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Muqoddimah 

 

Termasuk rahmat Allah  ّعّزوجل kepada para hamba-Nya, Dia 

menjadikan amalan sunnah pada setiap jenis amalan wajib, 

seperti shalat, ada yang wajib ada yang sunnah, demikian 

pula puasa, shodaqoh, haji dan lain sebagainya. 

Ketahuilah wahai saudaraku seiman –semoga Allah 

merahmatimu- bahwa adanya amalan-amalan sunnah 

tersebut memiliki beberapa faedah bagi umat manusia: 

1. Menyempurnakan kekurangan pada amalan wajib, sebab 

bagaimanapun seorang telah berusaha agar ibadah 

wajibnya sempurna semaksimal mungkin namun tidak 

luput dari kekurangan. Di sinilah peran amalan sunnah 

untuk menutup lubang-lubang tersebut; 

2. Menambah pahala disebabkan bertambahnya amal 

shaleh; 

3. Menggapai kecintaan Allah  ّعّزوجل; 

4. Menambah keimanan seorang hamba;  

5. Menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan 

Robbnya; 

6. Merupakan medan untuk berlomba-lomba dalam 

ketaatan;  

7. Mendorong hamba dalam melakukan  amalan wajib, 

sebab sepertinya mustahil kalau ada seorang yang rajin 



mengamalkan perkara sunnah tetapi mengabaikan amal 

yang wajib; 

8. Pembuka amalan wajib; 

9. Penutup pintu bid‟ah dalam agama;  

10. Mencontoh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan para salaf shalih.1  

Diantara amalan sunnah tersebut adalah puasa syawwal. 

Berikut ini beberapa pembahasan tentang puasa Syawwal. 

Semoga bermanfaat. 

 

1. Disyari’atkannya Puasa Enam Hari 

Pada Bulan Syawwal 

 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadits, di 

antaranya hadits Abu Ayyub dan Tsauban berikut: 

 َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  َرُسْولُ  ْاألَْنَصارِيِّ  َأن   هنع هللا يضرأَي ُّْوَب  أِب  نْ عَ 

تبَ َعوُ  ثَُ  ْْ  الَدْىرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا َأ

Dari  Abu  Ayyub  al-Anshari هنع هللا يضر bahwasanya  Rasulullah 

 bersabda, “Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
1  Min Fawaid Syaikhina Sami Abu Muhammad atas kitab Ar-Raudh al-

Murbi‟ al-Bahuti, kitab puasa. 



berpuasa enam hari bulan Syawwal, maka dia seperti 

berpuasa satu tahun penuh.” (HR. Muslim 1164) 

 ت ةَ سِ  َصامَ  َمنْ : قَالَ  ن وُ   َ ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  َرُسْولِ  هللِا َعنْ  َرُسْولِ  َمْوَل  ثَ ْوََبنَ  أ َعنْ 

مٍ   أَْمثَاِِلَا َعَشرُ  فَ َلوُ  َِبْلََْسَنةِ  َجاءَ  َمنْ . الَسن ةِ  ََتَامَ  َكانَ  اْلِفْطرِ  بَ ْعدَ  َأَّي 

Dari Tsauban, maula Rasulullah هنع هللا يضر, bahwasanya  beliau 

 bersabda, “Barangsiapa berpuasa enam hari setelah ملسو هيلع هللا ىلص

hari raya Idul Fithri, maka seperti telah berpuasa setahun 

penuh. Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka 

baginya sepuluh lipatnya.”2 

Puasa enam hari bulan syawwal hukumnya sunnah, baik 

bagi kaum pria maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat 

mayoritas ahli ilmu seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

Ka‟b al-Akhbar, Sya‟bi, Thawus, Maimun bin Mihran, Abdullah 

bin Mubarok, Ahmad bin Hanbal dan Syafi‟i.3 

                                                           
2  Diriwayatkan Ibnu Majah 1715, ad-Darimi 1762, Nasa‟i dalam Sunan 

Kubra 2810, 2861, Ibnu Khuzaimah 2115, Ibnu Hibban 928, dan 

Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya 5/280, ath-Thobarani dalam 

Mu‟jamul Kabir 1451 dan Musnad Syamiyyin 485, ath-Thohawi dalam 

Musykil Atsar 1425, dan dishahihkan al-Albani dalam Irwa‟ul Ghalil 

4/107. 

3  Al-Mughni Ibnu Qudamah 4/438 dan Lathoiful Ma‟arif Ibnu Rojab hal. 

389. 



Imam Nawawi رمحو هللا berkata: “Dalam hadits ini terdapat 

dalil yang jelas bagi madzhab Syafi‟i, Ahmad, Dawud beserta 

ulama yang sependapat dengannya mengenai sunnahnya 

puasa enam hari bulan Syawwal.”4 

Ibnu Hubairah رمحو هللا berkata: “Mereka bersepakat tentang 

sunnahnya puasa enam hari Syawwal kecuali Abu Hanifah 

dan Malik yang mengatakan bahwa hal itu dibenci dan tidak 

disunnahkan”.5 

Alangkah bagusnya ucapan Al-Allamah al-Mubarakfuri  رمحو

 Pendapat yang menyatakan dibencinya puasa enam hari“ :هللا

Syawwal merupakan pendapat yang bathil dan bertentangan 

dengan hadits-hadits shahih. Oleh karena itu, mayoritas 

ulama Hanafiyah berpendapat tidak mengapa seorang 

berpuasa enam hari Syawwal tersebut. Ibnu Humam 

berkata:6 “Puasa enam hari Syawwal menurut Abu Hanifah 

dan Abu Yusuf makruh (dibenci) tetapi ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa”.7 

