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Puasa
Pengertian Puasa
Puasa adalah menahan diri, disertai dengan niat, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari.
Syarat-Syarat Wajib Puasa
Syarat-syarat puasa meliputi: Islam, Baligh, Berakal dan Mampu berpuasa. Seseorang yang tidak memenuhi syarat di atas, seperti orang kafir, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidak mampu baik secara fisik seperti sakit, tua renta, hamil, menyusui, dan lain-lain maupun secara syar’i seperti haid dan nifas, maka tidak wajib menunaikan ibadah puasa, bahkan haram bagi perempuan yang haid dan nifas.
Fardlu-Fardlu Puasa
Fardhu-fardhu puasa ada dua:
	Niat

Niat dalam puasa wajib dilakukan setiap malam, yaitu di antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Sebagian ulama berpendapat, seseorang boleh berniat puasa hanya sekali di malam pertama Ramadhan untuk sebulan penuh. Adapun lafal niatnya adalah sebagai berikut:
	Niat setiap malam

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى.
"Saya berniat Puasa di esok hari untuk ada' kefardluan puasa Ramadhan di tahun ini karena (mengharap ridha) Allah Ta`ãla."
Niat sebulan penuh
نَوَيْتُ الصَوْمَ  عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ كُلِّهِ لِلَّهِ تَعَالَى.
"Saya berniat puasa untuk ada' kefardluan puasa Ramadhan di tahun ini seluruhnya karena (mengharap ridha) Allah Ta`ãla."
Menahan dari setiap perbuatan yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, senggama, dan sejenisnya.
Hal-hal yang Dapat Membatalkan Puasa
Pada dasarnya hal-hal yang disepakati ulama yang dapat membatalkan puasa ada tiga: Makan, Minum; dan melakukan hubungan seksual dengan sengaja.
Sunnah-Sunnah Puasa
Sunnah-sunnah dalam puasa yaitu:
	Segera berbuka puasa jika telah tiba waktunya;

Mengakhirkan sahur;
Memperbanyak sedekah;
Memperbanyak membaca al-Qur'an; dan
Memperbanyak iktikaf di masjid-masjid.




Shalat Tarawih

Pengertian Shalat Tarawih
Shalat tarawih adalah shalat malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat tarawih hukumnya sunnah muakkad, boleh dilaksanakan sendiri, namun lebih utama dilaksanakan secara berjamaah.
Waktu dan Jumlah Rakaat Shalat Tarawih
Waktu pelaksanaan shalat tarawih adalah antara shalat isyak dan subuh. Menurut imam madzhab selain Imam Malik, jumlah rakaat shalat tarawih  adalah 20 rakaat, menurut Imam Malik sendiri 36 rakaat, sedangkan menurut ulama lain 8 rakaat.
Cara Melaksanakan Shalat Tarawih
Shalat tarawih dilaksanakan sebagaimana shalat sunah biasa, yaitu setiap dua rakaat diakhiri dengan salam dua rakaat-dua rakaat. Sebagian ulama berpendapat, shalat tarawih boleh dilakukan dengan cara tiap-tiap empat rakaat diakhiri dengan salam (empat rakaat-empat rakaat). Bahkan ada yang berpendapat boleh dilakukan sekaligus (8, 20, 36 rakaat dengan satu salam).
Lafal Niat Shalat Tarawih
Niat imam
اُصَلِّى سُنَّةَ التَّراوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ اِمَامًا للهِ تَعَالَى.
"Saya berniat melakukan shalat sunnah tarawih dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta`ala."
Niat makmum
اُصَلِّى سُنَّةَ التَّراوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُومًا للهِ تَعَالَى.
"Saya berniat melakukan shalat sunnah tarawih dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta`āla."
Shalat Idul Fitri
Pengertian Shalat Idul Fitri
Shalat Idul Fitri adalah shalat yang dilaksanakan setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Hukum shalat 'Idul Fitri sunnah muakkad.
Waktu Shalat 'Idul Fitri
Waktu pelaksanaan shalat idul fitri mulai matahari terbit sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal.
Cara Melaksanakan Shalat 'Idul Fitri
Shalat idul fitri dilakukan dengan dua rakaat dan disela-selai dengan takbir yang jumlahnya berbeda di tiap-tiap rakaat. Pada rakaat pertama, setelah takbi>ratul ihra>m dan doa iftita>h, bertakbir 7 kali. Sedangkan rakaat kedua bertakbir 5 kali.
Di antara setiap takbir disunnahkan membaca:
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُللهِ وَلاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ.
"Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."
Pada rakaat pertama, sunah membaca surat Qa>f. Sedangkan pada rakaat kedua, sunnah membaca surat al-Qamar. Atau rakaat pertama membaca surat al-A’la> dan rakaat kedua membaca al-Gha>syiyah.
Lafazh Niat Shalat Idul Fitri
Niat imam
اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا للهِ تَعَالَى.
