋُﻮه وﻟَﻮ أَن ﻳﺠﺮ
َ
َ ﺔ
ﻦ َﻣﺎ ٍء
َ ﺟ ْﺮ
ً ﻋ
ٌ َ ﻪ ﺑ َ َﺮﻛ
ُ ﻢ
َ عأ
َ
ُ اﻟﺴ

ْ ﺔ ِﻣ
ْ ُ ﺣﺪُﻛ
ُ ُ ﻮر أﻛْﻠ
َ ْ َ ْ ْ َ ُ
ُ ﺤ
“Makan sahur adalah berkah maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah
seorang di antara kalian hanya minum seteguk air.” (HR. Ahmad, hadits hasan,
lihat Shahihul Jami’ish Shaghir, 1/686 no. 3683)
Al-Haﬁzh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “Sahur dapat diperoleh seseorang yang makan
dan minum meskipun hanya sedikit.” (Fathul Bari, 4/166)
Keutamaan Sahur
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Adapun mengenai keutamaan sahur, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah
menjelaskannya dalam beberapa hadits di bawah ini:
Dalam sahur terdapat berkah
Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda:
َ ﺤ ُﺮوا
ﺔ
ﻓﻲ
ً َ ﻮر ﺑ َ َﺮﻛ
ِ ن
 ِ ﻓﺈ
ُ اﻟﺴ
 ﺴ

َ َﺗ
ِ ﺤ
“Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah.” (Muttafaqun ‘alaih)
Al-Haﬁzh Ibnu Hajar rahimahullah berkata (dalam kitabnya Fathul Bari, 4/166): “Dan yang
utama (dari tafsiran berkah yang terdapat dalam hadits) sesungguhnya berkah dalam sahur
dapat diperoleh dari beberapa segi, yaitu:
Mengikuti Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Menyelisihi ahli kitab.
Menambah kemampuan/kekuatan untuk beribadah.
Menambah semangat.
Mencegah akhlak buruk yang timbul karena pengaruh lapar.
Mendorong bersedekah terhadap orang yang meminta pada waktu sahur atau berkumpul
bersamanya untuk makan sahur.
Merupakan sebab untuk berzikir dan berdoa pada waktu mustajab.
Menjumpai niat puasa bagi orang yang lupa niat puasa sebelum tidur.
Pujian Allah subhanahu wa ta’ala dan doa para malaikat terhadap orang-orang
yang sahur
Dari Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu ‘anhu beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda:
َ َ ﻓ َﻼ ﺗَﺪﻋُﻮه وﻟَﻮ أَن ﻳﺠﺮ
َ
َ ،ٍﻦ َﻣﺎء
َ ﺔ
 ﺟ
ﻮن
َ ﺟ ْﺮ
ً ﻋ
ٌ َ ﻪ ﺑ َ َﺮﻛ
َ  ﺼﻠ
 ِ ﻓﺈ
َ و
ُ ﻢ
َ عأ
َ
ُ اﻟﺴ

ْ ﺔ ِﻣ
ُ َ و َﻣ َﻼﺋِﻜَﺘ
َ ن اﻟﻠ
ْ ُ ﺣﺪُﻛ
ُ ُ ﻮر أﻛْﻠ
َ ُﻪ ﻳ
َ ﻞ
َ َﺰ ﻪ ﻋ
َ ْ َ ْ ْ َ ُ
ُ ﺤ
ﻳﻦ
 ﺴ
َ َ ﻤﺘ
َ ﺮ
ُ ْ ﻋَﻠَﻰ اﻟ
ِ ﺤ
“Makan sahur adalah berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah satu
di antara kalian hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala dan
para malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang sahur.” (HR. Ahmad, hadits hasan,
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lihat Shahihul Jami’ish Shaghir, 1/686 no. 3683)
Menyelisihi puasa ahli kitab
Dari ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda:
َ
ُ ﺼ
ﺮ
ﺔ
ُ َ ﺎب أَﻛْﻠ
ْ َ ﺻﻴَﺎم ِ أ
ِ و
ِ ﻦ
َ اﻟﺴ

