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Karya Dr Yusuf Al Qardhawi
Buku Penyuluhan Agama di Era Digital yang
merupakan karya mahasiswa Bimbingan
Konseling Islam Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Bandung, adalah tugas akhir
sekaligus ujian akhir semester. Buku ini
merupakan jerih payah para mahasiswa yang
mencoba menjaga semangat belajar di tengah
keterbatasan tatap muka selama perkuliahan
berlangsung. Hadirnya buku ini membuktikan
bahwa disetiap kesulitan atau tantangan selalu
tersedia kemudahan atau jalan keluar. Seperti
kita sadari bersama, ada dua isu yang menjadi
fokus menarik kaitannya dengan perubahanperubahan yang terjadi ketika pandemic covid-19
mengemuka sejak tahun 2020 lalu. Pertama
pandemi telah mengubah beberapa kebiasaan
yang telah menjadi rutinitas masyarakat
termasuk birokrasi (Taufik, & Warsono, 2020;
Ghofur, & Subahri, 2020; Atsani, 2020). Kedua,
hadirnya internet sebagai media baru, juga telah
membentuk budaya baru dalam kehidupan sosial,
termasuk dalam kegiatan keagamaan
(Fakhruroji, 2017; Rubawati, 2018); Rustandi,
2019; Pratyaksa & Putri, 2020). Dawson (2004)
menemukan bahwa dalam konteks media sebagai
lingkungan dan sumber informasi ini terutama
kaitannya dengan keagamaan, ada 25 %
pengguna internet menggunakan media ini
sebagai sumber informasi agama. Menurut
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Dawson (2004) ada dua pola aktivitas keagamaan
yang dapat diakses di internet. Pertama, religiononline. Aktivitas ini berupa pemberian layanan
informasi, ketentuan serta layanan keagamaan
lainnya yang tersedia dalam situs keagamaan.
Kedua, online-religion. Aktivitas ini berupa
layanan keagamaan secara online, baik berupa
konsultasi, penyuluhan atau juga pengajian yang
dapat dilakukan melalui live streaming. Dilihat
dari sisi aktivitas penyuluhan agama, internet
dapat menjadi solusi.Penyuluhan atau bimbingan
ini dalam konteks hari ini dengan hadirnya
internet tentu dapat dilakukan melalui media
baru tersebut. Internet memungkinkan sebuah
komunikasi dapat dilakukan secara sinkronus.
Pola ini seperti sudah dapat dilihat terutama
dalam kegiatan pembelajaran online hari ini
akibat pandemi (Omar & Mansor, 2019).
Buku ini khusus untuk: Cendekiawan Pengamal
undang-undang Sejarawan Politikus Aktivis
Pasukan keselamatan Angkatan tentera Pemikir
Orientalis Pejuang agama dan siapa sahaja yang
ingin menyelami hakikat keindahan Islam. Fiqh
Jihad adalah karya terbaru Dr. Yusuf Qaradhawi
yang akan membuka minda dan memberi dan
memberi kefahaman kepada masyarakat
berkenaan jihad. Buku ini secara lengkap dan
jelas membahas masalah jihad dan isu-isu yang
berkaitan seperti: Hakikat jihad dalam Islam
Hukum perang antara negara Islam Dasar
hubungan umat Islam dan penganut agama lain
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Hukum memerangi rakyat di negara musuh
Perbezaan antara jihad dan pengganas (irhab)
Konsep jizyah dalam Islam dan perkembangan
masa kini Batasan dan hukum memerangi
perintah yang zalim Syariat jihad dalam Islam
dan agama lain Hukum bom berani mati yang
menimpa rakyat tempatan
Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I
Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil
shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal.
Oleh karena itu, bukuini 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 tiga menyajikan
pembahasan puasa, itikaf, zakat, haji, dan umrah.
[Gema Insani]
The Lawful and the Prohibited in Islam
Godaan Setan Dalam Ibadah
Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad
Kontemporer
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Fiqh Al-Zakāh
Panji masyarakat
Islamic contemporary law; collection of articles previously
published in Saksi magazine.