"Saya berniat melakukan shalat sunnah Idul Fitri dua raka`at sebagai imam karena Allah ta`ala."
Niat makmum
اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا للهِ تَعَالَى.
"Saya berniat melakukan shalat sunnah Idul Fitri dua raka`at sebagai ma'mum karena Allah ta`ala."
AKAT FITRAH
	
Pengertian Zakat Fitrah
Zakat fitrah atau disebut juga zakat al-abda>n adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang masih menututi (masih hidup) di sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Kewajiban itu berlaku bagi orang yang memiliki  harta lebih dari kebutuhan pokok pada hari itu. Jika ada bayi yang lahir setelah maghrib bulan syawal, maka ia tidak dibayarkan fitrahnya. Begitu pula, orang yang meninggal sebelum maghrib bulan syawal juga tidak dibayarkan fitrahnya. Kewajiban fitrah itu berlaku bagi orang yang sudah pernah hidup pada sebagian bulan ramadhan dan syawal. Misalnya ada bayi yang lahir sebelum maghrib, maka keluarganya wajib membayarkan fitrahnya.
Waktu Pembayaran Zakat Fitrah
Waktu pembayaran zakat fitrah ada lima:
	Waktu jawa>z (boleh) adalah sejak awal bulan puasa;

Waktu wajib adalah sejak tenggelamnya  matahari pada hari terakhir bulan ramadhan;
Waktu fadhi>lah (utama) yaitu pagi hari sebelum pelaksanaan shalat idul fitri;
Waktu kara>hah (makruh) yaitu setelah pelaksanaan shalat ‘i>d sampai tenggelam matahari tanggal 1 syawal; dan
Waktu haram. Yaitu mengakhirkan pembayaran zakat fitrah dari tanggal 1 Syawal tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syari’. Namun zakat fitrah tetap wajib dikeluarkan sebagai qadla>’.
Bahan dan Kadar Zakat Fitrah
Bahan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah menurut selain hanafiyah harus berupa makanan pokok (makanan sehari-hari). Seperti beras dan jagung. Sedangkan menurut hanafiyah dan sebagian ashab as-Syafi’ii zakat fitrah boleh menggunakan uang. 
Kadar yang wajib dikeluarkan menurut Syafi'iyah adalah satu sha' senilai 2400 gr (+ 2,5 kg). Sedangkan menurut Hanafiyah setengah sha' senilai 1,907 kg. Dengan demikian, bagi seseorang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang dengan bertaqlid pada madzhab Hanafiyah maka harus senilai dengan 1,907 kg. Jika harga beras Rp. 5.000,- maka kadar zakat yang harus dibayarkan + Rp. 10.000,00.
Penerima Zakat Fitrah
Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu: 1). Fakir; 2). Miskin; 3). Amil zakat; 4). Muallafah Qulûbuhum; 5). Budak; 6). Orang-orang yang punya hutang; 7). Orang yang berjihad di jalan Allah; dan 8). Orang yang sedang bepergian.
Sedangkan menurut sebagian ulama zakat fitrah wajib diberikan hanya kepada fakir-miskin. Dalam konteks Indonesia pendapat ini lebih maslahat di tengah-tengah upaya pemberantasan kemiskinan.
Kentut dan Kencing di dalam  Air
Kentut dan kencing di dalam air, jika diyakini adanya air atau benda lain yang masuk ke dalam lubang dubur (anus) atau lubang kemaluan (penis/ vagina) maka menurut sebagian ulama dapat membatalkan puasa. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain tidak membatalkan puasa jika tidak melewati lubang kemaluan (hasyafah). Karena lubang dubur, lubang kemaluan tidak memiliki potensi mencerna makanan.
Berak di air
Berak  di dalam air atau di luar air tidak dapat membatalkan puasa kecuali diyakini ada air yang masuk ke dalam dubur atau berak sengaja diputus sebelum tuntas keluar.
Meneteskan sesuatu ke dalam telinga
Meneteskan sesuatu ke dalam telinga atau membersihkan telinga dengan Cotton Bud dan sejenisnya dapat membatalkan puasa jika sampai pada bagian dalam telinga (ba>tin al-udzun). Sedang menurut pendapat yang lain tidak membatalkan puasa.
Keluar Darah dari Anggota Tubuh
Keluar darah dari anggota tubuh tidak membatalkan puasa kecuali darah haid dan nifas (menurut kesepakatan ulama). Sedangkan berbekam atau bercanduk membatalkan puasa menurut sebagian ulama.
Mandi Keramas
Mandi wajib atau mandi sunnah dengan menyelam tidak membatalkan puasa meskipun dapat menyegarkan tubuh. Namun jika telah terbiasa kemasukan air ketika mandi menyelam, maka tidak boleh mandi menyelam. Jika tetap menyelam lalu kemasukan air maka puasanya batal.
