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BAB III 

TINJAUAN UMUM HUKUM PUASA RAJAB 

 

A. Pengertian Puasa Rajab 

Puasa Rajab adalah sebuah istilah yang terdiri atas dua kata, yaitu kata 

puasa dan  rajab. Dalam bahasa arab istilah  puasa disebut dengan istilah  صوم 

yang berarti menahan.
63

 Namun, Ia juga bisa berarti tidak berbicara atau 

menahan diri dari berbicara yang berlebihan.
64

 Menurut istilah sebagaimana 

dijelaskan oleh Ibnu Manzhur  puasa adalah meninggalkan makan dan minum, 

nikah, dan berbicara.
65

 Sedangkan definisi puasa yang lebih lengkap adalah 

aktivitas ibadah mahdhoh
66

 yang dilakukan dengan cara menahan diri dari 

semua yang membatalkan puasa mulai dari waktu shubuh hingga waktu 

maghrib. Sedangkan Rajab sendiri adalah nama bulan dalam kalender Islam 

sebelum bulan Sya’ban dan setelah bulan Jumadil Akhir. Ia sama dengan 

bulan Romadhon yang berkedudukan sebagai nama-nama bulan dalam 

kalender Islam.
67

 

Secara terminologi puasa rajab adalah aktivitas puasa yang dilakukan 

pada bulan rajab, baik secara penuh satu bulan, satu hari saja dalam sebulan, 

atau beberapa hari saja dalam sebulan. Definisi ini mengacu pada makna 
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umum puasa rajab, terlepas dari apakah boleh atau tidak melaksanakan puasa 

rajab tersebut. 

Jadi pengertian puasa rajab itu sendiri
68

 adalah puasa yang 

dilaksanakan pada bulan rajab. Bulan rajab yang merupakan salah satu bulan 

haram, artinya yang dimuliakan dimana di bulan ini rosullah saw menerima 

perintah sholat lima waktu dalam peristiwa is’ra mi’raj pada tanggal 27 rajab 

atau bulan 7 dalam penanggalan hijriah. Dalam tradisi islam dikenal ada 4 

bulan haram, ketiganya secara berurutan adalah Dzulqa’dah, Dzulhijjah, 

Muharram dan satu bulan itu sendiri yaitu rajab.  

 

B. Pendapat Ulama dan hukum tentang Puasa Rajab 

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum 

melaksanakan puasa Rajab. Perbedaan itu mengerucut pada dua pendapat di 

antara dua Mazhab, yaitu Mazhab Syafi’i dan Mazhab Imam Ahmad 

(Hambaly). Untuk itu kita bisa melacak ke dalam  referensi utama ke masing-

masing Mazhab mengenai hukum puasa Rajab. Dalam mazhab syafie kita bisa 

melihat pendapat Imam Al-Nawawi , Sedangkan dalam mazhab hambaly kita 

biasa melihat pendapat imam Ibnu Taimiyyah. 

Untuk mengetahui hukum puasa Rajab yang berbeda antara Imam Al-

Nawawi dengan Imam Ibnu Taimiyyah kita dapat melihatnya di dalam kitab 

yang mereka tulis iaitu kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab karya Imam 

Al-Nawawi dan kitab Majmu’ Fatawa karya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah.  
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Didalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab karya Imam Al-

Nawawi dijelaskan bahawa 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,  Bahkan termasuk yang  paling utama 

adalah puasa di bulan Rajab.
69

 Dengan demikian kita bisa memahami bahwa 

hukum  puasa Rajab menurut imam Al-Nawawi adalah Sunnah. 

Berbeda dengan Imam Al-Nawawi , Menurut Imam Ibnu Taimiyyah di 

dalam kitabnya Majmu’ Fatawa dijelaskan melaksanakan puasa Rajab tidak 

ada tuntunannya daripada Nabi dan para sahabat.
70

 Dengan demikian menurut 

Ibnu Taimiyyah puasa Rajab bukan Sunnah. 

Menurut Mahzab Hanafi, puasa razab dikatagorikan sebagai salah satu 

puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini masuk dalam kitab alfatawa al 

hindiyah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada beberapa puasa sunnah antara 

lain muharam, razab,sahban dan assura. Madzhab Hanafi Yang disukai dari 

puasa-puasa ada beberapa macam, yang pertama adalah puasa Al Muharram, 

kedua puasa Rajab dan ke tiga adalah puasa Sya’ban dan puasa Asyura’ (Al 

Fatawa Al Hindiyah, 1/202) 

Posisi madzhab Hanafi cukup jelas, bahwasannya mereka menyatakan 

bahwa puasa di bulan Rajab secara mutlak adalah perkara yang disukai. 

Sebagaimana jika seorang bernadzar untuk berpuasa penuh di bulan 

Rajab, maka ia wajib berpuasa sebulan penuh dengan berpatokan pada 

hilalnya. (Syarh Fath Al Qadir, 2/391) 
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Menurut mahzab Hambali dalam kitab al mughni karya ibnu udama 

menjelaskan secara perinsip berpuasa dalam rajab hukumnya boleh selama 

tidak dilakukan secara sebulan dan berturut-turut jika hanya berpuasa rajab 

sebulan penuh tanpa berpuasa dibulan lainnya hukumnya makruh. Al Buhuti 

menyatakan bahwa mengkhususkan puasa di bulan Rajab hukumya makruh. 

