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Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian Tujuan utama ensiklopedi ini adalah untuk mengenalkan sejak dini amal-amal shaleh
beserta keutamaanya kepada anak-anak. Meskipun mereka belum dapat mengerjakannya secara keseluruhan, namun dengan pengenalan singkat
diharapkan keutamaan-keutamaan setiap amal shaleh itu tertanam sejak dini dalam hati dan pikiran mereka. Dalam volume ini, anak-anak akan
diperkenalkan dengan berbagai keutamaan ibadah haji, umrah, berbakti pada orang tua dan bewkerja keras. Amal-amal shaleh ini adalah rangkaian yang
sangat penting dalam menyempurnakan misi kehidupan dunia. sang anak dilatih bersabar, berkorban dan mandiri. Diharapkan dengan memahami keutamaankeutamaannya, anak-anak dapat termotivasi untuk sedikit-demi sedikit mengamalkannya. Buku terbitan Mirqat Publishing.
Ensiklopedia Amal Shaleh Jilid 5 Ensikopedi Hal-Hal yang Haram bagi Muslimah adalah sebuah buku yang sangat ajaib. Sekalipun mengandung tiga puluh
tiga pembahasan yang diharamkan bagi Muslimah, yang dengan meninggalkannya akan mendatangkan kemuliaan. Inilah secuil aroma dan buku ini yang
menggugah selera wanita Muslimah yang bernyali kuat dalam menggapai keridhaan Ilahi Rabbi. Marilyn Monroe, seorang artis ternama menuliskan dalam
suratnya yang dia tinggalkan di sebuah kotak penyimpanan salah satu bank di New York, sebelum dia bunuh diri, “Berhati-hatilah wahai wanita terhadap
kemuliaan. Berhati-hatilah terhadap gemerlap dunia yang menipumu. Aku adalah wanita yang paling sengsara di muka bumi ini. Aku tidak bisa men jadi
seorang ibu. Sesungguhnya aku adalah wanita yang lebih memilih rumah, menghendaki menjadi ibu rumah tangga, karena itu adalah simbol kebahagiaan
seorang wanita, bahkan manusia. Orang-orang telah menzalimi diriku, dan bekerja di dunia perfilman membuat wanita seperti barang dagangan yang murah,
tidak ada harganya. Biar dia mendapat kan sanjungan dan popularitas yang sernuanya semu.”
Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat Buku ini menjawab dengan tuntas perbedaan-perbedaan pokok mengenai Sunnah dan Syiah yang bisa dijadikan acuan
tentang mungkinkah keduannya bisa disatukan. Banyak buku yang membongkar perbedaan-perbedaan pokok antara Sunnah dan Syiah, namun sedikit sekali
buku yang mampu secara obyektif, ilmiah, detil, dan tuntas dalam melakukan studi perbandingan antara keduanya. Dalam buku ini, Prof. DR. Ali Ahmad AsSalus, guru besar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Fakultas Syariah Universitas Qatar, sosok yang bergelut bertahun-tahun dalam meneliti ajaran-ajaran Syiah
membedah secara ilmiah studi perbandingan antara Sunnah dan Syiah dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fikih dan ushul fikih, yang bersumber langsung dari
rujukan kitab-kitab yang menjadi pegangan keduanya. Buku ini sangat sayang jika dilewatkan. - Pustaka Al-Kautsar Publisher -
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ZENIT PANDUAN PERHITUNGANAZIMUT SYATHR KIBLAT DAN AWAL WAKTU SHALAT Setiap muslim pasti pernah mengalami situasi yang menyulitkan
untuk melaksanakan shalat fardhu. Misalnya ketika sedang dalam perjalanan jauh, di kendaraan, di pesawat, ketika sedang sakit, ketika terjadi bencana,
permasalahan shalat ketika di luar negeri, dll. Dalam hal ini, meskipun shalat adalah ibadah fardhu yang telah ditentukan atas waktu, tempat, dan rukunrukunnya, tetapi Allah SWT memberikan keringanan (rukhsah) ketika kondisi darurat. Lalu, apa saja keringanan-keringanannya dan bagaimana cara
melaksanakannya? Buku ini berisi jawaban atas permasalahan yang kerap dialami setiap umat Islam, terkait kewajiban menjalankan shalat dalam situasi dan
kondisi yang tidak memungkinkan. Tidak sekadar membahas tentang hukum-hukumnya, tetapi dijelaskan pula tata cara shalatnya. Dimulai cara bersuci
(wudlu dan tayamum) hingga tata cara melaksanakan shalat dalam keadaan darurat, tentang shalat jama', qashar, dan qadla, dll. Disusun dengan bahasa
yang ringan disertai gambar, sehingga lebih mudah dipahami. Namun yang lebih penting adalah bahwa buku panduan shalat dalam keadaan darurat ini
sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. -Ruang KataFIQIH MUSAFIR Encyclopedia of Islam.
Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan "Shalat merupakan ibadah yang paling agung. Maka, shalatlah seperti shalat Rasulullah Saw." Muhammad
Nashiruddin al-Albani, Penulis Buku Sifat Shalat Nabi Saw. "Barang siapa mengikuti cara shalat Rasulullah Saw., niscaya Allah Swt. akan mencintainya." Prof.
Dr. Abdul Halim Mahmud, Imam Besar Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalam banyak hadits shahih, Rasulullah Saw. telah men-contohkan dan mengajarkan
kepada umatnya cara mengerjakan shalat yang benar, baik dari aspek bacaan maupun gerakan shalat. Sayangnya, tidak banyak dari kita yang benar-benar
mengetahuinya. Nah, buku ini mengupas secara tuntas hadits-hadits shahih yang berkaitan dengan shalat fardhu dan sunnah, mulai dari syarat, rukun, dan
tata caranya. Selain itu, ragam keutamaan shalat fardhu dan sunnah juga diulas secara cerdas dengan merujuk dalil-dalil yang shahih. Kehadiran buku ini
tentu saja amat penting. Dengannya, Anda akan dibimbing agar mampu mengerjakan shalat sebagaimana tuntunan Rasulullah Saw. Jadi, selamat
membaca!
FIQIH KONTROVERSI Jilid 1 Buku yang singkat dan sederhana ini merupakan rangkuman dari berbagai literature ilmu falak yang bertujuan untuk
memudahkan dalam memahami ilmu falak, khususnya mengetahui arah kiblat dan awal waktu shalat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa materi ilmu falak
merupakan materi yang bias dikatakan gampang-gampang sulit. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah panduan/buku sebagai pedoman dalam mempelajari
materi tersebut. Hal ini diperlukan agar masyarakat (utamanya para pelajar/mahasiswa) lebih cepat memahami materi secara efektif dan efisien. Secara garis
besar, buku ini memuat sejarah dan perkembangan ilmu falak, perhitungan azimuth syathr kiblat dan perhitungan awal waktu shalat yang dikemas sedemikian
rupa dengan menitik beratkan pada metode yang mudah menurut pengalaman penulis?
Ensiklopedia Kiamat Tujuan utama ensiklopedi ini adalah untuk mengenalkan sejak dini amal-amal shaleh beserta keutamaanya kepada anak-anak.
Meskipun mereka belum dapat mengerjakannya secara keseluruhan, namun dengan pengenalan singkat diharapkan keutamaan-keutamaan setiap amal
shaleh itu tertanam sejak dini dalam hati dan pikiran mereka. Dalam volume ini, anak-anak akan dimotivasi untuk memahami keutamaan belajar dan menuntut
ilmu serta menghadiri majlis-majlis dzikir. Diharapkan setelah membaca volume ini , anak-anak akan dapat mewujud menjadi seorang pembelajar dan
penuntut ilmu yang tercahayai dengan Al-Quran dan kalimat-kalimat dzikir. Bukui terbitan Mirqat Publishing.
Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 2 Kedudukan ijma’ dalam fiqih Islam merupakan salah satu sumber dalil syar’i yang disepakati. Masalah-masalah ijma’
itu sangat banyak. Abu Ishaq Al-Isfarayini mengatakan, “Kita mengetahui bahwa masalah-masalah ijma’ itu lebih dari dua puluh ribu masalah.” Kamal bin AlHammam memiliki karya tulis berupa kitab berkenaan ijma’ yang di dalamnya lebih dari seratus ribu masalah. Ijma’ membantu memberikan gambaran
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berkenaan masalah-masalah khilafiyah (yang diperselisihkan) ketika dipaparkan apa yang menjadi sumber perbedaan pendapat. Menyebarluaskan masalah
ijma’ akan menyatukan hati umat Islam dengan berbagai mazhab mereka di bidang fiqih. Dengannya menjadi jelas bahwa poin-poin yang diperselisihkan
adalah masalah cabang (furu’); berbagai kesepakatan tercapai di antara mereka dalam banyak masalah, sebagaimana kesepakatan juga tercapai di bidang
pokok-pokok (ushul) agama. Ensiklopedi Ijma’ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini disusun sesuai bab-bab fiqih dengan jumlah permasalahan mencapai kurang
lebih 1.500. Di dalamnya mengupas hal-hal yang datang dari Ibnu Taimiyah dalam bentuk kajian kritis, atau syarah atas berbagai perkataan dan pendapatnya
yang disarikan lebih dari 50 jilid buku beliau. Inilah seorang alim yang jika disebutkan namanya, semua kepala menengadah dan semua mata terbelalak ingin
mengetahui fatwa-fatwanya serta mencari cercahan cahaya dari berbagai hujjahnya. Karena, dia adalah orang yang dianugerahi rezeki oleh Allah Azza wa
Jalla berupa kedalaman pemahaman fiqih dengan semua dalil-dalilnya yang dibarengi dengan kecemerlangan akal, kecerdasan jiwa, munculnya keajaiban,
pandangan luas dengan sikap tanggap yang sangat cepat, cahaya nurani, ketakwaan dan wara', zuhud serta ikhlas dengan jihad dan mujahadah, ishlah dan
pembaharuan sehingga dia menjadi seorang faqih (ahli fiqih) yang tiada tara serta seorang tokoh yang tiada tandingannya. Semoga Allah Azza wa Jalla
mencurahkan rahmat-Nya yang seluas-luasnya kepadanya dan kita semua.
