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PERTANYAAN:
Beberapa tahun terakhir ini, saya sudah menjalankan puasa Daud.
Awalnya saya ingin agar puasa Senin-Kamis tetap saya jalankan, yaitu
dengan cara puasa Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dst. Kadang saya merasa
sayang jika melewatkan puasa sunah seperti tasu’a, asyura’, karena
bertepatan dengan hari berbuka. Bolehkah saya menjalankan puasa
sunah lainnya jika sudah puasa Daud? Bagaimana petunjuk Rasulullah ﷺ
dalam hal ini?
(Bahnan Husni di Bandar Lampung)
JAWABAN:
Puasa Daud merupakan salah satu puasa sunah yang disyariatkan dalam
agama Islam. Puasa sunah ini memiliki banyak kelebihan dan keutamaan,
seperti yang disebutkan oleh Rasulullah  ﷺdalam hadīṡ-hadīṡ riwayat
Imam Muslim, yaitu bahwa puasa Daud adalah puasa sunah yang lebih
adil di sisi Allah ـــﻪﻨْـــﺪَ اﻟ ﻋﺎمـــﻴ اﻟﺼـــﺪَلﻋ اﻧﱠﻪ ;)ﷻ )ﻓَـــﺎpuasa sunah yang paling
dicintai Allah ــﻪ اﻟﻟَــﺎم ا اﻟﺼــﻴــﺐﺣ ;)ﷻ )اdan juga puasa sunah yang paling
afdal di sisi Allah ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺎمﻴﻞ اﻟﺼﻓْﻀ)ﷻ )ا.

Puasa ini dinamakan sebagai puasa Daud karena Nabi Daud ‘alaihissalām
adalah yang pertama (perintis) yang mengamalkannya. Metode
pelaksanaannya adalah dengan berpuasa sehari dan berbuka sehari.
Dengan menjaga urutan puasa Daud, boleh jadi puasa sunah lainnya
tidak dapat dijalankan, karena bertepatan dengan hari berbuka. Padahal
puasa Senin-Kamis, puasa tasu’a, ‘asyura’, puasa ‘arafah, puasa bidh,

merupakan amalan yang besar pahalanya.
Masalah lainnnya juga, yaitu bagaimana jika hari berpuasa bertepatan
dengan hari yang terlarang untuk berpuasa, seperti hari Jumat, hari raya
Idulﬁtri, Iduladha dan hari-hari tasyriq. Bolehkah berpuasa di hari-hari itu
demi menjaga urutan puasa Daud?
Tentang hal ini, Rasulullah  ﷺtelah membimbing umatnya dalam
menjalankan puasa Daud. Sebagaimana sabdanya kepada Abdullāh bin
‘Amr bin ‘Aṣ raḍiyallāhu ‘anhumā, ketika beliau  ﷺmendengar aduan istri
Abdullāh bin ‘Amr, yang tidak pernah disentuh oleh suaminya, juga tidak
pernah dicumbu. Hal itu disebabkan karena Abdullāh bin ‘Amr selalu
berpuasa di siang hari dan tidak pernah meninggalkan salat di malam
hari, sehingga tidak ada waktu baginya memberikan nafkah batin kepada
istrinya.