 

 

                                                           
4  Syarah Shahih Muslim 8/138. 

5  Al-Ifshoh 1/252. 

6  Fathul Qodir 2/349. 

7  Tuhfatul Ahwadzi 3/389. 



2. Keutamaan Puasa Enam Hari Syawwal. 

 

Yaitu dihitung seperti puasa setahun penuh, karena satu 

kebaikan berkelipatan sepuluh. Satu bulan 30 hari x 10 = 10 

bulan, dan enam hari 6 x 10 = 2 bulan. Jadi, jumlah 

seluruhnya 12 bulan = 1 tahun. Hal ini sangat jelas dalam 

riwayat Tsauban. 

Namun hal ini bukan berarti dibolehkan atau disunnahkan 

puasa dahr (setahun) sebagaimana anggapan sebagian 

kalangan, karena beberapa sebab: 

Pertama: Maksud perumpamaan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص di atas adalah 

sebagai anjuran dan penjelasan tentang keutamaannya, 

bukan untuk membolehkan puasa dahr (setahun) yang jelas 

hukumnya haram dan memberatkan diri, apalagi dalam 

setahun seorang akan berbenturan dengan hari-hari 

terlarang untuk puasa seperti hari raya dan hari tasyriq. 

Kedua: Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah melarang puasa dahr. Kalau demikian, 

lantas mungkinkah kemudian hal itu dinilai sebagai puasa 

yang dianjurkan?! 

Ketiga: Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Sebaik-baik puasa adalah puasa 

Dawud, beliau sehari puasa dan sehari berbuka”. Hadits ini 

sangat jelas sekali menunjukkan bahwa puasa Dawud lebih 



utama daripada puasa dahr sekalipun hal itu lebih banyak 

amalnya.8 

 

3. Beberapa Faedah Puasa Syawwal 

 

Membiasakan puasa setelah ramadhan memiliki beberapa 

faedah yang cukup banyak, diantaranya: 

1. Puasa enam hari Syawwal setelah ramadhan berarti 

meraih pahala puasa setahun penuh;  

2. Puasa Syawwal dan sya‟ban seperti shalat sunnah rawatib 

sebelum dan sesudah shalat fardhu, untuk sebagai 

penyempurna kekurangan yang terdapat dalam fardhu;  

3. Puasa Syawwal setelah ramadhan merupakan tanda 

bahwa Allah menerima puasa ramadhannya, sebab Allah 

apabila menerima amal seorang hamba maka Dia akan 

memberikan taufiq kepadanya untuk melakukan amalan 

shalih setelahnya;  

4. Puasa Syawwal merupakan ungkapan syukur setelah 

Allah mengampuni dosanya dengan puasa ramadhan;  

5. Puasa syawwal merupakan tanda keteguhannya dalam 

beramal shalih, karena amal shalih tidaklah terputus 

                                                           
8  Tahdzib Sunan 7/70-71 dan al-Manarul Munif hal. 39 Ibnu Qayyim. 



dengan selesainya ramadhan tetapi terus berlangusng 

selagi hamba masih hidup.9  

 

4. Haruskah Berturut-turut Setelah Idul Fithri?! 

 

Ash-Shon‟ani رمحو هللا berkata: “Ketahuilah bahwa pahala 

puasa ini bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa secara 

berpisah atau berturut-turut, dan bagi yang berpuasa 

langsung setelah hari raya atau di tengah-tengah bulan”.10 

An-Nawawi رمحو هللا berkata: “Afdhalnya, berpuasa enam hari 

berturut turut langsung setelah Idhul Fithri. Namun jika 

seseorang berpuasa Syawwal tersebut dengan tidak 

berturut-turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, dia masih 

mendapatkan keutamaan puasa Syawwal, berdasarkan 

konteks hadits ini.”11 Yakni keumuman sabda Nabi ملسو هيلع هللا ىلص “enam 

hari bulan Syawwal”.12 

Inilah pendapat yang benar. Jadi, boleh berpuasa secara 

berturut-turut atau tidak, baik di awal, di tengah maupun di 

                                                           
9  Lathoiful Ma‟arif Ibnu Rojab hal. 393-396. 

10  Subulus Salam 4/127. 

11  Syarh Muslim 8/238. 

12  lihat pula Masail Imam Ahmad 2/662. 



akhir bulan Syawwal. Namun, yang lebih utama adalah 

bersegera melakukan puasa Syawwal karena beberapa 

sebab: 

Pertama: Bersegera dalam beramal shalih; 

Kedua: Agar tidak terhambat oleh halangan dan godaan 

syetan sehingga menjadikannya tidak berpuasa; 

Ketiga: Manusia tidak tahu kapan malaikat maut  

menjemputnya. 

Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui kesalahan 

keyakinan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa 

puasa sunnah syawwal harus pada hari kedua setelah hari 

raya, bila tidak maka sia-sia puasanya!! 

