Asy Syaikh Al Faqih Al Allamah Al Muhaddits
When somebody should go to the book stores, search start by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we offer the ebook compilations in this website. It will utterly ease you to see guide Asy Syaikh Al
Faqih Al Allamah Al Muhaddits as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you aspiration
to download and install the Asy Syaikh Al Faqih Al Allamah Al Muhaddits , it is unquestionably easy then, past currently we extend the belong to to buy and make bargains to download and install Asy Syaikh Al Faqih Al
Allamah Al Muhaddits hence simple!

Saat Hari Raya - Agar Sabar Menghadapi Gangguan #⃣ Makna Syahadat Muhammad Rasulullah - dll.
Dapatkan pula pembahasan tak kalah menarik di lembar Sakinah : - Di Balik Rumah Tangga Sang Rasul Nasihat Ulama Seputar Pendidikan Anak - Kemuliaan Akhlak Muslimah - Sebab Terjatuh dalam Dosa - dll.
KAMUS BID’AH - Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman 2019-10-17
Buku ini memiliki titik-titik yang sangat detail dan hal-hal menarik yang sangat indah sekitar bid’ah. Baik
yang khusus berkenaan dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang bersifat global maupun rinci yang
berdiri sendiri-sendiri. Penulis tidak pernah meninggalkan bantahan dari lawannya melainkan
melemahkannya. Ia sebutkan asal-muasal semua bid’ah, sandarannya, dan tidak menyepelekan nama-nama
yang menyebutkan macam-macam bid’ah dari kalangan para ulama peneliti dan penulis. Kamus Bid'ah ini
disarikan dari 119 kitab-kitab Syaikh Al-Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani berikut fatwa-fatwanya.
Di dalamnya mencakup bid'ah-bid'ah aqidah, thaharah, fithrah, adzan, shalat, masjid, Jum'at, jenazah, haji
dan umrah, puasa, dzikir, lagu sufi dan banyak lagi yang lainnya. Disusun oleh dua murid beliau: Abu
Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman dan Abu Abdillah Ahmad bin Ismail Asy-Syakukani. Buku ini
sangat bermanfaat bagi setiap Muslim yang mendambakan dirinya tegak di atas manhaj Ahlussunnah wal
Jama’ah, insya Allah.
Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah Populer - Abdurrahman Al-Mukaffi 2019-10-17
Buku 37 Masalah Populer yang dirilis H. Abdul Somad, Lc. MA. banyak ditemui penyimpangan. Tercatat 24
masalah yang sangat fatal dipaparkan dengan gamblang di buku ini. Dari penyimpangan akidah, tafsir,
hadits, ibadah, perayaan, dan fitnah yang dituduhkan pada kelompok tertentu yang tidak sejalan
dengannya. Secara utuh bukunya hanyalah saduran perkataan para ulama. Sedangkan argumentasi penulis
sangat minim dan miris. Sikap fanatisme tampak jelas dari keberpihakannya pada mazhab tertentu. Tapi
dalam masalah yang tidak sejalan, penulis tidak mengutip pendapat mazhabnya. Objektifitas hilang demi
membela amaliyah komunitas sekalipun menyelisihi Sunnah. Kocak bak “pelawak” jurus jitunya yang
banyak menaklukan hati umat. Saat Anda terbahak-bahak, waspadalah dari kematian hati! Adakah masjidmasjid dibangun untuk panggung gelak-tawa?Apakah Al-Qur'an dan As-Sunnah terasa hambar bila
disampaikan tanpa guyonan? Dapatkah tawa menambah iman kita? Sejak kapan tawa membuahkan rasa
takut kepada Allah Ta'ala? Bagaimana tawa dapat melahirkan linangan air mata karena takut pada-Nya
sehingga mata kita tak tersentuh api neraka? Bukan tawa, tapi linangan air mata saat berzikir di kesunyian
yang kelak menjadi naungan di Padang Mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bercanda dan
tertawa. Tapi saat kapan dan di mana? Sebelum kita semua terbius, simaklah buku ini dengan memohon
taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai umat
Muhammad, demi Allah jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan banyak
menangis dan sedikit tertawa." (Muttafaq Alaihi)
Kumpulan Makalah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Membongkar Berbagai Kesesatan Ahmad Ibnu
Taimiyah - Abdullah Al-Harari 2022-02-18
Mukadimah Penerbit Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Rasulullah. Kami
menyuguhkan ke hadapan para pembaca kitab ini untuk menjelaskan bagi orang yang belum mengetahui
hakekat sebenarnya siapa Ibnu Taimiyah, juga untuk membongkar faham-fahamnya yang ekstrim
melenceng dari keyakinan umat Islam Salaf maupun Khalaf, dan menyimpang dari Ijma’ mereka, serta

Refleksi Kecintaan Kepada Rasulullah SAW (Himpunan maulud Nabiullah Muhammad SAW dan
terjemahnya beserta riwayat penyusunnya) - Dra. Fatimah Hi Moh Amin Lasawedi, M. Si
Kelahiran dan Nasabnya Syeikh Ja’far Al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji adalah seorang
tokoh yang terkenal lahir pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 H./1690 M. Di Madinah AlMunawwarah.1 Nama lengkap beliau adalah Sayyid Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin
Rasul Al-Barzanji. Beliau adalah seorang ulama besar dari keturunan Rasulullah Saw, dari keluaga Saadat
(para Sayyid) yang berasal dari Barzanji (Irak). Seluruh nenek moyang beliau merupakan ulama
terkemukan yang terkenal dengan ilmu dan amal serta kesalehannya.2
Hebatnya Kuasa Hafazan - Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri 2013-04-26
Kata pujangga, "Tidak dinamakan manusia kecuali kera lupanya." Hafazan adalah kaedah pembelajaran dan
penyebaran ilmu sejak zaman Rasulullah s.a.w. dan menjadi tradisi dalam kalangan salafussoleh. Buku ini
meneroka fungsi otak sebagai organ yang bertanggungjawab dalam proses hafazan dan ingatan manusia.