Panduan Shalat dalam Keadaan Darurat Bagian Pertama: Pengertian Dasar Zakat Pengertian – Kewajiban Zakat – Hikmah Zakat & Sedekah – Syarat
Pemberi Zakat – Kriteria Harta Zakat – Kekeliruan Memahami Zakat – Zakat dan Pajak – Zakat & Kemiskinan – Mengapa Hanya Zakat? Bagian Kedua: JenisJenis Zakat Sumber Zakat & Perbedaan Pendapat – Zakat Pertanian – Zakat Hewan Ternak – Zakat Emas & Perak – Zakat Barang Dagangan – Zakat Rikaz
– Zakat Makdin – Zakat Fitrah Bagian Ketiga: Jenis Zakat Modern Zakat Modern – Zakat Uang Kertas – Zakat Profesi – Zakat Hasil Produksi – Zakat Surat
Berharga Bagian Keempat: Yang Berhak Menerima Zakat Masharif Zakat – Fakir – Miskin – Amil Zakat – Mualaf – Budak yang Berutang – Fi Sabilillah – Ibnu
Sabil
Ensiklopedia Kiamat Tidak selamanya menikah itu sunah. Kadang malah wajib, mubah, makruh, bahkan haram. Hukum pernikahan bisa berbeda-beda bagi
tiap orang, tergantung kasusnya. Dalam syariat Islam, demi menjaga garis keturunan dan kehormatan, ada famili yang tidak boleh dinikahi, misalnya ibu
kandung, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan, termasuk saudari sesusuan. Bukan hanya membahas tema menarik di atas, Ensiklopedia
Fikih Indonesia ini juga dilengkapi pembahasan tentang rukun-rukun nikah, nikah yang bermasalah, termasuk juga bagaimana status hukum tentang
terurainya tali ikatan pernikahan, seperti talak dan fasak.
Ensiklopedia milenium: Bunga-bungaan On misinterpretation of sunna in Indonesia.
FIQIH KONTROVERSI Jilid 2 Peristiwa ketika Nabi SAW masih terus melaksanakan qashar shalatnya. Padahal illat (sebab) kebolehan qashar sudah berlalu.
dan yang di kritisi Umar ra. bahwa saat itu perjalanan yang mereka lakukan sudah bukan perjalanan perang. sebab terjadi sudah fatthu mekkah. lalu kenapa
Nabi SAW masih tetap mengqashar shalat? Kok tidak sesuai dengan syariat yang di tetapkan Al- Qur'an? pasti ada update terbaru yang mana Umar ra tidak
mengikuti. Dan bernar saja, memang ada update terbaru
Ensiklopedia Amal Shaleh Jilid 3 Buku ini mengandungi pelbagai informasi mengenai hari kiamat daripada sumber yang jelas, iaitu Al-Quran dan hadith
dengan sanad-sanad yang shahih. Buku ini menjelaskan secara ringkas mengenai nama-nama hari kiamat yang terkandung dalam Al-Quran, tanda-tanda
sebelum datangnya kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Al-Mahdi, peristiwa terjadinya kiamat, pengumpulan manusia di Padang Mahsyar, Mizan, para
penghuni Al-A'raaf, As-Sirat sehingga kedatangan manusia ke syurga dan neraka beserta sifatnya.

3/9

Download File PDF Ensiklopedi Shalat Jilid 1 modernh.com

Meniru Cara Shalat Nabi Encyclopedia of Muhammadiyah, an Islamic organization in Indonesia.
Ensiklopedia Amal Shaleh Jilid 1 Amalan baik yang tidak mengacu pada aturan dan cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. termasuk dalam
kategori bid'ah, yaitu cara beragama yang dibuat-buat, yang meniru syariat, yang dimaksudkan dengan melakukan hal itu sebagai cara berlebihan dalam
beribadah kepada Allah (Imam asy Syathibi). Padahal, Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa pun yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, yang
tidak ada dasarnya dari agama ini, ia tertolak” (HR Muslim). Buku ini hadir untuk memberi pencerahan agar, dalam hal pelaksanaan ibadah, tidak lagi
cenderung pada mitos, atau “ungkapan kata kyai”. Ulasan buku ini didukung oleh dalil-dalil yang jelas. Terhadap kehadiran buku ini, hindari pelampiasan
emosi yang tidak pada tempatnya. Bukalah dengan keikhlasan sehingga kebaikan yang Allah anugerahkan akan menyelusup ke dalam kalbu kita.
Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 1 Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits,
maupun akal. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya membahas fiqih sunnah atau membahas fiqih berasakan logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan
karena mencakup materi fiqih dari semua madzhab disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (Al-Quran,
hadits, serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik. Pembahasan dalam buku ini juga menekankan pada merode
perbandingan di antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab, yaitu Imam Hanadi, Imam Maliki, Imam asy-Syafi’i, dan Imam Hambali. Ebook ini
terdiri dari sepuluh jilid yang telah diterbitkan. Jilid pertama menyajikan pembahasan pengantar ilmu fiqih, tokoh-tokoh madzhab fiqih, niat, thaharah, dan
shalat. [Gema Insani]
IJTIHAD TAHQ-IQ AL-MANAT On misinterpretation of sunna in Indonesia.
Fiqih Ibadah Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi begitu cepat, sedangkan hukum yang mengatur berjalan lambat. Hal ini dapat dipahami, sebab
hukum (dalam hal ini hukum Islam) dibuat untuk merespon perubahan sosial dalam masyarakat. Jika demikian keadaannya, maka sangat potensial ada
kondisi sosial dalam masyarakat yang selalu membutuhkan landasan hukum keagamaannya. Di sinilah diperlukan sebuah upaya untuk selalu
mengkontekstualisasikan antara Islam dengan perubahan sosial yang terjadi. Ijtihad adalah upaya yang tepat untuk menjawab ketertinggalan hukum terhadap
perubahan sosial yang terjadi. Ijtihad yang dimaksud adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari
berbagai hal yang masing-masing mengandung konskuensi kesulitan (masyaqqah). Dalam konteks ijtihad ada sebuah metode yang dikenal yakni Tahqiq alManat. Tahqiq al-manat sendiri sebagaimana Al-Tufi dipahami sebagai penetapan ‘illat hukum asl kepada hukum far‘ atau penetapan hukum yang jelas
kepada hukum yang masih buram. Metode ijtihad ini dalam praktiknya telah diimplementasikan oleh dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yakni
Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT). Dalam
bidang ekonomi, LBM NU maupun MTT Muhammadiyah telah mempraktikkan ijtihad Tahqiq al-Manat dalam memutuskan persoalan-persoalan ekonomi
keumatan yang muncul belakangan. Buku ini membandingkan fatwa-fatwa ekonomi antara LBM NU maupun MMT Muhammadiyah. Ijtihad Tahqi>q al-Manat
antara NU dan Muhammadiyah sebagaimana dibahas dalam buku ini adalah bagian dari upaya agar ajaran Islam bisa tetap relevan dengan zamannya.
Hakikat tahqiq al-manat merupakan subkajian dalam pembahasan kias oleh para pakar bidang usul fikih. Tahqiq al-manat merupakan “Jembatan
penghubung” antara asl atau kasus yang disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, dengan far‘ atau kasus baru yang belum mendapatkan kesimpulan hukum
dalam al-Qur’an dan hadis. Tahqiq al-manat secara terminologi dipahami sebagai tipologi ijtihad dengan mengedepankan pengetahuan akan ‘illat atau almafhum al-syar‘i li al-mustalah (subtansi objek hukum) pada as}l, selanjutnya mengidentifikasi dan menyesuaikan ‘illat atau mafhum tersebut pada far‘ serta
menyatukan keduanya pada hukum yang sama. Pada konsep ijtihad NU dan Muhammadiyah, memang tidak didapati satupun istilah ijtihad tahqiq al-manat.
NU hanya menyebutkan dalam pedoman fatwanya, bahwa dalam penetapan fatwa terlebih dahulu melihat kutub mu’tabarah. Ada tiga prosedur baku dalam
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metode penetapan sebuah hukum di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdatul Ulama, yaitu, pertama, qauly yang berarti pendapat. Kedua, ilhaqi yang berarti
analogi. Ketiga, manhaji yang berarti metodologis. Sedangkan pada Muhammadiyah sendiri terdapat tiga prosedur baku dalam ijtihad. Pertama: ijtihad bayani:
yaitu menjelaskan teks al-Quran dan hadis yang masih mujmal atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya,
kemudian dilakukan jalan tarjih. Kedua, ijtihad qiyasi yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak di jelaskan oleh teks alQuran maupunhadis. Ketiga, Ijtihad Istislahi yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara khusus dengan berdasarkan illat, demi untuk
kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan analisa penulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam buku ini, pada NU dengan metode pengambilan fatwanya
seluruh fatwa menerapkan tipologi ijtihad tahqiq al-manat. Sementara Lembaga fatwa Muhammadiyah tidak seluruhnya menggunakan ijtihad ini secara
maksimal. Berdasarkan hal ini, penulis memprediksi bahwa pada masa yang akan datang pun, fatwa NU dan Muhammadiyah akan memiliki pola
kecenderungan penggunaan metode sebagaimana tergambar di atas, yakni dominasi penggunaan metode ijtihad tahqiq al-manat dalam fatwa masing-masing
walaupun belum efektif sesuai mekanismenya. Pada akhirnya, ijtihad dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat strategis untuk menjawab setiap
persoalan umat yang datang belakangan dalam kehidupan umat manusia. Tanpa adanya ijtihad, umat Islam akan mengalami keterbelakangan hukum karena
perubahan sosial selalu akan melahirkan masalah-masalah baru. Sedangkan hukum yang mengaturnya berjalan secara lambat. Keberadaan ijtihad maupun
kajian tentangnya seperti halnya tercermin dalam buku ini harus dapat diapresiasi dengan baik demi terciptanya ajaran Islam yang mampu menjawab setiap
persoalan zaman.
Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Jilid 2 Sebagai muslim, kita mungkin sering kali alpa dalam mengamalkan ajaran Islam. Tak terkecuali, ajaran yang berkaitan
dengan amalan fiqh keseharian. Penyebabnya ialah dangkalnya pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Islam. Imbasnya, kita kian jauh dari sebutan "Muslim
Kaffah" yang tentu amat kita harapkan. Buku ini ialah pedoman bagi Anda untuk menjadi "Muslim Kaffah". Di dalamnya, diulas secara komprehensif persoalanpersoalan keislaman dan keimanan, seperti thaharah, shalat, zakat, infaq, shadaqah, puasa, haji, dan sebagainya. Disajikan secara lengkap, buku ini amat
penting untuk Anda miliki. Jadi, sempurnakan keislaman Anda dengan buku ini. Selamat membaca! *** "Islam adalah agama yang sempurna. Islam
mengajarkan agar kita melakukan tindakan dan ucapan yang berkualitas. Tidak hanya yang tampak, namun juga yang tidak tampak. Islam mengajarkan agar
ibadah pun dilakukan secara berkualitas." —K.H. Abdullah Gymnastiar, pendiri dan pengasuh PP. Daarut Tauhid, Bandung. "Seorang muslim itu harus bagus
pemahaman dan praktik fiqhnya (ibadah), memil iki keimanan yang benar (akidah), dan bagus perilakunya (akhlak). Ketiga-tiganya ini tidak dapat dipisahpisahkan." —Drs. K.H. Hasan Badri, MA., mubaligh kondang asal Lamongan. "Seorang muslim yang baik ialah orang yang memiliki keyakinan yang teguh
terhadap Islam, dan mempraktikkannya dalam setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang diatur oleh Islam, meliputi aspek akidah dan syariah, aspek
keimanan dan aspek pengamalan yang membuahkan akhlak." —K.H. Miftah Faridl, Ketua Umum MUI Kota Bandung, dan Ketua Dewan Pembina Sinergi
Foundation.
Ensiklopedia Amal Shaleh Jilid 4 Kitab Bulughul Maram memuat hampir 1600 buah hadits. Di setiap akhir hadits yang dimuat dalam Bulughul Maram, Ibnu
Hajar menyebutkan siapa perawi hadits asalnya. Bulughul Maram memasukkah hadits-hadits yang berasal dari sumber-sumber utama seperti sahih alBukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tarmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan selainnya. Kitab Bulughul
Maram memiliki keutamaan yang istimewa karena seluruh hadits yang termuat di dalamnya kemudian menjadi pondasi landasan fikih dalam mazhab Syafi'i.
Selain menyebutkan asal muasal hadits-hadits yang termuat di dalamnya, penyusun juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadits lainnya
yang datang dari jalur lain. Karena keistimewaan ini, Bulughul Maram hingga kini tetp menjadi kitab rujukan hadits yang dipakai secara luas tanpa
mempedulikan mazhab fikihnya.
Fikih Tujuan utama ensiklopedi ini adalah untuk mengenalkan sejak dini amal-amal shaleh beserta keutamaanya kepada anak-anak. Meskipun mereka belum
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dapat mengerjakannya secara keseluruhan, namun dengan pengenalan singkat diharapkan keutamaan-keutamaan setiap amal shaleh itu tertanam sejak dini
dalam hati dan pikiran mereka. Dalam volume ini , anak-anak akan diperkenalkan dengan berbagai keutamaan adab-adab Islam yang sangat mulia. Amalamal shaleh ini adalah rangkaian yang sangat penting dalam menyempurnakan misi kehidupan dunia. sang anak dilatih untuk bersabar, berkorban dan
mandiri. Diharapkan dengan memahami keutamaan-keutamaannya, anak-anak dapat termotivasi untuk sedikit demi mengamalkannya. Buku terbitan Mirqat
Publishing.
Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 1 Fiqih Ibadah Penulis : Dr. H. Ma'sum Anshori, MA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-460-3 Terbit : Februari 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Manusia diciptakan Allah untuk beribadah dan mengabdi kepada-Nya, dan cara-cara ibadah dan pengabdian yang benar dan
utama, telah dituntunkan-Nya di dalam wahyu-Nya dan dicontohkan oleh utusan-Nya, Baginda Nabi Muhammad SAW. Buku ini merangkum pengetahuan
tentang sebagian ibadah utama (mahdhah), seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Awalnya penulisan buku ini diniatkan untuk pembelajaran bagi para
mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi Islam. Namun demikian, buku ini juga pantas untuk dibaca dan dipelajari di tengah khalayak yang lebih luas. Terlebih
di era industri 4.0 sekarang ini, kebutuhan manusia (Muslim) terhadap ibadah menjadi niscaya guna mendapatkan kebahagiaan spiritual. Tentu saja buku ini
bukan sekadar rangkuman keilmuan yang memberikan kekayaan intelektual dan menambah khazanah keilmuan Islam. Terpenting dari semua itu, buku
mengajak setiap Muslim untuk sadar mengamalkan ibadah. Tanpa pengamalan ibadah, janji-janji manis yang ditawarkan ibadah, tidak akan mungkin bisa
diperoleh. Hanya dengan ibadah, kehidupan menjadi sangat dekat dengan kebahagiaan spiritual. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Ensiklopedia Khittah NU Bagian Pertama: Dasar Shalat Pengertian & Pensyariatan – Hukum Meninggalkan Shalat – Waktu-Waktu Shalat –Tempat Shalat –
Syarat-Syarat Shalat – Rukun-Rukun Shalat – Sunah-Sunah Shalat –Batalnya Shalat Bagian Kedua: Shalat Berjemaah Shalat Berjemaah – Imam Shalat –
Makmum – Masbuk – Azan – Ikamah – Shalat Jumat Bagian Ketiga: Shalat dalam Berbagai Keadaan Uzur Meninggalkan Shalat – Shalat di Kendaraan –
Mengqasar Shalat – Menjamak Shalat –Mengqada Shalat – Shalat Orang Sakit Bagian Keempat: Shalat Sunah Shalat Sunah Rawatib – Shalat Tahiyatul
Masjid – Shalat Tarawih – Shalat Tahajud –Shalat Witir – Shalat Id – Shalat Duha – Shalat Istikharah – Shalat Gerhana –Shalat Jenazah – Shalat Istisqa –
Shalat Tasbih Bagian Kelima: Pelengkap Sujud Sahwi – Sujud Tilawah – Kunut
Ensiklopedi Shalat Tujuan utama ensiklopedi ini adalah untuk mengenalkan sejak dini amal-amal shaleh beserta keutamaanya kepada anak-anak. Meskipun
mereka belum dapat mengerjakannya secara keseluruhan, namun dengan pengenalan singkat diharapkan keutamaan-keutamaan setiap amal shaleh itu
tertanam sejak dini dalam hati dan pikiran mereka. Dalam volume ini, anak-anak akan diperkenalkan dengan berbagai keutamaan ibadah puasa, zakat dan
sedekah. Ketiga ibadah ini adalah pelengkap ibadah shalat, dimana sang anak dilatih untuk bersabar dan berkorban untuk orang lain melalui puasa dan
zakat. Diharapkan dengan memahami keutamaan-keutamaannya, anak-anak dapat termotivasi untuk sedikit demi sedikit mengamalkannya. Bukun terbitan
Mirqat Publishing.
ENSIKLOPEDI IJMA’ SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH
Ensiklopedia Solat, A-Z SOLAT Dalam AD/ART Nahdlatul Ulama (NU) awal yang kemudian diakui Pemerintah Belanda itu, perkumpulan bernama NU—dulu
disebut NO (Nahdlatoel Oelama)—dilahirkan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, dan untuk keperluan lamanya sampai 29 tahun. Kalau dihitung sejak
NU didirikan, maka keperluan 29 tahun itu berarti jatuh pada tahun 1955. Pada tahun ini pula, bertepatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama yang
dilakukan oleh Pemerintah RI. Lantas, NU berubah menjadi partai politik. Ketika NU sudah menjadi partai politik, peran sosialnya sebagai ormas “tercemari”

6/9

Download File PDF Ensiklopedi Shalat Jilid 1 modernh.com

dan “penuh kepentingan”. Dan, para tokoh NU cemas dengan keadaan demikian. Maka, setelah melalui musyawarah yang alot dan dinamis, pada tahun
1984, pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo, dicetuskanlah Deklarasi Situbondo yang menetapkan bahwa NU kembali ke Khittah 1926 sebagai ormas dan
“cabut” dari politik praktis. Sebagai landasan berpikir, bertindak, dan berjuang warga Nahdliyin, Khittah NU bagai bola api. Darinya, kemudian lahirlah
dinamika-dinamika baru, pemikiran-pemikiran baru, dan gerakan-gerakan baru, yang sulit dibayangkan bisa lahir jika Khittah NU tidak pernah dicetuskan.
Dan, buku Ensiklopedia Khittah NU Jilid 1 (Sejarah dan Pemikiran Khittah NU) ini merekam hampir semua sejarah dan pemikiran Khittah NU.
Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Taharah Buku Ensiklopedia Kiamat ini hadir dengan format dan isi yang berbeda. Yaitu, format bergambar yang menampilkan
gambar-gambar fenomena berbagai peristiwa yang telah terjadi yang menunjukkan kebenaran sabda Nabi Muhammad saw. dan bukti telah adanya tandatanda Kiamat. Dari segi isi, buku ini berusaha merangkum berbagai informasi mengenai pengetahuan seputar Kiamat dari beberapa buku yang telah ada
menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tetap memegang pedoman sumber yang pasti, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan sanad-sanad yang shahih.