م ﻮﺻ اﻨْﺖ ﻛ: ﻗَﺎل،ﺎﻤﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿﺎصِ ر اﻟْﻌﻦﺮِو ﺑﻤ ﻋﻦ ﺑﻪﺪِ اﻟﺒﻋﻦ ﻋ
َﻟ اﻞﺳرﺎ اﻣا ﷺ وِﻠﻨﱠﺒ ﻟتﺮﺎ ذُﻛﻣ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل،ﻠَﺔ ﻟَﻴﻞآنَ ﻛ اﻟْﻘُﺮاﻗْﺮا وﺮاﻟﺪﱠﻫ
«؟ﻠَﺔ ﻟَﻴﻞآنَ ﻛ اﻟْﻘُﺮاﺗَﻘْﺮ وﺮ اﻟﺪﱠﻫﻮمﻧﱠﻚَ ﺗَﺼ اﺮﺧْﺒ اﻟَﻢ »ا: ﻟ ﻓَﻘَﺎل،ﺘُﻪﺗَﻴﻓَﺎ
ْنﺒِﻚَ اﺴنﱠ ﺑِﺤ »ﻓَﺎ: ﻗَﺎل،ﺮ اﻟْﺨَﻴﻚَ ا ﺑِﺬَﻟرِد اﻟَﻢ و،ﻪ اﻟِﺎ ﻧَﺒ ﻳ،َﻠ ﺑ:ﻓَﻘُﻠْﺖ
ﻦ ﻣﻞﻓْﻀ اﻴﻖﻃ اّﻧ ا،ﻪ اﻟِﺎ ﻧَﺒ ﻳ:« ﻗُﻠْﺖﺎمﻳﺛَﺔَ اََﺮٍ ﺛ ﺷَﻬﻞ ﻛﻦ ﻣﻮمﺗَﺼ
َﻚﻠَﻴﺪِكَ ﻋﺴﺠﻟ و،ﺎﻘﻚَ ﺣﻠَﻴرِكَ ﻋوﺰﻟ و،ﺎﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺟِﻚَ ﻋوﺰنﱠ ﻟ »ﻓَﺎ ﻗَﺎل،َﻚذَﻟ
ﺪَ اﻟﻨﱠﺎسِ« ﻗَﺎلﺒﻋﺎنَ ا ﻛﻧﱠﻪ ﷺ ﻓَﺎﻪ اﻟِ ﻧَﺒاۇد دمﻮ ﺻﻢ »ﻓَﺼ:ﺎ« ﻗَﺎلﻘﺣ
ﺮﻔْﻄﻳﺎ وﻣﻮ ﻳﻮمﺼﺎنَ ﻳ »ﻛ:؟ ﻗَﺎلاۇد دمﻮﺎ ﺻﻣ و،ﻪ اﻟِﺎ ﻧَﺒ ﻳ:ﻗُﻠْﺖ
 َﻧﱠﻚ »ا: ﷺِ اﻟﻨﱠﺒ ﻟﻗَﺎل و: ﻗَﺎل.َﻠ ﻋ ﻓَﺸُﺪِّد،ت ﻓَﺸَﺪﱠد:ﺎ«… ﻗَﺎلﻣﻮﻳ
 ﷺِ اﻟﻨﱠﺒ ﻟ اﻟﱠﺬِي ﻗَﺎلَﻟ اتﺮ »ﻓَﺼ:« ﻗَﺎلﺮﻤ ﺑِﻚَ ﻋﻄُﻮلﻠﱠﻚَ ﻳﺗَﺪْرِي ﻟَﻌ
ﺨَﺎرِي اﻟﺒاهو ﷺ« )رﻪ اﻟِﺔَ ﻧَﺒﺧْﺼ ر ﻗَﺒِﻠْﺖﻨْﺖ ﻛّﻧ اتدِد وتﺒِﺮﺎ ﻛﻓَﻠَﻤ
ﻢﻠﺴﻤاﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻟ و،ﻢﻠﺴ)ﻣ
Dari Abdullāh bin ‘Amr bin Aṣ raḍiyallāhu ‘anhumā, ia berkata, “Saya
biasa melakukan puasa al-dahr (puasa sepanjang masa), dan membaca
(mengkhatamkan) Al-Quran setiap malam sekali. Mungkin telah
disampaikan kepada Nabi  ﷺmengenai diriku, atau mungkin juga beliau
yang mengutus seseorang kepadaku. Lalu beliau  ﷺbersabda, ‘Benarkah
berita bahwa kamu berpuasa sepanjang masa dan mengkhatamkan Al-

