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MENELADANI SIFAT-SIFAT PUASA PARA NABI1 
Oleh: Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum 

 
 

A. Pendahuluan 

Puasa ramadhan merupakan suatu perkara ibadah yang wajib 

ditunaikan oleh setiap muslim di dunia, sehingga tidak layak dan 

tidak seorang muslim pantas meninggalkannya karena puasa tersebut 

perintah Allah. Dialah yang menentukan waktunya yakni bulan 

ramadhan satu bulan dalam setahun. Seorang muslim yang berpuasa 

harus fokus dan khusyu’ dalam menjalankannya dengan menjauhi 

segala yang dilarang yakni segala yang membatalkan puasa seperti 

makan, minum, jima’ dan perbuatan maksiat lainnya yang 

mengurangi nilai pahala puasa seperti mengunjing, mengumpat, 

berkelahi, membunuh, berkata jorok, pandir dan lain-lain.  

Adapun Larangan puasa di atas dimaksudkan agar seorang yang 

beriman menjadi orang-orang yang terdidik dan terlatih serta kuat 

dalam menahan segala ujian yang ditimpakkan Allah sehingga dapat 

meraih derajat ketaqwaan yang mulya di sisi Allah. Karena orang yang 

bertakwa itulah orang yang paling mulya bukan orang yang kaya, 

miskin, orang yang memiliki pangkat serta orang yang memiliki 

jabatan di dunia. Pada bulan ramadhan inilah seorang hamba Allah 

berlomba-lomba untuk meraih derajat takwa yang sesungguhnya. 

Sehingga keluar dari bulan ramadhan ia menjadi lebih baik daripada 

sebelumnya, yang mencakup aspek aqidah, ibadah, akhlak dan 

muamalah di mana seorang muslim juga dituntut untuk bersikap 

tenggang rasa kepada sesama sehingga melahirkan sikap ta’awun 

(saling tolong menolong) dan takaful (saling menjaga atau menjamin) 

dan ta’athuf (saling mengasihi dan menyayangi). 

 

B. Kewajiban Puasa dan Sifat Puasa Para Nabi 

Al-Baidhawi mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan Allah 

kepada Nabi Muhammad SAW serta umatnya sebagaimana 
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diwajibkan kepada para Nabi dan umatnya sejak Nabi Adam AS. 

Kewajiban puasa tersebut menjadi penguat akan hukum dan 

kewajiban melakukannya serta mensucikan jiwa dari dosa.2 Al-

Sya’alabi memperjelas penafsiran al-Baidhawi, ia mengatakan bahwa 

umat sebelum umat Muhammad adalah orang-orang Nashrani dan 

selainnya.3 Al-Khazin menyebutkan bahwa puasa merupakan ibadah 

yang sejak dahulu Allah SWT mewajibkan puasa kepada mereka 

sebagaimana diwajibkan kepada kita, karena puasa merupakan 

ibadah yang menyusahkan, namun perkara yang susah jika sudah 

umum (dilaksanakan bersama) maka akan menjadi mudah untuk 

dilaksanakan. Dikatakan, bahwa ibadah puasa ramadhan diwajibkan 

bagi orang nashrani  sebagaimana diwajibkan kepada kita (Umat 

Muhammad). Mereka berpuasa pada bulan ramadhan, namun ketika 

cuaca  datang dengan tidak stabil, kadang panas sekali dan kadang 

dingin sekali, para ulama mereka sepakat untuk berpuasa pada tahun 

berikutnya ketika cuaca sudah stabil. Apabila sudah tiba musim semi, 

mereka berpuasa 30 hari dan menambah 10 hari sebagai kaffarat atas 

perbuatan yang telah mereka lakukan. Sehingga jumlah puasa 

mereka menjadi 40 hari.4  

Para ulama menguatkan, semua umat yang terdahulu telah 

diwajibkan berpuasa, namun tata caranya berbeda di antara umat ini 

dan para nabi yang diutus untuk mengajarkan tata cara pelaksanaan 

ibadah ini, di mana setiap umat mempunyai karakteristik dan sifat 

ibadah yang khusus dengan melihat para Nabi yang sama 

melaksanakan ibadah puasa. Puasa para nabi adalah seperti apa yang 

dilaksanakan Muhammad dan Isa yang disertai adanya perbedaan. 

Perbedaan tersebut memberikan petunjuk kepada puasa Nabi Dawud 

AS yang berbeda dengan puasa para nabi yang lain, beliau satu hari 

puasa, satu hari buka.  

                                                           
2 Muhammad Al-Syairzi, Tafsir al-Baidhawi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

2001), juz 2, hlm. 461.  
3 Abi Zaid al-Tsa’alabi al-Maliki, Tafsir al-Tsa’alabi (Beirut: Daru Ihya’I al-Turats 

al-Arabi, 1997), juz 2, hlm. 136. 
4 ‘Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, Tafsir al-Khazin (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1979), juz 1, hlm. 151. 
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Ustadz Adiyan dan beberapa mazhab di Universitas al-Azhar 

menguatkan bahwa puasa itu sudah ada pada zaman dahulu sejak 

Allah menciptakan Adam AS. Puasa para Nabi merupakan puasa yang 

dilaksanakan atas dasar ajaran mereka dengan tujuan mendekatkan 

diri kepada Allah SWT.5   

Nabi Nuh AS adalah orang yang paling lama hidup di dunia ini 

sekitar 950 tahun atau ada yang berpendapat beliau hidup bersama 

kaumnya selama 1000 tahun,6 beliau dan kaumnya berpuasa 

sepanjang masa yang dibarengi penuh kesungguhan dikarenakan 

kekuatan fisik mereka dan mereka menikmati dalam menjalaninya. 