 

5. Bila Masih Punya Tanggungan Puasa Ramadhan 

 

Apabila seorang ingin berpuasa Syawwal tetapi dia masih 

memiliki tangungan puasa ramadhan, bagaimana 

hukumnya?! 

Al-Hafizh Ibnu Rajab رمحو هللا berkata: “Barangsiapa yang 

mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, kemudian dia 

memulai puasa enam Syawwal, maka dia tidak mendapatkan 

keutamaan pahala orang yang puasa ramadhan dan 



mengirinya dengan enam Syawwal, sebab dia belum 

menyempurnakan puasa ramadhan”.13 

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin رمحو هللا berkata: 

“Puasa enam Syawwal berkaitan dengan ramadhan, dan 

tidak dilakukan kecuali setelah melunasi tanggungan puasa 

wajibnya. Seandainya dia berpuasa Syawwal sebelum 

melunasinya maka dia tidak mendapatkan pahala 

keutamaannya, berdasarkan sabda Nabi ملسو هيلع هللا ىلص: “Barangsiapa 

puasa ramadhan kemudian dia menyertainya dengan enam 

hari Syawwal maka seakan-akan dia berpuasa setahun 

penuh”. 

Dan telah dimaklumi bersama bahwa orang yang masih 

memiliki tanggungan puasa ramadhan berarti dia tidak 

termasuk golongan orang yang telah puasa ramadhan 

sampai dia melunasinya terlebih dahulu. Sebagian manusia 

keliru dalam masalah ini, sehingga tatkala dia khawatir 

keluarnya bulan Syawwal maka dia berpuasa sebelum 

melunasi tanggungannya. Ini adalah suatu kesalahan”.14 

 

 

                                                           
13  Latha‟iful Ma‟arif  hal. 397. 

14  Liqa‟athi Ma‟a Samahatis Syaikh Ibnu Utsaimin Dr. Abdullah ath-

Thoyyar 2/79 dan Majmu‟ Fatawa Ibnu Utsaimin 20/17-20. 



6. Kalau Memang Ada Udzur Sehingga 

Keluar Bulan Syawwal 

  

Bagaimana kalau seseorang tidak bisa melakukan puasa 

Syawwal karena ada udzur seperti sakit, nifas atau melunasi 

hutang puasanya sebanyak sebulan, sehingga keluar bulan 

Syawwal. Apakah dia boleh menggantinya pada bulan-bulan 

lainnya dan meraih keutamaannya, ataukah tidak perlu 

karana waktunya telah keluar?! Masalah ini diperselisihkan 

oleh ulama: 

1. Boleh menggodho‟nya karena ada udzur. Pendapat ini 

dipilih oleh Syaikh Abdur Rahman as-Sa‟di 15رمحو هللا dan 

Syaikh Ibnu Utsaimin 16.رمحو هللا Alasannya adalah 

menqiyaskan dengan ibadah-ibadah lain yang bisa 

diqodho‟ apabila ada udzur seperti shalat. 

2. Tidak disyariatkan untuk mengqodho‟nya apabila telah 

keluar bulan Syawwal, baik karena ada udzur atau tidak, 

karena waktunya telah lewat. Pendapat ini dipilih oleh 

syaikh Abdul Aziz bin Baz 17.رمحو هللا 

                                                           
15  Al-Fatawa Sa‟diyyah hal. 230. 

16  Syarh Mumti‟ 7/467. 

17  Majmu Fatawa Ibnu Baz 3/270, al-Fatawa Ibnu Baz -Kitab Da‟wah 

2/172, Fatawa Shiyam 2/694-695 kumpulan Asyrof Abdul Maqshud. 



Pendapat kedua inilah yang tentram dalam hati penulis, 

karena qodho‟ membutuhkan dalil khusus dan tidak ada dalil 

dalam masalah ini. Wallahu A‟lam.18 Alhamdulillah, kalau 

memang dia benar-benar jujur dalam niatnya yang 

seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukan 

puasa Syawwal, maka Allah akan memberikan pahala 

baginya, sebagaimana dalam hadits: 

 َصِحْيًحا ُمِقْيًما يَ ْعَملُ  َكانَ  َما ِمْثلَ  َلوُ  ُكِتبَ  َسافَ رَ  أَوْ  اْلَعْبدُ  َمِرضَ  ِإَذا

Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia 

ditulis seperti apa yang dia lakukan dalam muqim sehat. 

(HR. Bukhari: 2996) 

 

7. Menggabung Niat Puasa 

 

Kalau ada orang yang berpuasa syawwal dan ingin 

menggabungnya dengan qodho‟ puasa ramadahan, atau 

dengan puasa senin kamis, atau tiga hari dalam sebulan, 

bagaimana hukumnya?! Menjawab masalah ini, hendakanya 

kita mengetahui terlebih dahulu sebuah kaidah berharga 

yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Rojab رمحو هللا, yaitu 

                                                           
18  Simak kaset Fatawa Jeddah oleh Syaikh al-Albani no. 7  dan Ahkamul 

Adzkar Zakariya al-Bakistani hal. 51. 



“Apabila berkumpul dua ibadah satu jenis dalam satu waktu, 

salah satunya bukan karena qodho‟ (mengganti) atau 

mengikut pada ibadah lainnya, maka dua ibadah tersebut 

bisa digabung jadi satu”.19 

Jadi, menggabung beberapa ibadah menjadi satu itu 

terbagi menjadi dua macam: 

Pertama: Tidak mungkin digabung, yaitu apabila ibadah 

tersebut merupakan ibadah tersendiri atau mengikut kepada 

ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung. 

