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Makna Ibadah

• Ibadah dari segi bahasa: Menurut al-
Qamus (‘abada): Ketaatan.
Menurut kamus al-Shihah: Asal-usul
‘Ubudiyyah ialah ketundukan dan 
kehinaan. Asal Ibadah: al-tazlil
(penghinaan).

• Ibadah dari segi istilah syara’: Menurut
Syeikh Muhammad Abduh ibadah ialah: 
Ketaatan dengan puncak ketundukan. 
(Tafsir al-Manar: al-Fatihah)



• Ibadah dalam Islam mengandungi makna kemuncak
ketundukan, puncak ketaatan dan puncak kecintaan. 

• Seorang hamba harus mencintai Allah SWT melebihi
segala kecintaan yang lain. Allah berfirman yang  
artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika ibu
bapa (nenek moyang)mu, anak-anakmu, saudara-
saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta-harta
yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut
kerugiannya dan tempat kediaman yang kamu sukai
lebih engkau cintai dibanding Allah dan Rasul-Nya dan 
juga jihad Fi Sabillah, maka tunggulah sehingga Allah 
SWT mendatangkan urusan sesuai dengan perintah-
Nya. Sungguh Allah tidak akan meberikan petunjuk
kepada orang suka berbuat dosa” (Surah al-Taubah: 
24)



ٰٓاَيَُّها النَّاُس اْعبُُدْوا َربَُّكُم الَِّذيْ  ُكْم لَََلَُّكْم ََََّقُْوَن  َخلَقَُكْم َوالَِّذْيَن ِمْن قَْبلِ ي 

Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum
kamu, agar kamu bertakwa (QS Al Baqarah 21)

َْبُُدونِ  نَس إَِّلَّ ِليَ َوَما َخلَْقُت ٱْلِجنَّ َوٱْْلِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS Adz Dzariat 56)

إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada

Engkaulah kami meminta pertolongan. (QS Al Fatihah 4)



MACAM-MACAM IBADAH

• “apa yang ditetapkan Allah akan perincian-perincipannya,
tingkah dan cara-caranya tertentu”

• Prinsip ibadah mahdhah adalah ada perintah ada
ketentuan, ittiba’, ada ketentuan waktu, tempat dan
asasnya taat.

• Contoh : Shalat, puasa, haji, jihad, zakat

Mahdhah

(khusus)

• الشَّارِعُِّبهَُِّأِذنَُّعَمل ُُّكل ُّ “segala amalan yang diinginkan

Allah”

• Prinsip ibadah ghairu mahdhah adalah tiada larangan,
tidak ada ketentuan waktu, tempat dan rasional

• Contoh : dzikir, membaca al Quran, doa, shadaqah, bisnis,
belajar dll

Ghairu Mahdhah

(umum)



SYARAT DITERIMA IBADAH

Ikhlas niatnya karena
Allah Swt

Ittiba’ (mengikuti) 
contoh Rasulullah

ََْمْل َعَمًلا َصالِ فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َرب ِِه فَ  ا َوََّل ْليَ حا

ا بَاَدِة َرب ِِه أََحدا َِ يُْشِرْك بِ

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan
Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang 
saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun
dalam beribadat kepada Tuhannya“.” (QS. Al Kahfi: 110)

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, “Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh”, 
maksudnya adalah mencocoki syariat Allah (mengikuti
petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Dan 
“janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam
beribadat kepada Tuhannya”, maksudnya selalu
mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik
pada-Nya. 