Antara topik-topik yang dibincangkan dalam buku ini merangkumi: Kelebihan hafazanKehebatan hafazan
ulama terdahuluTip-tip memelihara ingatan Waktu dan tempat paling ideal bagi menghafazIsu lupa dan
cara yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w., para sahabat, dan para tabiin dalam menghafaz.
Syarah Safinatun Naja - Dr. Amjad Rasyid
Bagi banyak orang, nama kitab Safinatun Naja sudah akrab di telinga. Kitab mungil nan berkah itu telah
sangat lama menjadi bahan pengajaran agama di pesantren, madrasah, dan majelis taklim. Syarah
Safinatun Naja ini disajikan oleh DR. Amjad Rasyid secara sederhana, tidak bertele-tele, dan cenderung
praktis. Uraiannya yang rinci tetapi ringkas sangat cocok dengan karakteristik generasi masa kini yang
lebih menyukai bahan pelajaran yang mudah dan lugas. Baik penuntut ilmu agama maupun guru agama
dapat memperoleh manfaat besar dari buku ini. Pelajar terbantu dalam menguasai ushuluddin dan fikih
secara mendasar. Sementara pengajar bisa menjadikan buku ini pedoman pengajaran yang dapat
diandalkan. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, 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.
Majalah Asy-Syariah edisi 109 - Oase Media - Yogyakarta
Sang Teladan Nama asy-Syaikh Muqbil begitu dikenal oleh umat. Murid beliau tersebar hampir ke semua
penjuru dunia. Boleh dikatakan bahwa dakwah beliau sangat berpengaruh, terkhusus di negeri Yaman.
Orang yang melihat dengan kacamata lahiriah mungkin akan berdecak kagum dengan perkembangan
dakwah salafiyah yang beliau ajarkan. Akan tetapi, mengemban dakwah hingga menyebar dan besar seperti
itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Dakwah yang demikian besar membutuhkan bimbingan
alim rabbani yang berbekal dengan sekian banyak kepribadian terpuji. Asy Syariah edisi 109 mengupas
perjalanan dakwah asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dengan segala rintangan dan hambatan yang beliau
alami. Dipaparkan pula karakter mulia yang beliau miliki sehingga mampu mengemban amanah dakwah
yang sedemikian besar. Ikuti pembahasannya... - Asy-Syaikh Muqbil, Dakwah di Tengah Basis Syiah Kepribadian, Akhlak, dan Perangai Mulia asy-Syaikh Muqbil - Dakwah Harus Memiliki Keistimewaan Nasihat dan Pengarahan asy-Syaikh Muqbil - Dll. Dapatkan pembahasan menarik lainnya: - Ziarah Kubur
asy-syaikh-al-faqih-al-allamah-al-muhaddits
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untuk membahas lebih lanjut bagi beberapa karya ulama sebelumnya dari yang terdahulu yang telah
membahas faham-faham ekstrim Ibnu Taimiyah; sebagai pengamalan terhadap firman Allah: “Kalian adalah
terbaik umat yang didatangkan bagi manusia, kalian memerintah kepada dengan kebaikan dan mencegah
dari kemunkaran” (QS. Ali Iran: 110). Kitab ini telah diterima dengan hangat oleh para pecinta ilmu dan
menjadi best seller, serta telah dicetak berulang-ulang, selain telah mendapatkan banyak rekomendasi dari
banyak ulama dari berbagai pelosok dunia. Semoga Allah mencurahkan taufik-Nya dan karunia niat yang
baik.
Syarah Hilyah Thalibil Ilmi - Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Utsaimin 2013-02-01
Ilmu adalah kebahagiaan yang selalu menyertai manusia dimanapun ia berada. Meskipun manusia memiliki
segudang materi berlimpah di sekelilingnya namun bila ia tidak menguasai ilmunya maka ia takkan bisa
mendapatkan kebahagiaan darinya. Kebahagiaan hanya dapat diraih dengan ilmu. Ilmu adalah nafas
kehidupan manusia yang dengannya ia merasakan nikmat kehidupan ini. Namun ilmu bisa menjadi dua
mata pisau yang saling berlawanan. Orang bisa menjadi baik dengan ilmu dan juga dapat menjadi jahat
dengan ilmu, bisa menjadi takabur dengan ilmu dan juga bisa menjadi rendah hati dengan ilmu. Dan itu
semua tergantung niat masing-masing individu tersebut. -Akbar MediaManhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i - 2006

sosok Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai plus dan minus
yang dinisbatkan pada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani akan tampak transparan dan obyektif, terlepas dari
pernak-pernik syirik, bid’ah, khurafat dan cerita-cerita takhayul yang menakjubkan. Semoga Allah
menuntun kita menuju Shiratal Mustaqim.
