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BAB IV 

ANALISA FIQH MUQARAN ANTARA IMAM AL-NAWAWI DENGAN 

IMAM IBNU TAIMIYYAH MENGENAI HUKUM PUASA BULAN RAJAB 

 

Dalam bab 4 ini penulis akan menganalisa pendapat antara Imam Al-

Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum puasa bulan Rajab dan 

perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Al-Nawawi dengan Imam Ibnu 

Taimiyyah mengenai hukum puasa Rajab. Analisa yang penulis lakukan 

menggunakan kaedah-kaedah dalam Fiqh Muqarran iaitu: 

1. Mengemukakan pendapat dan perbedaan pendapat yang terjadi diantara para 

ulama’ 

2. Menganalisa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama’ yang saling berbeda 

pendapat untuk memperkuat pendapatnya 

3. Menganalisa sebab-sebab para ulama’ berbeda pendapat  

4. Menganalisa Munaqasyah Al-Adillah diantara para ulama’ yang saling 

berbeda pendapat dalam satu masalah Fiqh 

5. Menentukan hasil analisa dengan cara memilih antara Tarjih, Jam’u’ 

Wattaufiq dan Tasuqut Dalalain. 

Kelima kaedah diatas telah lazim digunakan oleh para Ulama’ dalam 

mengulas perbedaan pendapat yang terjadi pada para Fuqaha’ selama ini. Kita 

bisa melihat bagaimana Ulama’ seperti Ibnu Rusyd, Syeikh Abdullah Al-Jaziri, 

Syeikh Wahbah Al-Zuhaili dan Ulama’ lainnya mengurai Fiqh Perbandingan 

seperti cara diatas didalam kitab-kitab fiqh perbandingan mereka. Contohnya 

seperti kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibnu Rusyd, Kitab Al-Fiqhu Ala 

Almazahib Al- Arba’ah karya Imam Abdurrahman Al-Jaziri dan kitab Al-Fiqhu 

Al-Islam Wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Az-Zuhaili. 
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A.  Pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai 

hukum puasa Rajab 

 Pendapat kedua imam tersebut adalah seperti berikut :  

1. Imam Al-Nawawi  

Di dalam Kitab Al-Majmu’ Syarah Al- Muhazzab Imam Al-Nawawi 

mnenerangkan bahawa berpuasa secara khusus didalam  bulan Rajab 

tergolong sebagai sunnah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-

Nawawi , Asy-Syafie sebagai berikut, 

َوِىي ُذو اْلَقْعَدِة َقاَل َأْصَحابُ َنا : َوِمْن الصَّْوِم اْلُمْسَتَحبِّ َصْوُم اْْلَْشُهِر اْلَحَرَم , 
ِة َواْلُمَحرَُّم َورََجٌب , َوأْفَضُلَها اْلُمَحرَّمُ  .َوُذو اْلِحجَّ

74
   

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” 

 

Ungkapan Imam Al-Nawawi yang berbunyi قال أصحاتٌا (telah 

berpendapat mazhab kami) menandakan bahawa pendapat mengenai hukum 

puasa rajab adalah pendapat secara umum mazhab syafie yang dipegang dan 

diikuti oleh Imam Al-Nawawi sendiri sebagaimana telah ia tulis kan didalam 

kitabnya Al-Majmu’. Dalam kajian bahasa arab istilah اصحاب  adalah bentuk 

plural dari kata صحة  yang berarti  teman sepemikiran.
75

  Namun, Makna 

Ashab apabila disebut didalam literatur Mazhab Syafie bermakna Mazhab atau 

Mazhab Syafie. 
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Setelah itu Imam Al-Nawawi melanjutkan ungkapannya dengan 

kalimat وهي الصىم الوستحة صىم األشهر الحرم yang berarti diantara puasa-puasa 

yang dianjurkan untuk melaksanakanya adalah puasa pada bulan-bulan 

Haram. Ungkapan ini adalah ungkapan yang umum, kalimatnya umum dan 

bersifat umum, untuk memahaminya harus memperhatikan kalimat 

selanjutnya. Dalam kalimat selanjutnya Imam Al-Nawawi menyebut 

.ززوأفضلها المحرم , وىي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب   

Artinya:“Iaitu bulan Dzulqa’dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, dan lebih   

afdhol dari semuanya itu adalah berpuasa di bulan Muharram.” 