Contoh: Seorang ketinggalan shalat sunnah fajar sampai 

terbit matahari dan datang waktu sholat dhuha, di sini tidak 

bisa digabung antara shalat sunnah fajar dan shalat dhuha, 

karena shalat sunnah fajar adalah ibadah tersendiri dan 

shalat dhuha juga ibadah tersendiri. 

Contoh lain: Seorang sholat fajar dengan niat untuk shalat 

sunnah rawatib dan shalat fardhu, maka tidak bisa, karena 

shalat sunnah rawatib adalah mengikut kepada shalat 

fardhu. 

Kedua:  Bisa untuk digabung, yaitu kalau maksud dari 

ibadah tersebut hanya sekedar adanya perbuatan tersebut, 

bukan ibadah tersendiri, maka di sini bisa untuk digabung. 

                                                           
19  Taqrir Qowaid 1/142. 



Contoh: Seorang masuk masjid dan menjumpai manusia 

sedang melakukan shalat fajar, maka  dia ikut shalat dengan 

niat shalat fajar dan tahiyyatul masjid, maka boleh karena 

tahiyyatul masjid bukanlah ibadah tersendiri.20 

Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau seorang 

menggabung puasa syawwal dengan mengqodho‟ puasa 

ramadhan maka hukumnya tidak boleh karena puasa 

Syawwal di sini mengikut kepada puasa ramadhan. Namun 

apabila seseorang menggabung puasa syawwal dengan 

puasa tiga hari dalam sebulan, puasa dawud, senin kamis 

maka hukumnya boleh. Wallahu A‟lam. 

Demikianlah beberapa pembahasan yang dapat kami 

ketengahkan. Semoga bermanfaat.[] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  Liqa‟ Bab Maftuh Ibnu Utsaimin hal. 20. Lihat penjelasan tentang 

kaidah ini dan contoh-contohnya secara panjang dalam Taqrir 

Qowa‟id Ibnu Rojab 1/142-158. 
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Pembaca, 

Berikut kami sampaikan beberapa hadits yang shahih maupun 

dhaif, berkaitan dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal. 

Hadits-hadits ini kami ambil dari pendapat Syaikh Muhammad 

Nashiruddin al Albani rahimahullah sebagaimana tersebut dalam 

kitab yang membahasnya. Semoga bermanfaat. (Redaksi) 

 

HADITS SHAHIH BERKAITAN PUASA SYAWWAL 

 

1. Hadits Abu Ayyub al-Anshori Radhiyallahu „anhu: 

 َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولَ  َأن   َعْنوُ  اّلل ُ  َرِضيَ  اأْلَْنَصارِيِّ  أَيُّوبَ  َأِب  َعنْ 

 َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا أَتْ بَ َعوُ  ُث   َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  قَالَ  َوَسل مَ 

 (ماجو وابن والنسائي والرتمذي داود وأبو مسلم رواه) .الد ْىرِ 

Dari Abu Ayyub al Anshari Radhiyallahu „anhu, Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : “Barangsiapa 

berpuasa pada bulan Ramadhan, lalu diiringi dengan 

puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka dia seperti 

puasa sepanjang tahun”. (Diriwayatkan oleh Imam 

Muslim, Abu Dawud, at Tirmidzi, an Nasaa-i dan Ibnu 

Majah). 



2. Hadits Tsauban Radhiyallahu „anhu: 

 اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولِ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولِ  َمْوَل  ثَ ْوََبنَ  َعنْ 

مٍ  ِست ةَ  َصامَ  َمنْ  قَالَ  أَن وُ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ   َمنْ ] الس َنةِ  ََتَامَ  َكانَ  اْلِفْطرِ  بَ ْعدَ  َأَّي 

 :ولفظو والنسائي ماجو ابن رواه [.اِِلَاأَْمثَ  َعْشرُ  فَ َلوُ  َِبْلََْسَنةِ  َجاءَ 

Dari Tsauban maula (pembantu) Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam, dari Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam, beliau Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

“Barangsiapa yang melakukan puasa enam hari setelah 

hari raya „Idul Fithri, maka, itu menjadi penyempurna 

puasa satu tahun. [Barangsiapa membawa amal yang 

baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya – 

QS al An‟am/6 ayat 160-]”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Nasaa-i dengan 

lafazh :  

مٍ  ِست ةِ  َوِصَيامُ  َأْشُهرٍ  بَِعْشَرةِ  َفَشْهرٌ  أَْمثَاِِلَا بَِعْشرِ  اْلََْسَنةَ  هللاُ  لَ َجعَ   بَ ْعدَ  َأَّي 

 الس َنةَ  ََتَامُ  اْلِفْطرِ 

"Allah menjadikan (ganjaran) kebaikan itu sepuluh kali 

lipat, satu bulan sama dengan sepuluh bulan; dan puasa 



enam hari setelah hari raya „Idul Fithri merupakan 

penyempurna satu tahun". 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-

nya dengan lafazh: 

مٍ  ِست ةِ  َوِصَيامُ  َأْشُهرٍ  بَِعَشَرةِ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِصَيامُ   ِصَيامُ  َفَذِلكَ  ِبَشْهَرْينِ  َأَّي 

 الس َنةِ 

"Puasa bulan Ramadhan, (ganjarannya) sepuluh bulan 

dan puasa enam hari (sama dengan) dua bulan. Itulah 

puasa satu tahun". 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya 

dengan lafazh: 

 الس َنةَ  َصامَ  فَ َقدْ  َشو الٍ  ِمنْ  َوِستًّا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ 

"Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan 

enam hari pada bulan Syawwal, berarti sudah 

melaksanakan puasa satu tahun". 

