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WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI BULAN RAMADHAN
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: “Apakah boleh wanita hamil dan menyusui berbuka di bulan Ramadhan dan
mereka hanya membayar ﬁdyah saja tanpa harus mengqadha?
Jawaban:
Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ‘ulama.
Sebagian ‘ulama memandang: bahwa wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar
ﬁdyah saja dan boleh baginya berbuka. Karena terkadang kehamilan itu berturut-turut
melewati bulan Ramadhan.
Terkadang berturut-berturut dan tidak ada waktu lagi bagi keduanya untuk melakukan
qadha. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma dan
dipegang oleh sebagian salaf.
Pendapat kedua: wanita hamil dan menyusui itu layaknya orang sakit. Apabila puasa
memberatkan mereka, maka keduanya berbuka dan membayar qadha. Namun jika puasa itu
tidak memberatkan, maka wajib bagi keduanya berpuasa. Dan pendapat inilah yang lebih
rajih dan lebih kuat dalilnya, yang dengannya datang hadits shahih dari Anas bin Malik alKa’bi bukan Anas bin Malik al-Anshari bahwa Rasulullah ‘alaihish shalatu was salam
bersabda:
 ووﺿﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺿﻊ اﻟﺼﻮم،إن اﻟﻠﻪ وﺿﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﻮم وﺷﻄﺮ اﻟﺼﻼة
“Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan setengah shalat dari musaﬁr dan meringankan
puasa dari wanita yang menyusui.”
Hadits ini menunjukkan bahwa Allah telah meringankan separuh shalat dan puasa dari
musaﬁr dan meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Maka ini menunjukkan
bahwa keduanya bak musaﬁr. Dalam puasa, seorang musaﬁr boleh berbuka dan membayar
qadha, maka keduanya juga demikian.
Namun musaﬁr mendapatkan kekhususan qashar dalam shalat. Allah meringankan separuh
shalat (dari musaﬁr) yaitu dari shalat-shalat yang empat raka’at, zhuhur, ‘ashar, dan ‘isya.
Tidak ada di dunia ini seorangpun yang boleh mengqashar shalat kecuali musaﬁr.
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Orang sakit tidak mengqashar shalat, wanita hamil dan menyusui juga tidak mengqashar
shalat. Tetapi hanya musaﬁr yang mengqashar shalat. Ia mengerjakan shalat Zhuhur yang
empat raka’at menjadi dua raka’at. Zhuhur, ‘ashar, dan ‘isya saja (yang boleh diqashar).
Sebagian orang ada yang keliru, ia mengatakan bahwa orang sakit boleh mengqashar shalat,
maka ini salah. Orang sakit tidak boleh mengqashar shalat, namun ia tetap shalat empat
raka’at.
Wanita hamil dan menyusui, yang benar keduanya seperti musaﬁr dan orang sakit. Mereka
berbuka dan mengqadha. Tidak ada bagi keduanya ﬁdyah. Inilah pendapat yang rajih dan
benar dan inilah yang kami fatwakan. Dan inilah yang tampak yang merupakan pendapat
mayoritas ‘ulama, dikarenakan keduanya serupa dengan orang yang sakit. Maka terkadang
puasa itu memberatkan keduanya karena harus menyusui atau karena kehamilan (sehingga
tidak berpuasa). Dan terkadang juga tidak memberatkan keduanya seperti orang yang sakit
ringan sehingga keduanya tetap berpuasa. Selesai penukilan dari beliau.
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/13399
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
********************************
اﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻊ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
– ■ ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﺑﻦ ﺑﺎز – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺮﺿﻊ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ دون اﻟﻘﻀﺎء ؟
: ()اﻟﺠﻮاب
 ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ، ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
: ﻗﺎل
 وﻟﻬﻤﺎ أن ﺗﻔﻄﺮا ؛ ﻷن اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺘﺎﺑﻊ رﻣﻀﺎن ﻗﺪ ﻳﺘﺘﺎﺑﻊ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء، • أن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ
، وﻫﺬا ﻣﺮوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ – وﻗﺎﻟﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ
 أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﻤﺮﻳﺾ إن ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﻴﺎم أﻓﻄﺮﺗﺎ وﻗﻀﺘﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺻﺎﻣﺘﺎ وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ: • واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷرﺟﺢ وﻫﻮ اﻷﻗﻮى دﻟﻴﻼ ً وﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ أﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻏﻴﺮ أﻧﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻷﻧﺼﺎري أن
، ”  ووﺿﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺿﻊ اﻟﺼﻮم،  ” إن اﻟﻠﻪ وﺿﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﻮم وﺷﻄﺮ اﻟﺼﻼة: اﻟﺮﺳﻮل – ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم – ﻗﺎل
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 ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ، ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻪ وﺿﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺷﻄﺮ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﻋﻦ اﻟﺤﺒﻠﻰ واﻟﻤﺮﺿﻊ اﻟﺼﻮم
 واﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وﺿﻊ اﻟﻠﻪ ﺷﻄﺮ،  اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻮم ﻳﻔﻄﺮ وﻳﻘﻀﻲ وﻫﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮ
،  ﻓﺎﻟﻤﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻘﺼﺮ،  ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺮ اﻟﺼﻼة ﺳﻮى اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ، اﻟﺼﻼة ﻷﻧﻬﺎ رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﻌﺸﺎء
،  اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﻌﺸﺎء ﻓﻘﻂ،  وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ رﻛﻌﺘﻴﻦ، واﻟﺤﺒﻠﻰ واﻟﻤﺮﺿﻊ ﻻ ﺗﻘﺼﺮان
 ﻓﺎﻟﺤﺒﻠﻰ واﻟﻤﺮﺿﻊ،  اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻘﺼﺮ ﻳﺼﻠﻲ أرﺑﻊ اﻟﻤﺮﻳﺾ،  وﻫﺬا ﻏﻠﻂ، ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻳﻐﻠﻂ ﻓﻴﻘﻮل أن اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﻘﺼﺮ
 وﻫﻮ،  وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺪﻳﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷرﺟﺢ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب، اﻟﺼﻮاب ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮ واﻟﻤﺮﻳﺾ ﺗﻔﻄﺮان وﺗﻘﻀﻴﺎن
 وﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻮ ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺷﺒﻴﻬﺘﺎن ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻘﺪ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﻮم، اﻟﺬي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ
. ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺿﺎع أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺒﻞ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﻤﺮﻳﺾ ﺧﻔﻴﻒ اﻟﻤﺮض ﻓﺘﺼﻮﻣﺎن ” اﻫـ
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