األصل في الَبادات الَحريم

“Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil)

Imam Syafi’i

بَاَدِة اَلَََّوقُّف َِ اأَْلَْصَل فِي اَْل

“Hukum asal ibadah adalah tawaqquf (diam sampai datang dalil).” 
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari



1. Syumuliyah (Ibadah Merangkum Agama Seluruhnya)
• Ruang lingkup ibadah dalam Islam amat luas. Oleh karena manusia dicipta

supaya beribadah kepada Allah SWT, maka sudah tentu dalam Islam, 
seluruh kegiatan manusia adalah ibadah kepada Allah SWT 

• Ibn Taimiyyah (al-‘Ubudiyyah: 38) berkata: Ibadah ialah kata-nama yang 
merangkumi segala sesuatu yang disukai oleh Allah SWT dan yang diridhai-
Nya baik perkataan, perbuatan, yang zahir dan batin. karena itulah; shalat, 
zakat, puasa, haji, jujur dalam kata-kata, menunaikan amanah, melakukan
kebajikan kepada ibu bapa, menunaikan janji, amar maaruf, nahi mungkar, 
berjihad menentang orang-orang kafir dan munafiqin, melakukan kebaikan
kepada tetangga, anak yatim, orang fakir miskin, doa, zikir dan bacaan al-
Quran, semuanya adalah ibadah.”

RUANG LINGKUP IBADAH



2. Ibadah Merangkumi Seluruh Aspek
Kehidupan

• Ibadah Islam memenuhi seluruh ruang hidup
seorag Muslim dan mengatur kehidupan
mereka seluruhnya, baik dari cara atau adab
makan minum, buang air, hingga kepada cara
membangun negara, politik pemerintahan, 
keuangan dan ekonomi, urusan muamalat dan 
undang-undang, serta dasar perhubungan
antara bangsa baik saat kondisi aman maupun
saat terjadi peperangan.



3. Ibadah Merangkumi Seluruh Anggota
Manusia

• Di antara keistimewaan ibadah Islam ialah
bahwa ia merangkumi
seluruh anggota tubuh manusia. Karena 
itu ia merupakan
a. Ibadah Hati.
b. Ibadah Lidah.
c. Ibadah Pendengaran (Telinga).
d. Ibadah Penglihatan (Mata).
e. Ibadah Perasaan (Lidah/ Tangan).
f. g. Ibadah Tangan dan Kaki.
h. Ibadah Kemaluan.



ROJA’ 
(harapan)

KHAUF 
(takut)

MOTIVASI DALAM IBADAH

Mihhajul Abidin – Imam Ghazali



Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari
keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). (QS. An Nazi’at: 
40-41)

Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu
menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), “Ya Tuhan kami, kami telah
melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan
kebajikan (QS As Sajadah : 12)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl : 97)

Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa
berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan
(dizalimi) (QS Al An’am : 160)





• Ibadah sebagai makanan ruh
• Ibadah dan ‘Ubudiyyah jalan pembebasan manusia
• Ibadah sebagai ujian
• Ibadah adalah hak Allah SWT ke atas hamba-Nya
• Ibadah sebagai cara mendapat pahala
• Ibadah adalah matlamat (sasaran) bukan hanya cara (wasail)
• Ibadah sebagai cara pembersihan jiwa (bukan ‘Illah kepada
ibadah)
• Ibadah sebagai akhlak dan akhlak sebagai ibadah

INTI IBADAH

Fiqh Ibadah - DR Yusuf Qardhawi







Istidraj berasa dari kata درجyang secara etimologi berarti: menilai, 

meningkat, berlatih sedikit demi sedikit. 

Secara istilah (terminologi) berarti kenikmatan bersifat materi yang 
diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi
kenikmatan yang bersifat immaterial semakin dikurangi atau dicabut, 
sementara ia tidak merasa sama sekali.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (petunjuk-petunjuk) Kami, Kami akan
istdirâjkan (jerumuskan) mereka secara berangaur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan
cara yang tidak mereka ketahui. (QS Al A’raf 182)

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang 

mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan

berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui (QS Al 
Qalam 44)



َُّعَلىُِّذْكِرَكَُّوشُّ ْكِرَكَُّوُحْسِنُِّعَباَدِتكُّاللَُّهمََُّّأِعّنِِ
Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berdzikir/mengingat-Mu, 
bersyukur pada-Mu, dan memperbagus ibadah pada-Mu (HR. 
Abu Daud dan Ahmad)