Buku asli ini berjudul An-Nawazil Al-Kubra fi At-Tarikh AlIslami (Bencana-bencana Besar dalam Sejarah Islam). Bencanabencana yang dimaksud adalah; jatuhnya Baghdad di tangan
pasukan Mongol pada tahun 656 H, jatuhnya Baitul Maqdis di
tangan tentara Salib pada tahun 492 H, lalu jatuhnya Granada di
Andalusia dan berakhirnya daulah Islam di negeri itu pada tahun
897 H/1592 M, Terakhir adalah jatuhnya kekhalifahan Utsmani
pada tahun 1342 H/1924 M yang merupakan akhir dari benteng
pertahanan Islam. Empat kota bersejarah yang menjadi basis
kekuatan Islam pada masa lalu itulah yang menjadi pembahasan
dalam buku ini. Sang penulis, Dr. Fathi Zaghrut, tak hanya
menggambarkan tentang keruntuhan basis-basis pemerintahan
Islam tersebut, tetapi juga memberikan analisa-analisa yang tajam
tentang mengapa kota-kota tersebut mengalami keruntuhan?
Karena itu, buku ini tidak mengajak kaum muslimin untuk
meratapi apa yang telah terjadi pada masa lalu, tetapi mengajak
kita semua untuk belajar, melakukan introspeksi, dan berusaha
sekuat tenaga untuk tidak melakukan kesalahan di masa lalu.
Mengambil hikmah yang terserak dari peristiwa masa lalu, inilah
yang menjadi poin terpenting dalam buku ini.
Daulah Zakniyah merupakan bagian sejarah Islam yang tidak
boleh dilupakan. Sebab ia merupakan kelengkapan sejarah Islam
yang sudah ada sebelumnya. Di antara raja-raja muslim shaleh
yang memimpin Daulah Zankiyah; Aq Sunqur, Imadudin Zanki,
Nurudin Zanki, Saifun Ghazi, dll, mereka adalah orang-orang
besar tang sudah membuat sejarah besar. Banyak yang tidak
terlalu mengenal raja-raja muslim itu, karena mereka todak
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melakukan penaklukan spektakuler terhadap wilayah musuh
seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih terhadap
Konstantinopel atau Shalahuddin Al-Ayyubi terhadap Al-Quds.
Tetapi apa mereka lakukan boleh jadi penting. Sebab merekalah
yang meletakkan dasar-dasar kemenangan bagi Shalahuddin AlAyyubi setelah 13 tahun kemudian ia bisa membebaskan AlQuds. Pengakuan akan Kebesaran mereka pernah ditulis Ibnu AlAtsir, seorang sejarawan Islam, " Aku telah meneliti sejarah para
raja Islam zaman dahulu hingga hari ini. Aku tidak menemukan,
setelah Khulafaurrasyidin dan Umar bin Abdul Aziz, yang lebih
baik prilakunya darpada raja yang adil Nuruddin Zanki, tidak
ada yang lebih berusaha keras untuk berbuat adil dan insaf
darpada dia. Malam dan siangnya pendek untuk keadilan yang
disebarkannya, jihad yang dipersiapkannya, kezhaliman yang
dihapusnya, ibadah yang dilakukannya, prilaku baik yang
dilakukannya dan kenikmatan yang diberikannya" Buku,
"Bangkit & Runtuhnya Daulah Zankiyah" ini, ditulis oleh
seorang ulama dan ahli sejarah, Prof. Dr. Ali Muhammad AshShallabi, beliau membahas tentang asal usul Daulah Zankiyah,
hubungannya dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah dan Bani
Saljuk, perjuangan mereka melawan pasukan Salib dan Daulah
Fathimiyah yang berhaluan syiah, Peran Syaikh Abdul Qadir
Jailani dan ulama lainnya dalam mengobarkan api jihad pada
masa itu, faktor-faktor yang mendorong Daulah Zankiyah
bangkit lalu kemudian runtuh, serta beragam tema menarik
lainnya. Tak pelak, kehadiran buku ini dapat memenuhi dahaga
para pencinta sejarah Islam. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan
memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka AlKautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis
selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala
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macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut
ada ilegal dan haram.
