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Fiqh Ibadah Lengkap
Penulisan buku ini didorong oleh dua hal; pertama, sebagai pemenuhan kewajiban
bahwa setiap dosen dituntut harus menulis sebuah karya ilmiah untuk Peningkatan
Kualitas Ibadah Kaum Muslimin. Keduam membantu para mahasiswa (i) dalam
mempelajari Mata Kuliah (MK) materi perkualiahan PRAKTIK IBADAH yang
bersumberkan dari ajaran-ajaran dan didikan teori FIQIH IBADAH. Adapun
sistematikanya, penulisan teori ini disesuaikan dengan silabus UIN khususnya Fakultas
Ushdab pada semester IV yang kajiannya meliputi Fiqh Muamalah yaitu Jual Beli dan
Nikah, dan Fiqh Siasah, yaitu Islam dan Negara, Agama dan Negara dalam Islam,
Kewajiban Mendirikan Negara dan Pemerintahan, Syarat-Syarat Kepala Negara dalam
Islam, Tata Cara Memilih Kepala Negara, Tujuan Negara, Sistem Pemerintahan Islam,
Pemerintahan Al-Khulafa al-Rasyidun, Kedudukan Ahl Al-Hall wa Al-Aqd dalam
Pemerintahan Islam, Keadilan Sosial Menurut Islam, dan terakhir mengenai Hak dan
Kewajiban Warga Negara.
Uraian buku ini secara umumnya memuat tentang pikiran-pikiran para Doktor yang
telah menyelesaikan studinya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Pikiran tersebut berkaitan erat dengan konsentrasi atau keahlian para penulis
yang interdisipliner. Interdisipliner tersebut berisi kajian Islam, terintegrasi dengan ilmu
pengetahuan yang termuat dalam kajian Pendidikan Islam, Ekonomi Islam, Tafsir,
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Pemikiran Islam, Komunikasi Massa, Hukum Islam, Tasawuf, dan Filsafat. Integrasi
Islam dan ilmu pengetahuan adalah untuk mewujudkan rahmat Tuhan di muka bumi,
mengingat semua ilmu itu pada hakikatnya dari Tuhan. Sumber ilmu berupa ayat-ayat
Allah (wahyu) adalah ayat Tuhan (ayat al-qauliyah), alam jagat raya adalah ayat Tuhan
(ayat al-kauniyah), fenomena sosial adalah ayat Tuhan (ayat al-insaniyah), akal pikiran
dan hati nurani adalah ayat Tuhan. Ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan Islam
diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat dan tradisi riset yang pernah
dimiliki dan dipraktikkan umat Islam di masa lalu, sehingga dapat memberikan
kontribusi bagi pemecahan berbagai problem yang dihadapi masyarakat modern saat
ini dan masa yang akan datang. Sudah barang tentu apa yang telah diupayakan dalam
buku ini belum sempurna sesuai harapan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kritik,
saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis demi
kesempurnaan penulisan buku ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada semua pihak dan secara khusus kepada SPS UIN Jakarta
yang telah menerima kehadiran serta memperkenalkan kami dalam sidang Promosi
Doktor pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga ide ide
segar dapat terus hidup sebagaimana isi di dalam buku ini.
Buku ini mengulas tuntas tentang pedoman tata cara sholat secara lengkap dan
praktis, baik sholat fardhu maupun sholat-sholat sunnah. Buku ini dilengkapi juga
dengan doa dan dzikir setelah sholat, serta doa-doa penting sehari-hari. Panduan
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sholat dalam buku ini sesuai dengan bimbingan dan contoh dari Nabi Muhammad
SAW. Sebagaimana perintah beliau, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku
mengerjakan sholat." Sholat-sholat sunnah: • Sholat Tarawih • Sholat Witir • Sholat
Idul Fitri • Sholat Idul Adha • Sholat Dhuha • Sholat Tahajjud • Sholat Rawatib • Sholat
al-Awwabin • Sholat Taubat • Sholat Gerhana Matahari • Sholat Gerhana Bulan •
Sholat Istisga • Sholat Hajat • Sholat Istikharah • Sholat Tahiyyatul Masjid • Sholat
Wudhu • Sholat Mutlak • Sholat Tasbih -WahyuMediaBagaimana cara wudhu dan mandi besar bagi orang yang kecelakaan? Apakah wanita
haid dapat menyentuh dan membaca Aplikasi Al-Quran di gadget? Bolehkah shalat
wajib di kendaraan? Apa hukum khitan bagi anak perempuan? Bagaimana cara
mengqadha shalat? Apakah hukum berhijab gaya "jilboobs"? Benarkah ada sunnah
hubungan suami-istri di malam Jumat? Bagaimana hukum nikah beda agama? Pada
mulanya, banyak pertanyaan ditujukan kepada Gus Awy-panggilan akrab penulismelalui @awyyyyy. Jawaban "sang tuan rumah" dirasakan berbobot dan cocok,
sehingga mengalirlah "tamu-tamu" penanya lainnya. Tak heran, karena jawabanjawaban pertanyaan itu berlandaskan kedalaman ilmu yang ia timba 10 tahun di