 

 

 

 



3. Hadits Abu Huraiarah Radhiyallahu „anhu: 

 َمنْ  الَ قَ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى الن ِب  َعنِ  َعْنوُ  هللاُ  َرِضيَ  ُىَريْ َرةَ  َأِب  َوَعنْ 

َا َشو الٍ  ِمنْ  ِبِستٍّ  َوأَتْ بَ َعو َرَمَضانَ  َصامَ   البزار رواه) .الد ْىرَ  َصامَ  َفَكَأَّن 

 (صحيح عنده طرقو وأحد

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, dari Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam, beliau Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: “Barangsiapa berpuasa pada bulan 

Ramadhan dan mengiringinya dengan enam hari dari 

bulan Syawwal, maka seakan dia sudah berpuasa satu 

tahun”. (Diriwayatkan oleh al Bazzar, dan salah satu jalur 

beliau adalah shahih). 

Semua hadits di atas dinyatakan shahih oleh Syaikh 

Muhammad Nashiruddin al Albani rahimahullah, sebagaimana 

terdapat pada kitab Shahihut Targhibi wat Tarhib, no. 1006, 

1007 dan 1008.  

4. Hadits Syaddad bin Aus Radhiyallahu „anhu: 

ادِ  َعنْ   َمنْ : قَالَ  أَن وُ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى هللاِ  َرُسْولِ  َعنْ  أَْوسٍ  ْبنِ  َشد 

 الد ْىرِ  ِصَيامُ  َفَذِلكَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِبِستٍّ  َوأَتْ بَ َعوُ  َرَمَضانَ  َصامَ 

 



Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu „anhu dari Rasulullah 

bahwasanya beliau Shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda: “Barangsiapa berpuasa ramadhan dan 

mengikutinya dengan enam hari Syawwal setelah hari 

raya Idul Fithri, maka seperti telah berpuasa setahun 

penuh” 

SHOHIH. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam al-‟Ilal 

1/253 dari jalur Marwan ath-Thothori dari Yahya bin Hamzah 

dari Yahya bin Harits dari Asy‟ats ash-Shon‟ani dari Syaddad 

bin Aus. Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya (Abu Hatim ar-

Rozi) bahwa beliau menilai hadits ini shahih. 

Sanad hadits shahih, seluruh perawinya terpercaya 

sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzib 

Sunan 7/88 dan al-Ala‟i dalam Raf‟ul Isykal hal. 68.21 

 

 

 

 

 

                                                           
21  Hadits ini kami (ibnumajjah.wordpress.com) nukil dari tulisan Ustadz 

Abu Ubaidah –semoga Allah menjaganya- pada tulisannya Puasa 

Syawwal Benarkah Disyariatkan?!, dari web beliau (abiubaidah.com) 

dan eBook-nya ibnumajjah.wordpress.com.  



HADITS DHA’IF 

 

 َجن ةَ  الْ  َدَخلَ  ُجْمَعةَ  َوالْ  َواْْلَِمْيسَ  َواأَلْربَِعاءَ  َوَشو الً  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ 

"Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan, 

Syawwal, hari Rabu, Kamis dan Jum‟at, maka dia akan 

masuk surga". 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 3/416, dari Hilal bin 

Khabbab dari Ikrimah bin Khalid, dia mengatakan: Aku 

diberitahu oleh salah satu dari orang pandai Quraisy, aku 

diberitahu oleh bapakku bahwasanya dia mendengar dari 

belahan bibir Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam … lalu 

dia membawakan hadits di atas. 

Syaikh al Albani mengatakan :  

Ini merupakan sanad yang lemah, karena orang pandai 

dari kalangan Quraisy ini tidak diketahui jati dirinya. Dan 

Hilal, orangnya shaduq (jujur dan terpercaya), tetapi dia 

berubah pada masa tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam 

kitab at Taqriib.  

Dan hadits ini diriwayatkan oleh al Haitsami dalam al 

Majma‟, 3/190 tanpa ada kalimat “wal Jum‟ah,” lalu beliau 

rahimahullah mengatakan: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 

dan di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak 



disebutkan, sementara para perawi lainnya adalah tsiqah 

(bisa dipercaya, Red).  

Begitu juga dibawakan oleh Imam as Suyuthi 

rahimahullah dalam al Jami‟, dari riwayat Imam Ahmad dari 

seseorang, akan tetapi dengan menggunakan lafazh : ِمنْ  ِستًّا 

  .sebagai ganti dari kalimat Syawwal َشو الٍ 

Syaikh Al Albani mengatakan :  

Aku tidak tahu, apakah perbedaan ini karena perbedaan 

naskah kitab Musnad atau karena kekeliruan si penukil. 

(Lihat Silsilah adh Dha‟ifah, no. 4612, 10/124-125). 

