44021 - Apakah Di Akhir Tahun Berwasiat Dengan Beristigfar dan Berpuasa
Pertanyaan

Dalam rangka akhir tahun hijriyah, tersebar lewat sms bahwa lembaran amalan akan ditutup pada
akhir tahun. Dan menganjurkan di akhir tahun dengan istigfar dan berpuasa. Apa hukum sms ini?
Apakah puasa di akhir tahun kalau bertepatan hari senin atau kamis termsuk doa?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Sunah telah menunjukkan bahwa amalan para hamba di angkat dan disetorkan dihadapan Allah
Azza Wa Jalla sedikir demi sedikit. Setiap hari dua kali, sekali waktu malam dan sekali waktu siang.
Dalam shahih Muslim, (179) dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu anhu berkata:
“Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berdiri di sisi kamu dengan lima kalimat seraya bersabda,
ﻞﺎرِ ﻗَﺒ اﻟﻨﱠﻬﻞﻤﻋ و،ِﺎر اﻟﻨﱠﻬﻞﻤ ﻋﻞ ﻗَﺒﻞ اﻟﻠﱠﻴﻞﻤ ﻋﻪﻟَﻴ اﻓَﻊﺮ ﻳ، ﻪﻓَﻌﺮﻳﻂَ وﺴ اﻟْﻘﺾﺨْﻔ ﻳ، ﻨَﺎمنْ ﻳ ا ﻟَﻪﻐﻨْﺒﻻ ﻳ و، ﻨَﺎم ﻻ ﻳﻞﺟ وﺰ ﻋﻪنﱠ اﻟا
ﻞ اﻟﻠﱠﻴﻞﻤﻋ
“Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak tidur, dan tidak layak bagiNya tidur. Menjaga keadilan
dan mengangkatnya. Diangkat kepadaNya amalan malam sebelum amalan siang. Dan amalan
siang diangkat sebelum amalam malam.”
An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Para malaikat penjaga naik dengan amalan malam setelah
selesai di awal siang. Dan naik dengan amalan siang setelah selesai di awal malam.”
Diriwayatkan Bukhori, (555) dan Muslim, (632) dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa
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Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
ﻢﻟُﻬﺎﺴ ﻓَﻴﻢﻴﺎﺗُﻮا ﻓ ﺑ اﻟﱠﺬِﻳﻦجﺮﻌ ﻳ ﺛُﻢ، ِﺮﺼ اﻟْﻌﻼةﺻﺮِ و اﻟْﻔَﺠﻼة ﺻﻮنَ ﻓﻌﺘَﻤﺠﻳ و، ِﺎرﺔٌ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻬﻼﺋﻣ وﻞﺔٌ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻼﺋ ﻣﻢﻴﻮنَ ﻓﺎﻗَﺒﺘَﻌﻳ
َﻠﱡﻮنﺼ ﻳﻢﻫ وﻢﻨَﺎﻫﺗَﻴاﻠﱡﻮنَ وﺼ ﻳﻢﻫ وﻢﻨَﺎﻫﻛ ﺗَﺮ: َﻘُﻮﻟُﻮنﺎدِي ؟ ﻓَﻴﺒ ﻋﺘُﻢﻛ ﺗَﺮﻒﻴ ﻛ:  ﺑِﻬِﻢﻠَﻢﻋ اﻮﻫ) و
“Para Malaikat malam bergantian dengan malaikat siang. Mereka berkumpul pada shalat fajar dan
shalat asar. Kemudian naik yang menginap di antara kamu, dan Dia (Allah) menanyakan kepada
mereka padahal Dia lebih mengetahui,”Bagaimana kamu semua tinggalkan hamba-Ku? Mereka
menjawab, “Kami tinggalkan mereka dalam kondisi shalat dan kami mendatangi mereka dalam
kondisi shalat.”
Al-Haﬁdz Ibnu Hajaar rahimahullah mengatakan, “Di dalamnya ada pelajaran bahwa amalan
diangkat pada akhir siang. Siapa yang waktu itu dalam ketaatan, maka diberkahi rezki dan
amalannya. Wallahu a’lam. Hal itu berdampak dengan adanya hikmah anjuran untuk menjaga dan
memberi perhatian terhadap keduanya –maksudnya shalat subuh dan asar-.
Sunah juga menunjukkan bahwa amalan setiap minggu akan disetorkan juga dua kali kehadapan
Allah Azza Wajalla.
Diriwayatkan Muslim, no. 2565 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi
wa sallam bersabda,
ﻘَﺎل ﻓَﻴﻨَﺎء ﺷَﺤﻴﻪﺧ اﻦﻴﺑ وﻨَﻪﻴﺪًا ﺑﺒﻻ ﻋ اﻦﻣﻮﺪٍ ﻣﺒ ﻋﻞ ﻟﻐْﻔَﺮﻴﺲِ ﻓَﻴ اﻟْﺨَﻤمﻮﻳ وﻦﺛْﻨَﻴ امﻮ ﻳﻦﺗَﻴﺮ ﻣﺔﻌﻤ ﺟﻞ ﻛ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓﺎلﻤﻋ اضﺮﺗُﻌ
ﺎﻴﯩﻔ ﻳﺘﱠ ﺣﻦﺬَﻳﻮا ﻫﻛ اﺗْﺮ:
“Disetorkan amalan manusian setiap pekan dua kali, pada hari senin dan hari kamis. Maka setiap
hamba mukmin akan diampuni (dosanya) kecuali seorang hamba antara dia dengan saudaranya
ada permusuhan. Dikatakan, “Tinggalkan dua orang ini sampai berdamai.”