 

Ungkapan Imam Al-Nawawi diatas merupakan kalimat khusus yang 

menjelaskan kalimat umum sebelumnya. Bahwa, sebelumnya berpuasa pada 

bulan-bulan Haram sangat dianjurkan kemudian Imam Al-Nawawi 

menyambung ungkapannya dengan penjelasan bahwa yang dimaksudkan 

dengan bulan-bulan Haram adalah bulan Dzulqa’dah, Dzul Hijjah, Muharram, 

Rajab.  Setelah itu, Ungkapan dari Imam Al-Nawawi ini diakhiri dengan 

sebuah kalimat penutup وأفضلها الوحرم ( yang lebih baik dari semua bulan-bulan 

Haram itu, Ialah bulan Muharram).  Maksud dari pernyataan Imam Nawawi 

ini ialah bahawa berpuasa dibulan Muharram  lebih dianjurkan dari semua 

bulan-bulan Haram yang lain. Namun tetap boleh dan dianjurkan berpuasa di 

bulan DzulQa’dah , Zulhijjah, Muharram dan Rajab sebagaimana diterangkan 

pada awal ungkapan Imam Al-Nawawi di atas. Didalam Kitab  Al Minhaj 

Syarh Shahih Muslim  juga menerangkan bahawa tiada larangan berpuasa 

pada bulan Rajab. Imam Al-Nawawi menerangkan didalam kitab beliau :  
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َوَلْم يَ ْثُبت ِفي َصْوم رََجب نَ ْهٌي َوََل َنْدٌب ِلَعْيِنِو ، َوَلِكنَّ َأْصَل الصَّْوِم َمْنُدوٌب ِإلَْيِو ، 
َوِفي ُسَنن أَِبي َداُوَد َأنَّ َرُسول اللَّو َصلَّى اللَّو َعَلْيِو َوَسلََّم نََدَب ِإَلى الصَّْوم ِمْن 

ُحُرم ، َورََجب َأَحدَىار الْ اْْلَْشهُ   . 
Artinya :“Tidak ada yang shahih tentang larangan berpuasa pada bulan Rajab, 

dan tidak shahih pula mengkhususkan puasa pada bulan tersebut, 

tetapi pada dasarnya berpuasa memang hal yang disunahkan. 

Terdapat dalam Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam menganjurkan berpuasa pada asyhurul 

hurum (bulan-bulan haram), dan Rajab termasuk asyhurul hurum.
76

 

 

Ungkapan Imam Al-Nawawi yang berbunyi ولن يثثت ( tidak ada yang 

shahih ) menunjukkan bahawa tiada bukti atau larangan yang mutlak untuk 

melarang dari berpuasa di bulan Rajab. Akan tetapi, Imam Al-Nawawi juga 

mengatakan bahawa tiada yang mengkhususkan puasa dalam bulan tersebut 

berdasarkan kata وال ًدب لعيٌه  yang membawa maksud tiada yang 

mengkhususkan untuk puasa pada bulan tersebut. Imam An- Nawawi juga 

mengatakan bahawa pada dasarnya berpuasa itu adalah suatu yang dianjurkan 

atau disunnahkan melalui kalimat هٌدوب yang bermaksud suatu perbuatan yang 

diberikan pahala jika dikerjakan, dan tidak diberikan hukuman jika 

ditinggalkan. هٌدوب ( Mandub ) secara bahasa berasal dari ًدب ( nadb) yang 

berarti anjuran dan ajakan. Secara istilah, Imam al-Haramain mengungkapkan 

bahwa al-Mandub adalah “suatu perbuatan yang diberikan pahala jika 

dikerjakan, dan tidak diberikan hukuman jika ditinggalkan”. Istilah lain yang 

sering dipakai untuk menunjukkan makna ini adalah as-sunnah, an-nafilah, 

dan al-mustahab.Oleh demikian perbuatan puasa itu sendiri mendapat pahala 
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puasa Sunnah berdasarkan ungkapan Imam Al-Nawawi tersebut. Selain itu, 

dalam riwayat sunan Abu Daud, sabda Rasulullah  

 iaitu menganjurkan puasa pada bulan bulan ًدب الى الصىم - . هي األشهر الحرم 

haram menguatkan lagi hujjah bahawasanya puasa dalam bulan haram itu 

adalah Sunnah.  