 

HADITS MAUDHU’ (PALSU) 

 

 أُمُّوُ  َوَلَدْتوُ  َكيَ ْومٍ  ُذنُ ْوبِوِ  ِمنْ  َخرَجَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا َوأَتْ بَ َعوُ  انَ َرَمضَ  َصامَ  َمنْ 

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, lalu diiringi dengan 

puasa enam hari dari bulan Syawwal, maka dia keluar 

dari dosa-dosanya sebagaimana saat dilahirkan dari perut 

ibunya".  

 

 



Syaikh al Albani rahimahullah mengatakan :  

Maudhu‟ (palsu). Diriwayatkan oleh Imam ath Thabrani 

rahimahullah dalam kitab al Ausath melalui jalur Imran bin 

Harun, kami diberitahu oleh Maslamah bin Ali, kami 

diberitahu oleh Abu Abdillah al Hamsh dari Nafi‟ dari Ibnu 

„Umar secara marfu‟, dan beliau rahimahullah (Ath Thabrani) 

mengatakan : Hadits ini tidak diriwayatkan, kecuali oleh Abu 

Abdillah, dan Maslamah menyendiri dalam membawakan 

riwayat ini. 

Syaikh al Albani mengatakan :  

Orang ini (yakni Maslamah, Red) muttaham (tertuduh), 

ada beberapa riwayat maudhu‟-nya sudah dibawakan di 

depan, yaitu hadits no. 141, 145 dan 151. 

Sedangkan Abu Abdillah al Hamsh, saya cenderung 

memandang bahwa orang ini adalah Muhammad bin Sa‟id al 

Asdiy al Mashlub al Kadzdzab (banyak berdusta) al waddha‟ 

(sering memalsukan hadits). Mereka merubah nama orang 

ini menjadi sekitar seratus nama, untuk menutupi jati 

dirinya. Ada yang memberinya kunyah Abu Abdirrahman, 

Abu Abdillah, Abu Qais. Tentang nisbahnya, ada yang 

mengatakan, dia itu Dimasqiy (orang Damaskus), al Urduni 

(orang Urdun). Dan ada yang mengatakan ath Thabariy. 

Maka saya (Syaikh al Albani, Red) tidak menganggap 

mustahil, jika kemudian orang yang tertuduh, yaitu 



Maslamah mengatakan tentang orang ini: Abu Abdillah al 

Hamshy. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa Abu Abdillah al 

Hamshy ini adalah orang yang dinamakan Marzuq. Ad 

Daulabiy membawakannya dalam kitab al Kuna seperti ini. 

Orang ini termasuk perawi Imam Tirmidzi, akan tetapi, 

mereka tidak pernah menyebutkan bahwa orang ini memiliki 

riwayat dari Nafi‟. Berbeda dengan al Mashlub. Wallahu 

a‟lam. 

Hadits ini diberi isyarat dhaif oleh al Mundziri, 2/75. Al 

Haitsami menyatakan illat hadits ini ialah Maslamah al 

Khasyani. (Lihat Silsilah adh Dha‟ifah, no. 5190, 11/309).[] 
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1. Bagaimana Menjalankan 

Puasa Enam Hari Bulan Syawwal? 

Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin رمحو هللا 

 

Pertanyaan:  

Apa cara yang paling baik dalam menjalankan puasa 

enam hari bulan Syawwal ?  

Jawaban:  

Cara yang paling utama adalah berpuasa pada enam hari 

awal bulan Syawwal sesudah hari Idul Fithri secara langsung, 

berturut-turut sebagaimana yang ditetapkan oleh para 

ulama, karena cara itu lebih maksimal dalam mewujudkan 

pengikutan seperti yang dituturkan dalam hadits, "Kemudian 

mengikutinya", dan karena cara itu termasuk bersegera 

menuju kebajikan yang diperintahkan oleh dalil-dalil yang 

menganjurkannya dan memuji orang yang mengerjakannya, 

juga hal itu termasuk keteguhan hati yang merupakan 

bagian dari kesempurnaan seorang hamba Allah, sebab 

kesempatan tidak selayaknya dibiarkan lewat percuma; 

karena seseorang tidak tahu apa yang dihadapkan 

kepadanya di kesempatan yang kedua atau akhir perkara.   

Inilah yang saya maksudkan dengan bersegera dalam 

beramal dan cepat-cepat mengambil kesempatan, sebaiknya 



seseorang menjalankannya dalam segala urusannya di kala 

kebenaran telah jelas nampak padanya.22 

 

2. Puasa Enam Hari Syawwal 

Padahal Punya Qadla Ramadhan 

Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin رمحو هللا 

 

Pertanyaan: 

Bagaimanakah kedudukan orang yang berpuasa enam 

hari di bulan Syawwal padahal punya qadla Ramadlan?   

Jawaban: 

Dasar puasa enam hari Syawwal adalah hadits berikut: 

 الَدْىرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا أَتْ بَ َعوُ  ثَُ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  

"Barang siapa berpuasa Ramadlan lau mengikutinya 

dengan enam hari Syawwal, maka ia laksana puasa satu 

tahun". 

                                                           
22  Disalin dari kitab Majmu' Fatawa Arkanil Islam, edisi Indonesia 

Majmu Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Akidah dan 

Ibadah, Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerbit 

Pustaka Arafah. 