50 Masalah Agama Bagi Muslim Bali - Ust. Drs. H. Bagenda Ali, M.M. 2021-07-01
Dinamika perkembangan dan perubahan sosial disertai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
yang semakin pesat terutama. Teknologi Informasi yang telah membawa pengaruh yang besar dalam
kehidupan umat manusia. Sementara persaingan kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik dan
lainnya juga semakin tajam dan kesenjangannya tentu ikut melebar. Buku ini ditulis dalam rangka
pencerahan bagi umat Islam tentang pentingnya melaksanakan perintah Allah Swt. khususnya dalam
menunaikan kewajiban agama sekaligus dapat melaksanakan serta memahami “Bagaimana Cara
Bertoleransi Antarumat Beragama” menurut ajaran Islam dalam suatu komunitas tertentu untuk
mewujudkan arti hidup umat manusia khususnya muslim dengan mengetengahkan persoalan-persoalan
hukum Islam dan solusinya yang tetap mengacu kepada Firman Allah SWT. 50 Masalah Agama Bagi Muslim
Bali ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Kelahiran Teragung - Ustaz Muhadir Bin Haji Joll As-Sanariy. 2016-11-10
“Sebagaimana dengan melihat pokok-pokok yang menghijau akan memberi ketenangan kepada hati dan
membawa ketenteraman kepada jiwa, begitulah juga hati dan jiwa akan menjadi tenteram, bahagia dan
tenang ketika melihat, membaca atau mendengar akhlak dan peribadi agung yang dimiliki oleh Rasulullah
SAW.” Sebuah buku berkaitan sirah hidup Rasulullah SAW: Ia bukan hanya memaparkan fakta dan sejarah,
tetapi juga memuatkan kisah-kisah atau dialog-dialog yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada
kaitan dengan kehidupan Nabi sebagai ibrah dan penyegar minda. Ia akan lebih mendekatkan pembaca
dengan suasana sebenar pada zaman Baginda. Buku ini terbahagi kepada dua bab utama. • Bab pertama
membicarakan tentang keturunan, nama dan ahli keluarga Nabi Muhammad. • Bab kedua membicarakan
kronologi perjalanan hidup Nabi Muhammad mengikut tahun dan umur. ISTIMEWA: Foto-foto eksklusif
yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi SAW.
Fiqih Perempuan Kontemporer - Farid Nu'man 2020-04-24
Buku Fiqih Perempuan Kontemporer hadir untuk menjadi secercah cahaya terang bagi beragam persoalan
yang menggelayuti masyarakat kita, terutama kaum perempuan. Buku ini dihimpun oleh seorang ustadz
yang telah berpengalaman menjadi narasumber fatwa dan mengelola beberapa grup ta-nya jawab—via
WhatssApp dan Telegram—dari berbagai per-soalan yang ditanyakan oleh masyarakat, terutama perempuan. Dengan kata lain, buku Fiqih Perempuan Kontemporer ini merupakan rangkuman tanya jawab dari
beragam persoalan yang terjadi di tengah kita. Ada empat kategori besar pemba-hasan dalam buku ini,
yakni perempuan dan ibadah, perempuan dan rumah tangga, perempuan dan ruang lingkup sosial, serta
perempuan dan perhiasan.
Al-Ijma' - Al-Hafizh, Al-'Allamah Al-Faqih Ibnul Mundzir An-Naisaburi 2012-06-01
Ijma' (konsesus) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama dengan
merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Kesepakatan ini dibuat tentu saja untuk menutupi lubang perpecahan
yang terus menganga inter umat Islam; antara mazhab. Dengan adanya ijma kita sesama umat Islam bisa
hidup dengan rukun dan harmonis. Bila tidak ada ijma', maka umat Islam hanya akan mengisi hari-harinya
dengan perdebatan panas yang tak kunjung selesai sehingga lupa terhadap hal-hal yang bersifat ashl
(dasar) bahkan hal-hal yang tidak diinginkanpun bisa terjadi bila inter umat Islam saling memecahkan diri
satu sama lain. -Akbar MediaKitab Rokok - Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi 2022-06-08
Rokok selalu menimbulkan polemik dalam banyak hal. Mulai cara pandang medis hingga hukum
mengonsumsinya. Semua polemik itu dapat kita temukan dalam buku ini. Sebuah buku yang merupakan
terjemah dari kitab Nuzhah Al-Afhām fī Mā Ya’tari Ad-Dukhān min Al-Aḥkām, Adikarya Syaikh Ahmad
Dahlan At-Tarmasi, adik dari Syaikh Mahfudz At-Tarmasi sekaligus menantu Kiai Sholeh Darat Semarang.
Menurut Syaikh Ahmad Dahlan, kitab ini merupakan kesimpulan penelitian beliau mengenai rokok. "Ini
merupakan sebuah ringkasan kecil, simpulan perjalanan intelektual mengenai tembakau atau disebut juga
sebagai rokok,” tutur beliau dalam kitabnya ini. Istimewanya, dalam kitab ini, beliau menyajikan pemikiran

Menebar dusta membela teroris Khawarij - Luqman bin Muhammad Ba'abduh 2007
Criticism on the thoughts of Abduh Zulfidar Akaha on the terrorism issues according to Islam.