 Ungkapan Imam Al-Nawawi didalam kitab Al-Majmu’ dan Kitab Al- 

Minhaj tersebut memberikan pemahaman bahwa melaksanakan puasa bulan 

Rajab boleh bahkan mustahab dan juga tiada larangan berpuasa pada bulan 

Rajab kerana bulan Rajab itu tergolong dalam bulan bulan Haram. Dengan 

demikian ia termasuk sebagai puasa Sunnah dan dianjurkan .  

1. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah : 

 

Di dalam kitab Majmu’ Fatawa Karya Sheikhul  Islam Ibnu Taimiyyah 

dijelaskan dan diterangkan  mengenai hukum melaksanakan puasa dibulan 

Rajab. Menurut Ibnu Taimiyyah, mengkhususkan diri berpuasa pada bulan 

Rajab tidak mempunyai tuntunan ataupun contoh dari Nabi dan para sahabat. 

Hal ini, bisa kita lihat dalam ungkapan seperti berikut 

ْعِتكاَف فَ َلْم يُِرْد ِفيو َعِن  اما َتْخِصيُص رََجٍب و َشْعَباَن َجِميًعا بِالصَّْوِم ، او اَْلِ
.النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَليو َوَسلَُّم َشْيٌء ، َوََل َعِن اصحابو

77
 

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

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

sahabat.” 

 

Ungkapan Ibnu Taimiyyah yang berbunyi  اها  تخصيص رجة و شعثاى جويعا

 Adapun mengkhususkan bulan Rajab dan Syaaban dengan ibadah) تالصىم، 
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puasa) mempunyai penjelasan bahwa mengkhususkan diri berpuasa apabila 

bertemu dengan bulan Rajab dan Syaaban.  

Sedangkan ungkapan Ibnu Taimiyyah yang berbunyi  

 او اَلعتكاف فلم يرد فيو عن النبي صلى  اهلل عليو وسلم شيء ، وَل عن
 .اصحابو

Artinya: “ Atau melaksanakan iktikaf didalam bulan Rajab dan Syaaban 

tidak ada tuntunan maupun contoh dari nabi dan para sahabat.”  

 

Mempunyai maksud selain mengkhususkan diri berpuasa juga tidak 

diperkenankan mengkhususkan kegiatan iktikaf didalam masjid apabila 

bertemu dengan bulan Rajab dan Syaaban. Hal ini disebabkan karena tidak 

ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya maksudnya ialah Nabi dan para 

sahabat tidak pernah melakukan ibadah khusus seperti puasa dan iktikaf 

didalam masjid pada bulan Rajab dan Syaaban tersebut.  

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah juga menjelaskan : 

موضوعة َل يعتمد أىل وأما صوم رجب بخصوصو فأحاديثو كلها ضعيفة بل 
العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها 

 78من الموضوعات المكذوبات

Artinya :“Adapun puasa Rajab secara khusus, maka seluruh haditsnya lemah, 

bahkan palsu, tidak ada seorang ahli ilmu pun yang berpegang 

dengannya, dan bukan pula termasuk kategori lemah yang boleh 

diriwayatkan dalam fadhail (keutamaan beramal), bahkan 

seluruhnya termasuk hadits palsu lagi dusta.” 

 

 Didalam ungkapan Imam Ibnu Taimiyyah iaitu ضعيفة asal kata 

dari  ضعيف yang membawa maksud kepada dhoif iaitu secara bahasa adalah 
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kebalikan dari kuat yaitu lemah.Bahkan Imam Ibnu Taimiyyah juga 

mengatakan hadits yang mendukung puasa Rajab itu موضوع iaitu palsu,  

 

 Imam Ibnu Taimiyyah juga menekankan bahawa tiada ahli ilmu atau 

ulama’ yang lain mengamalkan amalan puasa Rajab tersebut berdasarkan 

ungkapannya : 

على شيء منها  َل يعتمد أىل العلم    

 

Artinya : “tidak ada seorang ahli ilmu pun yang berpegang dengannya.” 

 

Dan akhir kata Imam Ibnu Taimiyyah menguatkan lagi ungkapannya 

dengan mengatakan ianya sesuatu yang palsu dan dusta iaitu :  

وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات 
 المكذوبات

Artinya : “bukan pula termasuk kategori lemah yang boleh diriwayatkan 

dalam fadhail (keutamaan beramal), bahkan seluruhnya termasuk 

hadits palsu lagi dusta.” 

