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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG FIDYAH 

 

A. Definisi Fidyah 

Kata fidyah dalam pengertian syara‟ terdapat 3 tempat di dalam al-Qur‟an, 

yaitu: 

Pertama, pada Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184: 

           … 

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan 

seorang miskin...”( Q.S. al-Baqarah; 184). 

 

Kedua, pada Qs. al-Baqarah (2) ayat; 196: 

                        

… 

Artinya: “jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: 

berpuasa atau bersedekah atau berkorban...”( Q.S. al-Baqarah; 196). 

 

Ketiga, pada Qs. al-Hadid (57) ayat; 15: 
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Artinya: “Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak 

pula dari orang-orang kafir. tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat 

berlindungmu. dan Dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.”( Q.S. al-

Hadid; 15). 

 

Dalam bahasa Arab kata (al-Fidyah)  انفذٚح adalah bentuk  masdar dari kata 

dasar (fadaa) ٖفذ yang memiliki arti “ ٘يا ٚعطٗ يٍ يال َٔذِٕ عٕض انًفذ ”  “sesuatu 

yang diberikan dalam bentuk harta sebagai pengganti atau tebusan”.
93

 Menurut 

kamus Lisan al-Arab, kata (al-Fidyah) انفذٚح memiliki kesamaan arti dengan kata 

-al) انفَذاء dibacanya (‟al-Fida) انفِذاء Menurut bahasa al-Anbar, kata . انفذ٘ ٔانفذاء

Fadaa‟) dengan memanjang bacaannya dan memfatahkan huruf fa‟, berarti جًا عح

 segala bentuk makanan yang berasal dari biji“ انطعاو يٍ انشعٛش ٔ انرًش ٔانثش َٔذِٕ

gandum, kurma, dan gandum”.
94

 Manakala menurut Ahmad Warson Munawwir 

pula, fidyah berasal dari kata ٖٚفذ٘ -فذ  yang berarti menebus, membayar.
95

 

Secara terminologi fidyah adalah hukuman berupa denda yang diberikan 

seseorang disebabkan meninggalkan kewajiban agama dengan cara memberi 
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makan kepada orang miskin.
96

 Fidyah juga dapat berarti pemberian bahan 

makanan pokok atau makanan siap saji kepada orang miskin (fakir atau miskin) 

setiap hari yang di tinggalkan sebagai kafaarat karena meninggalkan puasa 

Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari‟at.
97

 

Dalam kamus istilah fiqh, fidyah berarti sejenis denda atau tebusan yang 

dikenakan kepada orang islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu 

didalam ibadah atau menebus ibadah karena uzur yang disyari‟atkan. Yaitu 

dengan memberi sedekah kepada fakir-miskin berupa makanan yang 

mengenyangkan. Fidyah itu dikenakan kepada wanita yang tidak berpuasa karena 

khawatir akan kesehatan anaknya dan orang-orang yang melambatkan qadha‟ 

puasa, atau mereka yang tidak kuat berpuasa karena pekerjaannya yang berat, 

atau juga kepada orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut 

dokter.
98

 

Berdasarkan pengertian menurut berbagai pendapat dan literatur yang 

telah dikemukakan, dapat kita simpulkan bahawa fidyah adalah memberikan 

sesuatu kepada orang miskin berupa makanan yang pada kebiasaannya dapat 

mengenyangkan, dengan niat karena Allah SWT sebagai tebusan atau pengganti 
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disebabkan adnya uzur syar‟i yang berdampak meninggalkan perintah Allah 

SWT.  

B. Dalil Tentang Fidyah 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muaz bin Jabal r.a., bahawa ia berkata: 

sesungguhnya Rasullullah SAW tiba  di Madinah, lalu ia berpuasa „Asyura dan 

tiga hari setiap bulan, kemudian Allah SWT mewajibkan puasa Ramadhan, maka 

turunlah ayat “hai orang-orang yang beriman diwajibkan keatas kamu 

berpuasa”.
99

 

Adapun yang menjadi dalil tentang wajib fidyah adalah potongan Qs. al-

Baqarah (2) ayat; 184:  

                          

                  

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan 

seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan 

kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui.”( Qs. al-Baqarah; 184). 

 

Kalimat َّٕٚطٛم  berarti ٚصٕيٕ َّ تًشمح ٔعغش (mereka berpuasa ramadhan 

dengan susah payah dan sulit). al-Raghib al-Ashfahani menyatakan انطالح adalah 

sebutan bagi kadar kemampuan yang memungkinkan orang melakukan sesuatu 
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dengan susah payah (masyaqqah). Adapun lawan kata dari انطالح adalah انٕعع yang 

berarti kondisi seseorang yang mampu menjalankan sesuatu kewajiban dengan 

mudah.
100

 

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat diatas apakah termasuk ayat 

muhkamah atau mansukhah. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut 

rukhsah ketika kali pertama perintah diwajibkannya berpuasa, karena puasa itu 

telah memberatkan mereka. Oleh karena itu, ketika awal turunnya ayat tersebut, 

orang yang telah memberikan  makanan kepada orang miskin, maka tidak 

berpuasa pada hari itu, meskipun dia mampu mengerjakan puasa tersebut. 