Antara Madzhab Hambali Dengan Salafi Kontemporer - Syaikh Musthafa Hamdu 'Ullayan Al-Hambali
Mengikuti jalan salafussaleh tentu sangat terpuji. Namun, mengklaim bahwa hanya kelompoknya saja yang
sesuai dengan manhaj salaf, tentu menimbulkan persoalan. Apalagi misalnya, jika klaim itu
mengatasnamakan Madzhab Hambali, namun pada kenyataanya berseberangan dengan pendapat Imah
Ahmad bin Hambal dan para ualam Hanabilah lainnya. Penulis menggunakan istilah “Salafi Kontemporer”
untuk menyebut suatu kelompok yang menjadi obyek pembahasan buku ini, yang menisbatkan diri mereka
pada generasi salaf. Penambahan kata “kontemporer” untuk menunjukkan bahwa keberadaan kelompok
mereka baru, sebab masa generasi salaf sesungguhnya sudah berakhir setelah abad ketiga Hijriyah. Secara
garis besar, ada dua hal yang menjadi bahasan penting dalam buku ini. Pertama, menjelaskan pendapat
Madzhab Hambali yang benar, sesuai jumhur ulama Ahlussunah wal jamaah. Kedua, mengungkap letak
perbedaan pemikiran antara Madzhab Hambali dan Salafi Kontemporer terkait tiga bidang itu, dan
menilainya secara proporsional. Buku ini hadir sebagai sumbangsih keilmuan, dengan semangat untuk
meluruskan kekeliruan berdasarkan riset ilmiah, bukan untuk memantik kebencian dan konflik yang sangat
tidak diinginkan. Sebagai bahan bacaan dankajian, buku ini penting untuk Anda miliki!
Tanya Jawab Islam - PISS KTB 2015-12-28
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan AlQur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits 2. Fiqih dan Ushul
Fiqih
BUKU PUTIH SYAIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI - Dr. Sa’id bin Musfir Al-Qahthani 2019-10-15
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok ulama yang sangat terkenal, khususnya di kalangan ahli
tarekat. Di luar kalangan ahli tarekat pun namanya sangat harum. Banyak ulama besar yang hidup semasa
dengannya yang tidak sungkan untuk menghadiri majelis pengajiannya. Hal ini cukup sebagai bukti
keluasan dan kedalaman ilmu beliau. Beliau terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia. Seorang yang
zuhud dan ahli ibadah. Beliau juga terkenal dengan kefasihannya, hujah-hujahnya yang kuat, kata-katanya
yang menyentuh kalbu. Sehingga banyak orang yang bertobat setelah mengengar khutbah beliau. Banyak
karamah yang terdapat pada darinya. Karamah yang diakui oleh banyak ulama besar. Tetapi tak jarang
juga ada yang dilebih-lebihkan oleh pengikut, murid atau orang yang terpesona oleh kharisma beliau.
Sehingga mengkultuskan beliau, yang sampai kepada tarap syirik. Pengarang sangat obyektif dalam
memberi penilaian kepada beliau. Tentunya penilaian yang berimbang dengan “kaca-mata” Al Qur’an dan
As Sunnah. Sebagaimana pemahaman para Salafus Shalih. Asal buku ini merupakan risalah ilmiah untuk
memperoleh gelar doktor dari Universitas Qurra, Makkah Al-Mukarramah, Fakultas Dakwah dan
Ushuluddin, Program Studi Akidah. Dan telah berhasil memperoleh nilai cum laude. Buku ini menghadirkan
asy-syaikh-al-faqih-al-allamah-al-muhaddits
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beliau sendiri serta kutipan pendapat para ulama kredibel tentang rokok seperti pendapat Syaikh Kurdi dan
Ibnu Hajar al-Haitami. Dalam kitabnya ini, beliau juga menyajikan hadis-hadis palsu yang beredar
mengenai rokok. Tidak cukup sampai di situ, Syaikh Ahmad Dahlan bahkan membahas persoalan tentang
seorang istri yang merokok, apakah suami wajib mengeluarkan nafkah untuk itu atau tidak. Singkatnya,
kitab ini berhasil merangkum polemik serta hukum-hukum yang terkait dengan rokok secara tuntas dan
utuh. Selamat membaca!
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah - Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi
Bercerita tentang era para sultan Dinasti Ayyub sepeninggal Shalahuddin Al-Ayyubi, buku sejarah ini
merinci kampanye Perang Salib IV,V,VI dan VII, membeberkan konflik budaya antara kaum Muslimin dan
Salibis, serta menganalisis aneka faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Dinasti Ayyub. Di sela-sela
semua itu, diulas pula biografi Syaikh Izzudin bin Abdussalam, ulama masyhur yang hidup di zaman AlMalik Ash-Shalih Najmuddin Ayyub. Selain memaparkan aneka kejadian bersejarah di kurun waktu antara
tahun 1193 M hingga 1250 M, buku ini sarat dengan pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah. Antara lain
sistem pemerintahan kesultanan serta hubungannya dengan kekhalifahan, teknik menangkal kristenisasi
terhadap umat Islam, dan penyabab keruntuhan pemerintahan Islam yang mesti dihindari. Pastilah semua
peminat sejarah Islam selalu mennatikan hadirnya karya tulis yang berbobot serta memadai. Dan, tentu
saja nama sejarawan Islam Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi menjadi jaminan mutu bagi bacaan sejarah
yang satu ini. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, 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.