Infus dan Suntik
Infus dan suntik dibagi menjadi tiga macam, yaitu: pengobatan (at-tada>wi>y), kekuatan daya tahan tubuh (at-taqwiyah), dan pengganti makanan (at-taghdziyah). Dua yang pertama ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus atau suntik jenis ketiga (yang menjadi ganti makanan), ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal karena dapat mengenyangkan dan sebagian yang lain tidak membatalkan karena tidak melalui jauf yang terbuka.
Merokok 
Pada akhirnya ulama sepakat merokok dapat membatalkan puasa. Pendapat ulama sebelumnya yang mengatakan bahwa merokok tidak membatalkan puasa tidak dapat dijadikan rujukan sebab mereka telah menarik kembali pendapatnya.
Muntah dengan Sengaja
Muntah dapat membatalkan puasa jika memenuhi tiga syarat: 1). Sengaja muntah; 2). Atas keinginan sendiri; 3). Mengetahui bahwa muntah secara sengaja dalam puasa adalah haram. Jika tidak memenuhi salah satu syarat diatas maka tidak membatalkan puasa.
Keluar Mani
Keluar mani terbagi menjadi dua macam, Pertama dikehendaki atau diusahakan untuk keluar. Kedua, tidak dikehendaki atau tidak diusahakan. Jika keluarnya mani diusahakan dan dikehendaki, seperti onani, masturbasi maka membatalkan puasa secara mutlak, baik dilakukan sendiri, istri atau orang lain, baik langsung atau tidak langsung.
Jika keluar mani tanpa diupayakan dan tanpa dikehendaki seperti melaui sentuhan, melihat, mengkhayal yang dimaksudkan bukan untuk mengeluarkan mani dan bermimpi maka hukumnya dirinci sebagaimana berikut:
	Jika menyentuh benda atau orang yang secara naluri seks tidak disyahwati maka tidak membatalkan puasa, baik bersyahwat atau tidak.

Jika menyentuh benda atau orang yang secara naluri seks disyahwati maka ditafshil (dirinci) lagi Sebagaimana berikut:
	Bila mahramnya sendiri, maka membatalkan puasa jika disertai syahwat dan menyentuh langsung (tanpa ha>il/ penghalang). Jika tidak bersyahwat atau tidak menyentuh langsung maka tidak membatalkan puasa.

Bila bukan mahramnya, maka membatalkan puasa jika menyentuh lansung (tanpa ha>il), baik bersyahwat ataupun tidak. Jika menyentuh tidak lansung dan tidak bersyahwat maka tidak membatalkan puasa.
Selanjutnya, jika keluar mani disebabkan melihat atau mengkhayal (seperti membaca buku, melihat gambar, VCD porno, dll) maka tidak membatalkan puasa, bila tidak terbiasa keluar mani (inza>l). Sebaliknya,  jika terbiasa keluar mani dengan  hal tersebut, maka membatalkan. Sama halnya, bila pada saat mengkhayal merasakan akan keluar mani lalu khayalannya diteruskan, maka membatalkan. Berbeda dengan keluar mani yang disebabkan mimpi, maka ulama sepakat tidak membatalkan puasa.
Mengobati Mata
Ulama sepakat, mengobati mata tidak membatalkan puasa, walaupun menimbulkan rasa pada kerongkongan.
Mencium Istri 
Mencium istri di waktu puasa menurut sebagian ulama hukumnya haram, tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Terkecuali jika sampai keluar mani, maka dapat membatalkan puasa. Sedangkan menurut pendapat lain boleh mencium istrinya asalkan dapat menahan hawa nafsunya.
Sikat Gigi dan Siwak
Siwak yang berarti menggosok gigi sangat dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ, terutama dalam keadaan tertentu, seperti hendak shalat, bau mulut, gigi menguning dll. Namun demikian, menurut mayoritas ulama siwak setelah matahari tergelincir ke arah barat dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Sedangkan menurut Imam an-Nawawi, secara mutlak tidak makruh, baik sebelum atau sesudah matahari tergelincir kearah barat (zawal).
Namun jika menggunakan pasta gigi sebaiknya lebih berhati-hati agar tidak ada pasta gigi yang masuk ke dalam kerongkongan, sekalipun rasa sejuk dan manis yang terasa di dalam mulut tidak membatalkan puasa.
Berkumur dan Menghirup Air ke dalam Hidung Ketika Wudu
	Berkumur (madlmadlah) dan menghirup air ke dalam hidung (intinsya>q) di waktu puasa hukumnya boleh. Namun sebagian ulama menganjurkan untuk tidak berlebihan ketika berkumur dan menghirup air. Jika ada air yang masuk tanpa disengaja ketika berkumur dan menghirup air, maka tidak membatalkan puasa.
Mencicipi Makanan
Pada dasarnya mencicipi makanan sekedarnya tidak membatalkan puasa, asalkan apa yang telah dicicipi itu tidak ditelan. Jika makanan yang dicicipi ditelan maka dapat membatalkan puasa.