Sebagaimana dinyatakan didalam kitab Shahih al-Bukhari dari Slamah bin 

Akwa‟, ia berkata: 

دذثُا لرٛثح دذثُا تكش تٍ يعش عٍ عًشٔ تٍ انذاسز عٍ تكٛش تٍ عثذ هللا عٍ ٚضٚذ يٕنٗ عهًح 

نًا َضند )ٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛمَّٕ فذٚح غعاو يغكٍٛ( كاٌ يٍ أساد أٌ  تٍ األكٕاع عٍ عهًح لال :

لال أتٕ عثذ هللا ياخ تكٛش لثم ٚضٚذ. ٚفطش ٔٚفرذ٘ درٙ َضند أالٚح انرٙ تعذْا فُغخرٓا.
101

 

Artinya: “Dari Salamah bin al-Akwa‟ ia berkata: Ketika Allah 

menurunkan potongan ayat yang berbunyi ( ٍ ٚطٛمَّٕ فذٚح غعاو يغكٍٛٔعهٗ انزٚ  ) 

“Dan wajib atas orang yang kuat berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu 

memberi makan seorang miskin”, ada orang berkehendak berpuasa 

dengan cukup membayar fidyah, sehingga turunlah ayat berikutnya, maka 

ayat berikutnya memansuhkan ayat sebelumnya.” 
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Pada dasarnya puasa diwajibkan pada orang yang mampu 

melaksanakannya. Tetapi berdasarkan hadits diatas setelah turunnya ayat tentang 

fidyah, kata َّٕٚطٛم “mampu melakukanya” mengacaukan pemahaman, sehingga 

ada orang yang mampu berpuasa tetapi ingin membayar fidyah sebagai gantinya.  

Kemudian menurut Umar dari Salamah bin al-Akwa‟,
102

 ayat ini dimansuhkan 

oleh firman Allah: 

            … 

Artinya:“Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) 

di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...”(Q.S. al-

Baqarah; 185). 

Setelah turunnya Qs. al-Baqarah (2) ayat 185, maka semakin jelas, bahwa 

yang diperbolehkan membayar fidyah hanyalah orang yang sudah tidak mampu 

melakukan puasa. Sedangkan bagi yang mampu hendakah berpuasa. Dengan 

demikian berdasarkan Qs. al-Baqarah (2) ayat 185 tersebut maka, dinasakhkan 

hak selain orang yang telah lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa. 

Selain di dalam al-Qu‟ran fidyah juga dijelaskan  di dalam hadits nabi 

SAW sebagai berikut: 

ذثُا  ٚذٛٗ عٍ إتٍ دشٚج عٍ دذثُا يذًذ تٍ عثذ هللا دذثُا يعار ٚعُٙ تٍ انًثُٗ دذثُا يغذد د

عطاء عٍ أتٙ ْشٚشج عٍ انُثٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى:  فٗ سجم يشٚط فىشيعاٌ ثى صخ ٔنى 
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ٚصى درٙ أدسكّ سيعاٌ آخشـ لال: ٚصٕو انز٘ أدسكّ ٔٚطعى عٍ األٔل نكم ٕٚو يذ يٍ دُطح 

نكم يغكٍٛ فئرا فشغ فٗ ْزا صاو انز٘ فشغ فّٛ.
103

                                       

Artinya: “Menceritakan Muhammad bin Abdillah, menceritakan Mu‟az 

yu‟ni bin al-Matsna, menceritakan Masdad menceritakan Yahya dari Ibnu 

Harij dari Atha‟ dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW tentang 

orang yang sakit di bulan ramadhan, kemudian ia sehat dan tidak 

berpuasa sampai bulan ramadhan berikutnya. Nabi SAW besabda: “ia 

harus berpuasa pada bulan ramadhan yang baru, setelah itu ia boleh 

mengqadha‟ hutang puasanya, dan memberi makan seorang miskin setiap 

harinya”. 

C. Hukum  Fidyah 

Dalam ketetapan syari‟at islam, hukum membayar fidyah adalah wajib 

bagi orang yang telah meninggalkan kewajiban berdasarkan ketentuan syari‟at, 

karena memiliki masyaqqah syadidah (kesulitan yang tinggi) sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184: 

          … 

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan 

seorang miskin…”( Qs. al-Baqarah; 184). 

Pada dasarnya kata “ٗعه” merupakan salah satu shighat yang menunjukan 

arti wajib, apalagi digunakan untuk syarat. Kemudian hukum fidyah menjadi 

wajib karena sama dengan hukum wajib qadha‟ puasa bagi orang sakit dan 
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musafir. Bahkan secara zahir hukum membayar fidyah adalah wajib mu‟yyan, 

bukan sebuah keringanan )انشخصح( dan pilihan )انرخٛٛش(.
104

 

1. Hukum  memberi fidyah dengan makanan siap saji 

Pada perinsipnya memberi fidyah dengan makanan yang telah jadi dan 

siap untuk dimakan oleh orang miskin diperbolehkan dengan ukuran dapat 

mengenyangkan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Anas bin Malik ra. ketika 

keadaan beliau telah lemah untuk mengerjakan puasa, maka ia membuat makanan 

roti satu periuk besar lalu diberikannya kepada 30 orang miskin. Adapun dalil 

yang diguna pakai adalah: 

 دذثُا أدًذ تٍ عثذ هللا ٔكٛم أتٙ صخشج دذثُا إتٍ عشفح دذثُا سٔح دذثُا عًشاٌ تٍ دذٚش عٍ