Quran setiap malam sekali’? Saya menjawab, ‘Benar, ya Nabiyullah,
namun tidaklah saya menginginkan dari perbuatan itu kecuali kebaikan’.
Beliau bersabda, ‘Sungguh, bagimu cukup berpuasa tiga hari dalam satu
bulan’. Saya berkata, ‘Wahai Nabiyullah, saya masih kuat lebih dari itu’.
Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu,
tamumu punya hak atasmu dan jasadmu juga punya hak atasmu. Karena
itu lakukanlah puasa Daud, Nabi Allah ﷺ, sebab ia adalah hamba yang
paling banyak beribadah’. Saya bertanya, ‘Wahai Nabiyulah, bagaimana
puasa Daud itu?’ Beliau menjawab, ‘Nabi Daud berpuasa sehari dan
berbuka sehari’. Abdullāh berkata, ‘Aku telah berlebih-lebihan, hingga
aku pun diberatkan sendiri’. Nabi  ﷺbersabda padaku, ‘Sungguh kamu
tidak tahu, bisa jadi umurmu masih panjang’. Abdullāh berkata, ‘Aku pun
mencapai umur yang Nabi  ﷺkatakan padaku. Setelah lanjut usia, aku
berangan-angan sekiranya dahulu aku mengambil rukhṣah (keringanan)
Nabi ’ﷺ.” (H.R. Bukhārī dan Muslim, berdasarkan redaksi Muslim)
Berdasarkan hadīṡ di atas, dapat ditarik beberapa faedah, yaitu:
1. Pernyataan Abdullāh bin ‘Amr, “Tidaklah saya menginginkan dari
perbuatan itu kecuali kebaikan”, menunjukan bahwa semangat
dalam melakukan satu ibadah harus diterangi dengan cahaya
ilmu, agar ibadah itu konsisten dan benar penerapannya karena
ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan kepada
Allah ﷻ, juga dengan mengikuti sunah (bimbingan) Rasulullah ﷺ.
2. Ṣaum al-dahr (puasa sepanjang masa tanpa ada satu hari pun
berbuka) adalah puasa yang terlarang, walaupun yang berpuasa
memiliki kesanggupan menjalankannya, tetapi ada hak-hak orang
lain yang tidak terpenuhi, sehingga tidak akan tercapai keadilan
dalam kehidupan khususnya dalam berumah tangga.
3. Ketika Rasulullah  ﷺmengetahui bahwa Abdullāh bin ‘Amr
melakukan ṣaum al-dahr, Rasulullah  ﷺmelarangnya, sekaligus
memberi solusi kepadanya dengan beberapa alternatif rukhṣah
(keringanan), sebagaimana dalam riwayat Muslim dan al-Nasā’ī,

َﺛَﺔََﺮِ ﺛ اﻟﺸﱠﻬﻦ ﻣﻢﺻ و،ﻗُﻢ وﻧَﻢ و،ﺮﻓْﻄا وﻢ ﻓَﺼ،َﻚ ذَﻟﻴﻊﺘَﻄ ﺗَﺴ َﻧﱠﻚﻓَﺎ

ّﻧ ﻓَﺎ: ﻗُﻠْﺖ،ﺮ اﻟﺪﱠﻫﺎمﻴ ﺻﺜْﻞﻚَ ﻣذَﻟﺎ وﻬﺜَﺎﻟﻣﺸْﺮِ اﻨَﺔَ ﺑِﻌﺴنﱠ اﻟْﺤ ﻓَﺎ،ﺎمﻳا
ﻴﻖﻃ اّﻧ ا: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ﻦﻴﻣﻮ ﻳﺮﻓْﻄاﺎ وﻣﻮ ﻳﻢ ﺻ: ﻗَﺎل،َﻚ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀ اﻴﻖﻃا
َﻚذَﻟ و،ﺎﻣﻮ ﻳﺮﻓْﻄاﺎ وﻣﻮ ﻳﻢ ﻓَﺼ: ﻗَﺎل،ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻚَ ﻳ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀا
 ﻗَﺎل،َﻚ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀ اﻴﻖﻃ اّﻧ ﻓَﺎ: ﻗُﻠْﺖ،ﺎمﻴ اﻟﺼﺪَلﻋ اﻮﻫ و،اۇد دﺎمﻴﺻ
ﺎﺋاﻟﻨﱠﺴ وﻢﻠﺴ ﻣاهو ر.َﻚ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀ ا : ﷺﻪ اﻟﻮلﺳر
“Sungguh engkau ( wahai Abdullāh bin ’Amr) tidak akan mampu
melakukan hal itu. Berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah.
Berpuasalah tiga hari dalam sebulan, karena satu kebaikan akan dibalas
dengan sepuluh kali lipatnya, hal itu seperti berpuasa sepanjang masa.”
Abdulllah bin Amr berkata, “Sungguh aku mampu melakukan lebih dari
itu wahai Rasulullah.” Beliau  ﷺbersabda, “Berpuasalah sehari dan
berbukalah dua hari.” Abdullāh bin Amr berkata, “Sungguh aku mampu
melakukan lebih dari itu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,
“Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itu adalah puasa Nabi Daud,
dan itu adalah puasa yang lebih adil.” Abdullāh bin Amr berkata,
“Sungguh aku mampu melakukan lebih dari itu.” Rasulullah  ﷺbersabda,
“Tidak ada yang lebih utama daripada (puasa itu).” (H.R. Muslim dan alNasā’ī)
Dari keseluruhan riwayat Abdullāh bin ’Amr bin Aṣ, kurang lebih ada
empat alternatif yang disebutkan oleh Nabi  ﷺdalam menjalankan puasa
sunah yaitu, pertama, berpuasa tiga hari dalam setiap bulan (ṣiyām albidh) yang pahalanya bagaikan berpuasa sepanjang tahun; kedua,
berpuasa satu hari dan berbuka dua hari berikunya; ketiga, berpuasa
Senin dan Kamis dalam setiap pekan, sebagaimana dalam riwayat alNasā’ī (ﻴﺲاﻟْﺨَﻤ وﻦﺛْﻨَﻴ اﻦﻴﻣﻮ ﻳﺔﻌﻤ اﻟْﺠﻦ ﻣﻢ ;)ﻓَﺼkeempat, melakukan puasa
Daud, yaitu puasa satu hari dan berbuka satu hari.
4. Seorang yang telah berpuasa dengan puasa Daud, ia telah
melakukan amalan puasa yang paling afdal, sehingga tidak perlu
baginya untuk menambah jumlah puasa di atas puasa Daud,
karena itu merupakan alternatif terakhir, yang tidak ada lagi
keafdalan di atasnya. Dalam riwayat al-Bukhārī dan Muslim,
Rasulullah  ﷺbersabda,

