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Kami jadikan dia (solat) saat beristirahat, ya Bilal ‘.
(HR. Daraqutni dan Abu Daud)

Aku jadikan kesejukan mataku dalam solat.
(HR. Ahmad, Nasaee, Hakim dan Baihaqi)

Ibadat dalam Islam bukan hanya niat kerana Allah semata-mata tetapi mesti
dibuktikan dengan pergerakan jasmani, tumpuan hati dan akal. Anda sendiri
dapat lihat dalam ibadat solat, jasmani, hati dan akal mampu berfungsi
secara serentak.

Sumber: http://ms.wikipedia.org/wiki/Kaabah

Aktiviti 3.1
1. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri solat yang mampu
mencegah perbuatan mungkar?
I Solat hingga lupa tentang kewajipan lain yang perlu
dilaksanakan.
II Solat dengan penuh khusyuk dan sempurna adabnya.
III Solat yang dilaksanakan dengan tujuan menunjuk-nunjuk.
IV Solat dengan penuh keikhlasan dan takwa kerana Allah
s.w.t.
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. II dan III
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2. Pada pandangan anda, sebagai umat Islam, bagaimanakah
caranya kita menunjukkan rasa kesyukuran kepada Allah
s.w.t.?
a. _____________________________________________
b. _____________________________________________
c. _____________________________________________

Peringatan
Benarlah pendapat yang mengatakan bahawa ibadat mencakupi
semua perkara yang disukai dan diredai oleh Allah sama ada dalam
bentuk perkataan, perbuatan yang zahir atau batin. Kalau begitu
bagaimana dengan diri anda? Adakah anda telah membuat sesuatu
supaya Allah sukakan anda?

Jenis-jenis ibadat
Dalam topik ini, kita akan cuba memahami ibadat dalam konteks yang luas yang
merangkumi seluruh aktiviti hidup seorang Muslim. Malah, ibadat dapat ditinjau
daripada pelbagai aspek kehidupan seseorang Muslim daripada perkara sekecil-kecil
sehinggalah perkara yang sebesar-besarnya.

Hukum melaksanakan sesuatu ibadat

Wajib

Sunat

Sesuatu amalan yang diperintahkan
oleh Allah s.w.t. untuk dilakukan dengan
perintah yang tegas dan muktamad. Jika
melakukan perintah tersebut mendapat
pahala dan jika meninggalkan akan
mendapat dosa.

Sesuatu amalan yang diperintahkan
oleh Allah s.w.t. untuk dilakukan dengan
perintah yang tidak muktamad. Dalam
hal ini jika dilakukan perbuatan tersebut
akan mendapat pahala tetapi jika
ditinggalkan tidak mendapat dosa.