Jika seseorang punya kewajiban qadla lalu berpuasa 

enam hari padahal ia punya kewajiban qadla enam hari, 

maka puasa Syawwalnya tak berpahala, kecuali jika telah 

mengqadla Ramadlannya.23 

 

3. Puasa Enam Hari Bulan Syawwal 

Bagi Orang Yang Punya Hutang Puasa Wajib 

Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin رمحو هللا 

 

Pertanyaan:  

Bagaimana pendapat anda tentang puasa enam hari 

bulan Syawwal bagi orang yang berkewajiban membayar 

hutang puasa wajib ?   

Jawaban: 

Jawaban terhadap  pertanyaan  ini  adalah  sabda  Nabi 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 الَدْىرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا أَتْ بَ َعوُ  ثَُ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ 

                                                           
23  Disalin dari buku 257 Tanya Jawab Fatwa-Fatwa Al-Utsaimin, karya 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 223-227, terbitan 

Gema Risalah Press, alih bahasa Prof.Drs.KH.Masdar Helmy. 



"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian 

mengikutinya dengan enam hari dari bulan Syawwal, 

seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa"24  

Adapun jika seseorang masih menanggung hutang puasa 

lalu dia puasa enam hari, apakah dia boleh mengerjakannya 

sebelum pelunasan hutang Ramadhan ataukah harus 

sesudahnya?  Misalnya: Seorang laki-laki berpuasa 

Ramadhan sebanyak dua puluh empat hari, masih terhutang 

atasnya enam hari, apabila dia berpuasa enam hari di bulan 

Syawwal sebelum mengerjakan enam hari puasa pengganti 

Ramadhan, maka tidak bisa dikatakan: Sesungguhnya dia 

berpuasa Ramadhan, dan dia mengikutinya dengan enam 

hari bulan Syawwal; sebab dia tidak dianggap berpuasa 

Ramadhan kecuali bila dia menyempurnakannya, atas dasar 

ini maka tidak ditetapkan pahala puasa enam hari bulan 

Syawwal bagi orang yang mengerjakannya padahal dia 

masih punya tanggungan hutang puasa Ramadhan. 

Masalah ini bukanlah termasuk hal diperselisihkan ulama 

tentang bolehnya puasa nafilah (sunah) bagi orang yang 

masih memiliki tanggungan puasa wajib, karena perselisihan 

itu terjadi pada puasa selain enam hari tersebut, sedangkan 

tentang enam hari yang mengikuti Ramadhan tidak mungkin 

                                                           
24  HR. Muslim, Kitab Shiyam, Bab Disukainya puasa enam hari bulan 

Syawal (1164). 



ditetapkan pahalanya kecuali bagi orang yang telah 

menyempurnakan puasa Ramadhan.25 

 

4. Mendahulukan Hutang Puasa 

Fatwa Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz رمحو هللا 

 

Pertanyaan: 

 Bolehkah berpuasa enam hari di bulan Syawwal 

sementara dia belum menunaikan hutang puasa 

Ramadhannya? 

Jawaban: 

 Ulama berselisih dalam masalah ini. Pendapat yang 

benar adalah disyari'atkannya mendahulukan hutang puasa 

daripada puasa enam hari bulan Syawwal dan puasa sunnah 

lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang 

berbunyi: 

 الَدْىرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا أَتْ بَ َعوُ  ثَُ  َمَضانَ رَ  َصامَ  َمنْ 

                                                           
25  Disalin dari kitab Majmu' Fatawa Arkanil Islam, edisi Indonesia 

Majmu Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Akidah dan 

Ibadah, Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerbit 

Pustaka Arafah. 



Barangsiapa yang puasa Ramadhan kemudian puasa 

enam hari di bulan Syawwal, seolah-olah ia berpuasa 

satu tahun penuh. (HR. Muslim) 

Maka barangsiapa mendahulukan puasa enam hari bulan 

Syawwal daripada hutang puasa Ramadhannya, berarti ia 

belum mengikutkan puasa Ramadhan akan tetapi hanya 

mengikutkan sebagian puasa Ramadhan. Kemudian perlu 

diketahui pula, hutang puasa adalah wajib, sedangkan puasa 

enam hari di bulan Syawwal adalah sunnah. Maka 

memperhatikan yang wajib itu lebih utama daripada yang 

sunnah.26 

 

5. Apakah Puasa Enam Hari Syawwal  

Diharuskan Terus Menerus?,  

Hukum Mengqadha Enam Hari Puasa Syawwal 

Fatwa Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz رمحو هللا 

 

Pertanyaan: 

Seorang wanita sudah terbiasa menjalankan puasa enam 

hari di bulan Syawwal setiap tahun, pada suatu tahun ia 

mengalami nifas karena melahirkan pada permulaan 

Ramadhan dan belum mendapat kesucian dari nifasnya itu 

                                                           
26  Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah 15/392. 



kecuali setelah habisnya bulan Ramadhan, setelah mendapat 

kesucian ia mengqadha puasa Ramadhan. Apakah 

diharuskan baginya untuk mengqadha puasa Syawwal yang 

enam hari itu setelah mengqadha puasa Ramadhan walau 

puasa Syawwal itu dikerjakan bukan pada bulan Syawwal? 