الثٍٛ يغكُٛا إٔٚب عٍ أَظ تٍ يانك أَّ ظعف عٍ انصٕو عايا فصُع جُفح يٍ ثشد ٔدعا ث

فأشثعٓى.
105
 

Artinya:“Menceritakan Ahmad bin Abdillah Wakil Abi Sakhrah, 

menceritakan Ibnu Ur‟fah, menceritakan Ruuh‟, menceritakan Um‟raan 

bin Hudair, daripada Ayyub, daripada Anas bin Malik r.a. ; ia 

mengatakan, bahwa ia tidak mampu berpuasa pada suatu tahun (selama 

sebulan), lalu ia membuat suatu benjana tsarid (roti yang diremuk dan 

direndam dalam kuah), kemudian ia mengundang sebanyak 30 orang 

miskin, sehingga roti tersebut mengenyangkan mereka.” 
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2. Hukum membayar fidyah dengan uang 

Menurut sebagian ulama yang memandang zhahir nash ayat Qs. al-

Baqarah ayat 184; “ٍٛفذٚح غعاو يغك” lafaz tho‟am tersebut berarti memberi makan 

yang siap saji atau bahan makanan pokok. Oleh karena itu mereka berpendapat 

tidak diperbolehkan membayar fidyah dengan menggunakan  uang, kecuali jika 

seseorang mewakilkan kepada orang lain dengan maksud memberi makan 

sejumlah orang miskin baik individu atau kelompok dengan memberikan uang 

untuk dibelikan makanan siap saji dan mengenyangkan.  

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, “Kita wajib 

mengetahui satu kaidah penting; yaitu apa yang Allah „Azza wa Jalla sebutkan 

ddengan lafadz al-Ith‟am (memberi makan) atau al-Tha‟am (makanan), maka 

wajib berupa makanan.” Majmu‟ Fatawa Ibnu Utsaimin: 19/116)
 106

 

D. Sebab-Sebab  Fidyah 

Adapun yang menjadi penyebab seseorang mengeluarkan fidyah secara 

umum ada dua, yaitu karena tidak kuat melaksanakan ibadah puasa dan karena 

mencukur rambut dari kepala yang sakit ketika sedang ihram.
107

 

Pertama, tidak kuat melakukan ibadah puasa disebabkan sudah terlalu tua, 

sakit menahun (kronis) yang tidak dapat diperkirakan kapan sembuhnya, dan 
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karena menyusui, hamil yang di khawatirkan mengganggu keselamatan anaknya 

jika terus berpuasa.  

Semua fuqaha sepakat bahawa fidyah wajib atas orang yang sama sekali 

tidak mampu menjalani puasa, yaitu lelaki atau wanita yang tua renta. Apabila 

mereka sukar sekali untuk menunaikan puasa, mereka tidak boleh berpuasa 

melainkan harus memberi makan seorang miskin untuk tiap hari puasanya.
108

 Hal 

ini berdasarkan Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184: 

                          

                  

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan 

seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan 

kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui.”( Q.S. al-Baqarah; 184). 

 

Menurut syeikh Muhammad Abduh,  maksud dari kalimat ( ٍٚٔعهٗ انز

 ,pada ayat tersebut adalah orang tua renta, orang yang sakitnya menahun (ٚطٛمَّٕ

dan jenis mereka, seperti orang yang mata pencariannya adalah pekerjaan berat 

(bekerja di pertambangan batu bara misalnya). Begitu juga para pelaku kriminal 

yang dihukum dengan pekerjaan berat sepanjang hidup jika mereka amat 
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keberatan berpuasa dan memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar 

fidyah.
109

 

Dalam keterangan lain Ibnu Abbas, mengkategorikan juga yang termasuk 

orang orang yang wajib fidyah adalah wanita hamil dan menyusui yang merasa 

khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan anaknya. Ayat tersebut sebagai 

keringanan (rukhshah) untuk orang tua renta. Menurutnya laki-laki atau 

perempuan yang sudah terlalu tua pikun boleh berbuka atau diberi kelonggaran 

untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadhan dengan syarat harus membayar 

fidyah dengan cara memberi makan seorang miskin sampai kenyang pada setiap 

hari di bulan Ramadhan.
110

 Pendapat tersebut terdapat di dalam kitab Sunan Abi 

Daud: 

دذثُا إتٍ انًثُٙ دذثُا أتٙ عذ٘ عٍ ععٛذ عٍ لرادِ عٍ عشٔج عٍ ععٛذ تٍ جثٛش عٍ إتٍ عثاط 

)ٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛمَّٕ فذٚح غعاو يغكٍٛ( لال كاَد سخصح نهشٛخ انكثٛش ٔانًشأج انكثٛشج ًْٔا 

ٕٚو يغكُٛا ٔانذثهٗ ٔانًشظع إرا خافرا ـــ لال أتٕ دأد ٚطٛماٌ انصٛاو أٌ ٚفطشا ٔٚطعًا يكاٌ 

ٚعُٙ عهٗ أٔالدًْا ـــ أفطشخ ٔأغعًرا.
111

                                         

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsnna, menceritakan 

kepada kami Ibnu Abi A‟di, daripada Sa‟id, daripada Qatadah, daripada 
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Urwah, daripada Sa‟id bin Jubair, dari Ibnu Abbas; (ٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛمَّٕ فذٚح) 

adalah perkataan Ibnu Abbas, ini adalah rukhsah bagi laki-laki tua dan 

wanita tua yang berat menjalankan puasa. Mereka boleh berbuka dan 

memberi makan satu orang miskin sebagai ganti satu hari puasa. Begitu 

juga bagi wanita hamil dan menyusui yang khawatir. Abu Daud berkata 

"terhadap anak mereka maka mereka boleh berbuka dan makan memberi 

orang miskin.” 