َ ْ ﻞ َﻣﺎ ﺑَﻴ
ِ َ ﻞ اﻟْﻜِﺘ
ْ ﻓ
ِ ﻫ
َ ﺻﻴَﺎ ِﻣﻨَﺎ
ِ ﺤ
“Yang membedakan antara puasa kami (orang-orang muslim) dengan puasa ahli kitab adalah
makan sahur.” (HR. al-Imam Muslim dan lainnya)
Al-Imam Sarafuddin ath-Thibi rahimahullah berkata, “Sahur adalah pembeda antara puasa
kita dengan puasa ahli kitab, karena Allah k telah membolehkan kita sesuatu yang
Allah ‘azza wa jalla haramkan atas mereka. Penyelisihan kita terhadap ahli kitab dalam
masalah ini merupakan nikmat (dari Allah ‘azza wa jalla) yang harus disyukuri.” (SyarhuthThibi, 5/1584)
Waktu Sahur
Waktu yang utama untuk makan sahur adalah dengan mengakhirkan waktunya hingga
mendekati terbit fajar. Mengakhirkan waktu sahur ini merupakan sunnah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik
dari Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhuma, beliau bekata:
َ ﻤﺎ؟
َ ﺎن
ُ .ﺼﻼ ِة
ُ ﻢ
َ ﻗ
ﺔ
َ :ﺎل
ً َ ﻴﻦ آﻳ
ِ ﻤ
ِ ﻮل اﻟﻠ
َ َﻢ ﻛ
َ ﺤ ْﺮﻧَﺎ َﻣ
 ﺴ
ُ ْ ﻗﻠ
ُ َ ﻗﺪْ ُر َﻣﺎ ﺑَﻴْﻨ
ُ ﻊ َر
َ َﺗ
َ ﺴ
ْ ﺧ
َ ﻬ
ْ َ  ﻛ:ﺖ
ْ ﻗ
 ُﻪ ﺛ
 ﻤﻨَﺎ إِﻟَﻰ اﻟ
ِ ﺳ
“Kami makan sahur bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian (setelah
makan sahur) kami berdiri untuk melaksanakan shalat. Aku (Anas bin Malik) berkata, ‘Berapa
perkiraan waktu antara keduanya (antara makan sahur dengan shalat fajar)?’ Zaid bin Tsabit
radhiallahu ‘anhu berkata, ‘50 ayat’.” (Muttafaqun ‘alaih)
Al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam Shahih al-Bukhari:
َ ْ ﺻ َﻼ ِة اﻟ
َ ﺎب
ﺮ
ﻦ
ْ ﻔ
ُ اﻟﺴ
ُ َﺑ

َ ْ ﻢ ﺑَﻴ
ْ َ ﻗﺪْ ِر ﻛ
َ و
َ ﻮر
ِ ﺠ
ِ ﺤ
“Bab perkiraan berapa lama waktu antara sahur dengan shalat fajar.” Maksudnya (jarak
waktu) antara selesainya sahur dengan permulaan shalat fajar. (Fathul Bari, 4/164)
Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam Shahih
al-Bukhari pada “Kitab at-Tahajjud”, dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, beliau ditanya:

