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Waktu Puasa Bagi Yang Malam dan Siang Tak Jelas

ِﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞَّﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡَﻥِ اﻠﺮَّﺡِﻳﻢ

 وﻌﻠﻰ آﻠﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤﻦ اﺘﺒﻊ ﻫداﻪ وﺒﻌﺪ، واﻠﺼﻠاﺔ واﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ،اﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Barakallahu fiikum, saudaraku...

PERTANYAAN: Bagaimana orang yang berpuasa di negeri yang waktu
siang dan malamnya sempit atau tidak jelas?
JAWAB:
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan:

ٌ ﺃَﻥَّ ﻡَﻥْ ﻙَاﻦَ ﻑِﻱ ﺏَﻝَﺩٍ ﻑِﻱْﻩِ ﻝَﻱْﻝٌ ﻭَﻥَﻩَاﺮ:َ»ﻭَﺥُﻟﺎَﺹَﺓُ ﻡَﺍ ﺱَﺏَﻕ
ِﻱَﺕَﻉَاﻖَﺏَاﻦِ ﻑِﻱ ﺃَﺭْﺏَﻉِ ﻭَﻉِﺵْﺭِﻱْﻥَ ﺱَاﻊَﺓً ﻝَﺯِﻡَﻩُ ﺹِﻱَاﻢُ اﻠﻦَّﻩَاﺮ
 ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْ ﻱَﺵُﻕَّ ﻉَﻝَﻳﻪِ ﻡَﺵَﻕَّﺓً ﻍَﻱْﺭ ﻡُﺡْﺕَﻡَﻝَﺓٍ ﻱُﺥْﺵَﻯ،َﻭَﺇِﻥْ ﻁَاﻞ
ِ ﺃَﻭْ ﺡُﺩُوﺚِ ﻡَﺭَﺽٍ ﻑَﻝَﻩُ اﻠﻒِﻁْﺭَ ﻭَﺕَأﺦِﻱْﺭ اﻠﺺَّﻱَاﻢ،ُﻡِﻧﻪَﺍ اﻠﺾَّﺭَﺭ
َ ﻭَﺃَﻡّﺍ ﻡَﻥ ﻙَاﻦَ ﻑِﻱ ﺏَﻝَﺩٍ ﻟﺎ.ﺇِﻝَﻯ ﺯَﻡَﻥٍ ﻱَﻗﺺِﺭُ ﻑِﻱْﻩِ اﻠﻦَّﻩَاﺮ
ًﻱَﺕَﻉَاﻖَﺏُ ﻑِﻱْﻩِ اﻠﻞَّﻱْﻝُ ﻭَاﻠﻦَّﻩَاﺮُ ﻑِﻱ ﺃَﺭْﺏَﻉِ ﻭَﻉِﺵْﺭِﻳﻦَ ﺱَاﻊَﺓ
 ﻭَﺇِﻡَّﺍ، ﺇِﻡَّﺍ ﺏِاﻠﺖَّﺱَاﻮِﻱ:ِﻑَﺇِﻥَّﻩُ ﻱُﻕَﺩِّﺭُ اﻠﻞَّﻱْﻝَ ﻭَاﻠﻦَّﻩَاﺮَ ﻑِﻳﻪ
 ﻭَﺇِﻡَّﺍ ﺏِﺡَﺱْﺏِ ﻡُﺩَّﺕِﻩِﻡَﺍ،ﺏِﺡَﺱْﺏِ ﻡُﺩَّﺕِﻩِﻡَﺍ ﻑِﻱ ﻡَﻙَّﺓَ ﻭَاﻠﻢَﺩِﻱْﻥِﺓ
.«ِﻑِﻱ ﺃَﻕْﺭَﺏِ ﺏَﻝَﺩٍ ﻉَﻝَﻯ اﻠﺦِﻟﺎَﻑِ اﻠﺲَّاﺐِﻕ

"Dan ringkasan dari apa yang telah lewat adalah: bahwa barang siapa di negeri yang terdapat
padanya malam dan siang yang saling bergantian dalam waktu 24 jam, maka wajib baginya
untuk berpuasa pada siang hari walaupun panjang siangnya, kecuali kalau hal tersebut
memberatkan dirinya yang ia tidak mampu untuk melakukan puasa serta dikhawatirkan akan
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terjadi padanya dhoror (gangguan) atau tambah akan terjangkit penyakit, maka boleh baginya
untuk berbuka serta mengakhirkan puasa sampai pada waktu yang pendek waktu siangnya
(beberapa tahun akan berganti waktu siangnya menjadi pendek).