Kedua, karena mencukur rambut dari kepala yang sakit ketika ihram. 

Fidyah yang wajib dibayar karena penyebab ini terdapat tiga altenatif, yakni 

berpuasa bersedekah atau berkurban ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT 

dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 196: 

                          

… 

Artinya: “Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: 

berpuasa atau bersedekah atau berkorban…”( Q.S. al-Baqarah;196). 

Berdasarkan ayat di atas al-Maraghi mengatakan bahwa siapapun yang 

menderita sakit dan harus mencukur rambutnya, sedangkan jika terus dicukur 

akan menambah penderitaan atau kepalanya sakit karena terluka, maka ia dapat 

membayar fidyah dengan cara berpuasa, bersedekah, atau berkurban. 

Kadar fidyah dalam permasalahan tersebut dijelaskan dalam hadits riwayat 

al-Bukhari dari Ka‟ab bin Ujrah. 
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ح فمال " ٚؤرٚك ْٕايك ". لهد َعى. لال: "فادهك سأعك ـ أٔ لال ـ أدهك". لال فٙ َضند ْزِ أٜٚ

)فًٍ كاٌ يُكى يشٚعا أٔ تّ أرٖ يٍ سأعّ( إنٗ آخشْا. فمال انُثٙ ـ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى ـ "صى 

ثالثح أٚاو ، أٔ ذصذق تفشق تٍٛ عرح ، أٔ اَغك تًا ذٛغش".
112
 

Artinya: “Menceritakan Abu Nu‟im, menceritakan Saifun dia berkata: 

menceritakan Mujahid dia berkata: aku mendengar Abdul Rahman bin 

Abi Laila, sesunggahnya Ka‟ab bin „Ujrah, menceritakan kepadaku, maka 

ia berkata: pada suatu hari Ka‟ab disuruh melakukan wukuf di 

Hudaibiyah . Tiba-tiba kepalanya diserbu kutu busuk hingga ia kesakitan. 

Rasulluallah SAW bertanya kepadanya: “ Apakah kepalamu sakit”? 

Ka‟ab menjawab, “Ya kepalaku sakit”. Selanjutnya Rasulluallah SAW 

memerintahkan agar Ka‟ab memcukur rambutnya. Saat itu turun lah Qs. 

al-Baqarah: ayat 196. Nabi SAW membacakan ayat tersebut dihadapan 

Ka‟ab dan sahabat lainnya sambil menjelaskan bahawa puasa dilakukan 

selama tiga hari, atau bersedekah ditujukan kepada enam orang miskin, 

atau berkurban (menyembelih hewan) dilakukan sesuai dengan tingkat 

kemampuan yang dimiliki.” 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan riwayat al-Bukhari dari Abu 

Walid, Syu‟aibah dan Abu Abdul Rahman al-Ashbahani, mereka mendengar 

Abdullah bin Ma‟qil mengatakan: 

دذثُا أتٕ انٕنٛذ دذثُا شعثح عٍ عثذ انشدًٍ تٍ األصثٓاَٙ عٍ عثذ هللا تٍ يعمم لال : جهغد إنٗ 

ذٚح ، فمال فٙ خاصح ْٔٙ نكى عايح. دًهد إنٗ كعة تٍ عجشج سظٗ هللا عُّ ـ فغأنرّ عٍ انف

سعٕل هللا ـ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى ـ ٔانمًم ٚرُاثش عهٗ ٔجٓٗ، فمال : يا كُد أسٖ انجٓذ تهػ تك يا 

أسٖ، ذجذ شاج ؟ فمهد: ال. فمال: صى ثالثح أٚاو،أٔ أغعى عرح يغاكٍٛ نكم يغكٍٛ َصف صاع.
113

                                                  

Artinya: “menceritakan Abu Walid, menceritakan  Syu‟aibah daripada 

Abu Abdul Rahman bin al-Ashbahani, daripada Abdullah bin Ma‟qil 
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mengatakan; ketika saya (Abdullah bin ma‟qil) duduk bersama Ka‟ab bin 

„Ujrah r.a., saya menanyakan tentang fidyah, ia (Ka‟ab bin „Ujrah) 

menjawab, permasalahan tersebut khusus bagi diriku dan umum bagi 

kalian. Saya menemui Rasulullah SAW sementara kepala saya penuh 

dengan kutu dan meminta penjelasan tentang kasus tersebut. Rasulullah 

SAW bertanya,. “Apakah engkau memiliki kambing?” saya menjawab, 

“Tidak.” Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, “Berpuasalah engkau 

selama tiga hari berturut-turut atau memberi makan kepada enam orang 

miskin masing-masing setengah sha‟, lalu cukurlah rambutmu.” 

 

E. Orang-Orang Yang Diwajibkan Membayar Fidyah 

Di antara syari‟at yang diberlakukan Allah SWT pada puasa Ramadhan 

adalah pembayaran fidyah yang diwajibkan Allah terhadap pihak-pihak tertentu 

yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan  Ramadhan 

dikarnakan memiliki uzur syar‟i firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:  

          … 

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan 

seorang miskin…”( Q.S. al-Baqarah; 184). 