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

SAHUR DAN BERBUKA

ُ ْ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳ
َ ﺼ َﻼ ِة؟
َ ﻦ
ُ ﺟ
َ ﻗ
ﺔ
َ ﻞ
ً َ ﻴﻦ آﻳ
ِ ﻤﺎ
ِ ﻓ َﺮا
ِ ﻤ
ِ ﻮر
َ َﻢ ﻛ
ُ اﻟﺮ
َ َ ُ ْ َ :ﺎل
ُ ﺳ
َ ﻦ
َ ﺴ
ْ ﻤﺎ ِﻣ
َ ْ ﺎن ﺑَﻴ
ْ ﺧ
َ ﻬ
َ ﻫ
َ ﻬ
ْ َﻛ
 ﻓﻲ اﻟ
 ﻘ َﺮأ
َ ﻤﺎ
ِ ﺤ
ِ ِ ودُﺧُﻮﻟ
ِ ﻏ
“Berapakah jarak waktu antara selesainya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Zaid bin
Tsabit radhiallahu ‘anhu makan sahur dengan permulaan mengerjakan shalat (subuh)? Beliau
menjawab, ‘Seperti waktu yang dibutuhkan seseorang membaca 50 ayat (dari Al-Qur’an)’.”
Al-Haﬁzh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari (4/164) menyebutkan, “(Bacaan
tersebut) adalah bacaan yang sedang-sedang saja (ayat-ayat yang dibaca), tidak terlalu
panjang dan tidak pula terlalu pendek, (membacanya) tidak cepat dan tidak pula lambat.”
Bila kita sebutkan dengan catatan waktu maka kira-kira jarak antara keduanya 10—15
menit. Wallahu a’lam.
Tamr (Kurma), Sebaik-baik Makanan untuk Sahur
Terkadang di antara hidangan makan sahur kita terdapat beberapa jenis makanan dengan
beragam rasanya, sehingga kita dapat memilih makanan yang baik dan disukai. Akan tetapi
tahukah Anda jenis makanan apa yang paling baik untuk sahur? Ketahuilah! Sebaik-baik
makanan untuk sahur adalah tamr (kurma). Sahur dengan tamr merupakan Sunnah
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu
Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:
ْ ﻤ
ﻤ ُﺮ
ُ ﺳ
َ ﻢ
ْ  ﻦ اﻟﺘ
ُ ْ ﻮر اﻟ
َ ﻧ ِ ْﻌ
ُ ﺤ
ِ ﺆ ِﻣ
“Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah tamr (kurma).” (HR. Abu Dawud,
Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi, serta disahihkan oleh asy-Syaikh alAlbani rahimahullah dalam ash-Shahihah no. 562 dan Shahihul Jami’ish Shaghir, 2/1146 no.
6772)
Ketika kita telah mengetahui hal ini maka selayaknyalah bagi kita untuk mengamalkan
Sunnah Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Ifthar (Berbuka)
Waktu Berbuka
Allah subhanahu wa ta’ala telah menjelaskan pada kita tentang waktu dibolehkannya
seseorang yang berpuasa untuk berbuka yaitu dengan tenggelam (terbenam)nya matahari,
sebagaimana ﬁrman Allah subhanahu wa ta’ala:
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َ ُﺛ
 ﺎم إِﻟَﻰ ٱﻟ
ۚﻴۡﻞ
َ َ ﺼﻴ
 ِ ﻢ أﺗ

 ﻤﻮا ْ ٱﻟ
ِ
“Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datang) malam.” (al-Baqarah: 187)
Demikian pula Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan dalam
haditsnya. Dari ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu, berkata bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
َ ﻞ
َ و
ْ َ ﻘﺪْ أ
َ ﻓ
َ ﺲ
ْ َ إِذَا أ

