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Bab 28 Puasa Romadhon karena Mengharap 

 Ganjaran dari Allah Termasuk Keimanan 

Penjelasan : 

Puasa secara bahasa adalah “������” menahan sesuatu, seperti firman 

Allah � : 
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“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku 

tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini." (QS. Maryam (19) : 26). 

Adapun secara istilah : “Beribadah kepada Allah � dengan menahan diri dari 

hal-hal yang membatalkannya dari mulai terbitnya fajar sampai 

tenggelamnya matahari”. Demikian penjelasan dari Imam Muhammad bin Al 

Utsaimin dalam syaroh Bulughul Marom kitab puasa.  

Al ‘Alamah Al Bahuutiy berkata dalam Roudhul Murobi’ (hal. 187) : 

“diwajibkan puasa Romadhon pada tahun 2 H, Ibnu Hajar berkata dalam 

“Syaroh Al Arba’iin”, pada bulan Sya’ban. Rosulullah � berpuasa sepanjang 

hidupnya sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan kesepakatan ulama”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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HaHaHaHadits nodits nodits nodits no. . . . 38383838    

“Haddatsanaa Ibnu Salaam ia berkata, akhbaronaa Muhammad bin Fudhoil ia berkata, 

haddatsanaa Yahya Bin Sa’id dari Abu Salamah dari Abu Huroiroh � ia berkata, Rosulullah 

� bersabda : “Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Romadhon karena keimanan dan 

mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Muhammad bin Salaam telah berlalu pada hadits no. 20 



 

2. Nama : Abu Abdur Rokhman Muhammad bin Fudhoil  

 Kelahiran : Wafat tahun 295 H  

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Zur’ah menilai, ia shoduq termasuk 

ulama. Imam Abu Hatim menilainya, Syaikh. Imam 

Nasa’I menilainya, Laisa bihi ba’sun. Imam Abu Dawud 

menilainya, ia seorang Syiah, bahkan Imam Ibnu Hibban 

menilainya, ia ghuluw dalam syiahnya. 

 Hubungan antar : Yahya bin Sa’id  adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Yahya bin Sa’id Al Anshori pada hadits no. 1 

4. Abu Salamah pada hadits no. 4 

5. Abu Huroiroh � pada hadits no. 9  

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Kedudukan Sanad : 

Disini terdapat rowi Muhammad bin Fudhoil yang lebih tepat penilaian 

kepadanya adalah “Shoduq” sebagaimana yang ditulis oleh Al Hafidz didalam 

“At Taqriib”. Kemudian ia juga seorang Ahlu bid’ah (Syiah) dan telah berlalu 

keterangan tentang rowi yang seperti ini sebelumnya. 

Hadits ini memiliki penguat dari jalan dari Sufyan dari Zuhri dari Abu 

Salamah dari Abu Huroiroh � dari Nabi �, riwayatnya ditakhrij oleh Imam 

Bukhori (no. 2014), Imam Abu Dawud (no. 1374) dan Imam Nasa’I (no. 

2215). Jalan lain dari Imam Muslim (no. 1817) dari Zuhair bin Harb dari 

Muadz bin Hisyam dari Bapaknya dari Yahya bin Abi Katsiir dari Abu 

Salamah dari Abu Huroiroh � dari Nabi �.  

 

Penjelasan Hadits : 

Perincian masalah puasa romadhon Insya Allah � pada babnya. 

 

 

perowi 