Mayoritas ulama memahami ayat diatas berbicara tentang rukhshah bagi 

orang-orang yang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, orang sakit tidak 

harapan untuk sembuh, dan orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat berat, 

sedangkan ia tidak mempunyai rezeki lain selain itu, maka dalam kondisi seperti 

itu, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa (ifthar), jika berpuasa amat 

memberatkan mereka dengan syarat membayar fidyah. Perempuan hamil dan 

perempuan menyusui jika mengkhawatirkan kondisi dirinya atau kondisi anaknya 



69 
 

bila ia berpuasa, maka ia diperbolehkan untuk berbuka, sebagai gantinya, ia wajib 

membayar fidyah, tetapi tidak wajib mengganti puasa, menurut Ibnu Umar dan 

Ibnu Abbas, perempuan dalam kondisi demikian termasuk juga dalam cakupan 

ayat ini.
114

 

Dalam tafsir al-Maraghi, yang termasuk wajib juga membayar fidyah 

dalam ayat tersebut adalah انشٛخ انععفاء (orang tua yang sangat lemah fisiknya), 

orang sakit menahun yang tipis harapan untuk sembuh, pekerja-pekerja berat 

yang kontinyu, narapidana yang mendapat hukuman berat seumur hidup, jika 

berpuasa memberatkan mereka, demikian juga wanita hamil dan menyusui, jika 

khawatir terhadap anak dan keduanya. Maka bagi mereka wajib membayar fidyah 

dengan memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan apa yang dimakan 

keluarganya  dengan ukuran mengenyangkan.
115

  

Manakala menurut jumhur ulama, selain Imam Malik dan gurunya 

Rabi‟ah al-Ra‟y, seperti Imam Abu Hanifah , Imam al-Syafi‟i, Imam Ahmad, 

Imam al-Auza‟i, Sufyan al-Tsauri, Said bin Jubair, Thawus, dan lain-lain, bahwa 

bagi orang tua renta dan sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, wajib 

membayar fidyah.
116

 

Adapun secara rinci orang-orang yang termasuk golongan yang tidak 

sanggup berpuasa Ramadhan dan diwajibkan fidyah adalah; 
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1. Orang yang telah lanjut usia. 

Orang yang telah lanjut usia dalam kondisi lemah, pria maupun wanita, 

yang masih sehat akalnya dan tidak pikun namun tidak mampu melakukan puasa, 

maka sepakat para ulama diperbolehkan baginya untuk tidak mengerjakan puasa 

ramadhan (ifhar). Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang keharusannya 

setelah ifthar. Menurut Imam al-Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah, bahwa keduanya 

hanya diwajibkan memberikan makanan (fidyah). Sedangkan menurut Imam 

Malik, tidak diwajibkan memberi makanan (fidyah) hanya dianjurkan saja. 

Para ulama berbeda pendapat disebabkan perbedaan mereka membaca 

potongan ayat  َّٕٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛم (Dan wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankannya.…) yakni ada yang membaca potongan ayat tersebut menjadi 

لََّٕٕ  ٔعهٗ انزٍٚ ٚطَ   (Dan orang-orang yang memaksakan diri menjalaninya…) bagi 

fuqaha yang mewajibkan bacaan ayat tersebut yang tidak dapat dalam mushaf 

resmi, diriwayatkan melalui jalur ahad (perorangan) yang adil, maka mereka 

memasukkan orang yang lanjut usia kedalam kandungan ayat tersebut. Sedangkan 

bagi fuqaha yang tidak mewajibkan pemakaian bacaan tersebut, maka mereka 

mempersamakan hukum orang yang lanjut usia dengan hukum orang sakit terus 

menerus hingga meninggal dunia.
117
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Pendapat yang mengatakan wajib fidyah juga diperkuat dan ditegaskan 

sahabat Abdullah bin Abbas r.a.; 

دذثُا أدًذ تٍ عثذ هللا ٔكٛم أتٙ صخشج دذثُا انذغٍٛ تٍ عشفح دذثُا سٔح دذثُا صكشٚا تٍ 

أَّ عًع اتٍ عثاط ٚمشءْا )ٔعهٙ انزٍٚ ٚطٛمَّٕ فذٚح  إعذاق عٍ عًشٔ تٍ دُٚاس عٍ عطاء

غعاو يغكٍٛ( لال اتٍ عثاط نٛغد يغٕخح ْٕ انشٛخ انكثٛش ٔانًشءج انكثٛشج ال ٚغرطٛعاٌ أٌ 

ٚصٕيا فٛطعًا يكاٌ كم ٕٚو يغكُٛا
118

                                                                     

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Abdillah wakil Abi Sakhrah, 

menceritakan Hussain bin „Urfah, menceritakan Ruuh‟, menceritakan 

Zakaria bin Ishaq daripada Umar bin Dinnar daripada Attha‟ 

sesungguhnya aku mendengar Ibnu Abbas mambaca ayat “ Dan wajib 

atas orang-orang yang berat mengerjakan nya (jika mereka tidak puasa) 

membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” Maka beliau 

berkata: “Ayat tersebut tidaklah dihapus hukumnya, namun berlaku untuk 

pria dan wanita yang lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpusa 

pada bulan Ramadhan. Keduanya wajib membayar fidyah kepada 

seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya (tidak berpuasa).” 

 

Imam Abu Hanifah mengatakan bagi orang yang lanjut usia baik laki-laki 

maupun perempuan yang jika berpuasa dengan segala kemampuan mereka, tetapi 

mendapatkan masyaqqah syadidah (sangat melelahkan), tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar fidyah maka cukup dengan memohon ampun 

kepada Allah SWT dan meminta maaf atas mengurangi kewajibannya dalam 

menunaikan hak Allah. Karena keadaan seperti tersebut tidaklah dibebankan 
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hukum padanya.
119

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah (2) 

ayat; 286: 

            … 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya...”( Q.S. al-Baqarah; 286). 