Buku ini menjelaskan secara ringkas dan padat mengenai nama-nama hari Kiamat yang tercantum dalam Al-Qur’an, tanda-tanda sebelum datangnya hari
Kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Al-Mahdi, peristiwa terjadinya hari Kiamat, pengumpulan manusia di Padang Mahsyar, Mizan, para penghuni al-A‘raf, ashShirath hingga kedatangan manusia ke surga dan neraka beserta sifatnya. Dalam penyajiannya, buku ini juga dilengkapi dengan catatan samping di setiap
halaman yang berisi poin-poin penting dari setiap pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami inti pembahasan. [Gema Insani]
Ensiklopedi Iman Dewasa ini, ibadah haji dan umrah semakin banyak dijalankan oleh umat Islam. Malah sampai harus menunggu antrean bertahun-tahun,
saking banyak peminatnya. Dalam Ensiklopedia Fikih Indonesia ini, kita akan membedah apa saja yang menjadi syarat dan rukun haji, termasuk perbedaan 4
mazhab dalam detail-detailnya. Ada juga satu bagian yang khusus membahas hal di luar haji, tapi masih ada kaitannya. Misalnya masalah mikat di pesawat
atau di Jeddah, bolehkah wanita pergi haji tanpa didampingi mahram, termasuk juga umrah yang dilakukan berulang-ulang dalam satu kali perjalanan. Yang
menarik untuk digarisbawahi, ternyata meski pelaksanaan haji Rasulullah saw. didampingi puluhan ribu sahabat, ternyata para sahabat tetap punya
pandangan hukum yang berbeda-beda. Ini salah satu sebab yang melatarbelakangi kenapa masih ada perbedaan pendapat yang tak pernah selesai di antara
para ulama. Buku ini menampung banyak informasi itu sebagai bagian dari upaya memperkaya khazanah keilmuan.Semoga bermanfaat!
Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah Sesungguhnya Islam menyerukan umatnya untuk berakhlak terpuji atau berbudi pekerti yang baik. Adapun akhlak
terpuji yang dimaksudadalah ajaran yang dihimpun untuk kita dari seluruh ucapan dan perbuatan yang dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan beliau
merupakan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia. Akhlak terpuji merupakan tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW bahkan, sesungguhnya
ia merupakan Islam sebenarnya. Sebab itulah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak terpuji." (HR. AlBukhari & Ahmad) Buku ini, berisi tentang ensiklopedi (mausu'ah) akhlak Rasulullah, yang akan membantu kita hidup di zaman kemerosotan sendi-sendi
akhlak terpuji. Tidak sepantasnya kita melupakan kondisi ini. Justru , kita wajib mengerahkan kemampuan maksimal untuk mengembalikan umat ini kepada
nilai-nilai akhlak Rasulullah. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat Sesungguhnya Islam menyerukan umatnya untuk berakhlak terpuji atau berbudi pekerti yang baik. Adapun akhlak
terpuji yang dimaksudadalah ajaran yang dihimpun untuk kita dari seluruh ucapan dan perbuatan yang dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan beliau
merupakan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia. Akhlak terpuji merupakan tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW bahkan, sesungguhnya
ia merupakan Islam sebenarnya. Sebab itulah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak terpuji." (HR. AlBukhari & Ahmad) Buku ini, berisi tentang ensiklopedi (mausu'ah) akhlak Rasulullah, yang akan membantu kita hidup di zaman kemerosotan sendi-sendi
akhlak terpuji. Tidak sepantasnya kita melupakan kondisi ini. Justru , kita wajib mengerahkan kemampuan maksimal untuk mengembalikan umat ini kepada
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nilai-nilai akhlak Rasulullah. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Jilid 1 Bagian Pertama: Taharah Islam dan Kebersihan – Pengertian Taharah Bagian Kedua: Najis Pengertian Najis &
Pembagiannya – Hukum-Hukum Terkait Najis – Tubuh Manusia & Najis – Hewan yang Najis –Bangkai – Najis yang Diperselisihkan – Najis yang Dimaafkan –
As-Su’ru – Penyucian Najis – Menyamak Kulit Bangkai – Istihalah – Istinja Bagian Ketiga: Hadas Hadas – Mengangkat Hadas – Jenis Air & Hukumnya –
Pengertian, Hukum, dan Syarat Rukun Wudu – Sunah-Sunah Wudu – Makruh dalam Wudu – Yang Membatalkan Wudu – Mengusap Dua Khuff – Mandi
Janabah – Tayamum Bagian Keempat: Darah Wanita Haid – Yang Haram Dilakukan Saat Haid – Nifas – Istihadah Bagian Kelima: Fitrah Islam Fitrah - Khitan
- Parfum - Kumis dan Jenggot
Ensiklopedia Amal Shaleh Jilid 2 Iman kepada Allah kunci kesuksesan seorang hamba kelak di akhirat. Namun sejatinya iman itu sesederhana yang kita
bayngakan. Iman ada rukunya, ada cabang - cabangnya, serta segala yang kita alami dan saksikan, sesungguhnya bersinggungan dengan keimanan kita.
