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Topik Pembahasan :

• Apa itu Tarhib Ramadhan?

• Apa yang Mesti dilakukan dalam rangka tarhib?

• Bagaimana Asal mula diwajibkannya Puasa?

• Apa Dasar diwajibkannya Puasa?

• Apa Harapan Allah dibalik kewajiban menjalankan ibadah
puasa?

• Apa bahaya bagi yang tidak mau puasa?• Apa bahaya bagi yang tidak mau puasa?

• Bagaimana Puasa lahir dan bathin?

• Bagaimana Puasa Ala sufi (Penjabaran Shoum)?

• Apa saja Amalan Utama dibulan Ramadhan?

• Bagaimana Fiqih Puasa : Syarat sah, Rukun, Makruh dan yang 
membatalkan puasa?

• Siapa Saja yang dibolehkan tidak Puasa ?



Tarhib Ramdhan
Makna etimologis dan terminologisMakna etimologis dan terminologis

Secara etimologis (bahasa), kata tarhib berasal dari
fi’il “ra-hi-ba, yarhabu, rahbun”yang berarti luas, 
lapang dan lebar. Dan selanjutnya
menjadi fi’il “rahhaba, yurahhibu, tarhiban” yang 
mengandung arti menyambut, menerima dengan
penuh kelapangan, kelebaran dan keterbukaan hati. penuh kelapangan, kelebaran dan keterbukaan hati. 
(Kamus al-Munawwir).

Secara terminologis (istilah), kata tarhib Ramadhan
berarti menyambut kedatangan bulan Ramadhan
dengan segala kesiapan, keluasan, kepalapangan, 
keterbukaan dan kelebaran yang dimiliki, baik
materil maupun spritual, jiwa dan raga serta segala
apa yang ada dalam diri kita.



Beberapa hal bisa kita lakukan dalam

mentarhib Ramadhan:

• Pertama, menyambutnya dengan penuh rasa gembira, • Pertama, menyambutnya dengan penuh rasa gembira, 
karena sangat banyak keutamaan yang terdapat di
dalamnya, dosa diampuni,  Pahala dilipat gandakan, 
pahala amalan sunnah seperti wajib, lailatul qadr, dll.

• Kedua, mendatangi berbagai kajian puasa
Ramadhan guna meningkatkan pengetahuan tentang
Ramadhan. Agar hari-hari yang dilewati semenjak hari
pertama sampai terkahir tinggal pemantapan dan
Ramadhan. Agar hari-hari yang dilewati semenjak hari
pertama sampai terkahir tinggal pemantapan dan
pelaksanaan saja.

• Ketiga, melakukan persiapan fisik, mental dan spritual. 
Sejak awal sudah ada perencanaan yang matang mulai
dari menyiapkan mushaf khusus untuk tadarrus dan, 
berazzam membaca tafsir al-Qur’an selama Ramadhan. 
Membeli buku-buku yang berkaitan dengan
pengetahuan puasa jika tidak berkesempatan
mengikuti kajian bisa baca sendiri di rumah.



Asal Mula diwajibkannya puasa Ramadhan

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu’adz bin • Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu’adz bin 
Jabal, sejarah puasa Ramadan tidak muncul begitu saja. 
Dalam riwayatnya, sebelum Rasulullah SAW menerima
perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW telah
melaksanakan puasa Asyura dan puasa tiga hari setiap
bulannya (ayyamul bidh). 

• Secara singkat sejarah puasa Ramadan sendiri mulai• Secara singkat sejarah puasa Ramadan sendiri mulai
diwajibkan (untuk melakukan ibadah puasa Ramadan) 
pada 10 Sya’ban, satu setengah tahun setelah umat
Islam hijrah ke Madinah. Ketika itu, Nabi Muhammad 
baru saja diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat
dari Baitulmaqdis (Yerusalem) ke Ka’bah di Masjidil
Haram.



Dasar Perintah Puasa

Perintah puasa Ramadhan ini didasarkan pada• Perintah puasa Ramadhan ini didasarkan pada
firman Allah SWT (Al-Baqarah: 183).

• Harfu An-Nidaa (“Yaa” : Wahai) : berfungsi
untuk memanggil jarak dekat, sedang, dan
jauh. Apa artinya ?jauh. Apa artinya ?

“ Bahwa yang dipanggil oleh Allah adalah yang 
sudah dekat dengan Allah (ahli Ibadah), yang 
tidak terlalu dekat dengan Allah (masih
malas), bahkan yang jauh dengan Allah 
sekalipun (karena sering maksiat ) 



Harapan Allah Atas Perintah Puasa

• Harapan Allah atas kewajiban puasa adalah agar kita• Harapan Allah atas kewajiban puasa adalah agar kita
menjadi orang yang bertaqwa. (“La’allakum
Tattaquun”)

• “La’alla” : Litaraaji’ : harapan yang bisa terwujud dan
mungkin juga tidak terwujud.