Tafsir Juz Amma
Silsilah hadits dha'if dan maudhu'
tanya jawab politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan kontemporer
di majalah Saksi
Bencana-Bencana Besar Dalam Sejarah Islam
SUNNAH NON-TASYRI’IYYAH MENURUT YUSUF ALQARDHAWI
Di antara keagungan Syariat Islam adalah, nilainilai dalam aturan-aturan yang terdapat
didalamnya tidak mungin bertentangan dengan
martabat kemanusiaan. Syariat islam adalah
aturan-aturan dari Allah yang sangat
menghargai, menjaga, dan melindungi fitrah
manusia. Tidak ada aturan yang diturunkan oleh
Sang Pencipta alam semesta ini, meainkan untuk
kemaslahatan hidup manusia di dunia, dan
keselamatnnya di akhirat kelak. Syariat Islam
adalah rahmat bagi semesta alam (rahmatan
lil’alamain). Karena itu, maqashid syariah (tujuantujuan dari tegaknya syariat), yaitu ; mejaga
agama (hizhuddin), menjaga jiwa (hifzhunnaf),
menjaga akal (hifzhul aql), menjaga harta
(hifzhul maal), dan menjaga keturunan
(hifzhunnasl), adalah upaya menjaga
kemanusiaan agar tetap hidup dalam kemuliaan ,
keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.
Karena begitu mulianya syariat ini, maka upayaupaya untuk membumikannya pun harus
dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan
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apa yang ditempuh oleh Rasulullah Saw, para
sahabat, dan salafussaleh setelahnya. Di
antaranya adalah dengan menggunakan metode
pentahapan (at-tadarruj) ; yang dalam
praktiknya memperhatikan hal-hal yang terkait
dengan realitas masyarakat (fiqh al-waqi’),
agenda prioritas (fiqh al-aulawiyat), dan
keseimbangan (fiqh al muwazanah). Semuanya
itu, bertujuan agar syariat ini secara bertahap
diterima oleh seluruh umat manusia secara
kaffah (menyeluruh). Buku “Fikih Tadarruj” yang
ada di tangan Anda, adalah karya ilmiah, dengan
ratusan referensi otoritatif (mu’tabar) dan dapat
dipertanggungjawabkan. Buku ini hadir sebagai
jawaban atas keraguan orang-orang yang belum
memahami syariat secara utuh dan juga
jaawaban atas keraguan orang-orang yang masih
menganggap syariat ini sebagai ancaman bagi
kemanusiaan. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Buku ini menceritakan tentang perjalanan
pemuda yang berpendidikan. Meski azan
berkumandang dimesjid mereka tetap tidak
menghiraukan. Para pemuda tetap dengan
kesibukannya. Masalah pemuda adalah lalai pada
tujuan besar hidupnya dan terleha leha dengan
tugas mereka sebagai orang muslim mereka
lebih senang berfoya foya serta mengikuti arus
dunia yang terjadi
Menurut Al-Qaradhawi, untuk membedakan
antara sunnah tasyri'i'yyah dan non-tasyri'i'yyah
tersebut, perlu diingat dua aksioma atau hakikat
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yang tidak ada perbedaan atau tidak layak
diperdebatkan lagi. Pertama, mayoritas sunnah
Nabi, baik perkataan, perbuatan, atau
persetujuannya adalah dimaksudkan sebagai
tasyri'i'yyah yang wajib diikuti. Kedua, sunnah
yang tidak termasuk tasyri'i'yyah dan tidak wajib
diikuti hanya terbatas kepada sunnah yang
berkaitan dengan persoalan dunia saja. Lantas,
bagaimana otoritas sunnah non-tasyri'i'yyah
terhadap hukum fiqh dalam kehidupan umat
Islam? Itulah yang akan dijelaskan oleh penulis
buku ini, dan mari kita baca bersama dengan
saksama. Selamat membaca!
مالسإلا يف مارحلاو لالحلا
Remaja Bau Sorga
Bagaimana Bentuk dan Cara Setan Menggoda
Manusia?
quantum ibadah
Dahsyatnya Sabar, Syukur, Ikhlas, dan Tawakal

Dialah al-Ghazali yang telah memberikan
pengaruh yang tiada tandingannya dalam
pemikiran Islam dan kehidupan Islam
melalui bakat pemikiran dan
semangatnya, juga melalui kisah
perjuangannya dalam proses mencapai
hakikat, keyakinan, dan kebahagiaan
jiwa yang menurutnya merupakan puncak
dari banyak puncak. Benar, dialah alGhazali, tokoh yang telah mengisi dunia
dan membuat sibuk manusia, baik semasa
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masih hidup maupun setelah meninggal.