Ataukah puasa Syawwal itu tidak harus diqadha kecuali 

mengqadha puasa Ramadhan saja dan apakah puasa enam 

hari Syawwal diharuskan terus menerus atau tidak? 

Jawaban: 

Puasa enam hari di bulan Syawwal, sunat hukumnya dan 

bukan wajib berdasarkan sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص: 

 الَدْىرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا أَتْ بَ َعوُ  ثَُ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ 

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan kemudian 

disusul dengan puasa enam hari di bulan Syawwal maka 

puasanya itu bagaikan puasa sepanjang tahun" (HR. 

Imam Muslim dalam kitab Shahihnya) 

Hadits ini menunjukkan bahwa puasa enam hari itu boleh 

dilakukan secara berurutan ataupun tidak berurutan, karena 

ungkapan hadits itu bersifat mutlak, akan tetapi bersegera 

melaksanakan puasa enam hari itu adalah lebih utama 

berdasarkan firman Allah تعال و سبحانو : 

 لِتَ ْرَضى َربِّ  ِإلَْيكَ  َوَعِجْلتُ 



"Dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Rabbku, agar supaya 

Engkau ridha (kepadaku)" (QS. Thaha: 84) 

Juga berdasarakan dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah 

yang menunjukkan kutamaan bersegera dan berlomba-

lomba dalam melakukan kebaikan. Tidak diwajibkan untuk 

melaksanakan puasa Syawwal secara terus menerus akan 

tetapi hal itu adalah lebih utama berdasarkan sabda 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص: 

   َقل   َوِإنْ  َدامَ  َما اّلل ِ  ِإَل  اأْلَْعَمالِ  َأَحب   ِإن  

"Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus 

menerus dikerjakan walaupun sedikit" (HR. Bukhari) 

Tidak disyari'atkan untuk mengqadha puasa Syawwal 

setelah habis bulan Syawwal, karena puasa tersebut adalah 

puasa sunnat, baik puasa itu terlewat dengan atau tanpa 

udzur.27 

 

 

                                                           
27  Disalin dari: Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, edisi 

Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1, penyusun Amin bin Yahya 

Al-Wazan, terbitan Darul Haq, Penerjemah Amir Hazmah Fakhruddin. 



6. Apakah Suami Berhak Untuk 

Melarang Istrinya Berpuasa Syawwal?  

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin رمحو هللا 

 

Pertanyaan: 

 Apakah saya berhak untuk melarang istri saya jika ia 

hendak melakukan puasa sunat seperti puasa enam hari 

Syawal ? Dan apakah perbuatan saya itu berdosa ? 

Jawaban: 

 Ada nash yang melarang seorang wanita untuk berpuasa 

sunat saat suaminya hadir di sisinya (tidak berpergian/safar) 

kecuali dengan izin sauminya,28 hal ini untuk tidak 

menghalangi kebutuhan biologisnya. Dan seandainya wanita 

itu berpuasa tanpa seizin suaminya maka boleh bagi 

suaminya untuk membatalkan puasa istrinya itu jika 

suaminya ingin mencampurinya.  

Jika suaminya itu tidak membutuhkan hajat biologis 

kepada istrinya, maka makruh hukumnya bagi sang suami 

                                                           
28  Yakni hadits. 

 ِبِِْذنِوِ  ِإل   َشاِىدٌ  َوَزْوُجَها َتُصومَ  َأنْ  لِْلَمْرأَةِ  َيَِلُّ  َل 

"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa saat suminya 

bersamanya kecuali dengan seizinnya" (HR. Bukhari dan Muslim) Ibnu 

Majjah. 



untuk melarang istrinya berpuasa jika puasa itu tidak 

membahayakan diri istrinya atau menyulitkan istrinya dalam 

mengasuh atau menyusui anaknya, baik itu berupa puasa 

Syawwal yang enam hari itu ataupun puasa-puasa sunnat 

lainnya.29 

 

7. Menggabung Puasa Syawwal dan Puasa Bidh?  

Fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan هللا حفظو  

 

Pertanyaan: 

Ada orang yang senantiasa puasa bidh (puasa tiga hari 

setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah). Apabila ia puasa 

bidh pada bulan Syawwal ini kemudian berpuasa tiga hari 

lagi, sudahkah mencukupi untuk puasa enam hari pada bulan 

Syawwal? 

Jawaban: 

Puasa enam hari pada bulan Syawwal adalah puasa 

sunnah yang tersendiri, terpisah dari puasa bidh. Dianjurkan 

bagi setiap muslim puasa enam hari bulan Syawwal menurut 

ketentuannya. Demikian pula hendaklah ia puasa bidh 

                                                           
29  Disalin dari: Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, edisi 

Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1, penyusun Amin bin Yahya 

Al-Wazan, terbitan Darul Haq, Penerjemah Amir Hazmah Fakhruddin. 



menurut ketentuannya, agar ia mendapatkan ganjaran yang 

besar. Maka jika ia puasa enam hari di bulan Syawwal 

dengan niat puasa Syawwal dan puasa bidh, yang nampak 

bagiku bahwa hal itu tidaklah dianggap melainkan puasa 

enam hari bulan Syawwal saja. la mendapat ganjarannya, 

insya Alloh. Hendaklah ia berpuasa hari bidh dengan niat 

tersendiri dan terpisah dari niat puasa Syawwal. Allohu 

A'lam.30 [] 
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