Makkah. Buku ini merupakan "rumah baru" bagi jawaban-jawaban penulis yang telah
diperluas dan disertai referensi. [Mizan, Noura Books, Tanya, Jawab, Agama, Islam,
Indonesia]
Daftar Isi A. Pendahuluan B. Pengertian Fiqih Muamalah C. Fiqih Muamalah dan
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Ekonomi Syariah D. Islam dan Muamalah 1. Islam Tidak Menciptakan Muamalah Baru
2. Kaidah Umum Bukan Aturan Teknis 3. Berland
Bul–ghul Marƒm berisikan kumpulan hadis yang menggambarkan keluasan harmoni
kehidupan Rasulullah Saw.; hadis-hadis tentang pelbagai aspek kehidupan. [Mizan,
Agama, Islam, Ibadah, fiqih, Amal]
Ibadah adalah bentuk penghambaan makhluk kepada Rabbnya, umat Islam telah
diberikan kitab Al Quran sebagai pedoman hidup, tetapi ada juga yang bentuk
peribadahan yang tidak terperinci / “tidak mendetil” secara eksplist di dalam Al Quran,
akan tetapi kita masih diberikan petunjuk beribadah kepada Allah swt melalui
Rasulullah Muhammad saw, karena Rasulullah diberikan jaminan oleh Allah swt
dengan sifat “siddiq” (benar) sehingga umat Islam harus beribadah kepada Rabbnya
sesuai dengan apa yag di lakukan oleh Rasulullah saw sebagai panduan umatnya
menuju jalan yang benar dan diridhoi Allah swt
FIQIH IBADAH DALAM KEHIDUPAN Penulis : Lailatul Badriyah Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-319-176-0 Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku
“FIQIH IBADAH DALAM KEHIDUPAN” ini berisi ringkasan atau simpulan materi
praktikum ibadah. Dalam pembahasan buku ini ada beberapa materi fiqih ibadah yang
dibahas yaitu mengenai niat, thaharah dari najis, thaharah dari hadats, shalat
maktubah, shalat berjama’ah, shalat jama’ dan qashar, khutbah dan memulasara
jenazah. Fiqih ibadah sangatlah penting bagi kehidupan umat Islam untuk menjalankan
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segala ibadahnya kepada Allah SWT. Semoga buku “FIQIH IBADAH DALAM
KEHIDUPAN” dapat memberikan manfaat kepada kita semua, menambah wawasan
pengetahuan ilmu agama kita khususnya dalam bidang fiqih ibadah, menambah
kecintaan dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah, menjadi manusia yang
istiqomah dalam beribadah dan terus berusaha menjadi lebih baik lagi di hadapan
Allah. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Fiqh IbadahDeepublish
Buku ini menawarkan sesuatu yang sudah lama saya idam-idamkan untuk hadir melengkapi
koleksi buku yang beredar di tanah air, yaitu buku yang ringkas tapi pembahasannya
komprehensif tentang fiqh perempuan. Dan, ini yang luar biasa, pembahasannya memaparkan
dengan cerdas dan bernas berbagai mazhab yang ada, tanpa harus membenarkan, atau
menyalahkan mazhab tertentu. Semuanya dipaparkan apa adanya, dan diserahkan kepada
pembaca untuk menikmatinya. -- Nadirsyah Hosen (@na_dirs), Rais Syuriah PCI Nahdlatul
Ulama Australia - New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School.
Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan addalah salah seorang anggota Badan
Ulama Besar (Hai’ah Kibar Al ‘Ulama), anggota Al-Lajnah Ad-Da’imah li Al-Buhuts
Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’ (Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Penggodokan Fatwa) Saudi
Arabia, serta imam dan khatib Masjid Raya Emir Mut’ib bin Abdul Aziz bi Riyadh. Di antara
jabatan yang pernah beliau pegnag adalah sebagai direktur Ma’had ‘Ali (Perguruan Tinggi)
Peradilan. Belum belajar pada banyak ulama, di antara yang paling terkenal adalah Syaikh
Page 5/22

Access Free Fiqh Ibadah Lengkap
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syingithi, dan Syaikh Shalih
Al-Bulaihi. Beliau memiliki andil yang besar dalam berdakwah kepada jalan Allah di hampir
semua lini kehidupan; pengajaran, fatwa, khutbah, tanggapan-tanggapan ilmiah terhadap
beberapa permasalahan dan artikel-artikel beragam di berbagai majalah Islam. Ringkasan
Fikih Lengkap ini adalah salah satu di antara karya beliau. Sebagai sebuah ringkasan, buku ini
cukup tebal. Hal ini menunjukkan kelengkapan dan keluasan cakupan pembahasannya. Buku
ini terdiri dari dua jilid yang mencakup 21 kajian dalam kitab-kitab fikih dnegan 198 sub bab
pembahasan. Sesuai dengan judulnya buku ini ringkas dan sangat padat. Setiap pembahasan
dilengkapi dengan nash-nash dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, contoh-contoh dan uraian yang
detalil. Bahkan, hadits-hadits dalam buku ini disertakan dengan takhrijnya dalam catatan kaki.