Makan di Waktu Imsak
	Makan, minum, atau merokok antara waktu imsak dan adzan subuh (sebagai tanda datangnya fajar sha>diq) tidak membatalkan puasa. Sebab, waktu puasa dimulai sejak fajar shadhiq terbit sampai matahari terbenam. Sedangkan, waktu antara imsak dan adzan subuh belum masuk waktu puasa karena fajar shadiq masih belum terbit.
	Penetapan waktu imsak sebelum fajar shadiq dimaksudkan untuk lebih berhati-hati (ihtiya>th), sebab tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan fajar sha>diq terbit. Jadi waktu imsak adalah waktu yang masyku>k (masih diragukan).
Hal yang dapat Membatalkan Niat
Pertanyaan  
Apakah makan-minum, senggama dapat membatalkan niat yang telah dilakukan sebelumnya? Apakah harus mengulangi niatnya? Misalnya niat ba'da tarawih, lalu berhubungan dengan istrinya.
Jawaban
Makan, minum, senggama dan sejenisnya yang dilakukan setelah niat tidak membatalkan niat sebelumnya. Jadi tidak perlu mengulangi niat lagi.
Obat-Obatan Penunda Haid
Pertanyaan
Bolehkah seorang perempuan menggunakan obat-obatan untuk menunda haid agar dapat menyempurnakan puasanya tanpa qadha'?
Jawaban
Menggunakan obat-obatan untuk menunda haid hukumnya boleh. Akan tetapi sebelum menggunakan, hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke ahli medis untuk mengetahui apakah penggunaan obat-obatan semacam itu berbahaya atau tidak.
Romadla>na atau Romadla>ni?
Pertanyaan
Bagaimana jika kata ramadhan dalam niat puasa dibaca 'ramadha>na' (dengan harkat fathah)? Apakah sampai membatalkan puasa? Bagaimana niat puasa yang benar?
Jawaban
Secara nahwu (tata bahasa), seharusnya kata ramadha>na dibaca jar karena di idha>fahkan pada kata hadzihis sanah. Tetapi tidak sampai membatalkan puasa, sebab kesalahan hanya dalam talaffuzhnya (pengucapan), bukan dalam substansi niat yang terdapat dalam hati.
Niat Puasa untuk Satu Bulan
Pertanyaan
Bolehkan berniat berpuasa sebulan sekaligus, tidak  tiap hari seperti yang di praktikkan sebagian masyarakat selama ini?
Jawaban
Menurut sebagian ulama (Syafi`iyah) tidak boleh, sebab tiap-tiap hari dalam puasa Ramadhan merupakan ibadah tersendiri. Sedangkan menurut madzhab Imam Malik boleh. Namun, Ibnu Hajar pengikut madzhab Syafi'i menyarankan untuk berniat di awal bulan puasa sebulan penuh, untuk menutup hari-hari yang lupa tidak berniat.
Fidyah Puasa
Pertanyaan
Apakah fidyah hanya tertentu pada orang yang hamil? Dan berapa yang harus dibayarkan?
Jawab
Dalam bahasa Arab kata “fidyah” adalah bentuk masdar dari kata dasar “fadaa”, yang artinya mengganti atau menebus. Adapun secara terminologi (istilah) fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan.
Misalnya, fidyah yang diberikan akibat ditinggalkannya puasa Ramadhan oleh orang lanjut usia yang tidak mampu melaksanakannya, sakit menahun (kronis) yang tidak dapat diperkirakan kapan sembuhnya atau oleh keluarga orang yang belum sempat meng-qadla’ atau mengganti puasa yang ditinggalkannya (menurut sebagian ulama). Dengan memberikan fidyah tersebut, gugurlah suatu kewajiban yang telah ditinggalkannya.
Bagi wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui maka ia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Jika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri atau pada diri dan bayinya maka ia hanya wajib mengganti puasanya setelah bulan Ramadhan dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Jika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anak atau bayinya saja maka ia wajib mengqadla’ dan membayar fidyah sekaligus.
Waktu Pembayaran Fidyah dan pembayarannya
Pertanyaan
Kapan fidyah bisa dibayarkan?
Jawab
Waktu pembayaran fidyah perharinya baru dimulai setelah fajar hari itu. Pembayaran fidyah boleh diakhirkan sampai akhir bulan Ramadhan. Namun fidyah tidak bisa dibayarkan (dipercepat) sebelum Ramadhan atau sebelum hari yang ia tinggalkan. Ia boleh memilih antara membayar dengan beras (makanan pokok) atau dengan harganya.
Qadha' Puasa Tertunda Sampai Ramadhan Berikutnya?
Pertanyaan
Waktu dan kesempatan untuk melaksanakan qadla' puasa Ramadhan adalah lebih dari cukup yakni, sampai bulan Ramadhan berikutnya. Namun demikian, tidak mustahil jika ada orang-orang –dengan alasan tertentu– belum juga melaksanakan qadla’ puasa Ramadhan, sampai tiba bulan Ramadhan berikutnya? Apakah ada fidyah jika sampai tertunda?
