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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT di dalam al-Qur‟an memerintahkan kita untuk melaksanakan 

puasa, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi: 

             

         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa.” 

Ayat tersebut berisi perintah untuk mengerjakan puasa wajib, yaitu puasa di 

bulan suci romadhon. 

Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, artinya menahan.
1
 Sedangkan 

menurut istilah artinya adalah kegiatan ibadah mahdhoh yang dilakukan dengan 

cara menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar 

sampai terbenamnya matahari. Puasa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.
2
 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili puasa atau shaum adalah menahan diri pada 

siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya sejak 

terbitnya fajar sampa terbenamnya matahari.
3
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Rukun-rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan 

puasa dan niat.
4
 Syarat-syarat puasa terdiri atas dua, yaitu syarat wajib dan syarat 

sah. Syarat-syarat wajib puasa yaitu, 

1. Muslim, dengan demikian orang yang bukan beragama Islam tidak wajib 

melaksanakan puasa. 

2. Baligh yang ditandai dengan keluarnya mani bagi laki-laki atau telah berumur 

sekurang-kurangnya 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan Haidh. 

3. Muqim bukan musafir.
5
 

4. Suci dari haidh dan nifas
6
  Para Imam empat mazhab bersepakat bahwa puasa 

(Ramadhan) hukumnya wajib atas setiap orang islam yang sudah baligh 

berakal, suci dari haid dan nifas.
7
 

5. Mampu.
8
 

Sedangkan syarat-syarat sah puasa, iaitu, 

1. Beragama Islam 

2. Mumayyiz 

3. Suci dari Haidh dan Nifas 

4. Tidak dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang. 

Ditinjau dari hukum melaksanakannya, puasa dapat dibezakan menjadi dua, 

iaitu puasa wajib dan puasa Tahowwu‟ atau puasa Sunnah.
9
 Puasa yang wajib 

dilaksanakan adalah puasa pada bulan Ramadhan, yaitu mengerjakan puasa di 
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bulan Ramadhan bagi setiap muslim.
10

. Adapun dasar yang diwajibkannya puasa 

bulan Ramadhan adalah ayat 138 dalam surah Al-Baqoroh di atas.
11

 Hadis Nabi, 

dan kesepakatan kaum Muslimin.
12

 

Disamping puasa yang wajib ada juga puasa-puasa Sunnah. Puasa Sunnah 

terdiri atas beberapa, yaitu: 

1. Puasa sehari dan tidak puasa sehari (Puasa Daud) 

2. Puasa 3 hari setiap bulan yakni pada tanggal 13,14 dan 15 (Ayammul Bidh) 

3. Puasa hari Senin dan Kamis pada setiap minggu 

4. Puasa 6 hari di bulan Syawal  

5. Puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah bagi selain jemaah Haji  

6. Puasa delapan hari sebelum hari Arafah pada bulan Zulhijjah bagi orang yang 

melaksanakan Haji. 

7. Puasa Tasu’a dan Asyura yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram.
13

 

Semua jenis puasa Sunnah yang penulis sebutkan diatas disepakati 

kesunnahan melaksanakanya, namun terdapat ikhtilaf di antara „ulama mengenai 

puasa di bulan rajab mengenai status hukumnya. Apakah termasuk Sunnah 

melaksanakannya atau tidak.  

Sebagian „ulama ada yang membenarkan dan ada juga yang tidak 

membenarkannya.  Menurut Ibnu Taimiyyah tidak ada contoh dari Nabi dan para 

sahabat mengenai puasa bulan Rajab, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya 

Majmu’ Fatawa sebagai berikut, 
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اما  تخصيص رجب و شعبان جميعا بالصوم، او االعتكاف فلم يرد فيه عن النبي 
 14.صلى  اهلل عليه وسلم شيء ، وال عن اصحابه

Artinya : “Adapun mengkhususkan bulan rejab, bulan syaaban dengan ibadah 

puasa atau iktikaf tidak ada contoh dari nabi Saw begitu pula dari 

sahabat.” 