Puasa mereka seperti orang Nashrani, mereka tidak makan sesuatu 

yang mempunyai ruh seperti binatang dan tumbuhan. 

Nabi Musa AS dan kaumnya melaksanakan puasa Asyura’, karena 

Allah SWT telah membinasakan Fir’aun beserta kaumnya dan 

menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari tenggelam (di laut 

merah). Oleh karena itu, ketika Nabi SAW mendatangi kota Madinah 

dan mendapati orang Yahudi sedangkan melaksanakan puasa, maka 

Nabi bertanya kepada penduduknya, hari apa ini?. Mereka menjawab, 

hari ini adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Musa, lalu 

Nabi SAW berkata: Aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian, 

kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya 

untuk berpuasa.  

Berdasarkan hal tersebut bahwa Nabi Muhamamad SAW 

melaksanakan puasa Asyura’, namun pada akhir hari beliau berkata 

kepada para sahabatnya, berpuasalah kalian satu hari sebelum dan 

setelahnya. Jika aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, 

aku benar-benar akan melaksanakan puasa tasu’a (tanggal 9) dan 

puasa asyura’ (tanggal 10). Dalam hal ini berniat beramal itu juga 

mendapat pahala dari Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT mewafatkan 

Nabi SAW sebelum mengerjakan puasa tersebut. Hal demikian 

                                                           
5http://www.albayan.ae/our-homes/1221053028454-2008-09-12-1.673799 

dengan judul لسكوت عن الكالم صیام عند بعض األمم السابقة 
6 Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir al-Damsyiqi, Tafsir al-Qur’an al-Adzim 

(Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000), juz 4, 325. 
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(ibadah puasa) tersebut dilakukan Nabi SAW bertujuan untuk 

membedai ibadah orang Yahudi.  

Kedua puasa tersebut dimuat dan disebutkan dalam hadis Nabi 

SAW:  

ُهَما قَاَل َقِدَم النَِّيبُّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة فَـ  ُ َعنـْ رََأى اْليَـُهوَد َتُصوُم َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ا�َّ

ُ َبِين ِإْسرَايـَْوَم َعاُشورَاَء فـََقاَل َما َهَذا قَاُلوا َهَذا  ئِيَل ِمْن َعُدوِِّهْم َفَصاَمُه يـَْوٌم َصاِلٌح َهَذا يـَْوٌم َجنَّى ا�َّ

 7ي)(رواه البخار  ُموَسى قَاَل فََأَ� َأَحقُّ ِمبُوَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمهِ 
“Dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi SAW mendatangi kota Madinah, 
lalu melihat orang Yahudi sedang berpuasa Asyura’, Nabi SAW 
bersabda: Apa ini?. Mereka menjawab: Ini adalah hari yang baik, hari 
di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh-musuh mereka, 
musa berpuasa, maka beliau bersabda: Aku lebih berhak dengan 
Musa daripada kalian, lalu beliau berpuasa (Asyura’) dan memerintah 
(para sahabatnya) untuk berpuasa.” 
 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء يف 

صيامه باجلاهلية وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصومه فلما هاجر إىل املدينة صامه وأمر 

  8(رواه مسلم) فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه
“Dari   Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah ra berkata: 
Adalah orang Quraisy melaksanakan puasa Asyura pada zaman 
Jahiliyah dan Rasulullah SAW berpuasa (Asyura’), maka tatkala 
beliau hijrah ke Madinah beliau berpuasa dan memerintahkan (para 
sahabatnya) berpuasa. Maka tatkala bulan Ramadhan telah 
diwajibkan, beliau bersabda: Barang siapa yang hendak berpuasa 
maka berpuasa, dan barang siapa yang hendak meninggalkan (tidak 
puasa) maka tinggalkan.”  
 

Apabila melihat puasa para nabi, diketahui bahwa puasa Asyura 

itu dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dan nabi Musa AS beserta 

kaumnya, sedangkan Nabi Adam AS melaksanakan puasa pada hari 

bidh yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15.9  

Ustadz Adiyan dan beberapa Mazhab mengatakan bahwa Nabi Isa 

berpuasa sebagaimana yang dilakukan kaumnya yakni Nashrani, 

                                                           
7 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju’fi al-

Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Thuqun al-Najah, 1422), Juz 3, hlm. 44.  
8 Al-Imam al-Hafidz Abi al-Husain Musim bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisburi, 

Shahih Muslim (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), Juz 2, hlm. 792. 
9 Al-Imam al-Allamah Badruddin Abi Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, ‘Umdat al-Qari 

(Beirut: Dar l-Kutub al-Ilmiyah, 2001), juz 26, hlm. 430. 
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seluruh anggota badannya puasa dan menghindari (yang 

membatalkannya), seperti makan daging, makan daging burung dan 

semua yang mempunyai ruh. Tata cara puasa mereka berbeda dengan 

umat yang lain. Puasa mereka khusus menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi, seperti syukur dan perkara-perkara yang lain. Adapun 

puasa Nabi Ibrahim adalah puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi. 

Jadi hal yang perlu diteladani dari sifat puasa para Nabi yang 

disebutkan di atas adalah ketauhidan, keyakinan, kesungguhan atau 

keinginan keras (himmah), semangat (ghirah), kezuhudan dan tidak 

tamak bin rakus dan sabar. Semuanya itu ditujukan kepada Allah 

SWT dalam menjalankan semua peribadatan yang disertai dengan 

penuh keikhlasan dan keimanan dalam mendekatkan diri kepada 

Allah untuk meraih ketakwaan yang sempurna di sisi Allah SWT.  

Wallahu A’lam bi al-Shawwab. 
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