َ َ ﻗﺒ
ﻢ
ﺖ
ِ َ ﻏﺎﺑ
َ  وأدْﺑ َ َﺮ اﻟﻨ
ُ ِ ﺼﺎﺋ
ْ اﻟﺸ
 ﻓﻄَ َﺮ اﻟ
ُ ﻤ
َ ﺎر
ُ ﻬ
َ ُ ْ ﻴﻞ اﻟﻠ
“Apabila malam telah datang dan siang telah pergi serta matahari telah terbenam maka
sungguh orang yang berpuasa telah berbuka.” (Muttafaqun ‘alaih)
Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Makna (sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam di atas) adalah puasanya telah selesai dan sempurna, dan (pada waktu matahari
sudah tenggelam dengan sempurna) dia bukan orang yang berpuasa. Maka dengan
terbenamnya matahari habislah waktu siang dan malam pun tiba, dan malam hari bukanlah
waktu untuk berpuasa.” (Syarh Shahih Muslim, 7/210)
Dari keterangan di atas, dapatlah kita ketahui bahwasanya ketika menjelang malam dan
siang pun telah pergi, serta matahari telah benar-benar tenggelam, maka itulah saat
dibolehkannya bagi kita untuk berbuka puasa.
Hal-hal yang Disunnahkan Ketika Berbuka
Bersegera ifthar (berbuka) ketika telah tiba waktunya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ُ ﻻ َ ﻳ َ َﺰ
ﻔﻄْ َﺮ
َ ِس ﺑ
َ ﺮ َﻣﺎ
ِ ْ ﺠﻠُﻮا اﻟ
 ﻋ
ُ ﺎال اﻟﻨ
ٍ ْ ﺨﻴ
“Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan ifthar
(berbuka).” (Muttafaqun ‘alaih dari sahabat Sahl bin Sa’d radhiallahu ‘anhu)
Al-Imam Ibnu Daqiq al-‘Ied rahimahullah mengatakan, “Hadits ini merupakan bantahan
terhadap orang-orang Syi’ah yang mengakhirkan berbuka puasa hingga tampak bintangbintang.” (disebutkan oleh al-Haﬁzh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, 4/234)
Keutamaan bergegas untuk berbuka ketika telah tiba waktunya:
Mengikuti Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Bersegera untuk berbuka ketika telah tiba waktunya merupakan akhlak para
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Nabi ‘alaihimussalam.
Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu ad-Darda’ radhiallahu ‘anhu, sesungguhnya
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
َ
ْ ﻞ
ْ ِ اﻹ