Insya Allah, buku ini dapat membantu Anda mendalami agama sehingga menghasilkan ilmu
yang sangat bermanfaat yang tegak di atasnya amal shalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda,”Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dia
dijadikan mampu memahami agama.” (Muttafaq Alaih).
“Saya bersyukur memuji Allah Yang Maha Pengasih dengan terbitnya buku yang ditulis oleh
saudara saya, Muhammad Bagir, yang sangat membantu masyarakat pembaca agar mudah
memahami fiqih yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim atau siapa saja
yang ingin akrab dengan Islam dan mengenalnya dari dekat. Semoga jerih payah penulis buku
ini menambah khazanah perbendaharaan amal salehnya di sisi Allah, sekaligus memperkaya
khazanah perpustakaan masyarakat pembaca bangsa Indonesia.” —K.H. Ali Yafie
“Komprehensif, praktis, dan mudah dipahami. Sangat berguna bagi kaum Muslimin, terutama
mereka yang ingin memahami fiqih perbandingan mazhab dalam bingkai Al-Quran dan
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Sunnah.” —K.H. Didin Hafidhuddin Buku ini adalah lanjutan dari Panduan Lengkap Ibadah
Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, yang alhamdulillah telah mendapat
sambutan cukup menggembirakan sehingga mengalami beberapa cetak ulang. Jika buku
pertama membahas tentang hukum dan persyaratan seputar ibadah ritual sehari-hari, seperti
shalat, puasa, zakat, dan haji, maka buku kedua ini membahas tentang dua topik utama: •
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembentukan keluarga, dari pernikahan, hak
serta kewajiban suami istri, sampai perceraian. • Faraidh (tata cara pembagian harta warisan).
Seperti buku pertama buku ini juga disajikan dengan bahasa populer, lugas, dan aktual
sehingga memudahkan pemahamannya, bahkan bagi orang awam sekalipun yang tidak biasa
membaca buku-buku fiqih. Dengan berupaya sungguh-sungguh menghimpun hasil ijtihad dari
para imam dan tokoh fiqih yang terdahulu maupun yang kontemporer dalam wadah
keterbukaan dan kelapangan, buku ini berupaya membuka jalan keringanan dan kemudahan
dalam pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam, khususnya dalam upaya pembentukan
keluarga yang sehat lahir-batin, bahagia, sejahtera, harmonis, dan optimistis. [Mizan, Noura
Books, Agama, Islam, Indonesia]
Buku ini adalah buku lanjutan yang sejalan dengan buku tulisan pertama penulis yang berjudul
Kitabuttauhid “Esa”-kanlah “Aku”. Dalam sejarahnya, untuk membentuk sebuah generasi
rabbani, yang berpegang teguh di atas al-Qur'an dan Sunnah, yang pertama kali dilakukan
oleh Rasulullah adalah menanamkan nilai-nilai tauhid yang lurus kepada ummat manusia, dan
ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Bila pendidikan tauhid telah
berhasil dilakukan, maka barulah diajarkan kepadanya pendidikan ubudiyah (ibadah) dan
inilah yang akan dikupas dalam kitab ini. Dalam ilmu tauhid, hal ini disebut dengan Tauhid
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Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Artinya, setelah tertanam dalam benak mereka tentang
keharusannya mentauhidkan Allah dalam hal Rububiyah, maka wajib baginya untuk
mentauhidkan Allah dalam hal Uluhiyah atau Ubudiyah. Buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: (1)
Cara Memahami Ilmu Fiqih, (2) Sunnah-Sunnah Fitrah, (3) Najis dan Cara Menyucikannya, (4)
Berwudlu, Khuf, dan Tayamum, (5) Adab Buang Hajat dan Mandi Wajib, (6) Sholat Fardhu, (7)
Sholat Sunnah, (8) Pembahasan Seputar Zakat, (9) Ash-Shiyam (Puasa Ramadhan), (10)
Puasa Sunnah, (11) Haji dan 'Umrah.