MY TRIP MY IBADAH - Muhammad Abdul Hakim 2018-02-20
Bosan dengan trip yang biasa-biasa aja dan pengendapet momen trip yang luar biasa? Tenang, ada ide 3 in
1 tentang langkah mudah bagaimana menemukan trip anti mainstream yang super dasyat. Apalagi peket 3
in 1 dalam buku My Trip My Ibadah ini bisa membuat tripmu nggak hanya seru, tapi juga berpahala. Nggak
kebayang kan? Cukup dengan memahami tiga suguhan menu utama dalam guidebookini: my trip my adab,
my trip my niatdan my trip my case, kamu sudah bisa memulai perjalanan yang tak akan terlupakan. Dan,
satu hal mengapa buku ini nggakboleh diabaikan adalah karena ada bonus kumpulan solusi dan saran yang
diracik renyah plus nutrisi pengetahuan yang memanjakan otak. Bakal jadi teman asyik mengatasi rasa
bosan saat ngetrip. Jadi, tunggu apalagi? Mulai trip serumu dan ambil bonus pahala perjalananmu. Buku
persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika]
MENGUNGKAP KERANCUAN PEMBAGIAN TAUHID KEPADA ULUHIYYAH, RUBUBIYYAH DAN AL-ASMA
WA ASH-SHIFAT - Dr. H. Kholilurrohman, MA 2019-05-01
Kata Pengantar Para pengikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdil Wahhab adalah orang-orang yang
paling getol menyematkan kata “bid’ah” (tabdi’), “sesat” (tadzlil), “fasiq” (tafsiq) terhadap perkara apapun;
hanya karena perkara tersebut tidak ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak segan
mengatakan bahwa semua perkara semacam itu tempatnya adalah neraka. Saklek, mereka mengatakan
setiap pelaku bid’ah adalah orang sesat, dan setiap orang sesat bertempat di neraka. Timbul pertanyaan
sederhana; apakah mereka berani mengatakan Ibnu Taimiyah seorang yang sesat? Bukankah Ibnu
Taimiyah orang yang pertamakali merintis pembagian tauhid kepada Uluhiyyah, Rububiyyah dan al-Asma’
wa ash-Shifat? Lebih luas akan kita bahas dalam buku ini sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang
Ibnu Taimiyah membuat pembagian tauhid kepada tiga bagian ini. Sesungguhnya tumpuan dan pondasi
pokok dari ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah adalah berangkat dari pemahaman tiga tauhid ini. Faham ekstrim
apapun dari Ibnu Taimiyah, seperti pernyataannya bahwa Allah punya bentuk dan ukuran, Allah bersifat
dengan sifat-sifat benda; seperti gerak, turun, naik, datang, bertempat, duduk, dan lainnya, lalu
pernyataannya bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, kemudian pernyataan ektrim lainnya; seperti
bahwa perjalanan (safar) untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah adalah perjalanan maksiat sehingga
tidak boleh melakukan qashar shalat karenanya, juga pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa tawassul dan
tabarruk dengan para Nabi atau para Wali adalah perbuatan syirik, dan berbagai faham ekstrim lainnya;
semua itu sesungguhnya kembali kepada pemahaman pembagian tauhid kepada Uluhiyyah, Rububiyyah
dan al-Asma’ wa ash-Shifat ini. Para ulama kita yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah dan Muhammad
asy-syaikh-al-faqih-al-allamah-al-muhaddits

ibn Abdul Wahhab, atau yang datang sesudah keduanya, telah banyak menuliskan bantahan terhadap
faham-faham ekstrim keduanya. Seandainya para ulama kita dahulu mengetahui betapa besar akibat dari
faham yang dirintis oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad ibn Abdul Wahhab di kemudian hari setelah masa
mereka; maka tulisan-tulisan bantahan dari para ulama kita akan jauh lebih banyak dan lebih kuat lagi
terhadap berbagai faham dua orang kotroversial ini. Allah A’lam. Kholil Abu Fateh Al-Asy’ari asy-Syafi’i arRifa’i al-Qadiri
Mishbahud Duja Syarah Safinah An-Naja - Ustaz Muhadir Bin Haji Joll As-Sanariy 2016-12-20
Syarah kitab Safinah an-Naja yang paling komprehensif dalam bahasa Melayu. MISHBAHUD DUJA
SYARAH SAFINAH AN-NAJA ini merupakan edisi kemaskini daripada kitab SYARAH SAFINATUN NAJA.
Buku ini diklaskan sebagai syarah kitab Safinatun Naja terbesar/terlengkap dalam bahasa Melayu.
Dinamakan sebagai Edisi Komprehensif kerana kupasannya lebih luas dan terperinci berbanding dengan
syarah Safinatun Naja sebelum ni. Kitab ini ditambah lebih banyak syarahan, permasalahan, keterangan,
fawa’id (faedah-faedah), tanbih (perhatian), catatan dan tatimmah (penyempurna). Disertakan juga hikmah
dan hikayah, untuk menjadikan ia lebih lengkap dan lebih bermanfaat kepada semua pembaca. Nota-nota
tambahan daripada kitab-kitab feqah yang muktabar disertakan bersama dengan sumber rujukan.
Disertakan kata pengantar oleh Tuan Guru Syeikh Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki. Tajuk dan bab yang
dibincangkan dalam kitab ini sangat penting diketahui semua umat Islam, lelaki dan perempuan sebagai
pedoman untuk beribadah dengan sempurna. Antaranya: · Bersuci · Solat · Pengurusan jenazah · Puasa ·
Zakat · Haji dan umrah.
Pesona Ahli Syurga - Ustaz Muhadir Bin Haji Joll As-Sanariy. 2016-06-28
Buku ini menghimpunkan 170 kisah orang-orang soleh daripada zaman Rasulullah SAW sehingga abad
ke-20. Tarikan utama buku ini adalah ia sebagai suatu bentuk hiburan kejiwaan yang bukan sahaja sekadar
menghiburkan, tetapi juga mampu memberi motivasi dan momentum buat pembaca. Kisah-kisah benar ini
berkisarkan mukjizat Baginda SAW, karamah orang-orang soleh, kehebatan mereka dalam beribadah dan
mencintai Rasulullah saw. Antara kisah yang dimuatkan dalam siri pertama ini: • Makanan bertasbih dan
air memancar daripada jari-jemari Nabi • Harimah Makkah • Solat malamnya 300 rakaat • Ulama yang
dipanggil Habib Neon • Ibu kepada syuhada’ • Meninggal dengan membaca hadis tentang kalimah la ilaha
illallah Dan banyak lagi.