 

2. Sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. 

Seseorang yang tidak mampu berpuasa disebabkan terjangkit jenis 

penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka wajib baginya membayar 

fidyah. Muhammad al-Adawi dalam Da‟watu Rasul mengatakan; “Masuk 

kedalam golongan yang demikian hukumnya, orang yang berpenyakit maidahnya 

(maag), penyakit yang menyebabkan dia tidak dapat menahan rasa lapar”. 

Demikian juga bagi orang yang dioprasi lambungnya (maidahnya), yang 

menyebabkan lambungnya menjadi kecil, sehingga tidak bisa makan terlalu 

banyak dan sebentar-sebentar harus makan karena sangat lapar, beliau juga 

mengatakan; “Hendaklah ia memberi fidyah saja.”
120

 

Adapun dalil hadits yang digunakan berkenaan orang sakit yang tiada 

harapan untuk sembuh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu 

Abbas r.a, beliau menjelaskan:  
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أخثشَا يذًذ تٍ إعًاعٛم تٍ إتشاْٛى لال دذثُا ٚضٚذ لال أَثأَا ٔسلاء عٍ عًش تٍ دُٚاس عٍ 

عطاء عٍ إتٍ عثاط فٙ لٕنّ عضٔجم )ٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛمَّٕ فذٚح غعاو يغكٍٛ( ٚطٛمَّٕ ٚكهفَّٕ 

ش نّ ٔأٌ فذٚح غعاو يغكٍٛ ٔادذ )فًٍ ذطٕع خٛشا( غعاو يغكٍٛ آخش نٛغد تًُغٕخح )فٕٓ خٛ

ذصٕيٕا خٛش نكى( ال ٚشخص فٙ ْزا إال نهزٖ ال ٚطٛك انصٛاو أٔ يشٚط ال ٚشفٗ.
121

                                                                                                          

Artinya: “Dikhabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Ibrahim 

berkata; menceritakan kepada kami dari Yazid dia berkata; telah 

menyampaikan kepada kami Warqa‟ daripada Umar bin Dinar daripada 

Atha‟ dari Ibnu Abbas r.a., tentang Firman Allah „Azza wa Jalla,  ٗٔعه(
 ayat tersebut memberi pengertian bahawa orang انزٍٚ ٚطٛمَّٕ فذٚح غعاو يغكٍٛ(

yang tidak mampu berpuasa, maka ia dibolehkan menebusnya dengan 

fidyah (memberi makan satu orang miskin) dan siapa mampu memberikan 

lebih dari satu orang, maka hal itu lebih baik baginya. Sebenarnya ayat 

tersebut tidaklah dimansukhkan oleh ayat sesudahnya, tetapi tidakalah 

diberi keringanan dalam ayat tersebut (untuk membayar fidyah), kecuali 

untuk orang yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang sulit diharapkan 

kesembuhannya”. 

 

Bagi orang yang memiliki penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, 

atau jika melakukan puasa maka penyakitnya bertambah parah, dan tidak mampu 

membayar fidyah, maka ia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban berpuasa lagi 

serta Allah akan memaafkannya. Diantara dalil al-Qur‟an yang diguna pakai 

adalah, Qs. al-Hajj (22) ayat; 78: 

             …  

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan…”( Q.S. al-Hajj; 78). 
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Bahkan sebagian fuqaha‟ berpendapat jika puasa akan menyebabkan 

seseorang yang sakit dalam bahaya, maka puasa itu menjadi haram. Orang yang 

sakit itu wajib berbuka untuk menjaga keselamatan dirinya.
122

 Allah berfirman 

dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 195: 

             … 

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan…”( Q.S. al-Baqarah; 195). 

 

3. Pekerja berat yang tidak mempunyai sumber rezki lain kecuali dari 

pekerjan itu. 

Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, pekerja berat (pekerja kasar) 

ialah buruh yang bekerja dengan tenaga fisik; kuli.
123

 Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahawa yang dimaksud dengan pekerja berat adalah setiap pekerjaan 

yang memerlukan upaya dengan beban fisik yang tinggi selama bekerja, untuk 

menghasilkan suatu bentuk, baik berupa barang maupun jasa. 

Jumhur fuqaha‟ menetapkan bagi pekerja berat untuk melaksaknakan 

sahur dan berniat untuk berpuasa, bahkan ada yang berpendapat wajib berniat 

puasa, kemudian jika merasakan sangat haus dan lapar yang mengkhawatirkan 
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timbulnya mudharat, maka harus berbuka.
124

 Allah berfirman dalam Qs. an-Nissa 

(4) ayat; 29: 

                       

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”( Q.S. an-Nissa; 29). 