ﺮﻓْﻄا و،ﺎﻣﻮ ﻳﻢ ﺻ،ِﺮ اﻟﺪﱠﻫ ﺷَﻄْﺮمﻼ اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋاۇد دمﻮ ﺻق ﻓَﻮمﻮ ﺻﻻ
ﻢﻠﺴﻣ وﺨَﺎرِي اﻟﺒاهو ر.ﺎﻣﻮﻳ
“Tidak ada puasa melebihi (keutamaan) puasanya Nabi Daud
‘alaihissalām, yang merupakan separuh puasa dahr, dia berpuasa sehari
dan berbuka sehari.” (H.R. al-Bukhārī dan Musim)
Dalam riwayat Muslim dan al-Nasā’ī,

ﻦ ﻣﻞﻓْﻀ ا : ﷺﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻗَﺎل،َﻚ ذَﻟﻦ ﻣﻞﻓْﻀ اﻴﻖﻃ اّﻧ ﻓَﺎ:ﻗُﻠْﺖ
ﺎﺋاﻟﻨﱠﺴ وﻢﻠﺴﻣ واهو ر.َﻚذَﻟ
Abdullāh bin Amr berkata, “Sungguh aku mampu melakukan lebih dari
itu.” Rasulullah  ﷺbersabda, “Tidak ada yang lebih utama daripada
(puasa itu).” (H.R. Muslim dan al-Nasā’ī)
5. Melakukan puasa Daud tetap wajib menjaga vitalitas diri, agar
kewajiban
tidak
terbengkalai
karena
lemahnya
ﬁsik.
Sebagaimana Rasulullah  ﷺgambarkan tentang Nabi Daud,
walaupun dalam kondisi puasa, beliau tidak pernah menyelisihi
janji, juga tidak pernah lari jika bertemu musuh (dalam perang).
Sebagaimana sabdanya  ﷺdalam riwayat al-Nasā’ī, Rasulullah
 ﷺbersabda,

: ﻗَﺎل،َﻚ ذَﻟﻦ ﻣﺜَﺮﻛ اَﻠى ﻋﻗْﻮ اّﻧ ا: ﻗُﻠْﺖ،ﺎمﻳﺛَﺔَ اََﺮٍ ﺛ ﺷَﻬﻞ ﻛﻦ ﻣﻢﺻ
ﺜَﺮﻛ اَﻠى ﻋﻗْﻮ اّﻧ ﻓَﺎ: ﻗُﻠْﺖ،ﻴﺲاﻟْﺨَﻤ وﻦﺛْﻨَﻴ اﻦﻴﻣﻮ ﻳﺔﻌﻤ اﻟْﺠﻦ ﻣﻢﻓَﺼ
َﻨْﺪ ﻋﺎمﻴ اﻟﺼﺪَلﻋ اﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،مَ اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋاۇد دﺎمﻴ ﺻﻢ ﻓَﺼ: ﻗَﺎل،ِﻚ ذَﻟﻦﻣ
َﻗ ذَاا و،ﻒﺨْﻠ ﻳﺪَ ﻟَﻢﻋذَا وﺎنَ ا ﻛﻧﱠﻪا و،اﺮﻔْﻄﺎ ﻣﻣﻮﻳﺎ وﻤﺎﺋﺎ ﺻﻣﻮ ﻳ،ﻪاﻟ
ﺎﺋ اﻟﻨﱠﺴاهو ر.ﺮﻔ ﻳﻟَﻢ
“Berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan.” Aku (Abdullāh bin Amr)
berkata, “Sungguh aku mampu melakukan lebih dari itu.” Beliau
bersabda, “Berpuasalah dua hari dalam sepekan, yaitu Senin dan Kamis.”
Aku berkata, “Sungguh aku mampu melakukan lebih dari itu.” Beliau
bersabda, “Berpuasalah dengan puasa Nabi Daud, itu adalah puasa yang
lebih adil di sisi Allah, yaitu berpasa sehari dan berbuka sehari. Apabila