Kumpulan Tulisan “Kompilasi Fiqih Ibadah Milenial” PENULIS: Mahasiswa UNUSIA Jakarta
(Universits Nahdlatul Ulama Indonesia) Kampus B Semester Satu Kelas FAI B ISBN:
978-602-443-854-8 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 226 halaman
Sinopsis: Kompilasi Fiqih Ibadah Milenial ini disusun oleh Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta Kampus B. Buku ini disusun untuk mengasah
kemampuan mahasiswa dalam menciptakan karya tulis supaya hasil presentasi di dalam kelas
menjadi bermanfaat, sekaligus membudayakan generasi cinta akan literasi. Di dalam buku ini
menerangkan tentang fiqih-fiqih dasar untuk dijadikan bahan bacaan maupun referensi setiap
mahasiswa maupun pelajar yang masih awal belajar tentang keagaman dalam hal ini tentang
fiqih ibadah. Pembahasan buku ini di bagi menjadi 14 bab. Bab I tentang pengertian ibadah,
hakekat ibadah, prinsip dan tujuan ibadah dan hikmah perspektif empat madzhab. Bab II
penjelasan tentang Thaharah, Bab III menjelaskan tentang Wudhu, Tayamum dan Mandi
Besar, Bab IV Sholat 5 Waktu, Bab V Sujud dan Sholat Sunah, Bab VI menjelaskan Puasa
Ramadhan, Bab VII menjelaskan tentang Berbagai macam puasa sunah, hikmah dan manfaat
puasa, Bab VIII penjelasan Zakat Bab IX mengenai Zakat Profesi dan Wakaf Tunai,Bab X
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tentang Haji Dasar Persyaratan dan Tata caranya, Bab XI Pengulasan Jenazah, Bab XII
menjelaskan Umroh, Bab XIII Sunah Bid’ah, Bab XIV menejelaskan tentang Hikmah Serta
Rahasia Berbagai Ibadah dalam Islam. Dari penjelasan yang sudah ditulis oleh para
mahasiswa ini, diharapkan kita masyarakat muslim di Indonesia, tidak lagi saling menyalahkan
adat tata cara ibadah mana yang paling benar. Akan tetapi ibadah yang paling benar adalah
ibadah yang sesuai syariat Islam sesuai dengan al-Quran hadits, sejalan dengan kaidah fiqih
dan ushul fiqihnya, tentu harus melalui guru yang sudah ditashih oleh gurunya menyambung
sampai sanad Rasulullah saw, bukan hanya belajar dari situs google, maupun website lain
yang tidak jelas sanad referensinya. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Wanita adalah mitra laki-laki, laksana seorang menteri dalam mengurus keluarga, wakil saat
suami tiada, pendidik anak-anak, dan sekaligus penjaga rahasia-rahasia suami. Wanita adalah
madrasah pertama bagi putra-putrinya. Buku ini membahas seputar ibadah secara
komprehensif di antaranya: permasalahan bersuci, adab buang air, beberapa kebiasaan fitri,
shalat, puasa, zakat, serta haji dan umrah. Meskipun buku ini membahas seputar nasihat bagi
kaum wanita, laki-laki pun wajib mengetahui, untuk memaksimalkan peran sebagai pemimpin
keluarga. Buku ini membahas fiqih ibadah yang meliputi, puasa, zhalat, zakat, haji dan umrah,
hingga seputar menstruasi dan kehamilan. Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca
akan lebih memahami keutamaan beribadah yang sesuai dengan fiqih.
“Saya bersyukur memuji Allah Yang Maha Pengasih dengan terbitnya buku yang ditulis oleh
saudara saya, Muhammad Bagir, yang sangat membantu masyarakat pembaca agar mudah
memahami fiqih yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim atau siapa saja
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yang ingin akrab dengan Islam dan mengenalnya dari dekat. Semoga jerih payah penulis buku
ini menambah khazanah perbendaharaan amal salehnya di sisi Allah, sekaligus memperkaya
khazanah perpustakaan masyarakat pembaca bangsa Indonesia.” —K.H. Ali Yafie
“Komprehensif, praktis, dan mudah dipahami. Sangat berguna bagi kaum Muslimin, terutama
mereka yang ingin memahami fiqih perbandingan mazhab dalam bingkai Al-Quran dan
Sunnah.” —K.H. Didin Hafidhuddin Inilah sebuah buku fiqih yang diharapkan dapat menjadi
pegangan praktis bagi Anda dalam menjalankan ibadah ritual sehari-hari, seperti shalat, zakat,
puasa, dan haji. Sedapat mungkin menghindari istilah-istilah teknis fiqih yang rumit dan
kadang membingungkan. Buku ini dirancang untuk kalangan umum agar dapat melaksanakan,
memahami, dan memaknai ibadah-ibadah mahdhah tersebut. Keunggulan-keunggulan buku
ini: • Menyajikan motivasi mental-spiritual yang menyertai setiap malam. • Menjelaskan
hikmah di balik setiap perintah agama. • Menghimpun hasil ijtihad ulama fiqih sejak ulama
salaf hingga ulama kontemporer. • Membentangkan pelbagai pendapat mazhab fiqih dalam
semangat menghargai perbedaan-perbedaan pendapat demi menumbuhkan toleransi dan
saling pengertian. Dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Quran, Al-Sunnah, dan khazanah ijtihad
ulama yang berkompeten di bidangnya, buku ini layak menjadi sebuah rujukan utama dalam
persoalan fiqih yang Anda hadapi sehari-hari. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Agama,
Islam, Ibadah, Muslim, Indonesia]

Alhamdulillah, bersama pembaca yang budiman sudah ada buku “Ilmu Tajwid: Praktis
dan Lengkap” yang semoga dapat membantu untuk memahami ilmu Tajwid dan
mempraktekkannya. Kelebihan dari buku ini adalah didesain dengan beberapa warna
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yang beragam dan disajikan dengan bahasa yang sederhana dan lugas. Tujuannya
adalah untuk memudahkan para pembaca untuk memahami setiap uraiannya. Begitu
juga dengan ukuran hurufnya yang besar sehingga bisa dibaca dengan baik. Buku ini
cocok untuk siapa saja yang ingin mendalami Ilmu Tajwid baik untuk akademisi, para
ustad ataupun mubaligh serta masyarakat umum. Semoga Allah Swt melimpahkan
rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita mampu membaca al-Qur’an
dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan.