Namun Al Buhuti melanjutkan,”Dan hilang kemakruhan dengan berbuka 

meskipun hanya sehari, atau berpuasa pada bulan lain di tahun itu.” (Kasyf Al 

Qina’, hal. 1003) 

Hal yang sama disampaikan Ibnu Rajab Al Hanbali, bahwa 

kemakruhan puasa di bulan Rajab hilang dengan tidak berpuasa penuh di 

bulan Rajab atau berpuasa penuh dengan menambah puasa sebulan di bulan 

lainnya di tahun itu. Sedangkan Imam Ahmad menyatakan tidak berpuasa 

Rajab secara penuh kecuali bagi yang berpuasa terus-menerus. (Lathaif Al 

Ma’arif, hal. 230) 

Dengan demikian, madzhab Hanbali hanya memandang makruh bagi 

yang mengkhususkan Rajab untuk berpuasa sebulan penuh, namun ketika hal 

itu dilakukan tidak penuh di bulan itu, atau berpuasa penuh namun dengan 

berpuasa sebulan di bulan lain maka hilanglah unsur kemakruhan. 

Menurut Mazhab Maliki pula Al Lakhmi menyatakan bahwa bulan-

bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadhan adalah tiga, yakni 

Al Muharram, Rajab dan Sya’ban. (Al Mawahib Al Jalil, hal. 319) 

Ad Dardir menyatatakan bahwasannya disunnahkan puasa bulan Al 

Muharram, Rajab dan Sya’ban, demikian juga di empat bulan haram yang 
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dimana paling utama adalah Al Muharram kemudian Rajab lalu Dzulqa’dah 

dan Dzulhijjah. (Syarh Ad Dardir ‘ala Khalil, 1/513) 

Dengan demikian, Madzhab Al Maliki berndapat mengenai 

kesunnahan puasa di bulan Rajab secara mutlak, meski dengan sebulan penuh. 

Jika seseorang berpuasa rajab,berpuasalah dan berbukalah agar tidak 

berpuasa sebulan penuh.bahkan dalam kitab al insaf al mirdawi mahzab 

hambali menjelaskan bahwa puasa razab merupakan puasa yang dianjurkan 

(sunat),selain puasa sakban. Bisa disimpulkan bahwa semua madzhab di atas 

sepakat mengenai dibolehkannya puasa bulan Rajab secara tidak penuh. 

Khilaf yang terjadi adalah berpuasa penuh di bulan Rajab tanpa disertai 

dengan puasa lainnya. Dan khilaf yang terjadi berkisar antara hukum sunnah 

dengan makruh, bukan haram. 

 

C. Hikmah Puasa 

Puasa sangat banyak hikmah dan efeknya (pengaruhnya) bagi orang-

orang yang melaksanakannya, baik dipandang sebagai ubudiah maupun 

sebagai latihan. Secara ringkas dapatlah dirumuskan hikmah puasa sebagai 

berikut:  

1. Tazkiyat al-Nafsi (membersihkan jiwa), yaitu dengan jalan mematuhi 

perintah-perintah-Nya, menjauhi segala laranganlarangan-Nya, dan 

melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah SWT 

semata.  
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2. Puasa disamping menyehatkan badan sebagaimana yang telah deteliti oleh 

dokter spesialis, juga memenangkan aspek kejiwaan atas aspek materiil 

yang ada dalam diri manusia.  

3. Puasa mendidik iradah (kemauan), mengendalikan hawa nafsu, 

membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. 

4. Puasa dapat menurunkan daya seksual. 

5. Dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah. 

6. Puasa mengingatkan orang-orang yang kaya akan penderitaan dan 

kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. 

7. Dapat menghantarkan manusia menjadi insan bertakwa.
71

  

 Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, hikmah puasa itu telah 

diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu menjadi orang yang takwa dan menjadi 

tangga yang menyampaikan kita kepada derajat muttaqin. Jadi Allah SWT 

memfardlukan puasa kepada kita agar:  

1. Untuk menanamkan rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin, kepada 

anak yatim dan kepada orang melarat hidupnya.  

2. Untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Perlu diketahui 

bahwa puasa itu suatu amalan Allah SWT yang berat dan sukar. Maka 

apabila kita dapat memelihara amanah Allah SWT dengan sempurna 

terdidiklah kita untuk memelihara segala amanah yang sempurna yang 

dipertaruhkan kepada kita.  
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3. Untuk menyuburkan dalam jiwa manusia kekuatan menderita, bila 

terpaksa menderita dan untuk menguatkan iradah atau kehendak manusia 

dan untuk meneguhkan keinginan dan kemauan.
72

 

Selain itu, antara hikmah lain puasa adalah :  

1. Mendapatkan ridho allah swt
73

 

Nabi saw bersabda: barang siapa ibadah puasa rajab dengan niat yang 

ikhlas maka ia mendapat keridhoan dari allah yang sangat besar. 

2. Mendapatkan pahala atau ibadah selama lima tahun 

Nabi saw bersabda:barang siapa berpuasa dibulan rajab maka akan 

mendapatkan pahala seperti mendapatkan ibadah lima tahun 

3. Mendapatkan kemuliaan allah swt 

4. Mendapatkan pahala 900 tahun berpuasa 

5. Mendapatkan mustajab doa  

6. Dititip pintu neraka 

7. Mendapat ampunan dosa yang diperbuat 

.    
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