Contoh mudah; udara yang kita hirup, bumi tempat kita berpijak, dan langit biru yang tak bertiang. Jika kita mau berfikir, itu sudah bisa menumbuhkan dan
menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menciptakan itu semua Dia Sang Maha Pencipta ? Keteraturan sistem tata surya yang
ada, keteraturan siklus kehidupan antara manusia, alam ,binatang dan tumbuh - tumbuhan, semuanya menunjukkan adanya Sang Pencipta yang mengatur
semua ini dengan tanpa sia-sia. Tugas manusia adalah bumi, kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat yang diperolehnya. Buku "
Ensiklopedi Iman " ini sangatlah lengkap berbicara masalah iman, dari A sampai Z. Dikupas secara rinci, dengan bahasa yang indah dan disertai gambar gambar yang memudahkan dalam memahami, adalah alasan kuat bagi anda untuk memilikinya. ?- Pustaka Al-Kautsar Publisher Keutamaan sholat berjamaah : kajian hadits tematik Tujuan utama ensiklopedi ini adalah untuk mengenalkan sejak dini amal-amal shaleh beserta
keutamaanya kepada anak-anak. Meskipun mereka belum dapat mengerjakannya secara keseluruhan, namun dengan pengenalan singkat diharapkan
keutamaan-keutamaan setiap amal shaleh itu tertanam sejak dini dalam hati dan pikiran mereka. Dalam volume ini, anak-anak akan diperkenalkan dengan
berbagai keutamaan yang berkaitan dengan ritual bersuci, dan beribadah. Diharapkan setelah membaca volume ini anak-anak dapat memahami keutamaankeutamaan ritual bersuci dan shalat yang meruapakan kewajiban seorang muslim. Buku terbitan Mirqat Publishing.
Terjemahan Paling Lengkap Bulughul Maram Jilid 1 Buku ini menjawab dengan tuntas perbedaan-perbedaan pokok mengenai Sunnah dan Syiah yang bisa
dijadikan acuan tentang mungkinkah keduannya bisa disatukan. Banyak buku yang membongkar perbedaan-perbedaan pokok antara Sunnah dan Syiah,
namun sedikit sekali buku yang mampu secara obyektif, ilmiah, detil, dan tuntas dalam melakukan studi perbandingan antara keduanya. Dalam buku ini, Prof.
DR. Ali Ahmad As-Salus, guru besar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Fakultas Syariah Universitas Qatar, sosok yang bergelut bertahun-tahun dalam meneliti
ajaran-ajaran Syiah membedah secara ilmiah studi perbandingan antara Sunnah dan Syiah dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fikih dan ushul fikih, yang
bersumber langsung dari rujukan kitab-kitab yang menjadi pegangan keduanya. Buku ini sangat sayang jika dilewatkan. - Pustaka Al-Kautsar Publisher ENSIKLOPEDI HAL-HAL YANG HARAM BAGI MUSLIMAH Membahaskan serba-serbi tentang solat. Direka dalam bentuk dalamannya yang mesra pembaca
dan mudah difahami. Disertakan dengan ilustrasi, foto, gambar rajah, peta minda, dan jadual. Gaya bahasa yang mudah, ringkas dan santai. Menggunakan
kitab rujukan yang muktabar. Antara kandungan menarik: • Falsafah Solat • Tip Khusyuk Solat • Wudhuk dan Tayamum • Praktikal Solat Lelaki dan
Perempuan • Solat Berjemaah • Solat Rukhsah • Solat Sunat • Soal Jawab Solat • Solat Khauf • Solat Jenazah, dan banyak lagi.
Ensiklopedi Shalat Jilid 1 Buku ini akan menjelaskan mengenai keutamaan shalat berjamaah dengan berdasar pada hadis hadis yang berkenaan dengan
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shalat berjamaah dan dikaji secara tematik. Sekian banyak hadis hadis yang menerangkan tentang keutamaan shalat berjamaah namun hadis hadis tersebut
nyaris tidak sampai kepada masyarakat awam, salah satunya karena kajian hadits tematik masih sangat terbatas dan belum membumi dalam mesyarakat
kita. Buku ini berusaha menyajikan informasi mengenai keutamaan shalat berjamaah dengan data-data ilmiah.
Ensiklopedi Larangan Encyclopedia of medicinal plants of Indonesia.
Ensiklopedi agama dan filsafat Buku ini hadir untuk memberi pencerahan agar, dalam hal pelaksanaan ibadah, tidak lagi cenderung pada mitos, atau
“ungkapan kata kyai”. Ulasan buku ini didukung oleh dalil-dalil yang jelas. Terhadap kehadiran buku ini, hindari pelampiasan emosi yang tidak pada
tempatnya. Bukalah dengan keikhlasan sehingga kebaikan yang Allah anugerahkan akan menyelusup ke dalam kalbu kita.
Ensiklopedi Muhammadiyah
Copyright code : ee0ed1afce947140a11f53b1e74011f9
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