Jawab
Kejadian seperti ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang positif maupun negatif seperti; selalu ada halangan, sering sakit misalnya, bersikap apatis, bersikap gegabah, sengaja mengabaikannya dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan qadla' puasanya ditangguhkan atau tertunda sampai tiba Ramadhan berikutnya.
Penangguhan atau penundaan pelaksanaan qadla' puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya –tanpa halangan yang sah–, maka hukumnya haram dan berdosa. Sedangkan jika penangguhan tersebut diakibatkan lantaran uzur yang selalu menghalanginya, maka tidaklah berdosa.
Adapun mengenai kewajiban fidyah' yang dikaitkan dengan adanya penangguhan qadla' puasa Ramadhan tersebut hukumnya dirinci. Pertama, Penangguhan karena ada uzur tidak menjadi sebab diwajibkannya fidyah. Uzur itu bisa saja dikarenakan sakit, terus bepergian atau menyusui. Kedua, penangguhan tanpa ada  uzur menjadi sebab diwajibkannya fidyah. Fidyah wajib dibayarkan sebanyak satu mud perhari yang ditinggalkan. Dan fidyah itu bertambah satu mud apabila ia menangguhkan puasa pada tahun berikutnya, dan begitu pula seterusnya.
Niat qadla’ puasa Ramadhan adalah
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ للهِ تَعَالَى
Saya niat qadla’ fardlu puasa bulan Ramadlan tahun ini karena Allah ta’ala
Bagaimana Jika Meninggal Dunia sebelum Qadla?
Memenuhi kewajiban membayar hutang adalah sesuatu yang mutlak. Baik yang berhubungan dengan manusia, apalagi berhubungan dengan Allah SWT. Sehingga orang yang meninggal dunia sebelum memenuhi kewajiban qadla' puasa Ramadhan, sama artinya dengan mempunyai tunggakan hutang kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, pihak keluarga wajib memenuhinya.
Adapun dalam praktik pelaksanaan qadla' puasa Ramadhan tersebut yakni diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan sebesar 0,6 kg bahan makanan pokok kepada seorang miskin untuk tiap-tiap hari puasa yang telah ditinggalkannya.
Sabda Rasulullah SAW:
 مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
"Siapa saja meninggal dunia dan mempunyai kewajiban puasa, maka dapat digantikan dengan memberi makan kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya." (HR Tirmidzi, dari Ibnu 'Umar)
Pendapat kedua, menyatakan bahwa; jika orang yang memiliki kewajiban qadla' puasa meninggal dunia, maka pihak keluarganya wajib melaksanakan qadla' puasa tersebut, sebagai gantinya. Dan tidak boleh dengan fidyah. Sedangkan dalam praktiknya, pelaksanaan qadla' puasa tersebut, boleh dilakukan oleh orang lain, dengan seizin atau atas perintah keluarganya.
Sabda Rasulullah Saw:
مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
"Siapa saja meninggal dunia dan mempunyai kewajiban qadla’ puasa, maka walinya (keluarganya) berpuasa menggantikannya." (HR. Bukhari dan Muslim, dari Aisyah)
Bagaimana jika jumlah hari yang ditinggalkan tidak diketahui?  Ia boleh berpuasa sesuai dengan hari yang yakin ditinggalkan.

Qadla’ dan Fidyah Wanita Hamil
Pertanyaan
Adakah pendapat yang tidak mewajibkan qadla' dan bayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui?
Jawaban
Ada, dan boleh dijadikan fatwa. Sebab al-fatwa min haitsu al-dalîl dan al-`amal min haitsu al-ihtiyãth.
Sakit yang Menggugurkan Puasa
Pertanyaan
Sakit apa saja yang tidak mewajibkan seorang untuk melakukan puasa?
Jawaban
Sakit yang menyebabkan seseorang tidak wajib untuk melakukan puasa yaitu sakit apapun yang bisa menyebabkan seorang tidak mampu melakukan puasa atau semakin memperparah sakitnya jika ia berpuasa. Menurut Imam ar-Ramli sakit yang menyebabkan seseorang tidak wajib untuk melakukan puasa ialah sakit yang bisa menyebabkan seseorang boleh melakukan tayammum.
Berhubungan Intim di Siang Ramadhan Setelah Makan
Pertanyaan
Di bulan Ramadhan, seseorang harus melakukan ibadah puasa menahan lapar dan dahaga. Tidak hanya itu, seluruh umat muslim diperintahkan menahan diri untuk tidak bersenggama di waktu puasa Ramadhan. Siapapun yang berhubungan intim saat puasa Ramadhan, maka ia terkena sanksi berat kafarat. 
Akan tetapi, nafsu birahi bisa datang kapan saja. Jika tak kuat menahan, seseorang pasti tunduk mematuhi titahnya. Orang yang sudah dikuasai birahi, akan berupaya supaya syahwatnya segera terlampiaskan. Tak peduli bulan Ramadhan dan sanksi yang akan dijatuhkan, yang penting hajat birahi bisa terpenuhi.