Buku fikih yang ada di hadapan pembaca ini, penyusun sajikan bukan untuk
menambah terlebih memperluas bahasan kajian islam dalam ilmu fikih. Sebaliknya,
kandungan buku fikih ini tidak lain hanya kutipan-kutipan dari sekian literatur kitab-kitab
fikih klasik dan kontemporer. Kutipan-kutipan ini pun tak ubah layaknya setetes air dari
lautan yang seakan tidak bertepi, ia tidak menawarkan janji untuk dapat menghapus
rasa dahaga. Namun buku fikih yang penyusun sodorkan ini setidaknya memberikan
kontribusi untuk menjadi bahan kajian untuk lebih meningkatkan ghirah dan kualitas
ibadah kita kepada Allah. Paling tidak buku fikih ini menggunakan edisi bahasa
Indonesia dari sekian banyak literatur berbahasa Arab yang menjelaskan tentang kajiankajian fikih.
Disusunya Buku resume fiqh ibadah yang sederhana ini bertujuan untuk membantu
para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum dalam memahami seputar ruang
lingkup fiqh ibadah. Harapanya dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan
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masyarakat luas untuk bisa menjadi referensi tambahan dalam memenuhi tujuan
ibadahnya. Sehingga dapat mengantarkan pribadi yang taat beribadah kepada Allah
S.W.T. Buku resume fiqih ibadah ini berisikan uraian ringkasan materi perkuliahan
mata kuliah fiqih ibadah yang di kemas secara sistematis dengan gaya bahasa yang
menarik dan mudah untuk di pahami. Karena begitu pentingnya tuntunan ibadah, maka
penulis menghadirkan buku resume fiqh ibadah ini bagi para mahasiswa, akademisi
dan masyarakat umum agar dapat memahami teori dan kemudian mengaplikasikanya
dalam kehidupan sehari-harinya. Selamat membaca... semoga keberkahan ilmu yang
benar hadir dalam pribadi anda. Amiin.
Modul Fikih Ibadah ini didesain sebagai sarana belajar mandiri (self-directed learning)
siswa-siswi kelas X Madrasah Aliyah, terutama di tengah implementasi pembelajaran
daring (online). Materi Modul Fikih Ibadah terdiri dari lima bab, yaitu bab I hingga bab
V. Bab I membahas Konsep Fikih dalam Islam, seperti perbedaan Fikih dan Syariat.
Bab II membahas Perawatan Jenazah. Bab III membahas Zakat dalam Islam dan
Undang-Undang. Bab IV membahas Haji dan Umrah dalam Islam dan UndangUndang. Bab V membahas Qurban dan Aqiqah. Untuk mempermudah siswa-siswi
dalam memahami maupun menerapkan materi bahasan, Modul Fikih Ibadah dilengkapi
dengan informasi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD), Peta Konsep dan
Evaluasi Pembelajaran setiap akhir bab. Kendati Modul Fikih Ibadah ini semula
berfungsi sebagai referensi primer mata pelajaran Fikih kelas X Madrasah Aliyah; tidak
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menutup pintu bagi siapapun yang membutuhkan pengetahuan terkait Fikih Ibadah,
baik dari kalangan santri, mahasiswa, maupun generasi muda Islam lainnya.
“Sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah, lalu tidak melakukan perbuatan keji
danmaksiat, dia pulang dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibunya.”
(Direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim)
History of Islamic reform in Malaysia, ca. 20th century.
Syarah kitab Safinah an-Naja yang paling komprehensif dalam bahasa Melayu.