Para ulama klasik berselisih pendapat
tentang dirinya, seperti halnya para
ulama yang muncul berikutnya dan ulama
kontemporer. Ada yang sangat mengagumi dan memujinya, dan ada juga
yang bersikap ekstrem dalam menuduh dan
menyerangnya. Juga ada yang bersikap
moderat di antara mereka yang mengagumi
dan memujinya dan mereka yang menuduh
dan menyerangnya. Orang yang bersikap
moderat ini memberi al-Ghazali sesuatu
yang memang menjadi hak al-Ghazali dan
me- mujinya dengan sesuatu yang alGhazali memang pantas mendapatkan
pujian tersebut, tapi juga memberinya
kritik dalam sesuatu yang ia lihat
bahwa al-Ghazali lalai atau keliru
tentang sesuatu itu. Namun kesucian
adalah milik orang yang kesuciannya
dijaga oleh Allah.
Literary criticism on novel Ayat-ayat
cinta, written by Habiburrahman el
Shirazy.
Sesungguhnya segala puji bagi Allah;
kita memuji-Nya, memohon pertolongan
dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung
kepada-Nya dari keburukan diri kita dan
dari keburukan perbuatan-perbuatan
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kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh
Allah, maka takkan ada yang dapat
menyesatkannya; dan barangsiapa
disesatkan oleh-Nya, maka takkan ada
seorang pun yang mampu memberinya
petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tiada
tuhan selain Allah semata; tiada sekutu
bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba Allah dan rasulNya. Shalawat dan salam semoga
senantiasa Allah curahkan
sebanyakbanyaknya kepada beliau dan
segenap keluarganya.
Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 3
Ustaz Pink!
Pemuda Telanjang
Pengantar Politik Islam
A Comprehensive Study of Zakah
Regulations and Philosophy in the Light
of the Qurʼan and Sunna
Satu pertemuan bersejarah telah berlaku.
Disebabkannya, Zahra menggelar Arif,
pensyarahnya yang memiliki wajah ala-ala Eun
Shi Kyung, sebagai Ustaz Pink. Walhal
pensyarahnya itu bukan penggemar warna girly
pun. Lain pula bagi Arif apabila hatinya
sentiasa tertarik dengan gelagat gadis itu.
Comel, perkataan yang sentiasa bermain di
benaknya apabila berbalah dengan gadis itu.
“Apa kot-kot. Bangun lambat mana ada kot-kot.
Page 10/20

Read Free Karya Dr Yusuf Al Qardhawi
I don’t want to hear any excuses anymore.
Saya bagi denda.” - ARIF si cool memanjang.
Setiap pertembungan membuatkan kedua-duanya
bagaikan ada chemistry. Seperti molekul O2.
Akhirnya daripada musuh bertukar menjadi
kawan, boleh ke bertukar menjadi cinta
sejati? Boleh ke mereka hidup bersama sebagai
suami isteri? Kalau dah tertulis di dalam
Lohmahfuz bahawa Zahra akan dijodohkan dengan
Ustaz Pink juga, makanya tiada siapa pun yang
mampu menghalangnya. “Hoi! Shiela! Kau nak
aku cili-cili mulut kau tu ke? Punya sedap
kau cakap aku suka Ustaz Pink tu!” - ZAHRA si
gelabah tak bertempat.
Iblis adalah musuh utama yang akan selalu
menyesatkan manusia. Iblis akan menggoda
manusia dari berbagai penjuru arah; kanan,
kiri, depan, belakang, atas, dan bawah.
Bagaimana pun caranya, Iblis akan selalu
menebarkan tipu dayanya hingga manusia kufur
terhadap Allah swt. Firman Allah swt. "lblis
menjawab, 'Karena Engkau telah menghukum saya
tersesat, saya akan ( menghalang-halangi )
mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian
saya akan mendatangi mereka dari muka dan
dari belakang mereka, dari kanan dan dari
kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati
kebanyakan mereka bersyukur (taat)'." (AlA'raf: 16-17) Setan dalam menggoda tidak
memperhatikan waktu dan tempat, setiap ada
kesempatan setan akan melancarkan godaannya
kepada ummat manusia tanpa hentinya apalagi
jika ummat manusia, khususnya ummat yang
sedang menjalankan ibadah. Seharusnya,
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manusia bersikap waspada. Namun apa daya,
banyak manusia justru terjerumus ke dalam
tipu daya Iblis. Terperangkap hingga tak
mampu lepas darinya. Hanya kepada Allah kita
memohon perlindungan.