Orang yang dikuasai nafsu birahi biasanya pintar mengakali sanksi. Nah, agar terlepas dari sanksi karena bersenggama di bulan Ramadhan, ia makan terlebih dahulu baru kemudian bersetubuh dengan sang istri. Pertanyaannya, bagaimana hukum sengaja membatalkan puasa Ramadhan? apakah orang yang bersenggama setelah makan ketika puasa Ramadhan tetap dikenai sanksi kafarat?    
Jawaban
Puasa ramadhan hukumnya wajib. Jika seseorang sudah masuk melakukan perbuatan wajib, maka ia harus menyempurnakannya dan haram menggagalkan atau membatalkannya di tengah jalan. Oleh karena itu, haram hukumya sengaja makan saat siang puasa ramadhan yang tengah dijalani bahkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, pelakunya wajib membayar kafarat.
Oleh karena haram membatalkan puasa yang sedang dilaksanakan, maka seorang istri haram hukumnya menaati perintah suami yang mengajaknya makan di siang ramadhan, apalagi tujuannya untuk menyiasati sanksi senggama.
Mengenai sanksi kafarat orang yang bersenggama setelah sengaja makan, ulama terbelah menjadi dua kubu. Mazhab Syafiiyah menyatakan bahwa orang tersebut tidak wajib membayar kafarat. Sedangkan Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) menyatakan tetap harus membayar kafarat.     
Tarawih tanpa Istirahat 
Deskripsi Masalah
	Secara bahasa tara>wi>h adalah jamak dari kata"tarwi>h" yang berarti istirahat atau tempat peristirahatan musafir. Shalat malam di bulan Ramadhan disebut tara>wi>h karena dalam tiap-tiap dua rakaat dianjurkan untuk melakukan istirahat. Namun dalam kenyataannya (khususnya di Indonesia), shalat tarawih dilakukan dengan sangat cepat (patas), sehingga kadang-kadang menghilangkan thuma'nînah, syarat, dan sunnah-sunnah shalat (seperti membaca subha>na rabbiya al-a`la> wa bihamdihi sebanyak tiga kali, jadi satu kali dan seterusnya).
Pertanyaan 
	Apakah jama'ah yang melakukan shalat tarawih dengan tidak beristirahat sebagaimana penjelasan dalam kitap fiqh tersebut dapat disebut dengan shalat tarawih?
Jawaban 
Menurut sebagian ulama, "tara>wi>h" berasal dari kata "tarwi>h" yang berarti istirahat atau tempat istirahat. Menurut pendapat ini shalat tarawih adalah shalat yang diselingi istirahat di setiap dua rakaat satu salam. Jadi, shalat yang biasa dilakukan masyarakat saat ini tidak disebut salat tarawih. Tetapi disebut shalat al-lail yaitu shalat malam di bulan Ramadhan.
	Sedangkan menurut ulama lain kata "tara>wi>h" berasal dari kata murawahah yang berarti mengulang-ulang. Jadi shalat yang dipraktikkan masyarakat selama ini tetap disebut shalat tarawih menurut pendapat ini.
Tarawih Delapan Rakaat
Pertanyaan
Lebih baik mana shalat tarawih delapan rakaat akan tetapi dapat melaksanakan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya secara sempurna dengan dua puluh  rakaat  yang dilaksanakan  cepat seperti yang terjadi di mayoritas masyarakat?
Jawaban 
Menurut Dr. Yusuf al-Qhardlawi, shalat tarawih 8 rakaat dengan memperpanjang bacaan al-Qur'an disaat berdiri lebih utama dari pada 20 rakaat yang dilakukan dengan sangat cepat. Tetapi yang jelas tidak ada ketentuan bilangan rakaat dari Rasulallah saw. Berapa rakaatpun seorang melakukan shalat tarawih sama-sama baik asalkan dilakukan dengan khusu' dan benar.
Empat Rakaat Satu Salam
Pertanyaan
Adakah pendapat yang mengatakan shalat tarawih boleh dilakukan dengan cara empat rakaat dengan satu salam seperti yang dipraktikkan Muhammadiyah? Bagaimana sikap kita?
Jawaban
Sebenarnya ada. Akan tetapi sangat lemah (dha’îf). Oleh karenanya, orang NU biasanya mempraktikkan dengan dua rakaat-dua rakaat. Sebaiknya kita melakukan sebagaimana biasa (2 rakaat salam) karena itulah pendapat yang paling shahi>h.
Hukum Membaca Taraddli saat Shalat Tarawih
Pertanyaan
Apa hukum membaca taraddli (radliyallahu nahu)  seperti yang dibaca saat melakukan shalat tarawih? Dan kenapa bacaannya tidak sama antar desa?
Jawab
Hukum membaca taraddli  tidak disunnahkan ketika shalat tarawih karena tidak ada alquran atau hadis yang menganjurkannya. Tidak boleh meyakini taraddli sebagai amalan yang disunnahkan pada saat tarawih, tapi cukup meyakini bahwa bacaan itu disunnahkan secara umum. Mengenai perbedaan variasi bacaan yang berbeda-beda di berbagai daerah dapat dimaklumi karena bacaan ini memang bukan dari Nabi Muhammad Saw. 
