
Lafaz niat puasa Ramadhan dan juga doa untuk berbuka... 
 
Assalamualaikum kepada para sahabat yang saya hormati sekalian semoga semua 
mendapat barokah dan rahmat Allah. 
 
Dibawah merupakan lafaz niat puasa Ramadhan dan juga doa,mudahan dapat digunakan 
dalam menyambut bulan Ramadhan al-Mubarak yang bakal tiba tidak lama lagi.. 
 
 
 
Untuk niat sebulan hendaklah dibaca niat pada malam niat hari pertama puasa dibulan 
Ramadhan kita menggunakan lafaz berikut 

 
 
Nawaitu Sauma Shahri Ramadhaana Kullihii Haazihis Sanati Lillahi 
 
"Sahaja aku puasa bulan Ramadan seluruhnya pada tahun ini kerana  Allah Taala". 
 
Setelah dibaca niat yang diatas di ikuti pula dengan bacaan niat seterusnya 
 

 

 

Nawaitu Sauma Ghadin 'An Adaa'ie Fardhi Shahri Ramadhaana Haazihis 
Sanati Lillahi Ta'Ala 

“Sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardhu Ramadhan pada tahun ini kerana Allah 
Ta'ala.” 

 
 
 
 
 



Penjelasan, Niat puasa itu wajib dilakukan pada tiap-tiap malam di dalam hati 
dan sunat dilafazkan, kerana ibadat puasa itu adalah ibadat berasingan yang 
masuk waktunya dengan terbit fajar shadiq dan keluar waktunya dengan 
terbenam matahari. Ia dikira sehari sehari. Apabila rosak satu hari puasa itu, ia 
tidak merosakkan puasa yang terdahulu dan yang terkemudian. 
 
Berniat pada tiap-tiap malam ini khusus bagi puasa wajib sahaja, iaitu puasa 
bulan Ramadhan, nazar, kaffarah, qadha dan fidyah haji. Masa berniat itu mulai 
terbenam matahari hinggalah sebelum terbit fajar shadiq.Ini bererti setelah kita 
berbuka pada waktu magrib kita boleh berniat untuk puasa pada keesokkan 
harinya.Kebiasaanya di Sarawak,ramai yang berniat setelah solat Isyak dan 
juga setelah selesai solat Taraweh. 
 
Di samping kita wajib berniat pada tiap-tiap hari, kita juga digalakkan untuk 
berniat dengan niat satu bulan penuh, itupun hanya di awal bulan Ramadhan 
sahaja. Tujuannya ialah untuk berjaga-jaga kalau-kalau kita terlupa berniat 
pada malam-malam berikutnya dengan bertaqlid kepada mazhab Imam Malik. 
Maka dengan adanya kita berniat sebulan itu akan menampung niat pada hari 
yang kita lupa itu. Akan tetapi niat tersebut tidak akan dikira niat sebulan jika 
ia diniatkan setelah berlalu satu Ramadhan. Contohnya orang yang berpuasa itu 
berniat dengan niat puasa sebulan pada hari kedua puasa, maka niat tersebut 
tidak sah. 
 

Maka dalam hal ini, perkara penting yang mesti kita ambil perhatian ialah kita 
wajib berniat puasa pada tiap-tiap malam, dan sebaiknya kita juga berniat puasa 
sebulan pada permulaan Ramadhan sebagai langkah berjaga-jaga kalau-kalau 
ada hari kita terlupa berniat.  

Ini bererti niat pada tiap-tiap malam itu tidak boleh kita tinggalkan dengan 
sengaja kerana sudah berniat puasa sebulan adalah tidak memadai dan tidak sah 
puasa selain puasa hari pertama Ramadhan jika ia dikerjakan dengan hanya 
berniat satu bulan sahaja tanpa disertai dengan niat puasa setiap hari. 

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha dari Nabi Shallallahu 
‘alaihi wassalam bersabda: 

Maksudnya: “Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar 
shadiq maka tidak ada puasa baginya.” 

(Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Daraquthni) 



Bacaan doa ketika berbuka puasa 

 

 

 

Allahumma laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alaa rizqika afthartu 
birahmatika ya arhamarrahimin 

“Ya Allah bagi Engkau aku berpuasa dan dengan Engkau beriman aku dengan rezeki 
Engkau aku berbuka dengan rahmat Engkau wahai yang Maha Pengasih dan 
Penyayang”. 
 
 

*Bagi yang membaca doa untuk majlis(orang ramai) boleh tukar semua lafaz (tu) 
kepada (na) sebagai contoh  Allahumma laka sumna wa bika aamanna wa ‘alaa rizqika 
aftharna birahmatika ya arhamarrahimin 

 

Untuk waktu sahor pula hendaklah kita bersahor pada waktunya kerana perbezaan puasa 
orang Islam dan puasa orang Yahudi itu adalah pada sahornya. Antara hikmah 
disyariatkan bersahor adalah untuk membezakan antara ibadat puasa orang Islam dengan 
ibadat puasa orang Yahudi dan Kristian (ahli kitab). Sabda Rasulullah s.a.w.: Pemisah 
(yang membezakan) antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah makan sahor. (Riwayat 
al-Tirmizi dalam Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Shaum, hadis no. 643) 

 

Rasulullah s.a.w. amat menganjurkan umatnya agar bersahor kerana terdapat keberkatan 
pada waktu itu. Sabda baginda s.a.w., Bersahorlah kamu semua kerana sesungguhnya 
pada waktu makan sahor itu terdapat keberkatan. (Riwayat al- Bukhari dalam Sahih al-
Bukhari, Kitab al-Shaum, hadis no. 1923) Maksud keberkatan itu ialah wujudnya 
ganjaran serta pahala yang besar dalam ibadah sahor tersebut. 

 



Oleh itu, Nabi s.a.w. amat menitikberatkan umatnya untuk bersahor walaupun dengan 
hanya meminum seteguk air. Sabda Baginda s.a.w.: Makan sahor ada keberkatan. Oleh 
itu, janganlah kamu meninggalkannya meskipun salah seorang antara kamu hanya 
meminum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat ke atas orang-
orang yang makan sahor. (Riwayat Ahmad di dalam Musnad Ahmad, hadis no. 10664) 

 

Waktu yang terbaik untuk makan sahor adalah lebih kurang sama dengan kadar waktu 
seseorang membaca 50 ayat al-Quran iaitu kira-kira 10 hingga 20 minit sebelum azan 
solat Subuh dikumandangkan. Menurut Anas r.a., Zaid bin Thabit r.a. berkata, Kami 
makan sahor bersama Nabi s.a.w., kemudian Baginda berdiri untuk solat. Aku berkata: 
Berap“أa lama antara azan dan sahor?أ‚¬? Baginda menjawab: Kira-kira (membaca) lima 
puluh ayat. (Riwayat al-Bukhari dalam Sahih al- Bukhari, Kitab al-Shaum, hadis no. 
1921) 

Antara hikmah mengakhirkan atau melewatkan sahor adalah: 1. Sekiranya seseorang 
bangun awal untuk bersahor, tentu sekali setelah selesai bersahor dia akan kembali ke 
tempat tidur. Hal ini memungkinkan seseorang itu meninggalkan solat Subuh. 2. 
Mengakhirkan bersahor juga boleh menambahkan kekuatan bagi orang yang berpuasa. 
Sekiranya seseorang bersahor terlalu awal maka ia akan menyebabkan seseorang itu 
cepat berasa lapar, dahaga dan keletihan pada siang harinya. 

 

 

 حارديمن أَس سَرَوَقِ

 