 

Menerangkan bahawa amalan tersebut adalah sesuatu yang palsu dan 

dusta dan tidak boleh beramal dengannya. 

 

B. Dalil yang digunakan oleh Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah  

Adapun dalil yang digunakan oleh kedua Imam adalah sebagaimana berikut: 

1.  Dalil Imam Al-Nawawi : 

Menurut Imam Al-Nawawi hukum puasa Rajab adalah sunnah yang 

sangat dianjurkan,  
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Dalil yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat Imam Al-Nawawi 

adalah sebuah riwayat dalam Sunan Abu-Daud yang bercerita tentang seorang 

sahabat dari suku Al-Bahili. Teks lengkap hadisnya adalah seperti berikut:  

ِليِل عَ  اٌد َعْن َسِعيٍد اْلُجَرْيِريِّ َعْن أَِبي السَّ ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِإْسَمِعيَل َحدَّ ْن َحدَّ
َها أَنَُّو أََتى َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ثُمَّ  ُمِجيَبَة اْلَباِىِليَِّة َعْن أَبِيَها َأْو َعمِّ

َرْت َحالُُو َوَىْيَئُتُو فَ َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّو َأَما تَ ْعرِفُِني  اْنطََلَق َفأَتَاُه بَ ْعَد َسَنٍة َوَقْد تَ غَي َّ
َرَك َوَقْد ُكْنَت َقاَل وَ  َمْن أَْنَت َقاَل أَنَا اْلَباِىِليُّ الَِّذي ِجْئُتَك َعاَم اْْلَوَِّل َقاَل َفَما َغي َّ

َحَسَن اْلَهْيَئِة َقاَل َما َأَكْلُت َطَعاًما ِإَلَّ بَِلْيٍل ُمْنُذ َفارَقْ ُتَك فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى 
ْبَت نَ ْفَسَك ثُمَّ َقاَل ُصْم َشْهَر الصَّْبِر َويَ ْوًما ِمْن ُكلِّ َشْهٍر اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِلَم َعذَّ 

ًة َقاَل ُصْم يَ ْوَمْيِن َقاَل ِزْدِني َقاَل ُصْم َثََلثََة أَيَّاٍم َقاَل زِْدِني  َقاَل ِزْدِني َفِإنَّ ِبي قُ وَّ
ُصْم ِمْن اْلُحُرِم َواتْ ُرْك َوَقاَل  َقاَل ُصْم ِمْن اْلُحُرِم َواتْ ُرْك ُصْم ِمْن اْلُحُرِم َواتْ ُركْ 

َها ثُمَّ َأْرَسَلوَ   .اه ابو داودرو  79.بَِأَصابِِعِو الثَََّلثَِة َفَضمَّ

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, Telah 

menceritakan kepada kami Hammad dari Sa'id Al Jurairi, dari Abu 

As Salil dari Mujibah Al Bahili, dari ayahnya atau pamannya 

bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

kemudian pergi, kemudian ia datang kepada beliau setelah satu 

tahun, dan keadaan serta penampilannya telah berubah. Kemudian 

ia berkata; wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Beliau 

berkata: "Siapa kamu?" Ia berkata; saya adalah Al Bahili yang telah 

datang kepada engkau pada tahun pertama. Beliau berkata: 

"Apakah yang telah mengubahmu? Dahulu penampilanmu baik." Ia 

berkata; saya tidak makan kecuali pada malam hari semenjak saya 

berpisah dengan engkau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Kenapa engkau menyiksa dirimu?" kemudian 

beliau berkata: "Berpuasalah pada bulan yang penuh kesabaran 

(Bulan Ramadhan), dan satu hari setiap bulan." Ia berkata; 

tambahkan untukku, karena sesungguhnya saya kuat. Beliau 

berkata: "Berpuasalah dua hari!" Ia berkata; tambahkan untukku! 

Beliau berkata: "Berpuasalah tiga hari!" Ia berkata; tambahkan 

untukku! Beliau berkata: "Berpuasalah sebagian dari bulan haram 
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(Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Al Muharram)." Beliau 

mengatakannya dengan memberi isyarat menggunakan ketiga jari-

jarinya, beliau menggenggamnya kemudian membukanya.” 