Haruskah Bermadzhab - Syaikh Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy Al-Yafi’i
Menganut suatu madzhab adalah suatu keharusan, bahkan merupakan keniscayaan yang tidak bisa
dihindari. Barangsiapa yang mengaku bahwa ia tidak butuh berpegang pada suatu madzhab di antara
madzhab-madzhab yang masyhur dan otoritatif, maka fakta kondisi dirinya mendustakan, menafikan, dan
bertolak belakang dengan ucapannya itu. Karena meskipun ia mengupas berbagai masalah dari sisi mana
pun, ia tidak akan keluar dari fondasi dan cabang suatu madzhab. Hal ini berlaku jika ia memiliki
kapabilitas untuk menelaah berbagai kitab ushul (pokok) dan furu’ (cabang). Karena ia akan tahu bahwa
seseorang tidak mungkin untuk melakukan ijtihad mutlak tanpa bersandar kepada seorang imam di antara
imam-imam yang masyhur dan dikenal. Buku ini yang ditulis oleh Syaikh Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy
Al-Yafi’i, mengupas masalah seputar ijtihad, madzhab, dan taklid. Buku ini termasuk buku terbaik yang
ditampilkan ke hadapan umat seputar taklid dan kebolehannya bagi orang yang tidak mampu ijtihad serta
tidak mampu menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Buku ini juga
menjelaskan secara lengkap dan memadai kedudukan mujtahid, orang yang bertaklid dan orang yang
mengikuti, serta kedudukan madzhab para imam yang masyhur dan pendapat-pendapat mereka seputar
masalah-masalah ini. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, 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.
Sifat 20, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah - NIK MUHAMMAD SYUKRI NIK WAN @
MASAKAREE ARDAE Ph.D 2021-05-21
Akidah merupakan kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah s.w.t. di dunia dan akhirat. Tanpa akidah
yang benar, tepat dan jelas, segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah s.w.t.. Kini, umat
Islam terdedah kepada pelbagai cabaran fahaman luaran dan dalaman yang menguji akidah kita. Umat
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Islam perlu menjernihkan kembali akidah keimanan daripada segala kekeliruan menerusi mengenali Allah
s.w.t. serta sifat-Nya. Berpegang teguh kepada-Nya menerusi bukti-bukti dan hujah yang nyata, terang,
tepat, jelas, berpaksikan Al -Quran dan hadith serta berasaskan keterangan para ulama muktabar. Buku ini
sesuai dimiliki oleh setiap individu bergelar Muslim, khususnya masyarakat awam yang masih kurang
memahami akidah secara tepat dan jelas kerana ia turut; Memberi tumpuan sepenuhnya kepada Akidah
Ahli Sunah Wal Jemaah. Menerangkan sejarah perbincangan tentang sifat-sifat Allah s.w.t. serta
kemunculan dan perkembangan perbahasan Sifat 20 secara terperinci. Menerangkan 41 sifat; Wajib,
Mustahil dan Harus bagi Allah s.w.t. secara tafsili (terperinci), berasaskan Al-Quran, hadith, penjelasan
para ulama akidah tersohor dan tafsir pilihan sepanjang zaman. Merungkai isu-isu yang mencabar akidah
Sifat 20 seperti Akidah Tauhid Tiga anjuran golongan Salafiah. Mudahan-mudahan buku ini dapat memberi
kefahaman mengenai segala hal yang berkaitan akidah dan Sifat 20. Walau bagaimanapun, ilmu ini perlu
dipelajari dengan menuntut ilmu daripada guru-guru yang murshid dan muktabar supaya kefahaman
mengenai ilmu ini tidak lari daripada konteks sebenar.
Fikih Jurnalistik - Faris Khoirul Anam
“Sebuah karya unik tentang dua disiplin keilmuan yang terlihat berjauhan, namun dapat dipadukan secara
menarik oleh penulis. Pemahamannya yang mendalam tentang syari’ah dan pengalamannya sebagai
jurnalis menjadi modal besar karya tulis ini.” Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag. Guru Besar Ilmu Dakwah IAIN
Sunan Ampel Surabaya “Bahasan tentang berbagai aturan dan etika media ini menarik karena mengambil
sudut pandang berbeda, dan baru pertamakalinya digunakan oleh pengamat dan penulis media massa.
Berbagai contoh yang disajikan, dari isu pornografi hingga ghibah, kabar bohong, dan amplop wartawan,
membuat kajian ini terasa berpijak ke bumi, karena hal-hal itu kita hadapi dan kita alami sehari-hari.”