Kata sebagian ahli bijak, "Masa lalu adalah
sejarah, masa datang adalah harapan dan masa
sekarang adalah kenyataan." Ciri-ciri orang
besar adalah menghargai sejarah, dalam waktu
yang sama arif terhadap kenyataan." Ciri-ciri
orang besar adalah menghargai sejarah, dalam
waktu yang sama arif terhadap kenyataan serta
punya harapan dan obsesi indah untuk masa
mendatang. Buku ini adalah sejarah besar dan
menjadi bagian mata rantai besar untuk
sejarah besar Islam. Ia tidak boleh
dilupakan. Buku Daulah Bani Saljuk ini,
merupakan kelanjutan dari buku-buku
sebelumnya yang mengkaji sejarah masa
kenabian dan masa Khilafah Rasyidah. Ditulis
oleh seorang pakar sejarah Islam terkenal,
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi. Buku ini
berbicara detil tentang Bani Saljuk, nenek
moyang mereka, raja-raja mereka, tempat
tinggal mereka dan awal mereka muncul,
konflik internal dinasti Saljuk, perluasan
wilayah, pembrontakan, peranan para ulama di
masa itu dalam memberantas akidah menyimpang.
Juga, tentang biografi para khalifah Dinasti
Saljuk, fenomena kemenangan dan kekalahan,
sebab berdiri dan runtuhnya dinasti Saljuk.
Serta bahasan lain yang menarik. Tak pelak,
buku ini layak Anda miliki untuk melengkapi
buku-buku referensi sejarah Islam. - Pustaka
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Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDFkan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku
Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak
pernah memberikan file buku kami secara
gratis selain dari yang sudah tersedia di
Google Play Book. Segala macam tindakan
pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada
ilegal dan haram.
Fikih Darurat: Pegangan Ilmiah Menjawab
Persoalan Khilafiah
Nasihat Untuk Orang-Orang Lalai
??? ???????: ?????? ???????
Tuntunan Membangun Masjid

Munculnya berbagai permasalahan baru dalam
kehidupan modern umat manusia saat ini
merupakan hal yang tidak dapat dielakkan,
sebagai konsekuensi dari berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecerdasan
kolektif maupun idividu yang dimiliki
generasi zaman ini menharuskan kita untuk
siap beradaptasi dengan berbagai perubahan
dalam kehidupan. Perubahan tersebut tidak
hanya sekadar menuntut kesiapan kita dalam
menghadapai permasalahan duniawi lalu
berakhir di titik itu, akan tetapi
merupakan sebuah perubahan yang
komprehensif dan universal yang harus
dibaca dalam perspektif fikih dan hukum
syari`at, yang harus didudukkan persoalan
halal haramnya atau boleh dan tidak
bolehnya. Apalagi jika perubahan tersebut
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berhubungan secara langsung dengan masalah
ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji,
dan lain sebagainya. Namun tidak ada yang
perlu dikhawatirkan sebab universalitas
dan fleksibelitas serta karakter murunah
yang disematkan pada syari`at Islam
membuatnya mampu untuk memberikan solusi
untuk berbagai problematika yang terjadi
dalam setiap ruang dan waktu. Yang
diperlukan adalah kemampuan dan kecerdasan
para ulama Islam dalam membuktikan itu.
Dan sejarah telah membuktikan kemampuan
para mujtahid pada setiap generasi dalam
menjawab berbagai persoalan zaman dengan
amal-amal ijtihad yag mereka lakukan di
atas manhaj atau metode yang perlu untuk
dipertahankan dan dikembangkan. Dengan
demikian berbagai masalah kontemporer yang
terjadi, dalam masalah ibadah sekalipun
seperti zakat tanah, zakat properti, zakat
obligasi, kehalalan uang hasil dari
YouTube dan berbagai masalah lainnya akan
dapat terjawab dengan baik. Buku yang
sangat sederhana ini mengajak kita untuk
membaca problematika zaman melalui empat
perspektif; melalui dalil-dalil yang
mu`tabar, menggunakan berbagai kaidah
fikih dan kaidah-kaidah ushul, serta
dengan pendekatan maqasid syari'ah. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
#Kencana #PrenadaMedia
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Syaikh Yusuf Al-Qarahawi menambah deretan
ulama kontemporer yang menulis tentang
Tafsir Juz 'Amma. Tafsir ini sangat
penting, karena surah-surah dalam Juz
'Amma ini sering dibaca ketika shalat dan
banyak dihafal oleh kaum Muslimin. Ayatayat yang tercantum dalam Juz ini juga
memuat secara lengkap segala peristiwa dan
karakter manusia. Dengan gaya bahasa yang
khas dan penjelasan yang ringan dan mudah
dimengerti, Syaikh Al-Qaradhawi mampu
menyajikan karya tafsirnya ini dengan
konteks kekinian, sehingga pembaca makin
mudah untuk mengambil hikmah dan
pelajaran. Karya Syaikh Al-Qaradhawi ini
menambah khazanah keilmuan dalam bidang
tafsir Al-Qur'an yang telah dirintis oleh
para ulama dan salafussaleh sbelumnya.