(Riwayat Abu Daud Nomor 2073-Lidwa). 

 

Bila kita melihat isi kandungan hadis tersebut Nabi menyuruh seorang  

sahabat dari suku al-Bahili berpuasa sebahagian dalam bulan bulan Haram 

dan meninggalkan puasa disebagian yang lain. Karena berpuasa bagi laki laki 

tersebut memberatkan fisiknya. Namun bagi orang orang yang tidak 

memberatkan berpuasa pada satu bulan penuh adalah keutamaan. Hal ini 

sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Nawawi dalam  kitab Al-Majmu’ 

ketika membahas tentang puasa pada bulan Haram. Demikian pula disebutkan 

oleh Imam Abu Daud secara global dalam kitab Sunan Abu Daud. 

Bila ditinjau dari sisi kualitas hadis, status hadis yang mendukung 

pendapat Imam Al-Nawawi ini terbagi pada dua pendapat, ada yang 

mengatakan dhoif dan sebagian lagi mengatakan sohih. 

Didalam Silisilah Dhoifah Imam Nashiruddin Al-Albani mengatakan 

bahwa hadis Mujibah Al-Bahili ini termasuk hadis dho’if
80

. Namun menurut 

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan bebarapa 

Ulama’ hadis yang lain, mengatakan bahwa sanad  hadis tersebut Jayyid,
81

 

dengan demikian maka boleh diamalkan. 
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2. Dalil Imam Ibnu Taimiyyah  

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah  puasa bulan Rajab secara khusus 

tidak boleh dilakukan kerana tiada tuntunannya dari nabi dan sahabat 

sebagaimana yang  dijelaskan didalam kitabnya Majmu’ Fatawa. 

Maksudnya ialah pada dasarnya ibadah itu merupakan ritual khusus 

yang berasal dari tuhan melalui nabinya. Kemudian nabi Allah tersebut 

menyampaikan kepada umatnya. Lalu umatnya melaksanakan  ibadah 

tersebut. Manusia tidak dapat membuat buat amal ibadah tanpa ada contoh 

atau  tuntunan dari nabi Muhammad S.A.W dan para sahabatnya.  Nabi 

Muhammad  menjelaskan dalam hadisnya: 

ٍد َعْن َعاِئَشٍة  ثَ َنا يَ ْعُقوُب َحَدثَِنا إبراىيم ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِيو َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ
َها َقاَلْت : َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَليو و ُسلًَّم ) ِمْن  ِفي  ثُ َأْحدُ َرِضَي اهلُل َعن ْ

 (   رواه البخاري في الكتاب الصلح 82.َأْمرِنَا َىَذا َما لَْيَس ِفيو فَ ُهَو َردّ 

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Yaakub, telah bercerita kepada kami 

Sa’d dari bapaknya dari Kosim bin Muhammad dari Aisyah R.A dia 

berkata bahwa Rasulullah pernah berkata: Siapa yang membuat hal 

baru dalam masalah agama ini, tidak ada contohnya dari kami maka 

ia tertolak. “Riwayat Imam Bukhari.
” 83

 (Riwayat Bukhori nomor 

2550 dalam Maktabah Syamilah). 

 

Hadis tersebut adalah dalil yang melarang setiap muslim untuk 

membuat buat amal ibadah tanpa didasari contoh dari Rasulullah. Hadis 

diatas sekaligus juga menjadi dasar atas kaedah yang dipakai oleh Imam Ibnu 

Taimiyyah tersebut. 
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C. Analisa Fiqh Muqaranah Antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu 

Taimiyyah 

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama’ khususnya antara 

Imam Al-Nawawi , Asy Syafie dengan Imam Ibnu Taimiyyah Al-Hambaly 

mengenai Hukum Puasa Di Bulan Rajab. Maka dari itu penulis akan 

menjelaskan selanjutnya analisa Fiqh Muqarran atas perbedaan  pendapat yang 

terjadi antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai Hukum 

Puasa Bulan Rajab.  

Analisa yang penulis lakukan menurut kaedah kaedah Fiqh 

Muqarran
84

 iaitu menganalisa dalil-dalil yang digunakan oleh kedua Imam, 

menganalisa sebab-sebab perbedaan pendapat, menganalisa Munaqasyah Al-

Adillah
85

, kemudian menarik kesimpulan hukum dari perbedaan pendapat 

tersebut. 