ُ ْ ﺠﻴ
ﺼ َﻼ ِة
ﻴﻦ ﻋَﻠَﻰ
ﺧﻴ ْ ُﺮ
ٌ ﺛ َ َﻼ
ِ ﺎل
ِ ْ وﺗَﺄ
ْ و
ِ َ ﻊ اﻟْﻴ
ُ اﻟﺴ

ْ ث ِﻣ
َ اﻟﺸ
 ﻓﻲ اﻟ
ِ ﻮ ِة؛ ﺗ َ ْﻌ
ِ ﻤ
َ و
َ ،ﻮر
َ ،ﺎر
 ُ ﺒق اﻟﻨ
ِ ﺤ
ِ َﻓﻄ
ِ ﻦ أﺧ َْﻼ
ِ ﻤ
ِ ﺿ
“Tiga (perkara) termasuk akhlak kenabian (yaitu): menyegerakan berbuka, mengakhirkan
sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat.” (HR. ath-Thabarani,
dan disahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani rahimahullah, lihat Shahihul Jami’ish Shaghir, 1/583
no. 3038)
3. Menyelisihi Yahudi dan Nasrani
Mengakhirkan berbuka hingga tampak bintang-bintang merupakan perbuatan Yahudi dan
Nasrani (Syarhuth-Thibi, 5/1584 dan Fathul Bari, 4/234). Sedangkan kita dilarang menyerupai
mereka. Oleh karena itu, bersegera untuk berbuka puasa ketika telah tiba waktunya
termasuk menyelisihi perbuatan mereka. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu
Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:
َ ُ ﺎرى ﻳ
َ ﺠ
ُ ﻻ َ ﻳ َ َﺰ
ون
َ ﻫ ًﺮا َﻣﺎ
ِ ْ س اﻟ
ِ ﻳﻦ ﻇَﺎ
َ ﺮ
 َ ﻔﻄْ َﺮ ِﻷ
 ﻋ
ُ َ ن اﻟْﻴ
ُ ال اﻟﺪ
َ  واﻟﻨ
ُ ﺎﻞ اﻟﻨ
ُ ﺆﺧ
َ ﺼ
َ َﻬﻮد
“Agama ini senantiasa tampak, selama manusia bersegera untuk berbuka puasa karena
Yahudi dan Nasrani mengakhirkan (ifthar/berbuka).” (Hasan, HR. Abu Dawud dan lainnya,
lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/58 no. 2353, Shahihul Jami’ish Shaghir, 2/1272 no. 7689,
dan al-Misykah, 1/622 no. 1995)
Al-Imam Sarafuddin ath-Thibi rahimahullah berkata, “Dalam sebab ini (yang terdapat dalam
hadits ‘karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan [ifthar]’) menunjukkan bahwa penopang
agama yang lurus ini dengan menyelisihi musuh-musuh (agama Islam) dari Yahudi dan
Nasrani. Dan sesungguhnya mencocoki mereka merupakan keretakan dalam agama.”
(Syarhuth-Thibi, 5/1589 no. 1995)
Bacaan ketika berbuka
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhuma beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam apabila berbuka beliau mengatakan,
ُ ﻫﺐ اﻟﻈ
ْ ﺖ
َ ن
ﻪ
ِ  واﺑْﺘَﻠ
ْ ِ ﺟ ُﺮ إ
ْ َ اﻷ
َ َ َذ
َ َ وﺛَﺒ
ُ ﺷﺎءَ اﻟﻠ
َ
َ ُﺖ اﻟ ْ ُﻌ ُﺮوق
َ ﻤﺄ
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“Rasa haus telah pergi dan urat-urat telah terbasahi serta mendapat pahala insya
Allah.” (Hasan, HR. Abu Dawud, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/59 no. 2357 dan al-Irwa’,
4/39 no. 920)
Berbuka dengan ruthab (kurma basah), bila tidak dijumpai maka berbuka dengan
tamr (kurma kering), dan bila tidak ada maka dengan minum air.
Sebagaimana amalan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Anas bin
Malik radhiallahu ‘anhu, beliau berkata,
َ َ ﻗﺒ
َ ،ات
َ ﺎت
َ ،ﻲ
ْ ُﻪ ﻳ
ُ ﺳ
ﻦ
ٍ ﻤ َﺮ
ٍ َ ﻔﻄِ ُﺮ ﻋَﻠَﻰ ُرﻃَﺒ
ِ ﻮل اﻟﻠ
ْ ِ ﻓﺈ
ْ ِ ﻓﺈ
ْ ﻞأ
َ َﻛ
ْ َ ﺎت
ٌ َ ﻦ ُرﻃَﺒ
ُ ﺎن َر
ْ ُ ﻢ ﺗَﻜ
ْ ُ ﻢ ﺗَﻜ
ْ َن ﻟ
َ َ ﻓ َﻌﻠَﻰ ﺗ
ْ َن ﻟ
َ ُن ﻳ
َ  ﺼﻠ
ﻦ َﻣﺎ ٍء
ٍ ﻮ
َ ﺴﺎ
َ
َ ﺣ
َ ﺣ
ْ ات ِﻣ
َ ﺴ
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuka dengan ruthab sebelum melaksanakan
shalat (Maghrib), maka jika tidak ada ruthab (beliau berbuka) dengan tamr, jika tidak ada
(tamr) maka beliau berbuka dengan meneguk air.” (Hadits hasan sahih, riwayat Abu