Sangat layak untuk Anda miliki! - Pustaka
Al-Kautsar Publisher Tafsir Juz AmmaPustaka Al-Kautsar
Membangun Masyarakat Baru
YA! ISLAM ITU MUDAH
Fikih Tadarruj
Berinteraksi dan al qur'an
Imam Al-Ghazali: Kontroversi Pemikiran
Sang Hujjatul Islam
Naskhah ini dibawa khusus untuk pembaca sebagai
merintis jalan yang sesuai dalam beragama agar
matlamat Muslim dan Islam menjadi sebati, di samping
agama tidak dipandang hanya kepada solat, puasa,
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zakat dan haji semata-mata. Pada masa yang sama
juga, agama tidak dipisahkan daripada ibadat khusus
sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat.
Imam Al-Fakhr Al-Razi berkata, "Allah bersumpah
dengan masa kerana ia mempunyai pelbagai keajaiban.
Ini juga kerana dalam tempoh masa itu, umat Islam
dapat merasai kegembiraan ataupun kesempitan,
kesihatan ataupun kesakitan, dan kekayaan ataupun
kemiskinan. Selain itu, masa tidak dapat dinilai dengan
sesuatu yang mahal dan berharga. Justeru, buku Demi
Masa digarap oleh penulis supaya menjadi motivasi
bagi merujuk tingkah laku dan sikap orang yang
berjaya menggunakan dan menguruskan masa.
Semua orang pasti mengharapkan kesuksesan dan
kebahagiaan. Namun kenyataannya, tidak semua orang
dapat meraih hidup yang sukses dan bahagia. Hal ini
disebabkan kesalahan dalam menempuh jalan menuju
hidup sukses dan bahagia tersebut. Buku ini
mengungkap empat kunci utama untuk mendapat-kan
kesuksesan dan kebahagiaan. Keempat kunci tersebut
adalah sabar, syukur, tawakal, dan ikhlas. Bersabar,
bersyukur, bertawakal, dan ikhlas merupakan sebagian
dari sekian banyak kunci keberhasilan hidup orang
beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Sabar dan
syukur merupakan dua kata yang akan selalu berjalan
mengikuti rumus kehidupan. Sabar hadir untuk
mengimbangi ujian dan cobaan, sementara syukur ada
untuk mengiringi kesenangan. Dan, jika cobaan dan
kesenangan hidup disikapi dengan ikhlas dan tawakal
kepada Allah, maka segalanya akan terasa nikmat. Dari
sinilah cinta dan kasih sayang Allah hadir untuk
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menunjukkan jalan menuju kesuksesan dan
kebahagiaan. Buku ini hadir untuk membuka wawasan
Anda yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan
hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat
membaca!
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Zankiyah
Resep Mengatasi Kesedihan
Ringkasan Shahih Bukhari
Fiqh Jihad Jilid 1 dan Jilid 2
Fiqih Nawazil
The Lawful and the Prohibited in Islam is a longawaited translation of Dr. Yusuf Al-Qaradawi's
well-known Arabic work, Al-Halal Al-Haram FilIslam. Over the years since ite first publication in
1960, this volume has enjoyed a huge readership
in the Arabic speaking world and is now in its
20th edition. It came to dispel the ambiguities
surrounding the honorable Shari'ah, and to fulfill
the essential needs of the Muslims in this age. It
clarifies the Halal (Lawful) and why it is Halal, and
the Haram (Prohibited) and why it is Haram,
referring to the Book of Allah and the Sunnah of
His Messenger (peace be on him). It answers all
the questions which may face the Muslims today,
and refutes the ambiguities and lies about Islam.