Kesimpulan yang penulis ambil merupakan hasil analisa atas 

perbedaan  pendapat antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah 

tentang Hukum Puasa Rajab, Hasil analisa tersebut diambil secara bertahap 

dari kaedah-kaedah Fiqh Muqarran. Hasil analisa bisa berbentuk tarjih iaitu 

memilih pendapat yang paling rajih dari kedua pendapat tersebut. Tapi bisa 
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juga berbentuk Jam’u Wattaufiq iaitu mengabung dan mengkompromikan 

kedua pendapat yang berbeda. Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyyah, 

Puasa Rajab tidak memiliki tuntutan baik dari Nabi sendiri atau para Sahabat. 

Pendapat  mereka berdua adalah hasil analisa mendalam atas teks-teks 

agama atau  hasil ijtihad yang biasa disebut dengan istilah fatwa. Fatwa 

mereka tersebut kemudian ditulis kedalam sebuah kitab fatwa atau kitab Fiqh. 

Setelah mengetahui pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu 

Taimiyyah tentang hukum puasa Rajab dan dalil-dalilnya selanjutnya penulis 

akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat 

mengenai hukum puasa Rajab antara Imam  Al-Nawawi dan Imam Ibnu 

Taimiyyah.  

Perbedaan pendapat yang terjadi diantara Imam Al-Nawawi dengan 

Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum  puasa Rajab disebabkan oleh ada 

atau tidaknya dalil yang menjadi dasar bolehnya puasa Rajab secara khusus 

sebagaimana puasa pada bulan Ramadhan. 

Menurut Imam Al-Nawawi berpuasa secara khusus pada bulan Rajab 

sangat dianjurkan, karena terdapat beberapa dalil yang menaungi argumen 

Imam Al-Nawawi tersebut. Didalam kitab Al-Muhazzab, Imam Al-Nawawi 

menjelaskan bahwa dalil khusus mengenai puasa di bulan Haram adalah 

sebuah riwayat dalam sunan Abu Daud yang bercerita tentang laki-laki dari 

suku Bahili bertanya kepada nabi tentang puasanya dibulan-bulan haram. 

Menurut Ibnu Khuzaimah  kualitas hadis riwayat Abu Daud  tersebut adalah 

sahih. Selain itu juga terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang 
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keutamaan puasa Rajab secara khusus seperti hadis lain riwayat Abu Daud  

berikut ini: 

ثَ َنا ُعْثَماُن  ثَ َنا ِعيَسى َحدَّ ثَ َنا ِإبْ َراِىيُم ْبُن ُموَسى َحدَّ َقاَل  -َحِكيٍم  اْبنَ يَ ْعِنى  -َحدَّ
-َرُسوَل اللَِّو  َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن ُجبَ ْيٍر َعْن ِصَياِم رََجَب فَ َقاَل َأْخبَ َرِنى اْبُن َعبَّاٍس َأنَّ 

َكاَن َيُصوُم َحتَّى نَ ُقوَل ََل يُ ْفِطُر َويُ ْفِطُر َحتَّى نَ ُقوَل ََل   -صلى اهلل عليو وسلم
 .اه ابو داودرو  .َيُصومُ 

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa, telah diceritakan 

kepada kami Isa, telah menceritakan pada kami iaitu Ibnu Hakim dia 

berkata aku bertanya kepada Said bin Jubair tentang puasa bulan 

Rajab? Said menjawab, “ aku diberitahu Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah berpuasa sampai aku katakan  beliau tidak berbuka, dan 

beliau berbuka hingga aku katakan beliau tidak berpuasa.”
86

 

Riwayat Abu Daud.  

 

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah  berpuasa pada bulan Rajab secara 

khusus tidak diperbolehkan karena tiada tuntunan daripada nabi dan sahabat. . 