Zakat Fitrah bagi yang tidak Berpuasa
Deskripsi Masalah
Zakat Fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai puncak dari kewajiban puasa selama sebulan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqih). Beberapa persoalan tersebut terangkum dalam pertanyaan-pertanyan berikut ini.
Pertanyaan
Apakah orang yang tidak berpuasa Ramadhan tetap berkewajiban membayar zakat fitrah?
Jawaban
Kaum muslim yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan tetap dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Alasannya, karena zakat fitrah dan puasa merupakan dua kewajiban yang berbeda. Sehingga meninggalkan salah satunya tidak mesti menggugurkan kewajiban yang lain. Keduanya sama-sama wajib dilaksanakan.
Konteks Fakir Miskin
Pertanyaan
Bagaimanakah pengertian faqir dan miskin dalam konteks saat ini?
Jawaban
Menurut al-Ghazali miskin adalah mereka yang pengeluarannya tidak seimbang dengan pemasukan. Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Definisi ini senada dengan definisi yang diungkapkan ulama-ulama lain. Dengan demikian, boleh jadi orang yang memiliki harta banyak disebut miskin karena kebutuhannya lebih besar dari harta yang tersedia. Sedangkan Faqir adalah orang yang lebih parah kondisi ekonominya dibandingkan orang miskin.
Fakir Miskin Tetap Membayar Zakat
Pertanyaan
Apakah orang yang berhak menerima zakat fitrah juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Misalnya, apakah orang miskin yang berhak menerima zakat wajib membayar zakat? Lalu, bagaimana jika ternyata yang dikeluarkan dan diterima seimbang?
Jawaban
Orang faqir-miskin tetap wajib membayar zakat fitrah dengan syarat:
	Memiliki kelebihan kadar satu sha' (+2 1/2 Kg) makanan dari yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, keluarga dan orang yang ia tanggung nafakahnya pada hari itu.

Memiliki kelebihan dari sandang, pangan, papan dan kebutuhan-kebutuhan pokok (primer) lainnya.
Distribusi Zakat kepada Delapan Golongan
Pertanyaan
Apakah zakat fitrah harus dibagikan kepada seluruh golongan delapan (ashnaf tsamāniyah) atau khusus diberikan pada faqir-miskin?
Jawaban
Menurut madzhab Syafi'i, pendistribusian zakat fitrah sama dengan pembagian zakat mal yaitu didistribusikan kepada delapan kelompok sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an.
Tetapi pendapat ini ditolak oleh Ibnul Qayyim. Menurutnya, zakat fitrah itu khusus diberikan kepada faqir-miskin. Sebab Rasulullah, sahabat dan generasi sesudahnya tidak pernah memberikan zakat fitrah kecuali kepada faqir-miskin. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih shahih dan juga didukung oleh madzhab Imam Malik ra dan salah satu riwayat dari madzhab as-Syafi’i.
Waktu Pembayaran Zakat
Pertanyaan
Sejak kapan zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan? Dan kapan waktu kewajiban zakat berakhir?  Kalau terlambat dari waktu yang ditentukan apakah masih wajib dikeluarkan?
Jawaban
Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan di atas bahwa waktu pembayaran zakat fitrah ada lima waktu, yaitu:  waktu jawaz, waktu wujub, waktu fadhilah, waktu karahah dan waktu tahrim. Jadi kalau pembayaran zakat fitrah diakhirkan sampai pada hari berikutnya (masuk tanggal 2 Syawal) maka hukumnya haram. Namun tetap wajib dikeluarkan sebagai qadha’. 
Menyamaratakan Pembagian Zakat
Pertanyaan
Dalam keyataannya sulit sekali untuk menyamaratakan pembagiaan zakat fitrah kepada seluruh mustahiqqin? Bagaimana solusinya?
Jawaban
Imam Syafi'i memang berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus (wajib) didistribusikan secara merata kepada seluruh delapan ashnaf yang ada. Tidak boleh ada satupun dari delapan golongan yang tidak mendapat jatah zakat.
Mengingat tingkat kesulitan penyamarataan distribusi ini, sebagian Syafi'iyah -sebagaimana disitir beberapa kitab Syafi’iyyah- memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada sebagian mustahiq. Mereka mengatakan bahwa andai saja Imam Syafi'i masih hidup dan menyaksikan kesulitan ini, niscaya beliau akan memfatwakan kebolehan memberikan zakat kepada sebagian mustahiq. 
Kiai Menerima Zakat
Pertanyaan
Apakah status kiai atau tokoh masyarakat yang menerima zakat fitrah? Apakah sebagai faqir-miskin, amil, ataukah sebagai pribadi? Kalau sebagai pribadi berapa kadar zakat yang harus diterima?