 

Menurut Muhammad al-Adawi dalam Da‟watur Rasul, disamakan dengan 

pekerja berat adalah masinis kereta api yang terpaksa berdiri di sepanjang hari 

dan tidak sanggup menahan lapar dan haus dimusim panas yang bersangatan. Jika 

menyuruh mereka meninggalkan pekerjaan berat tersebut dan memutuskannya 

berpuasa, tiadalah sepadan dengan kemudahan agama. Karena itu Allah 

menerima dari orang sedemikian berat pekerjaannya, fidyah saja, tidak dibebani 

dengan puasa qadha‟. Dalam hal ini jika orang tersebut bersikeras untuk 

berpuasa, agama juga tidak melarang. Agama tidak mengharuskan untuk berpuasa 

hanya membolehkan saja. Allah maha mengetahui, apakah orang tersebut 

meninggalkan puasa dan memberi fidyah, karena tidak melepaskan diri dari beban 

kewajiban puasa, ataukah karena mencari ridha Allah dan karena hendak 

memelihara hidup dengan kemaslahatan.
125
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Dengan demikian, yang dijadikan tolak ukur satu pekerjaan berat adalah 

dilihat dari seberapa besar tenaga fisik yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. 

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, beliau meng-kategorikan pekerjaan berat 

menurut sifatnya menjadi dua golongan; 

a) Pekerja berat yang kontinyu (terus-menerus), yaitu para pekerja berat 

yang sehari-harinya hanya kerja dan kerja keras, sehingga mereka 

tidak memiliki waktu luang untuk melakukan qadha‟,  sebagai 

gantinya mereka wajib membayar fidyah. Mereka disamakan dengan 

orang dibolehkan meninggalkan puasa karena usia lanjut. 

b) Pekerja berat yang sifatnya temporer (sewaktu-waktu), yaitu golongan 

masyarakat yang masih memiliki kesempatan atau luang waktu untuk 

melaksaknakan qadha‟ sebagaimana penderita sakit yang diharapkan 

kesembuhannya.
126

 

4. Wanita hamil dan menyusui. 

Para ulama sepakat wanita hamil dan menyusui diperbolehkan baginya 

untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan jika ia tidak mampu untuk berpuasa, baik 

ketidakmampuan itu karena faktor dirinya atau karena kekhawatiran terhadap 

janin atau anaknya. Hal tersebut atas pertimbangan dokter, jika ia tetap berpuasa 

akan menimbulkan bahaya bagi diri atu jiwanya dan akan mengancam 
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keselamatan janin serta jiwa anaknya. Namun apabila ia mampu berpuasa, maka 

tetap baginya memenuhi kewajiban puasa karena puasa lebih baik. Sebagaimana 

firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184: 

                 

Artinya: “Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. 

al-Baqarah; 184). 

Sedangkan pada permasalahan hukum yang berlaku bagi wanita hamil dan 

menyusui jika tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka menjadi perbedaan 

pandangan di kalangan para ulama dalam beberapa pendapat. Secara rinci 

permasalahan terseut akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya yang menjadi 

topik utama. 

F. Jenis Kadar Fidyah 

Dalam menentukan ukuran fidyah terdapat perbedaan para ulama. Imam 

al-Syafi‟i dan Imam Malik menetapkan bahawa ukuran fidyah yang harus dibayar 

kepada setiap satu orang miskin sesuai dengan hari yang tidak berpuasa adalah 

satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud (1 mud = 6 ons.) Nabi Muhammad 

SAW
127

 yaitu telapak tangan yang ditengadahkan keatas untuk menampung 

makanan, mirip dengan orang yang berdo‟a. Dalil yang diguna pakai pendapat 

Imam al-Syafi‟i dan Imam Malik adalah berdasarkan hadits nabi SAW:   
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دذثُا أتٕ صانخ األصثٓاَٙ دذثُا أتٕ يغعٕد دذثُا عثذ هللا تٍ صانخ عٍ يعأٚح تٍ صانخ عٍ 

تٍ يٕعٗ عٍ عطاء عٍ أتٙ ْشٚشج لال: يٍ أدسكّ انكثش فهى ٚغرطع  أتا دًضج دذثٓى عٍ عهًٛاٌ

أٌ ٚصٕو سيعاٌ فعهّٛ نكم ٕٚو يذ يٍ لًخ.
128

                                                 

Artinya; “Menceritakan Abu Solih al-Ashbahani, menceritakan Abu 

Mas‟ud, menceritakan Abdillah bin Solih, daripada Mu‟awiyah bin Solih, 

daripada Aba Hamzah di sampaikan dari Sulaiman bin Musa, dari Atha‟ 

dari Abi Hurairah berkata; “Barang siapa telah sangat tua dan tidak 

sanggup berpuasa Ramadhan hendaklah memberi makan satu mud 

gandum untuk satu hari.” 

Adapun menurut Abu Hanifah, ukuran fidyah adalah satu sha‟ (1 sha‟= 4 

mud.) kurma kering atau ½ sha‟ kacang-kacangan.
129

 Diantara dalil yang 

digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad 

SAW: 

نعٛف دذثُا عثذ انشصاق أخثشَا انثٕس٘ عٍ دذثُا أدًذ تٍ عثذ هللا انٕكٛم دذثُا إعذاق تٍ ا

يُصٕس عٍ يجاْذ عٍ إتٍ عثاط لشأ )ٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛمَّٕ( ثى ٚمٕل انشٛخ انكثٛش انزٖ ال 

ٚغرطع انصٛاو فٛفطش ٔٚطعى عٍ كم ٕٚو يغكُٛا َصف صاع يٍ خُطح.
130

                         

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Abdillah al-Wakil, menceritakan 