 

Sedangkan menurut Imam Al-Nawawi , disunnahkan berpuasa dibulan 

haram iaitu Muharram, Rajab, Zulkaedah dan Zulhijjah. Beliau menjelaskan 

didalam kitabnya Al Majmu’ syarah Al Muhazzab sebagai berikut, 

قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم األشهر الحرم , وهي ذو القعدة وذو 
15وأفضلها المحرم , الحجة والمحرم ورجب

   

Artinya:  “Menurut mazhab kami  berkata, di antara puasa yang disunnahkan 

adalah puasa bulan-bulan haram, yaitu Dzul Qa‟dah, Dzul Hijjah, 

Muharram dan Rajab, dan yang paling utama adalah Muharram. Al-

Ruyani berkata dalam al-Bahr: “Yang paling utama adalah bulan 

Rajab” 

Dari kedua penjelasan diatas tampak terdapat dua perbedaan iaitu menurut 

Imam Al-Nawawi puasa rajab merupakan Sunnah manakala Imam Ibnu 

Taimiyyah menyatakan bahawa puasa rajab itu tidak ada tuntunan. 

Disebabkan pendapat dua Ulama‟ ini menyebab penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai hukum puasa Rajab dengan tajuk penelitian 

HUKUM PUASA RAJAB STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AL-

NAWAWI DENGAN IMAM IBNU TAIMIYYAH. 
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B. Batasan Masalah  

Pembahasan ini menfokuskan tentang hukum puasa Rajab yang 

membandingkan dan meneliti antara pendapat Imam Al-Nawawi dengan Imam 

Ibnu Taimiyyah 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai 

puasa bulan Rajab. 

2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu 

Taimiyyah mengenai hukum puasa Rajab  

3. Bagaimana analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Al-Nawawi dan 

Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum puasa bulan Rajab 

 

D. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat Imam Al-Nawawi dan 

Ibnu Taimiyyah mengenai hukum puasa di bulan Rajab. 

b. Untuk mengetahui dan memahami dalil dan dasar hukum yang digunakan 

masing-masing pihak dalam mendukung pendapat yang dikemukakan. 

c. Untuk mengetahui bagaimana analisa Fiqh Muqaran atas perbedaan 

pendapat yang terjadi antara Imam Al-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah 

tentang puasa Rajab. 

 



 6 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam 

terutamanya tentang hukum berpuasa di bulan Rajab. 

b. Sebagai sumbangan penulis kepada masyarakat dan para mahasiswa 

khususnya, kiranya tulisan ini dapat dijadikan perbandingan didalam fiqh 

terutama mengenai masalah puasa di bulan Rajab. 

c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana 

syariah (s.sy) Uin Suska Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang 

dilakukan dengan menggunakan metode library research, yaitu dengan 

mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini karena semua data bersifat sekunder. 

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama 

ialah kitab Al Majmu’ syarah Al Muhazzab karya Imam Al-Nawawi dan kitab 

Majmu’ Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyyah. Bahan hukum sekunder ialah 

buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti. 

Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa Arab dan al-Quran. Pendekatan 

yang penulis gunakan adalah penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-
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konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi dan Imam 

Ibnu Taimiyyah, seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan mazhab 

(fiqh muqaran), yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Al-Nawawi 

dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum puasa Rajab 

2. Sumber Data 

Seluruh data dikumpulkan dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan 

sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut 

diklasifikasikan kepada tiga bagian: 

a. Sumber primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan 

penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab 

Al-Majmu’ Syarah Al Muhazzab karya Imam Al-Nawawi dengan Kitab 

Majmu’ Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyyah. 

b. Sumber skunder, yaitu Kitab Fiqh ‘ala Madzahibil Al Arba'ah Al-Jaziri, 

Fiqhul Islam wa adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, serta buku-buku dan 

kitab lain yang berkenaan dengan penelitian ini. 

c. Sumber tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap 

yaitu, beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan 

berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan 

primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis menelaah literatur 

yang lain dan menglasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan 
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yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung atau tidak 

langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan 

demi menghasilkan karya ilmiah yang disususn secara sistematis. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang disajikan penulis menggunakan metode 

analisis data komperatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, 

kemudian membandingkan pendapat Imam Al-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah 

mengenai masalah yang dibahas baik dari segi hukum maupun dasar dalil 

yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan 

dasar kesimpulan dalam penelitian ini. 

5. Metode Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

a. Metode deskriftif yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang 

oleh Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum puasa bukan 

Rajab. 

b. Komparatif yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau 

kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut 

diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan 

pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat. 
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F.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis agar lebih terarah, maka penulis 

membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, metode penulisan, metode 

penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2 : Mengemukakan Biografi Imam Al-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah. 

Bab 3 : Membahas tentang tinjauan umum mengenai puasa Rajab. 

Bab 4 : Membahas tentang Perbedaan Pendapat antara Imam Al-Nawawi 

dengan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum puasa bulan Rajab. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 