Adapun kalau dia berada di negeri yang tidak ada pergantian padanya siang dan malam dalam
24 jam, maka hendaknya ia mentaqdir waktu malam dan siangnya; entah dengan
menggunakan cara menyamaratakan waktunya, atau sesuai dengan waktu Mekkah dan
Madinah, atau dengan menggunakan waktu siang malam di tempat (negeri muslim) yang paling
terdekat dengan negeri tersebut berlandaskan dengan ikhtilaf pada permasalahan
sebelumnya." (lihat "Majmu Fatawa wa Rosa'il Ibnu Utsaimin" (19/310))

FAWAID YANG BISA DIAMBIL :
- Bagi daerah yang masih jelas pergantian siang dan malamnya maka hukum asal
penduduk daerah itu harus berpuasa penuh kecuali apabila dikhawatirkan mendapat mudhorot
bagi kesehatan maka boleh baginya untuk berbuka serta mengakhirkan puasa sampai pada
waktu yang pendek waktu siangnya (beberapa tahun akan berganti waktu siangnya menjadi
pendek).
- Bila pergantian siang dan malam TIDAK JELAS maka boleh mengambil waktu dari
negeri muslim yang terdekat ataupun waktu di mekkah.
- Keindahan dan Kemudahan Islam itu meliputi segala hal bahkan tentang puasa bagi
warga di Kutub utara/selatan.
- Dianjurkan nya orang yang tinggal di negara kafir (mayoritas penduduknya kafir) untuk
hijrah ke negara muslim (mayoritas penduduk nya muslim) berdasarkan hadits, Sesungguhnya
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :
َﺃَﻥَﺍ ﺏَﺭِﻳءٌ ﻡِﻥْ ﻙُﻝِّ ﻡُﺱْﻝِﻡٍ ﻱُﻕِﻳﻢُ ﺏَﻱْﻥَ ﺃَﻅْﻩُﺭِ اﻞْﻡُﺵْﺭِﻙِﻳﻦ

"Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal (merasa nyaman mukim) di tengah-tengah
orang-orang musyrik. " SHOHIH (HR. Abu Dawud no. 2645, at Tirmidzi no.1604,
Ath-Thabarani dalam al Mu'jamul-Kabiir no. 2264, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam
Irwaaul-Ghaliil no.1207)
.

- Kalau tinggal di negeri kafir tidak boleh, maka demikian juga safar ke negara kafir,
sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah :.
ﺣﻜﻢ اﻠﺴﻔﺮ إﻠﻰ ﺑﻠاﺪ اﻠﻜﻔﺮ
Hukum Safar ke Negara Kafir (mayoritas penduduknya kafir) :

2/5

WAKTU PUASA BAGI YANG MALAM DAN SIANG TAK JELAS
Written by Abu Kayyisa
Monday, 29 June 2015 12:27 - Last Updated Monday, 29 June 2015 13:12

ﻓﻨﻘوﻞ  :اﻠﺴﻔﺮ إﻠﻰ ﺑﻠاﺪ اﻠﻜﻔاﺮ ﻟﺎ ﻳﺠوﺰ إﻠﺎ ﺑﺜﻠاﺜﺔ ﺷروﻂ:

Maka kami katakan: safar/bepergian ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali dengan tiga
syarat:

اﻠﺸرﻂ اﻠأوﻞ :أﻦ ﻳﻜوﻦ ﻋﻨﺪ اﻠإﻨﺴاﻦ ﻋﻠﻢ ﻳدﻔﻊ ﺑﻪ اﻠﺸﺒﻬاﺖ.
: Orang yang hendak safar mempunyai ilmu sebagai benteng untuk menolak

Pertama
syubhat.