Ishaq bin ad-Dhaifi, menceritakan Abdul al-Razak, di khabarkan keada 

kami al-Tsauri, daripada Mansur, dari Mujahid, ketika Ibnu Abbas 

membaca )َّٕٔعهٗ انزٍٚ ٚطٛم( kemudian ia mengatakan: “ Maksud ayat 

tersebut ialah orang yang tua renta, dan tidak sanggup melakukan puasa 

Ramadhan, maka hendaklah ia berbuka dan memberi makan setiap hari 

yang ia tidak puasa kepada seorang miskin sebanyak ½ sha‟ kurma atau 

tepung.” 
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Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ukuran fidyah yang wajib 

dikeluarkan pada setiap hari yang ditinggalkan karena tidak berpuasa adalah satu 

mud tepung atau dua mud kurma dan gandum.
131

 

G. Waktu Dan Cara Pembayaran Fidyah 

Bagi orang yang wajib membayar fidyah karena uzur Syar‟i, dapat 

membayarnya pada hari keika ia tidak melaksanakan puasa, setelah terbit fajar 

dan tidak dianjurkan selain waktu tersebut.
132

  Hal ini berarti pembayaran fidyah 

tersebut dibayar secara langsung. Didalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas 

bin Malik, Pembayaran fidyah juga boleh dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, 

sebagaimana yang pernah dilakukannya ketika beliau telah tua dan tidak mampu 

lagi untuk berpuasa. 

دذثُا أدًذ تٍ عثذ هللا ٔكٛم أتٙ صخشج دذثُا إتٍ عشفح دذثُا سٔح دذثُا عًشاٌ تٍ دذٚش عٍ 

ا فصُع جُفح يٍ ثشد ٔدعا ثالثٍٛ يغكُٛا إٔٚب عٍ أَظ تٍ يانك أَّ ظعف عٍ انصٕو عاي

فأشثعٓى.
133

                                                            

Artinya:“Menceritakan Ahmad bin Abdillah Wakil Abi Sakhrah, 

menceritakan Ibnu Ur‟fah, menceritakan Ruuh‟, menceritakan Um‟raan 

bin Hudair, daripada Ayyub, daripada Anas bin Malik r.a. ; ia 

mengatakan, bahwa ia tidak mampu berpuasa pada suatu tahun (selama 

sebulan), lalu ia membuat suatu benjana tsarid (roti yang diremuk dan 

direndam dalam kuah), kemudian ia mengundang sebanyak 30 orang 

miskin, sehingga roti tersebut mengenyangkan mereka.” 
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Adapun yang tidak diperbolehkan adalah pembayaran fidyah dilakukan 

sebelum bulan Ramadhan. Sebagai contoh: Ada seorang yang sakit, dan tidak 

dapat diharapkan kesembuhannya, kemudian ketika bulan Syaa‟ban tiba dia sudah 

terlebih dahulu membayar fidyah, maka hal itu tidak diperbolehkan, seharusnya 

dia menunggu bulan Ramadhan masuk, barulah ia diperbolehkan membayar 

fidyah tersebut. Inti pembayaran fidyah nya adalah menggantikan puasa karena 

uzur Syar‟i dengan memberi makan satu orang miskin. 

Diantara tatacara pembayarannya dapat di terapkan dengan dua cara: 

Pertama, memasak atau membuat makanan kemudian memanggil orang miskin, 

dengan sama jumlah hari yang ditinggalkannya selama bulan Ramadhan tersebut. 

Kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak, 

lebih sempurna jika diberikan sesuatu yang dapat dijadikan lauk pauk. 

Pemberian fidyah ini dapat dilakukan secara sekaligus, misalnya 

membayar fidyah untuk 30 hari disalurkan kepada 30 orang miskin, atau juga 

dapat diberikan satu orang miskin saja. 

H. Hikmah  Fidyah 

Syariat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-nya, membawa hikmah 

yang besar untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Fidyah 

merupakan bagian dari rukhsah yang mengandung beberapa hikmah, diantaranya 

ialah: 
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1. Keberadaan fidyah menunjukkan bahawa, dalam keadaan bagaimanapun 

seseorang muslim hendaklah tetap mengerjakan sebuah perintah dari Allah, 

dengan demikian, seseorang muslim itu berarti tidak tergolong kepada orang 

yang melalaikan perintah agama walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, 

karena tujuan Allah mencitakan manusia adalah untuk mengabdikan diri 

kepadanya. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam Qs. adz-Zariyaat 

(51) ayat; 56: 

                

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.”( Q.S. adz-Zariyaat; 56). 

 

2. Fidyah menunjukan ajaran agama islam yang dibebankan kepada manusia 

selalu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan orang yang 

mengerjakannya dengan tidak membebaninya pada suatu yang diluar 

kemampuannya.
134

 Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah 

(2) ayat; 286: 

            … 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya...”( Q.S. al-Baqarah; 286). 
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3. Fidyah merupakan sebuah altenatif yang berbentuk kasih sayang Allah 

kepada manusia  dalam ranah pengabdian kepada-nya. Allah SWT yang maha 

bijaksakna sebagai Syar‟i tidaklah menjadikan suatu al-haraj (kesukaran) 

terhadap hamba-hamba-nya dalam agama melainkan sebagai rasa kasih 

sayang dan rahmat-nya. Dengan demikian syari‟at yang diturunkan Allah 

menjadi sempurna, sehingga kehidupan beragama, bermutu, dan teratur. 

4. Keberadaan fidyah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kesulitan 

dalam menjalankan kewajiban berpuasa. Allah sebagai Syar‟i sentiasa 

memperhatikan aspek kemampuan manusia dan memberikan kemudahan 

ketika dalam kondisi kesulitan serta memperhatikan sisi kemanusiaan manusia 

dalam menjalankan suatu kewajiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