MISHBAHUD DUJA SYARAH SAFINAH AN-NAJA ini merupakan edisi kemaskini
daripada kitab SYARAH SAFINATUN NAJA. Buku ini diklaskan sebagai syarah kitab
Safinatun Naja terbesar/terlengkap dalam bahasa Melayu. Dinamakan sebagai Edisi
Komprehensif kerana kupasannya lebih luas dan terperinci berbanding dengan syarah
Safinatun Naja sebelum ni. Kitab ini ditambah lebih banyak syarahan, permasalahan,
keterangan, fawa’id (faedah-faedah), tanbih (perhatian), catatan dan tatimmah
(penyempurna). Disertakan juga hikmah dan hikayah, untuk menjadikan ia lebih
lengkap dan lebih bermanfaat kepada semua pembaca. Nota-nota tambahan daripada
kitab-kitab feqah yang muktabar disertakan bersama dengan sumber rujukan.
Disertakan kata pengantar oleh Tuan Guru Syeikh Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki.
Tajuk dan bab yang dibincangkan dalam kitab ini sangat penting diketahui semua umat
Islam, lelaki dan perempuan sebagai pedoman untuk beribadah dengan sempurna.
Antaranya: · Bersuci · Solat · Pengurusan jenazah · Puasa · Zakat · Haji dan umrah.
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Gelar Muktamar Di Masa Pandemi? - Berdakwah di media sosial menurut RA Ismail
Khalili (Katib Lajnah Turots Ilmi Syaikhona Kholil Bangkalan) - Bahtsul Masail - Hukum
Sholat Pasien Pemakai Kateter Dan beberapa rubrik lainnya yang menarik,
berwawasan sekaligus menambah ilmu Aswaja NU.

Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan
amalan saleh meskipun itu kecil dan hukumnya sunah karena amalan tersebut
mempunyai pahala yang besar. Bahkan, terkandung hikmah dan pesan yang
dalam. Buku ini memuat beberapa sunah Nabi, di antaranya menyangkut seputar
shalat, puasa, tidur siang, dan lain-lain,yang diambil dari hadis-hadis sahih.
Selain itu, diperkuat juga oleh ayat-ayat Al-Quran. Buku ini ditulis secara detail
dan komprehensif, dengan tambahan penelitian ilmiah dan medis. Inilah buku
yang akan menuntun kita untuk mencintai dan mengamalkan Sunah Nabi Saw.
secara hakiki. [Mizan, Bentang, Panduan, Agama Islam, Indonesia]
RANGKUMAN DARI PULUHAN KITAB-KITAB MUTABARAH YANG
DIRANGKUM DALAM SATU BUKU DISAJIKAN SECARA SISTEMATIS,
AKURAT DAN DETAIL. DILENGKAPI DENGAN TEKS FATHAL QARIB,
TERJEMAH, DALIL, HIKMAH TASYRI, PENJELASAN, ANALISIS EMPAT
MAZHAB, REFERENSI BERBAHASA ARAB 570 HALAMAN
Selain lengkap dan sempurna, Islam juga agama yang lentur dan toleran. Islam
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sangat menghargai perbedaan pendapat selama masih dalam koridor yang bisa
dipertanggung jawabkan; jelas sumbernya dan jelas pula alasannya. Dan,
sesungguhnya perbedaan pendapat ini sudah ada sejak masa Rasulullah Saw,
di mana beliau tidak menyalahkan sahabatnya ketika alasannya bisa diterima.
Setidaknya ada empat Madzhab fikih yang kita kenal; Hanafi, Maliki, AS-Syafi'i,
dan Hambali. Ada banyak perbedaan di antara mereka, namun kesamaannya
juga tak terhitung banyaknya. Demikianlah buku ini, meskipun membahas fikih
ibadah menurut madzhab Asy-Syafi'i, tetapi penulisnya juga sering
menyandingkan dan membandingkannya dengan pendapat-pendapat dari tiga
madzhab yang lain. Bahkan, jika ada perbedaan pendapat di antara para ulama
sesama madzhab Asy Syafi'i pun, juga beliau sebutkan. Anda yang ingin
memperbaiki pratik ibadah Thaharah, wudhu, shalat, zakat, puasa, dan haji;
Anda yang menyukai fikih; dan khusunya Anda yang bermadzhab Asy Syafi'i,
buku ini sangat cocok bagi Anda. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Buku Bimbingan Lengkap Solat Sunat disusun menggunakan segala teknologi
dan kemajuan dunia penerbitan yang ada. Buku ini tampil berbeza kerana ia
menggabungkan ilmu fiqh, reka bentuk, dan fotografi yang sesuai demi
menjadikan ia sebuah buku yang mesra pembaca serta mampu membimbing
pembaca memahami dan mengamalkan kandungannya.