Sirikit Syah Pendiri dan Aktivis Lembaga Konsumen Media (Media Watch) “Buku ini intinya menjelaskan
bahwa nilai-nilai universal seperti kejujuran (dalam konteks ini kejujuran dalam menyajikan fakta perstiwa
oleh wartawan) adalah selaras dengan Islam. Penulis sekaligus mengkritisi praktik pers umum yang bebas
nilai dalam menjalankan kebebasan pers.” Dr. Muhammad Baharun Mantan Wartawan Tempo dan Pemateri
Diklat Jurnalistik “Sebuah upaya terpuji dari seorang yang memahami, sekaligus pelaku, agar karya
jurnalistik sesuai dengan tuntunan Allah. Penulis dapat menyajikannya secara akurat, obyektif, komparatif,
dan aplikatif.” KH. Abdurrahman Navis Wakil Katib Syuriah PWNU dan Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim
“Buku ini tak hanya menjelaskan tentang pentingnya dakwah bil qalam bagi kaum Muslimin, tapi juga
memberikan batasan mana yang ‘halal’ dan ‘haram’ dalam dunia jurnalistik. Dalam kondisi dunia pers yang
kini sering kehilangan kendali, buku ini layak jadi panduan.” Hepi Andi Bastoni Pemimpin Redaksi Majalah
Al-Mujtama’ - Pustaka Al-Kautsar Publisher 11 Tokoh Tarekat Idrisiyah - Luqman Al-Hakim 2020-07-01
Melalui buku ini kita berwasilah agar kita dapat meneladani perilaku para tokoh dalam Tarekat Idrisiyah ini
sepanjang hidup kita, dan dapat dipersatukan dengan mereka di setiap hembusan nafas dan kedipan mata,
fî ad-dunyâ qabl al-âkhirah.
NIAT JIHAD DALAM GAME ONLINE ~ edisi 13 Majalah el-Hujjah Temboro - el-Hujjah Crew
Kekhawatiran kita terhadap perkembangan zaman ini membuat kita termenung dan terdiam, tanpa tahu
harus melakukan apa jika sudah terlanjur terjerumus, khususnya kepada virus smartphone yang kian
merebak, sedikit kami berikan ulasan dalam edisi kali ini berikut solusi dan sebab kecanduannya
Jihad Sepanjang Zaman - al-Izz bin Abdussalam 2006

Islam? Inilah rekaman jejak kehidupan Maulana Syaikh dalam mempublikasikan Islam di wilayah Indonesia
Timur, sekaligus menjawab pertanyaan- pertanyaan penting di atas. Perjuangan Maulana Syaikh berada di
tengah lingkaran jaring laba-laba yang saling mengelindan; heterogenisme, kulturalisme, vaganisme,
destitusi ekonomi, kebeodohan pengetahuan, termasuk juga subjektifitas, superior-imperior personal, 'yang
serba campur' ikut mewarnai ruang realitas perjuangan Maulana Syaikh.
Pristiwa Penting Di Bulan Ramadhan - DR. ABdurrahman al_Bagdady
Bulan Ramadhan merupakan bulan yang begitu mulia bagi umat Islam. Dalam bulan ini, banyak peristiwaperistiwa penting yang perlu kita ketahui, mulai dari awal Ramadhan hingga akhir Ramadhan. Beberap
pristiwa penting yang terjadi selama bulan Ramadhan teruai dengan apik dan runtut dalam buku ini.
Peristiwa-peristiwa terpenting yang terjadi pada bulan mulia ini, disjaikan dengan ringkas dalam
pembahasannya, kecuali peristiwa dan kejadian yang sangat penting dan membutuhkan penjelasan lebih
detail. Apalagi peristiwa terkait sirah nabawiyah, terkait tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat,
tabi’in dan generasi sesudah mereka, terkait pula penaklukkan, peperangan sengit berikut para panglima
hebat di dalamnya. Selain itu disebutkan juga berbagai musibah dan bencana alam seperti gempa bumi,
banjir dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja dengan menyebutkan sumber dan rujukan yang bisa dirujuk
bila ingin menambah informasi dan memperluas pengetahuan tentang tema yang dimaksud. Semoga
terbitnya buku ini dapat memberi wawasan kepada kita atas segala pristiwa yang terjadi selama bulan
Ramadhan.
JEJAK PEMIKIRAN PENDIDIKAN ULAMA NUSANTARA: Genealogi, Historiografi, dan Kontekstualisasi
Pendidikan Islam di Nusantara - Siti Kusrini, et.al 2021-12-20
Manusia dalam pendidikan menempati posisi sentral, karena manusia di samping dipandang sebagai
subjek, ia juga dilihat sebagai objek pendidikan itu sendiri. Sebagai subjek, manusia menentukan corak dan
arah pendidikan dan sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
pendidikan serta secara moral berkewajiban atas perkembangan pribadi peserta didik. Sedangkan sebagai
objek, manusia menjadi fokus perhatian segala teori dan praktik pendidikan. Konsep pendidikan harus
mengandalkan pemahaman mengenai siapa senyatanya manusia itu. Konsep pendidikan Islam misalnya,
tidak akan dapat dipahami sepenuhnya sebelum memahami penafsiran Islam terhadap siapa sosok dan jati
diri manusia. Pentingnya memotret manusia sebagai titik sentral dari teori dan praktik pedidikan, karena
manusia merupakan unsur yang penting dalam setiap usaha pendidikan. Maka dari itu, tanpa lebih dulu
dijelaskan siapa sejatinya manusia itu, prosespendidikan akan meraba-raba tanpa arah
PENJELASAN LENGKAP ALLAH ADA TANPA TEMPAT & TANPA ARAH - Dr. H. Kholilurrohman, MA
2018-03-27
Sesungguhnya ilmu mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat-Nya adalah ilmu paling agung dan paling