Bila kita cermati Imam Ibnu Taimiyyah berpendapatkan demikian bersandar 

dengan sebuah kaedah:  

ليُل َعَلى اَلمر  اَلصل ِفي اْلِعَباَدِة اْلَبَطََلِن َحتَّى يَ ُقوَم الدَّ
 

Artinya: “ Hukum asal ibadah  mahdah adalah batal sampai ada dalil yang 

memerintahkannya.”
87

 

 

Kaedah  ini menjelaskan tentang hukum asal ibadah  iaitu terlarang 

untuk melakukannya hingga datang atau ada dalil yang menyuruhnya.
88

  Ibnu 

Taimiyyah menyandarkan pendapatnya pada kaedah umum “ Hukum asal 

ibadah adalah haram.” Imam Ibnu Taimiyyah menganggap tidak ada dalil 
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khusus yang menjadi dasar bolehnya menlaksanakan puasa Rajab secara 

khusus. Ada banyak riwayat yang dhoif mengenai puasa di bulan Rajab.  

Dari uraian-uraian diatas dapat difahami bahawa sebab-sebab 

perbedaan pendapat antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyyah 

adalah dikarenakan sampai dan tidak sampainya hadis kepada Ulama’ serta 

perbedaan pendapat dalam menilai kualitas hadis yang menjadi dalil. Oleh 

karena itu, sekurang-kurangnya dua hal tersebutlah yang melatar belakangi 

perbedaan pendapat tentang puasa Rajab.  

Munaqasyah Al-Adillah adalah tahap terpenting selain analisa dalil 

yang dilakukan untuk membuat kesimpulan hukum atas perbedaan pendapat 

dalam Fiqh Muqarran. Munaqasyah Al-Adillah dilakukan dengan cara 

menganalisa perdebatan-perdebatan seputar dalil dalam suatu masalah fiqh.  

Imam Ibnu Taimiyyah berpendapat tidak ada tuntunan dari nabi dan 

para sahabat mengenai puasa Rajab secara khusus sepertimana puasa 

Ramadhan. Dengan demikian tidak ada dalil baik dari Al-Quran atau hadis 

nabi tentang anjuran untuk berpuasa di bulan Rajab. Oleh kerana itu tidak 

diperkenankan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Rajab sebagaimana 

kaedah yang pernah dikemukakan dan menjadi pegangan Ibnu Taimiyyah. 

Menurut Imam Al-Nawawi dalam  kitab Al-Majmu’ dan sebagian 

ulama’ seperti   terdapat beberapa dalil yang umum dan khusus dengan 

kualitas hadis yang bermacam macam yang menaungi kebolehan puasa 

dibulan Rajab sebagaimana hadis dari Abu Bakrah radhiallahu anhu dari 

Nabisallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
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َها َأْربَ َعٌة ُحُرٌم , َثَلٌث ُمتَ َوالَِياٌت : ُذو اْلَقْعَدِة  َنُة اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا , ِمن ْ  َوُذوالسَّ
ِة َواْلُمَحرَُّم , َورََجُب ُمَضَر الَِّذي بَ ْيَن ُجَماَدى َوَشْعَبانَ   اْلِحجَّ

Artinya: “Setahun itu ada dua belas bulan, diantaranya (ada) empat bulan 

Haram, tiga (bulan) berurutan, Dzulqaidah, Dzulhijjah dan 

Muharam serta Rajab Mudhar yang terdapat di antara (bulan) 

Jumadi Tsani dan Sya’ban.” (HR. Bukhari-Muslim) 

 

Imam Al-Qodhi Abu Ya’la menjelaskan bahwa sebab dinamakan 

bulan haram karena dua hal,  

Pertama: Karena pada bulan-bulan ini diharamkan berperang, kecuali 

musuh memulai (perang). 

Kedua: Sebagai bentuk penghormatan. Maksudnya jika ada yang 

melakukan perbuatan haram maka dosanya lebih berat dibandingkan pada 

bulan-bulan yang lain.
89

 

Sehingga dengan demikian menbatalkan kaedah yang digunakan oleh 

Imam Ibnu Taimiyyah tersebut karena ada dalil khusus yang menaungi amal 

ibadah puasa Rajab.  

Beberapa ulama pakar kritikus hadis menilai ada banyak riwayat-

riwayat yang Dhoif seputar puasa Rajab, Termasuk dalil yang disebut oleh 

Imam Al-Nawawi didalam kitabnya Al-Majmu’ iaitu hadis seorang laki-laki 

dari suku Bahili yang berdialog dengan nabi mengenai puasa di bulan Haram. 