beliau (Nabi Daud) berjanji, tidak pernah ia ingkari, dan apabila bertemu
musuh, tidak pernah ia lari.” (H.R. al-Nasā’ī)
6. Syaikh Abdul Azīz al-Ṭarīfī dalam salah satu ceramahnya
menjelaskan solusi bagi orang yang berpuasa Daud, namun hari
berbukanya bertepatan dengan puasa sunah utama lainnya,
seperti puasa Senin-Kamis, ṣaum bidh (puasa tiga hari dalam satu
bulan), puasa tasu’ā, ‘āsyura’ atau puasa ‘arafah. Beliau
menjelaskan bahwajika hari-hari puasa itu berulang dalam
seminggu atau sebulan, seperti puasa Senin Kamis dan ṣaum
bidh, maka puasa Daud tetap dijalankan sesuai urutannya,
karena akan ada hari puasanya yang bertepatan dengan hari-hari
tersebut.
Adapun jika hari-hari puasa itu hanya terjadi sekali dalam setahun,
seperti puasa tasu’ā, ‘āsyura’ atau puasa ‘arafah, maka walaupun hari
berbukanya bertepatan dengan hari ‘tasu’ā, āsyura’ atau ‘arafah, lebih
baik dia berpuasa, karena kecilnya kemungkinan menjumpai hari-hari
yang utama itu.
7. Puasa Daud yang bertepatan dengan hari yang terlarang, seperti
hari Idulﬁtri, Iduladha, atau hari-hari tasyriq, maka harus berbuka
di hari-hari tersebut, karena larangan itu bersifat keharaman
yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Sebagaimana hadiṡ berikut
ini:

ﻦ ﻋ ﷺ ﻧَﻬﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ ر ا:ﻨْﻪ ﻋﻪ اﻟﺿِ رﻴﺪٍ اﻟْﺨُﺪْرِيﻌ ﺳِﺑ اﻦﻋ
ﻪﻠَﻴ ﻋﺘﱠﻔَﻖ ﻣ.ِﺮ اﻟﻨﱠﺤمﻮﻳ و،ِﻄْﺮ اﻟْﻔمﻮ ﻳ،ﻦﻴﻣﻮ ﻳﺎمﻴﺻ
Dari Abū Sa’īd al-Khudrī raḍiyallāhu ‘anhu, “Bahwasanya Rasulullah ﷺ
melarang berpuasa dua hari, yakni hari raya Idulﬁtri dan hari nahr
(Iduladha)” (Muttafaqun ‘alaih)

ﺧﱠﺺﺮ ﻳ ﻟَﻢ: ﻗَﺎﻻ،ﻢﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿ رﺮﻤ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋ،ﻢﺎﻟ ﺳﻦﻋ و،َﺸَﺔﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﺨَﺎرِي اﻟﺒاهو ر.ﺪْيﺠِﺪِ اﻟﻬ ﻳ ﻟَﻢﻦﻤ ﻟ ا،ﻦﻤﺼنْ ﻳ ا اﻟﺘﱠﺸْﺮِﻳﻖﺎمﻳ اﻓ
Dari ‘Aisyah dan Ibnu ‘Umar raḍiyallāhu ‘anhumā, mereka berkata, “Tidak

diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyriq, kecuali bagi orang yang
tidak mendapatkan hadyu (hewan kurban saat di Mina pada waktu haji).”
(H.R. al-Bukhārī)