Sunah juga menunjukkan bahwa amalan setiap tahun diangkat ke hadapan Allah pada bulan
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Sya’ban.
Diriwayatkan Nasa’I, (2357) dari Usamah bin Zaid radhiallahu anhuma berkata,
ٍﺐﺟ رﻦﻴ ﺑﻨْﻪ ﻋ اﻟﻨﱠﺎسﻐْﻔُﻞ ﻳﺮﻚَ ﺷَﻬ ذَﻟ: ﺎنَ ؟!! ﻗَﺎلﺒ ﺷَﻌﻦ ﻣﻮمﺎ ﺗَﺼﻮرِ ﻣ اﻟﺸﱡﻬﻦا ﻣﺮ ﺷَﻬﻮمكَ ﺗَﺼر ا ﻟَﻢﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ: ﻗُﻠْﺖ
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓ )ﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻢﺎﺋﻧَﺎ ﺻا وﻠﻤ ﻋﻓَﻊﺮنْ ﻳ اﺐﺣ ﻓَﺎﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب رَﻟ اﺎلﻤﻋ اﻻﻴﻪ ﻓﻓَﻊ ﺗُﺮﺮ ﺷَﻬﻮﻫ و، َﺎنﻀﻣر) و
“Saya bertanya, Wahai Rasulullah ! saya tidak melihat engkau berpuasa di berbagai bulan
sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya’ban?” Beliau menjawab, “Ini adalah bulan yang
banyak disepelekan orang, terletak antara Rajab dan Ramadan. Yaitu bulan diangkatnya amalanamalan kepada Tuhan seluruh alam. Dan saya suka ketika amalanku di angkat dalam kondisi
berpuasa.” (Dinyatakan hasan oleh Albani di Shahih Al-Jami)
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa amalan seorang hamba disetorkan di hadapan Allah dengan
tiga macam setoran.
Setoran harian, terjadi dua kali setiap hari.
Setoran mingguan, terjadi dua kali juga hari senin dan hari kamis.
Setoran tahunan, terjadi sekali di bulan Sya’ban.
Ibnu Qoyim rahimahullah mengatakan, “Amalan setahun di angkat pada bulan Sya’ban.
Sebagaimana yang diberitahukan oleh orang yang jujur dan dipercayai, disetorkan amalan
mingguan hari senin dan kamis. Dan amalan harian (siang) diangkat pada akhir (siang) sebelum
malam. Dan amalan malam diangkat di akhirnya sebelum siang. Pengangkatan (amalan) siang
malam ini lebih khusus dibandingkan dengan mengangkat (amalan) tahunan. Ketika telah selesai
ajalnya, maka seluruh amalan seumur hidupnya diangkat dan ditutup lembaran amalannya.”
(Diringkas dari Hasyiyah Sunan Abi Dawud)
Hadits-hadits menunjukkan laporan amalan dihadapan Allah Ta’ala merupakan anjuran agar
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menambah ketaatan di waktu-waktu setoran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam
terkait puasa di bulan Sya’ban, “Saya lebih suka amalanku diangkat dalam kondisi saya
berpuasa.”
Dalam sunan Tirmizi, (747) dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu
alaihi wa sallam bersabda:
949  رﻗﻢ، "إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓ )ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻢﺎﺋﻧَﺎ ﺻا وﻠﻤ ﻋضﺮﻌنْ ﻳ اﺐﺣﻴﺲِ ؛ ﻓَﺎاﻟْﺨَﻤ وﻦ اﻻﺛْﻨَﻴمﻮ ﻳﺎلﻤﻋ اﻻضﺮ)ﺗُﻌ
“Disetrokan amalan-amalan pada hari senin dan kamis, dan saya senang ketika amalanku
disetorkan saya dalam kondisi berpuasa.” )Dinyatakan shahih oleh Albani dalam Irwa’ul Ghalil, no.
949).
Dahulu sebagian tabiin menangis kepada istrinya dan istrinya juga menangis kepadanya pada hari
kamis seraya mengatakan, “Hari ini amalan-amalan kita disetorkan kepada Allah Azza Wa Jalla!!”
Hal itu disebutkan Ibnu Rajab di ‘Latoif Ma’arif.
Dari apa yang telah kami sebutkan, telah jelas tidak ada pintu masuk akhir tahun itu berakhir.
Atau permulaan tahun baru dengan ditutup lembaran-lembaran. Dan disetorkan amalan
dihadapan Allah Azza Wajalla. Akan tetapi setorannya sesuai dengan macam-macam yang telah
kita tunjukkan tadi. Nash-nash telah menunjukkan pada waktu-waktu lain. Begitu juga nash telah
menunjukkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk memperbanyak ketaatan pada
waktu-waktu ini.
Syekh Sholeh Al-Fauzan haﬁdhohullah terkait peringatan akhir tahun. Diakhirnya beliau
mengatakan, “Hal itu tidak ada asalnya. Dan pengkhususan akhir tahun dengan ibadah tertentu
seperti puasa termasuk bid’ah yang munkar.”
Adapun puasa senin atau kamis kalau itu merupakan kebiasaan seseorang atau berpuasanya
karena anjuran berpuasa pada dua hari itu, maka tidak mengapa kalau bertepatan akhir tahun
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atau tahun baru. Dengan syarat tidak puasa karena bertepatan dengan hal ini atau menyangka
puasa pada keduanya dalam momen ini mempunyai keutamaan secara khusus.
Wallahu a’lam .
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