Ditinjau dari segi kualitas hadis menurut Ulama’ hadis dalil yang 

digunakan oleh Imam Al-Nawawi dalam  memperkuat pendapatnya tergolong 

sebagai hadis dhoif menurut sebagian Ulama’. Syeikh Al-Abani  menilai hadis 

riwayat Abu Daud tentang laki-laki dari suku Bahili yang berdialog dengan 

nabi tentang berpuasa dibulan Haram adalah hadis Dhoif. Namun menurut 

                                                             
89

 Zaadul Maysir, tafsir surat At-Taubah ayat 36 



 55 

Ibnu Huzaimah hadis tersebut tergolong dengan hadis Sohih yang layak 

diamalkan.  

Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat dalam menilai 

kesohihan suatu hadis dimana sebagian Ulama’ menganggapnya Dhoif dan 

sebagian lagi menganggapnya Sohih. 

Meskipun seandainya hadis yang dipakai oleh Imam Al-Nawawi 

dianggap hadis Dhoif dan tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Masih ada 

beberapa hadis sohih yang mendukung kuat pernyataan imam Al-Nawawi 

tentang anjuran puasa di bulan Rajab iaitu hadis dari Utsman bin Hakim yang 

diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai berikut.  

ثَ َنا ِإبْ َراِىيُم ْبُن  ثَ َنا ُعْثَماُن َحدَّ ثَ َنا ِعيَسى َحدَّ  -يَ ْعِنى اْبَن َحِكيٍم  -ُموَسى َحدَّ
َقاَل َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن ُجبَ ْيٍر َعْن ِصَياِم رََجَب فَ َقاَل َأْخبَ َرِنى اْبُن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل 

ُر َحتَّى نَ ُقوَل َكاَن َيُصوُم َحتَّى نَ ُقوَل ََل يُ ْفِطُر َويُ ْفطِ   -صلى اهلل عليو وسلم-اللَِّو 
 .اه ابو داودرو   َلَ َيُصومُ 

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa, telah diceritakan 

kepada kami Isa, telah menceritakan pada kami iaitu Ibnu Hakim 

dia berkata aku bertanya kepada Said bin Jubair tentang puasa 

bulan Rajab? Said menjawab, “ aku diberitahu Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah berpuasa sampai aku katakan  beliau tidak berbuka, dan 

beliau berbuka hingga aku katakan beliau tidak berpuasa.”
90

 

(Riwayat Abu Daud).  

 

Hadis riwayat Abu Daud diatas dinilai Sohih oleh Syeikh Nasiruddin 

Al-Abani dan dimasukkan oleh beliau kedalam kitab Sohih Sunan Abu Daud 

yang beliau periksa. Dengan demikian terdapat dalil khusus yang sohih yang 

menaungi puasa Rajab. Sehingga memperkuat pendapat Imam Al-Nawawi 
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tentang bolehnya puasa di bulan Rajab dan membatalkan kaedah yang dipakai 

oleh Imam Ibnu Taimiyyah.  

Setelah menganalisa pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu 

Taimiyyah mengenai hukum  puasa Rajab, menganalisa dalil-dalil yang 

mereka gunakan, menganalisa sebab-sebab mereka berbeda pendapat, dan 

menganalisa Munaqasyah Al-Adillah sebagaimana ditetapkan didalam Fiqh 

Muqarran  maka penulis cenderung memilih pendapat Imam Al-Nawawi  

bahwa puasa Rajab boleh diamalkan dan dianjurkan untuk melaksanakannya 

karena pendapat Imam Al-Nawawi tersebut didukung oleh beberapa dalil yang 

umum dan  khusus dari hadis nabi S.A.W dengan kualitas hadis yang berbeda 

beda namun  tetap diperkuat hadis sohih sebagai dalil utama. Dengan kata 

lain, jika ada hadis Dhoif tentang puasa Rajab maka ia berfungsi sebagai 

Fadhail Amal puasa Rajab. 

Imam Asy-Syaukani menjelaskan adanya dalil-dalil baik yang umum 

maupun khusus, yang Sohih ataupun Dhoif tentang puasa dibulan-bulan 

Haram menunjukkan bahwa puasa pada bulan-bulan tersebut,
91

 disyariatkan. 

92
 

 

                                                             
91

 Bulan bulan Haram: Dzulqa’dah Zulhijjah Muharram dan Rajab  
92

 Allu Mubarak, dan  Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, Ringkasan Nailul Authar, Jilid 2, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 400. 


