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Sejarah hukum Islam
Buku panduan pelaksanaan syariat Islam untuk remaja, pelajar, dan mahasiswa
Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, dan Mitigasi Spiritual Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa
seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada
hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala Sesuatu. (QS At Taghabun/64: 11) Wabah yang terjadi di tengah umat manusia
tidak terelakkan lagi mengubah berbagai kondisi dan kebiasaan di kalangan masyarakat. Baik kondisi yang berkaitan erat
dengan tata cara beribadah maupun dalam hubungan antar manusia. Sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh,
tentunya Islam juga mengatur tata cara beribadah dan menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah wabah yang melanda.
Buku ini ditulis oleh Tim Lembaga Pentasbih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai
pedoman dasar bagi umat muslim di Indonesia dalam menentukan seperti apa bentuk ibadah dan tata caranya yang bisa
dilakukan saat wabah terjadi yang bisa jadi mengubah kondisi normal yang biasa terjadi. Buku ini juga menjadi panduan
dalam menjaga kehidupan sosial bagi umat muslim agar tetap bisa berjalan dengan baik. Kumpulan Fatwa MUI tentang
Wabah Covid 19 Pedoman mitigasi wabah menurut syariat Islam | Penjelasan para ulama terkait fatwa terbaru seputar
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wabah | Tata cara ibadah saat wabah | Doa-doa menghadapi wabah

Ushul Fiqih Jilid I
Jojo mendapat teman baru di sekolah bernama Violaine. Malangnya, nggak ada seorang pun yang mau bermain dengannya
karena dia berhidung besar. Supaya dapat teman, dia mencuri dan memberikan surat ijin masuk kelas bagi teman-teman
yang terlambat. Saat kepala sekolah mengetahuinya, dia dikeluarkan dari sekolah.

Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i
Thoght of Kiai Sahal Mahfudh, an Indonesian ulama, on Islamic religious practices and social life regarding the concept and
implementation of Islamic law in Indonesia.

Al-Muslimun
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. Hari-hari 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.

Kitab Lengkap Panduan Shalat
Uncovering the mystery of Ma'had al Zaytun as an Islamic education center in Indonesia on wrong practices of its teachings.

Fikih Wanita
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Fiqh Today 2: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih Tasawuf
Masalah-masalah teologi dan fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah
Manual for cadre development of Partai Keadilan Sejahtera, an Islamic political party in Indonesia.

Kunci 'Ibadah
Selain lengkap dan sempurna, Islam juga agama yang lentur dan toleran. Islam 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 -

Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
In this path breaking study, Jasser Auda presents a systems approach to the philosophy and juridical theory of Islamic law
based on its purposes, intents, and higher objectives (maqasid). For Islamic rulings to fulfill their original purposes of justice,
freedom, rights, common good, and tolerance in today's context, Auda presents maqasid as the heart and the very
philosophy of Islamic law. He also introduces a novel method for analysis and critique, one that utilizes relevant features
from systems theory, such as, wholeness, multidimensionality, openness, and especially, purposefulness of systems. This
book will benefit all those interested in the relationship between Islam and a wide variety of subjects, such as philosophy of
law, morality, human rights, interfaith commonality, civil society, integration, development, feminism, modernism,
postmodernism, systems theory, and culture.

Berita bibliografi
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Membahas persoalan wanita memang tidak ada habisnya. Selalu saja ada hal menarik dari sosok wanita, baik dalam
kaitannya dengan pribadinya sebagai wanita dengan segala spesifikasinya, maupun wanita dalam hubungannya dengan
hukum fikih. Banyak hal yang secara spesifik diterapkan khusus terhadap wanita dan tidak berlaku pada selainnya. Inilah
diantara perlakuan khusus Islam terhadap kaum Hawa yang menunjukkan agungnya kedudukan mereka dimata syari’at.
Berangkat dari kenyataan tersebut, kami bersyukur bahwa buku ini bisa hadir di tangan pembaca sekalian. Buku ini
diharapkan mampu memberikan referensi bagi wanita yang ingin mengetahui hukum syari’at terkait dengan segala
kondisinya. Kelebihan buku ini dibanding buku sejenisnya adalah pembahasannya yang komprehensif dipandang dari sudut
empat madzhab. Kami meyakininya sebagai kelebihan karena tidak sedikit kaum wanita yang masih ragu dan bingung
mengambil keputusan di tengah perbedaan pandangan para ulama. Padahal semua itu justru bisa menjadi rahmat, bila
umat Islam mampu melihatnya dengan kacamata rahmat pula. Sebaliknya, bila melihat perbedaan itu dengan
mengedepankan ego eksklusivitas belaka, bukan tidak mungkin malah perpecahan yang akan timbul. Tujuan kami
menerbitkan buku ini tak lain adalah agar kaum muslimah dapat menjadikan setiap aktivitasnya sebagai rangkaian ibadah
kepada Allah dan dalam rangka bertaqarrub kepada-Nya. Asumsi ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap aktivitas bisa
bernilai ibadah manakala pelakunya mampu mengorientasikannya untuk ibadah. Unruk mempermudah orientasi itu
diperlukan pemahaman hukum syari’at terhadap apa yang dapat dilakukan dalam rangka ibadah kepada-Nya. Dengan
demikian, segala perilaku dan kegiatan rutin harian yang melelahkannya bisa mendatangkan banyak maslahat bagi dunia
hingga akhiratnya. Di atas semua itu, sebagai sesama muslim, penerbit merasa terpanggil untuk turut menyebarkan
kemaslahatan dunia akhirat kepada seluruh kaum muslimin, khususnya bagi kaum wanita. Pada gilirannya, penerbit
merasa bersyukur dapat menghadirkan buku yang sangat penting ini. Harapan kami semoga Allah berkenan menunjukkan
kebenaran dan menghapuskan segala bentuk penyimpangan. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terakhir, kami berharap kepada pembaca yang selalu mengharap ridhaNya, untuk memberikan masukan, baik itu kritik, saran, dan nasihat, guna perbaikan buku ini pada masa mendatang.
Semoga Allah meridhai pada setiap aktivitas ibadah keseharian kita, sehingga dengan ridha-Nya kita termasuk dalam
golongan hamba yang beruntung, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amiin.

Fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh
Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat
“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
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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 AlQuran 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]

Panduan Lengkap Muamalah
--andai aku jadi presiden
"Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh tidak tersedianya literatur dalam bahasa Indonesia mengenai ushul fiqh yang
mengupas secara luas, mendalam, dan komprehensif dengan merujuk kepada kitab-kitab standar dari semua mahzab.
Kajian buku ini me mengetengahkan pandangan mazhab ushul fiqh/fiqh terbesar dalam Islam, yaitu Syafi’iyah, Malikiyah,
ngungkap semua persoalan ushul fiqh secara detail dan mendalam denganHanabilah, Hanafiyah, Syi’ah Imamiyah, dan
Zhahriyah. Karena itu, buku ini dirancang untuk dijadikan sebagai literatur standar yang lengkap dan komprehensif
mengenai ushul fiqh secara tuntas, sehingga pembaca dapat memahaminya pada setiap jilid sesuai kebutuhan. " Buku
Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

Fiqih
Implementation of Islamic law and regulations in Aceh.

Sunah-Sunah Kecil Berpahala Besar
Page 5/11

Download Ebook Fiqh Ibadah Lengkap
Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 1
Shalat menduduki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebab, ketika shalat lah keadaan yang paling dekat
antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Buku “KITAB LENGKAP PANDUAN SHALAT” ini disusun sebagai
pedoman dan tuntunan dalam mengamalkan ibadah shalat, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan
merangkum dari beberapa kitab fiqih yang disepakati keshahihannya oleh kalangan ulama.

Buku Islam sejak tahun 1945
Islam nusantara, jaringan global dan lokal
Wanita adalah mitra laki-laki, laksana seorang menteri dalam mengurus keluarga, wakil saat suami tiada, pendidik anakanak, 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.

Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita dalam Pandangan Empat
Mazhab
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 kajian-kajian fikih.

Bibliografi manuskrip Islam di Muzium Islam Malaysia
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Biography of T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1906-1975, Indonesian Muslim scholar, his ideas on Islamic law reform, a
reorientation towards Indonesian fiqh; Islamic law, Indonesia, interpretation and construction.

365 Kisah Teladan Islam
“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 AlQuran dan Sunnah.” —K.H. Didin Hafidhuddin Buku ini adalah lanjutan dari Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Quran, AlSunnah, 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: • Persoalanpersoalan 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]

Panduan Lengkap Fiqih Wanita Seri Ibadah
Catalog of Malay (Jawi) manuscripts concerning Islam in the Muzium.

Kajian Fikih dalam Bingkai Aswaja
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
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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 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

Kumpulan Tulisan “Kompilasi Fiqih Ibadah Milenial”
Issues on theology and fiqh in Muhammadiyah, modern Islamic organization in Indonesia.

Suara muhammadiyah
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]

Dekonstruksi Islam Mazhab Ngaliyan
Investigasi mengungkap misteri al Zaytun Gate
Pengantar Fiqih Muamalah
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History of Islamic law related to its development in Indonesia.

Masail diniyah ijtima'iyah
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]

Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq
Fiqh Indonesia
Daftar Isi A. Pendahuluan B. Pengertian Fiqih Muamalah C. Fiqih Muamalah dan Ekonomi Syariah D. Islam dan Muamalah 1.
Islam Tidak Menciptakan Muamalah Baru 2. Kaidah Umum Bukan Aturan Teknis 3. Berland

Bulughul Maram
Panduan Lengkap Ibadah
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.

FIQH WABAH: Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, dan Mitigasi Spiritual
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Thoughts on Islam with a contextual approach; collection of articles by young intellectuals of Institut Agama Islam Negeri
Walisongo, Semarang.

Panduan lengkap manhaj tarbiyah kader PK-Sejahtera
Ilmu Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar’I yang bersifat aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya
yang rinci. Ilmu ini sangat penting. Sebab, dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui yang halal dan yang haram, yangbenar
dan yang salah, dan ibadah kita menjadi sah serta diterima oleh Allah. Dalam kitab ini, Ibnu Rusyd menuturkan tentang
penyebab-penyebab timbulnya perbedaan pendapat. Alas an-alasan aspeknya, dan pendapat-pendapat para fuqaha umat
Islam dari generasi sahabat serta generasi-generasi sesudah mereka, dengan menjelaskan sandaran masing-masing
berikut tarjih dan keterangan mana yang shahih. Kami berharap agar kitab ini menjadi referensi dalam disiplin ilmu fikih,
baik bagi pelajar, akademisi, maupun masyrakat muslim lainnya. Kami juga berharap kepada Allah semoga menjadikan
buku ini sebagai amal saleh kepada penulis yang memberatkan timbangan kebaikannya kelak di akhirat. - Pustaka AlKautsar Publisher -

Modernisasi pesantren
Issues on Islamic law in practice in Indonesia.

Hasil Lokakarya ke II Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri tahun 1979 di
Jakarta
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