In a very simple way, Al-Halal Al-Haram Fil-Islam
delves into the authentic references in Islamic
jurisprudence and fiqh. It therefrom extracts
judgments of interest to contemporary Muslims in
the areas of worship, business dealings, marriage
and divorce, food and drink, dress and
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ornaments, patterns of behavior, individual and
group relations, family and social ethics, habits
and social customs. Referring to authentic texts,
it clarifies that "Permission is the rule in
everything, unless it is otherwise specified in
matters that adversely affect individuals or
groups." It also clarifies that "Allah is the only
authority who has the right to legislate for the
lawful and the prohibited."
Since its first publication in 1960, this famous
work by Yusuf al-Qaradawi has enjoyed a huge
readership in the Muslim world, and has been
translated into many languages. It dispels the
ambiguities surrounding the Sharī‘ah to fulfil the
essential needs of the Muslims in this age. It
clarifies the ḥalāl (lawful) and why it is ḥalāl, and
the ḥarām (prohibited) and why it is ḥarām,
referring to the Qur’an and the Sunnah of the
Prophet. It answers questions which may face the
Muslims today, and refutes the ambiguities and
lies about Islam. Dr al-Qaradawi delves into the
authentic references in Islamic jurisprudence,
extracting judgements of interest to
contemporary Muslims in the areas of worship,
business dealings, family life, food and drink,
dress and ornaments, patterns of behaviour,
individual and group relations, family and social
ethics, habits and social customs.
Tidak sedikit yang mengira bahwa Islam hanya
mengurusi masalah shalat, zakat, puasa, haji,
halal haram, talak, jual beli dan lainnya. Padahal,
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Islam juga berbicara tentang politik, kekuasaan,
ketatanegaraan, hubungan individu dengan
negara, tugas penguasa dan wakilnya, kewajiban
negara terhadap rakyat dan segenap
permasalahannya. Banyak yang menuduh bahwa
tidak ada relevansi Islam dengan kehidupan
modern, muslim itu kaum reaksioner yang tidak
bisa diajak maju. Mereka modern, muslim itu
kaum reaksioner yang tidak bisa diajak maju.
Mereka lupa bahwa kaum muslimin telah berjaya
sekian abad memimpin dunia yang tidak pernah
dicapai umat selain Islam. Ini sudah cukup
dijadikan bukti bahwa Islam memiliki pedoman
bernegara atau biasa disebut FIKIH POLITIK.
Beberapa kebijakan Umar dan sahabat lain
terkadang berbeda dengan ketetapan Rasulullah.
Lalu, apakah Umar dianggap tidak taat kepada
beliau. Tentu, orang yang mengerti subtansi
syariat Islam, tidak beranggapan demikian. Sebab
apa yang dilakukan Umar itu dalam kategori fikih
politik yang tetap mengikuti rel syariat. Buku
"Pengantar Politik Islam" ditulis oleh DR. Yusuf AlQaradhawi, seorang peulis produktif dan ulama
yang berwawasan global. Dari kajian buku ini, kita
memperoleh pengantar sekaligus masukan dan
titik tolak sebelum mendalami lebih dalam
tentang bagaimana mengatur suatu negara
semenjak masa Rasulullah, Khulafa Rasyidin, dan
daulah-daulah yang datang setelahnya.
Siapa Penghuni Surga & Penghuni Neraka
Tahapan-tahapan dalam Membumikan Syariat
Page 19/20

Read Free Karya Dr Yusuf Al Qardhawi
Islam
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk
Fatwa-Fatwa Kontemporer 3
Demi Masa
Penulisan kandungan buku ini sebahagian
besar disusun daripada kandungan tesis
penulis pada peringkat Ijazah Doktor
Falsafah. Penulis menghurai dan
menganalisis pemikiran kerohanian Yusuf alQaradhawi berteraskan sumber Al-Quran
dan As-Sunnah. Beliau menjadikan ilmu
sebagai kayu ukur atau neraca kebenaran
dan kepalsuan dalam menilai amalan
kerohanian.
PENYULUHAN AGAMA DI ERA DIGITAL
The Lawful and the Prohibited in Islam (AlHalal Wal Haram Fil Islam)
Kupas Tuntas Bisnis-bisnis Yang
Menggiurkan
Pemikiran Tasawuf Syeikh Dr. Yusuf AlQaradhawi
Media dakwah
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