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Jurnal yang ada ditangan anda ini adalah sebuah sarana untuk memotivasi
guru/dosen untuk meningkatkan otot menulisnya dan kami merasa bahwa wadah
seperti ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi menulis para
dosen dan guru; yang mana ditulis dengan mengikuti standar yang telah
ditetapkan oleh tim jurnal. Tulisan-tulisan para dosen dan guru sebagai syarat
untuk meningkatkan kompetensi kependidikannya baik yang berbasis riset
maupun non riset. Hal ini tentu merupakan sumbangsih dari kami PT. Indragiri
Dot Com dan ke depan kami berharap Jurnal Indragiri ini akan segera
diakreditasi dan diakui di Indonesia sebagai Jurnal Pendidikan yang terpercaya
dengan tim ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya
Tidak sedikit kaum hawa yang keliru ketika beribadah. Mereka tak jarang
memosisikan diri layaknya laki-laki dalam beribadah. Padahal, banyak ketentuan
ibadah yang jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada
beberapa ibadah yang hukumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Tentunya, para perempuan menghendaki ibadah mereka diterima oleh Allah Swt.
Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai jalan keluar atas berbagai masalah
ibadah kaum perempuan. Mulai dari persoalan bersuci, ibadah wajib, ibadah
sunnah, hingga berbagai ibadah yang lain, serta faedahnya. Dan, buku ini juga
menyajikan landasan-landasan hukum dari para ulama. Ditambah dengan
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pemaparan tata cara ibadah bagi kaum perempuan. Alhasil, buku ini amat
penting untuk segera Anda miliki. Tentunya, banyak informasi berharga di buku
ini yang akan membantu Anda untuk menyempurnakan ibadah kepada-Nya.
Jadi, selamat membaca!
Alhamdulillah, selamat dan sukses. Saya ikut bersyukur dan apresiasi atas
terbitnya sebuah buku fikih yang berjudul, “Fikih Interaktif”. Sebuah buku fikih
yang memuat ajaran mendasar dan sangat penting dalam Islam yang disajikan
sesuai dengan judulnya, yakni interaktif, tapi nampak substantif di balik
pemaparannya yang singkat dan praktis. Dr. Muslihan Habib, MA (Komisi
Ukhuwah Islamiyyah MUI Pusat) Arti fikih adalah pemahaman, namun hasil dari
pemahaman itu adalah ibadah dalam bentuk praktik pada seluruh anggota tubuh.
Karena itu, buku ini penting karena memberikan pemahaman ibadah yang
mudah tentang fikih agar mudah pula dipraktekkan oleh anggota tubuh. Dr. Abdul
Muid Nawawi, MA (Kaprodi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Insitut PTIQ
Jakarta) Hal yang paling menarik perhatian saya terhadap buku ini adalah selain
kuatnya tradisi keilmuan yang dijaga oleh penulisnya, juga karena semangatnya
dalam mendudukkan kembali kesalahpahaman sebagian kecil orang yang
meragukan fikih yang diajarkan oleh ulama Nusantara, yang mereka anggap
sebagai tidak otoritatif. Padahal, dalam konteks Indonesia, sejatinya merekalah
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yang telah menjaga sanad (mata rantai) keilmuan termasuk fikih hingga
tersambung sampai kepada sang pembawa ajaran, Rasulullah Saw. Karya ini
juga membuka kesadaran kita tentang perlunya menata ulang kemasan fikih
yang bersesuaian dengan selera zaman yang sederhana, kuat secara dalil, apik,
tidak bertele-tele dan aplikatif. Setelah memiliki buku keren ini, kita akan kangen
dengan kehadiran buku-buku keren karya M. Agus Yusron, MA selanjutnya.
Tsabit Latief, SQ, MA (Sekretaris Lakpesdam PWNU Prov. Banten)
Kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam merupakan salah satu
kekayaan peradaban Islam, khususnya di bidang hukum yang digunakan
sebagai solusi di dalam menghadapi problem kehidupan yang praktis baik
individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan
semangat Al-Quran dan Hadis. Kaidah-kaidah fikih telah teruji sepanjang sejarah
hukum Islam, khususnya sejarah sosial umat Islam pada umumnya selama 1400
tahun. Kaidah-kaidah tersebut masih relevan dan bisa dikembangkan lebih jauh
untuk digunakan pada masa sekarang, dengan mengedepankan sikap yang
moderat sebagai Ummatan Wasathan di dalam benturan-benturan peradaban
masa kini. Prof. H. A. Djazuli di dalam bukunya ini mencoba memaparkan kaidahkaidah fikih tersebut, dari kaidah yang ruang lingkup dan cakupannya paling luas,
yaitu (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) sampai kaidah yang
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ruang lingkupnya sempit dan cakupannya sedikit, disertai contoh-contoh yang
konkret dan aktual. Sasaran pembaca: Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Fakultas Hukum, Praktisi Hukum, Mahasiswa UIN, IAIN, Perguruan Tinggi
Negara dan Swasta, dan khalayak luas. Buku persembahan penerbit
LembarLangitGroup
Naskah buku fiqh ibadah ini berisikan uraian komprehensif tentang teori-teori
dasar dalam hukum islam atau secara hukum syar’i, termasuk di dalamnya juga
memuat tentang bagaimana cara mengimplementasikannya teori-teori tersebut
dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari.