• Apa maknanya : ada yang berhasil ada juga yang tidak
berhasil. Dan yang tidak berhasil maka dikecam olehberhasil. Dan yang tidak berhasil maka dikecam oleh
Nabi dan Malaikat Jibril :

• Nabi :“ Banyak orang yang berpusa, tapi tidak
mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar
dan haus saja”

• Jibril : “ Celakalah orang yang bertemu dengan bulan
Ramdhan, tapi setelah ramadhan selesai dia tetap
tidak mendapatkan ampunan dari Allah”



BAHAYA MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN TANPA UDZUR (ALASAN)

• ”Aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka, 
tulang rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, 
‘Siapa mereka?’ Dia menjawab, ‘Orang-orang yang berbuka sebelum
halal bagi mereka untuk berbuka’” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu
Hibban)

Dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib dijelaskan bahwa maksud orang-
orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka adalah
berbuka sebelum waktunya. Secara umum, maksudnya adalah tidak
berpuasa.berpuasa.

• Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Rasûlullâh
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berbuka sehari dari
(puasa) bulan Ramadhân bukan dengan (alasan) keringanan yang Allâh
berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya (walaupun dia
berpuasa) setahun semuanya. [HR. Ahmad, no. 9002; Abu Dâwud, no. 
2396; Ibnu Khuzaimah, no.1987; dll]



Puasa lahir bathin
• Dalam al-Qur’an al-Karim, puasa disebutkan dengan menggunakan• Dalam al-Qur’an al-Karim, puasa disebutkan dengan menggunakan

kata “shiyam” dan “shoum”, keduanya dari segi bahasa
berarti menahan.

• Shiyam adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seks
demi karena Allah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 
QS. al-Baqarah [2]: 183 dasar umat Islam berpuasa sepanjang bulan
Ramadhan.

• Shaum digunakan al-Qur’an untuk makna menahan diri
tidak mengucapkan sesuatu yang tidak berguna walau sesuatu itu
benar. (QS. Maryam [19]: 26). Tentu kata shaum pada ayat ini bukan
tidak mengucapkan sesuatu yang tidak berguna walau sesuatu itu
benar. (QS. Maryam [19]: 26). Tentu kata shaum pada ayat ini bukan
berarti tidak makan dan minum karena awal ayatnya memerintahkan
beliau makan dan minum. Kata shaum di sini berarti menahan diri
tidak berbicara karena ketiadaan manfaat pembicaraan ketika itu.

• Shiyam Ramadhan dilaksanakan pada waktu tertentu dan masa
tertentu, yakni hanya sebulan di siang
hari, sedang shaum hendaknya dilaksanakan sepanjang tahun, 
bahkan sepanjang masa hidup sejak bangun tidur sampai tidur. Rasul
berpesan: “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
maka hendaklah dia berucap yang baik atau diam saja.”



Puasa Ala Sufi 
1. Tidak Melihat Apa yang Dibenci Allah Swt.1. Tidak Melihat Apa yang Dibenci Allah Swt.

Jabir meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Ada
lima hal yang dapat membatalkan puasa seseorang: berdusta, 
mengurnpat, menyebar isu (fitnah), bersumpah palsu dan memandang
dengan penuh nafsu.“

2. Menjaga Ucapan

Rasulullah saw. bersabda, "Puasa adalah perisai. Maka barangsiapa di
antaramu sedang berpuasa janganlah berkata keji dan jahil, jika ada orang
yang menyerang atau memakimu, katakanlah, Aku sedang berpuasa! Aku
sedang berpuasa'!" (H.r. Bukhari Muslim).
yang menyerang atau memakimu, katakanlah, Aku sedang berpuasa! Aku
sedang berpuasa'!" (H.r. Bukhari Muslim).

3. Menjaga Pendengaran

Rasulullah saw. mengatakan, "Yang mengumpat dan
pendengarnya,berserikat dalam dosa." (H.r. at Tirmidzi).

5. Menghindari Makan Berlebihan

Rasulullah Saw bersabda : “ tempat yang lebih buruk dari tempat sampah
adalah Perut yan g diisi dengan makanan secara penuh “



Amalan Utama di Bulan Ramadhan

1. Sholat Malam (Tarawih) ...

2. Shadaqah Ramadhan. ...

3. Membaca Al-Qur'an. ...

4. Duduk di Masjid hingga Matahari Terbit. ...4. Duduk di Masjid hingga Matahari Terbit. ...

5. I'tikaf Akhir Ramadhan. ...

6. Umrah Bulan Ramadhan. ...

7. Menghidupkan Lailatul Qadar…



Fiqih Puasa : syarat sah, Rukun

• Syarat sah puasa ;Islam,Baligh,Berakal, Muqim, Suci dari haid dan nifas, Mampu
berpuasa, dan Niat.

• Rukun puasa : Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, Menepati
rentang waktu puasa.

• Yang  membatalkan puasa :Makan dan minum dengan sengaja, Keluar mani
dengan sengaja, Muntah dengan sengaja, Keluarnya darah haid dan nifas, Menjadi
gila atau pingsan, Riddah (murtad), Berniat untuk berbuka, Merokok,
Jima’(bersenggama) di tengah hari puasa.Jima’(bersenggama) di tengah hari puasa.

• Yang dimakruhkan ketika puasa : terlalu dalam ketika berkumur, bermalas-malasan
(terlalu banyak tidur), melalukan dan mengucapkan sesuatu yang kurang
bermanfaat.



4 Golongan Orang yang Boleh Tak Berpuasa, Siapa Saja?

1. Orang yang sakit ( QS Al-Baqarah ayat 185 )

2. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh

3. Orang lanjut usia (lansia) Al-Baqarah ayat 184

4. Wanita hamil dan menyusui

Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, 

"Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla

menghilangkan pada musafir separuh shalat. 

Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, 

wanita hamil dan wanita menyusui."


