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Soalan : 

Assalamualaikum ustaz, apa hukumnya seorang isteri puasa sunat tanpa minta izin suami apabila 

tahu isteri puasa sunat, suami tidak melarang? 

 

اته ر  وعليكم السالم ورحمة هللا و

Jawapan : 

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah , selawat dan salam atas Nabi besar Junjungan 

kita Muhammad  berserta keluarga dan sahabatnya , dan mereka-mereka yang mengikut 

segala sunnah Nabi Muhammad  sehingga ke hari kiamat. Terima kasih kepada saudara, diatas 

soalan yang telah diajukan kepada kami. 

Berkenaan dengan permasaalahan isteri berpuasa sunat tanpa izin suami, berdasarkan sebuah 

hadis dari Abi Hurairah , sesungguhnya telah bersabda Rasulullah : 
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Maksudnya: Seorang wanita tidak boleh berpuasa walaupun satu hari dalam keadaan suaminya 

berada di rumah, kecuali dengan izin suaminya, melainkan pada bulan Ramadhan . 



(Riwayat al Imam al-Bukhari dan al Imam Muslim) 

Majoriti Ulama menyatakan hukumnya adalah haram secara mutlak. Manakala Mazhab Hanafi 

pula menyatakan hukumnya Makruh Tahrim, iaitu makruh yang menghampiri haram. Seorang 

isteri yang ingin berpuasa sunat perlu mendapat keizinan suaminya jika suaminya berada di 

rumah. Jika suaminya tiada di rumah, maka ia tidak perlu mendapat keizinan suaminya. Suami 

juga dibolehkan untuk meminta isterinya membatalkan puasanya. Begitu juga jika isteri yang 

berpuasa ketika suami tiada di rumah, kemudian bila suaminya balik, suami boleh meminta 

isterinya membatalkan puasa . 

Jika seorang isteri tetap meneruskan puasanya walaupun tidak diizinkan suami, puasanya tetap 

sah, tetapi perbuatannya itu haram. Pengharaman ini berdasarkan hadis Rasulullah  di atas 

kerana mematuhi arahan suami adalah wajib, manakala puasa sunat hukumnya adalah sunat. 

Perkara sunat tidak boleh melebihi perkara yang wajib. 

Namun begitu, keizinan suami ini hanya dalam puasa sunat, ianya tidak terpakai dalam puasa 

Ramadhan. Kerana puasa Ramadhan hukumnya wajib, malah isteri tidak berdosa jika 

menderhaka suaminya jika suami melarang berpuasa Ramadhan. Rasulullah  juga menyatakan 

bahawa tidak ada ketaatan pada manusia dalam perkara yang mungkar, dan tidak berpuasa 

Ramadhan adalah perkara yang mungkar. Sama juga keadaanya jika berpuasa Qada'. Kerana 

puasa Qada' dikira juga sebagai puasa Ramadhan, yang mana hukumnya adalah wajib. 

Maka berasaskan kepada ulasan di atas, dapatlah kami simpulkan bahawasanya bagi si suami 

perlu banyak bertimbang rasa dalam perkara ini, sebagai seorang suami yang baik sepatutnya 

bersyukur kerana mempunyai isteri yang suka melakukan ketaatan. Oleh itu, si suami perlu 

menggunakan kaedah pendekatan yang baik, walaupun suami ada hak dalam melarang perkara 

ini, maka adalah tidak wajar jika suami menggunakan kekerasan ke atas isteri . 
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