Dawud dan lainnya, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/59 no. 2356 dan al-Irwa’, 4/45 no. 922)
Keutamaan Memberi Makanan Berbuka
Suatu kenikmatan yang sangat besar apabila dengan rezeki yang telah Allah subhanahu wa
ta’ala karuniakan, kita dapat menyisihkan sebagiannya untuk memberi makanan berbuka
kepada orang-orang yang berpuasa karena pahalanya yang sangat besar. Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda:
َ
َ
َ ُ ْ ﺮ ﺻﺎﺋِﻤﺎ ﻛَﺎن ﻟَﻪ ﻣﺜﻓﻄ
َ ﺮ ِه
ُ ْ ﻪ َﻻ ﻳَﻨ
َ ِ ﺼﺎﺋِﻢ
ﺷﻴْﺌًﺎ
ِ ُ َ
ْ ﻦأ
ْ ﻞأ
ْ ﺺ ِﻣ
ْ َﻣ
ُ  ﻏﻴ ْ َﺮ أﻧ
ً َ َ َ ﻦ
 ﺮ اﻟ
ُ ﻘ
ِ ﺟ
ِ ﺟ
“Barang siapa memberi makanan berbuka seorang yang puasa maka baginya (orang yang
memberi buka) semisal pahala (orang yang puasa) tanpa mengurangi sedikit pun pahala
orang yang puasa.” (HR. at-Tirmidzi dan lainnya, dari Zaid bin Khalid radhiallahu ‘anhu)
Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah berkata, “Hadits ini hasan sahih.” (al-Jami’ush Sahih, 3/171
no. 807. Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah mensahihkan hadits ini, lihat Shahihul Jami’ish
Shaghir, 2/1095 no. 6414)
Setelah memandang begitu besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang
memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, selayaknyalah bagi kita untuk
berlomba-lomba dalam meraih keutamaan yang sangat besar ini dengan menyisihkan rezeki
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yang Allah subhanahu wa ta’alakaruniakan kepada kita untuk memberi makanan berbuka
orang yang berpuasa. Sekalipun kita hanya mampu memberikan kepada satu atau dua orang
saja. Atau mungkin kita hanya mampu memberi satu biji kurma atau sekadar air minum.
Janganlah kesempatan yang baik ini kita sia-siakan!
Doa Orang yang Diundang Makan/Minum untuk Orang yang Mengundang
Ketika kita diundang untuk makan/minum, disunnahkan bagi yang diundang untuk
mendoakannya ketika telah selesai makan/minum dengan doa yang telah dicontohkan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:
َ ْ ﻞ ﻃَ َﻌﺎﻣﻜُﻢ
ْ َأ
َ َ وأَﻛ
ﺔ
ُ َ ﻤ َﻼﺋِﻜ
ِ ﻓﻄَ َﺮ
َ ﻤ
ْ  ﺻﻠ
َ ْ ﻢ اﻟ
ُ ُ ﺖ ﻋَﻠَﻴْﻜ
ُ َ
ُ ِ ﺼﺎﺋ
ُ ُ ﻋﻨْﺪَﻛ
َ و
 ﻢ اﻟ
َ ار
ُ اﻷﺑ ْ َﺮ
َ ﻮن
“Semoga orang-orang yang puasa berbuka di sisi kalian dan orang-orang yang saleh lagi
bertakwa makan makanan kalian serta para malaikat mendoakan kalian.” (Sahih, HR. Abu
Dawud, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/459 no. 3854 dan Shahihul Jami’ish Shaghir, 1/253
no. 1137)
Juga perlu diingat bahwa dalam makan baik sahur atau berbuka, kita dilarang berlebihlebihan. Allah subhanahu wa ta’ala berﬁrman:

ُ ﺴۡﺮ
١٤١ ﻴﻦ
ﻤ
ِ ﺴۡﺮ
ِ ُ ﻪۥ َﻻ ﻳ
ُ و َﻻ ﺗ
 ﺤ
َ ﻓ
ُ ۡﺐ ٱﻟ
ُ  ﻮاْۚ إِﻧ
ٓ ﻓ
َ
ِ
ِ
“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berlebih-lebihan.” (al-An’am: 141)
Demikian yang dapat kami aturkan ke hadapan anda mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan sahur dan ifthar berikut sunnah-sunnahnya.
Wallahu a’lam.
Ditulis oleh al-Ustadz Hariyadi, Lc.
Sumber : Majalah Asy-Syariah Online
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