اﻠﺸرﻂ اﻠﺜاﻨﻲ :أﻦ ﻳﻜوﻦ ﻋﻨدﻪ دﻴﻦ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻠﺸﻬواﺖ.
: Orang yang hendak safar mempunyai agama untuk menjaganya dari syahwat.

Kedua

اﻠﺸرﻂ اﻠﺜاﻠﺚ :أﻦ ﻳﻜوﻦ ﻣﺤﺘاﺠﺎً إﻠﻰ ذﻠﻚ.

ﻓإﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻫذﻪ اﻠﺸروﻂ ﻓإﻨﻪ ﻟﺎ ﻳﺠوﺰ اﻠﺴﻔﺮ إﻠﻰ ﺑﻠاﺪ اﻠﻜﻔاﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻠﻚ ﻣﻦ اﻠﻔﺘﻨﺔ أﻮ ﺧوﻒ
اﻠﻔﺘﻨﺔ وﻔﻴﻪ إﻀاﻌﺔ اﻠﻤاﻞ ﻟأﻦ اﻠإﻨﺴاﻦ ﻳﻨﻔﻖ أﻤواﻠﺎً ﻛﺜﻴرﺔ ﻓﻲ ﻫذﻪ اﻠأﺴﻔاﺮ.

أﻤﺎ إذﺎ دﻌﺖ اﻠﺤاﺠﺔ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻟﻌﻠاﺞ أﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻢ ﻟﺎ ﻳوﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻠدﻪ وﻜاﻦ ﻋﻨدﻪ ﻋﻠﻢ ودﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ وﺼﻔﻨﺎ ﻓﻬذﺎ ﻟﺎ ﺑأﺲ ﺑﻪ .وأﻤﺎ اﻠﺴﻔﺮ ﻟﻠﺴﻴاﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠاﺪ اﻠﻜﻔاﺮ ﻓﻬذﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤاﺠﺔ وﺒإﻤﻜاﻨﻪ
أﻦ ﻳذﻬﺐ إﻠﻰ ﺑﻠاﺪ إﺴﻠاﻤﻴﺔ ﻳﺤاﻔﻆ أﻬﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌاﺌﺮ اﻠإﺴﻠاﻢ
: Safarnya karena kebutuhan.
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Apabila tidak sempurna syarat-syarat ini, maka tidak diperbolehkan safar ke negeri kafir, karena
di dalamnya terdapat fitnah, menghambur-hamburkan harta, dan sudah dimaklumi bahwa orang
yang safar ke negeri kafir akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Adapun apabila memang ada kebutuhan, seperti berobat, atau belajar ilmu yang tidak didapati
di negerinya, dan orang yang akan safar ini mempunyai ilmu dan agama; maka hal itu tidak
mengapa.

Akan tetapi, apabila safarnya ke negeri kafir hanya untuk tamasya atau melancong, maka hal
ini bukanlah sebuah kebutuhan, karena dia masih bisa untuk tamasya ke negeri muslim yang
penduduknya masih menjaga syi'ar-syi'ar Islam. (Syarah Tsalaatsatil-Ushul hal. 131-134 oleh
Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, cet. Daar ats-Tsuraya lin Nasyr 1424 H )

، َ ﺃَﺵْﻩَﺩُ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْﺕ،َﺱُﺏْﺡَاﻦَﻙَ اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻭَﺏِﺡَﻡْﺩِﻙ
َﺃَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُﻙَ ﻭَﺃَﺕُوﺐُ ﺇِﻝَﻱْﻙ

Wallaahu a'lam bishshawwaab.
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Abu Kayyisa,

Dubai UAE - Siang menderap Pencakar Langit Dubai, Kamis, 12 Ramadhan 1436 H/29 Juni
2015.
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