Untuk menjadi Khatib yang andal, tentu saja Anda butuh persiapan supaya bisa
tampil lebih percaya diri. Selain persiapan fisik dan rohani (mental), tentu saja
Anda membutuhkan persiapan materi khutbah dengan tema bervariasi agar
jama’ah tidak bosan. Maka berbagai tema khutbah pun perlu Anda kuasai tiap
bulannya. Apa saja tema-tema khutbah tersebut? Dapatkan jawabannya di buku
ini. Apa saja kelebihan buku ini? • Seabrek trik persiapan menjadi khatib yang
andal. • Seabrek trik khutbah antibosan dan antingantuk. • Tersedia materi
empat buah khutbah setiap bulan. • Tema khutbah disesuaikan dengan momen
per bulan. • Gaya bahasa mudah dicerna oleh semua kalangan. • Penyajian
sangat ringkas, padat, dan tidak berbelit-belit.
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Kita sangat butuh fikih pada hari ini. Hari-hari dimana begitu banyak orang bicara
tentang agama tanpa dalil, tanpa mengerti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Harihari dimana begitu banyak orang yang tidak memahami hukum-hukum Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari dimana sebagian juru dakwah secara
tidak sadar seorang terjauh dari mempelajari hukum dengan alasan menghindari
ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Buku Fikih Sunnah, yang merupakan karya
monumental dari syaikh Sayyid Sabiq, merupakan salah satu alternatif solusi
untuk memupus keawaman tentang hukum Islam. Berbagai topik dibahas, mulai
dari masalah ibadah, muamalah, hingga masalah hudud atau pidana.
Penyajiannya yang tematik, rinci, lengkap dan mudah dipahami membuat buku
ini dikenal luas dan diganjar dengan penghargaan bergengsi King Faishal
Awward. Syekh Sulaiman Ahmad Al-Fifi lantas menringkas buku tiga jilid ini
kedalam satu jilid. Tujuannya agar makin mudah dipahami oleh kaum Muslimin,
juga agar manfaatnya makin tersebar luas. Buku ini sangat pantas untuk
menlengkapi kepustakaan Anda.
Apakah men-sir-kan atau men-jahar-kan basmallah yang Anda pilih dalam shalatshalat jahriyah? Apakah mengangkat tangan sebatas pundak atau telinga di
dalam shalat? Di mana posisi tangan saat bersedekap, di atas dada atau di
perut? Kedua tangan atau lutut lebih dahulu ketika turun dan naik di dalam
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shalat? Adakah qunut dalam shalat fardhu? Bagaimana menyikapi jenis qiraat
yang berbeda ketika membaca Al-Qur’an? Kenapa bagian kakek dalam warisan
berbeda di antara para shahabat? “Ini masalah khilafiyah,” demikianlah
perkataan yang sering kita dengar jika terjadi beragam perbedaan dalam ibadah
di tengah-tengah kaum Muslimin. Bagaimanakah sebenarnya kedudukan
khilafiyah atau ikhtilaf di dalam Islam? Mana yang dibolehkan dan mana yang
dilarang? Bila dibolehkan apa syaratnya? Bagaimana jika masing-masing pihak
yang berselisih memiliki dalil yang shahih dalam ibadah yang mereka pilih?
Bolehkan mengutamakan satu bentuk ibadah tertentu dan meninggalkan yang
lainnya sekalipun dalilnya shahih? Apakah sebaiknya seseorang memilih salah
satu bentuk ibadah saja atau variasi bentuk-bentuk lainnya? Yunus Ash-Shadafi
berkata, “Aku tidak pernah menemukan orang yang lebih berakal daripada Imam
Asy-Syafi’i. Suatu hari aku pernah mendebatnya tentang suatu masalah, lalu
ketika bertemu denganku ia memegang tanganku dan berkata, ‘Wahai Abu
Musa, tidak bisakah kita tetap menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat
dalam suatu masalah?’ ”Dengan enam pembahasan lengkap, buku langka ini
menjawab silang pendapat, debat kusir, kebencian, kedengkian, dan bahkan
sikap saling memusuhi di antara kaum Muslimin lantaran tidak mengetahui
hakikat ikhtilaf tanawwu’. Insya Allah, bagaikan matahari di siang bolong buku ini
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menyeruak beragam perbedaan fikih yang dibolehkan dan dilarang. Jangan
bersikukuh dan merasa yang paling benar dalam tata cara ibadah yang Anda
pilih sebelum membaca buku ini. Yahya bin Salam Rahimahullah berkata, “Tidak
selayaknya bagi seseorang yang tidak mengetahui tentang ikhtilaf untuk
memberi fatwa, dan tidak boleh bagi orang yang tidak mengetahui berbagai
pendapat untuk mengatakan, ‘Ini lebih aku sukai’.”
Copyright: 712cc13a4ab41391ef691a6daacfba8d

Page 22/22

Copyright : www.treca.org