Jawaban
Kalau kiai-kiai tersebut tingkat ekonominya masuk kedalam kategori orang faqir atau miskin maka boleh menerima zakat sebagai orang fakir-miskin. Sedangkan apabila tidak masuk kedalam kategori orang faqir atau miskin maka bisa menerima zakat atas nama sabilillah. Mengingat banyak ulama yang mengartikan sabilillah dengan pengertian yang lebih luas, tidak hanya bermakna pejuang di medan perang. 
Namun tradisi masyarakat yang ramai-ramai membagikan zakatnya kepada sebagian tokoh masyarakat adalah tradisi yang kurang benar. Sebab masih banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan.
Zakat Fitrah dengan Uang
Pertanyaan
Bolehkah zakat fitrah menggunakan uang? kalau tidak boleh apakah solusi yang selama ini dilakukan sebagian kiai-kiai  (yaitu kiai menjual beras pada muzakki kemudian langsung dizakatkatkan kembali pada kiai tersebut) sudah benar secara syara'?
Jawaban
Zakat fitrah dengan menggunakan uang adalah boleh menurut sebagian ulama yaitu madzhab Hanafiyah dan tidak boleh menurut sebagian yang lain. Sedangkan solusi yang selama ini dilakukan sebagian kiai-kiai( yaitu kiai menjual beras pada muzakki kemudian langsung dizakatkatkan kembali pada kiai tersebut) sudah benar jika bertaqlid kepada ulama yang tidak memperbolehkan zakat dengan uang.
Zakat kepada Lembaga
Pertanyaan
Bolehkah organisasi, seperti IKSASS, Fatayat, Muslimat, IPPNU, dan sejenisnya, menerima zakat fitrah?  atau digunakan untuk  pembangunan masjid, jalan dan sejenisnya? berapa kadar yang harus di terima?
Jawaban 
Menurut mayoritas ulama, membagikan  zakat kepada organisasi keagamaan seperti dalam pertanyaan itu tidak boleh, tapi ada kalangan ulama lain yang memperbolehkannya dengan memasukkan organisasi-organisasi tersebut kedalam sabilillah.
Penentuan dan Penetapan Idul Fitri
Deskripsi Masalah
Akhir-akhir ini pelaksanaan shalat hari raya seringkali menimbulkan permusuhan dan kebencian antar umat  Hal ini disebabkan perbedaan dalam penetapan awal Syawal. Perbedaan bukan hanya antar tokoh agama atau antar organisasi dan pemerintah.
Pertanyaan
Siapakah yang harus dipatuhi masyarkat dalam hal penetapan 1 syawal?  Dan bagaimana dengan masalah shalat 'idul fitri dan pelaksanaan zakatnya?
Jawaban
Pada dasarnya masyarakat wajib taat kepadaAllah, taat kepada rasul, dan kepada Uli al-Amri - dengan berbagai tafsirannya- selama kebijakan uli al-amri tidak bertentangan dengan teks-teks qhat'iyah syari'ah.
Nahdlatul Ulama telah memutuskan bahwa status pemerintah Indonesia adalah waliyu al-amri ad-dharuri bi as-syaukah.
Menurut Syafi'iyyah tsubutu al-hilal dan kewajiban puasa untuk masyarakat umum harus melalui keputusan pemerintah. Sedangkan menurut selain Syafi'iyyah tidak disyaratkan kepututusan pemerintah. Akan tetapi jika pemerintah memutuskan tahqiqi al-hilal dan kewajiban puasa maka  masyarakat wajib mengikuti keputusan pemerintah. [al-fiqh ala madhabi al-arba'ah]. Sebab hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf. Maka :
	Jika keputusan pemerintah  dalam penetapan hari raya 'ied al-fitri didasarkan pada rukyatu al-hilal [ yang telah memenuhi syarat ru'yat]. Atau ikmalu ramadhan, maka masyarakat wajib menta'atinya, terlebih-lebih jika rukyatul hilal didukung oleh hisa. Jika seluruh ulama hisab sepakat bahwa hilal tidak mungkin dirukyah maka kesaksian rukyatul hilal harus ditolak.

Jika keputusan pemerintah dalam penetapan hari raya hanya didasarkan pada hisab semata maka masyarakat tidak wajib mengikutinya sebab keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan syari'ah menurut mayoritas fuqaha'
Jika terjadi perbedaan dalam penetapan hari raya, misalnya sebagian daerah melihat bulan sedangkan daerah lain tidak melihatnya, maka masyarakat wajib mengikuti keputusan pemerintah, berdasar pada "hukmu al-hakim au qaraaru waliyu al-amri yarfa'u al-khilaf wa yulzim fi al-umuri al-mukhtalafi fiha".
Akan tetapi bagi masyarakat yang telah menyakini melihat bulan dan tidak diterima kesaksiaannya dihadapan pemerintah, maka ia secara individu dan orang yang menyakininya boleh berhari raya dengan sembunyi-sembuyi dan tidak boleh menghabarkan kepada orang lain, agar tidak menimbulkan fitnah.