utama, serta paling wajib untuk didahulukan mempelajarinya atas seluruh ilmu lainnya, karena
pengetahuan terhadap ilmu ini merupakan pondasi bagi keselamatan dan kebahagiaan hakiki, yang oleh
karena itu ilmu Tauhid ini dikenal juga dengan nama Ilmu Ushul (pondasi agama)
The Harmony of Humanity - Prof. Dr. Raghib As-Sirjani 2015-01-02
Berbagai invasi militer, penjajahan, konflik, krisis, dan penindasan masih saja dilakukan dan diderita oleh
umat manusia zaman sekarang, bahkan cenderung meningkat pada satu dasawarsa terakhir. Kinilah
waktunya kemanusiaan dibawa ke arah yang lebih baik. Sesama anak Adam perlu segera menyadari bahwa
perbedaan tidak meniscayakan benturan, melainkan justru menimbulkan keindahan dan keserasian. Dalam
rangka itulah buku The Harmony of Humanity. Buku yang ada di tangan sidang pembaca ini menawarkan
teori baru yang menyadarkan semua orang bahwa kesamaan mereka sebagai manusia jauh lebih banyak
daripada perbedaan di antara mereka. Berdasarkan aneka kesamaan tersebut, Prof. Dr. Raghib As-Sirjani
memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam pergaulan antar bangsa agar tercipta perdamaian
dan kerukunan yang dicita-citakan. Seluruh manusia pada umumnya, dan secara khusus para penggiat
kemanusiaan, pemerhati budaya, kemasyarakatan, dan kebangsaan pasti menemukan banyak hal baru
dalam buku ini yang dapat diterapkan. Sidang pembaca yang akrab dengan teori The End of History
(Francis Fukuyama) dan teori The Clash of Civilizations (Samuel Huntington) tentu mendapat pencerahan
dengan membaca buku ini. Selamat membaca! -pustaka al-kautsarBiografi Ulama Nusantara - Rizem Aizid 2016

Nahdlatul Wathan dan Restorasi Islam Indonesia Timur - Munawir Husni 2015-05-01
Termasuk pertanyaan penting adalah bagaimana metodologi Maulana Syaikh dalam menginternalisasikan
ajaraan al-Qurān di tengah masyarakat kesasakan yang kulturalis? Muatan apa saja yang menjadi mesin
keislaman Nahdlatul Wathan? Bagaimana peta restorasi Islam yang dibawa Maulana? Dan yang paling
jarang dipertanyakan adalah adakah “Ayat-ayat Interaktif Nahdlatul Wathan" yang menjembatani antara
Islam Maulana dengan warga Sasak? Selain itu, kita juga akan menyoal ulang, bagaimana fase
pembentukan keilmuan Maulana Syaikh yang mengantarkannya sebagai Ulama Integratif, termasuk peran
Kidung Maulana Syaikh dalam upaya suksesi Islam, bagaimana Maulana Syaikh mendamaikan Islam
dengan kultur Islam Wetu Telu, dan bagaimana Maulana memposisikan "perempuan" dalam ruang sosial
asy-syaikh-al-faqih-al-allamah-al-muhaddits
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your day, guys
Ratib Al-Haddad - Ustaz Muhadir Haji Joll 2018-11-12
Ratib al-Haddad adalah antara amalan Ratib yang sangat terkenal dan telah diamalkan di seluruh dunia
sejak dahulu lagi. Oleh kerana kemasyhuran dan keberkatan Ratib ini, ia juga dikenali dengan nama ArRatib asy-Syahir (Ratib yang Termasyhur). Nama Ratib ini merujuk kepada nama penyusunnya iaitu alImam al-Habib as-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Husaini al-Hadhrami, yang masyhur dengan
nama Imam Abdullah al-Haddad, seorang ulama besar dari Yaman berketurunan Rasulullah SAW. Riwayat
hidupnya disertakan agar sesiapa yang mengamalkan Ratib ini lebih mengenali dan mencintai Ahli Bait
Rasulullah SAW ini dan mencontohi sirah kehidupan dan akhlak peribadi beliau yang tinggi dan luhur.
Belajar Dari Akhlaq Ustadz Salafi - Abduh Zulfidar Akaha 2008-01-02
Menyikapi perbedaan pendapat secara membabi-buta dan mau menang sendiri di mana yang diklaim paling
benar adalah hanya dirinya dan kelompoknya, sementara yang lain dianggap salah bahkan sesat; jelas
merupakan sikap yang tidak bijak dan tidak sesuai dengan yang dipraktikkan oleh generasi salafush shalih.
Selain itu, sikap semacam ini juga menunjukkan ketidakmatangan ilmu dan kerendahan akhlaq seseorang.
Lebih tragis lagi, jika orang tersebut tidak mau menjelaskan letak kebenaran yang ada pada diri dan
kelompoknya kepada orang atau pihak lain yang dituduhnya sesat dan ahlu bid’ah secara langsung.
Bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim dirinya benar dan yang lain salah sementara dia tidak bisa
membuktikan kebenaran berada di pihaknya dan kesalahan berada di pihak orang lain? Pedang dan lisan
adalah senjata orang mukmin. Dengan pedang, kaum muslimin menaklukkan negara-negara kafir dan
memperluas wilayah teritorial daulah Islamiyah. Adapun dengan lisan, para ulama membungkam kesesatan
ahlu bid’ah dan membuktikan kebenaran agama Islam. Amirul Mukminin Umar bin Abdil Aziz rahimahullah
(w. 101 H) berkata, “Aku tidak suka jika para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak
berbeda pendapat. Sebab, sekiranya mereka hanya mempunyai satu pendapat saja, maka orang-orang pun
berada dalam kesempitan. Sungguh, mereka (para sahabat) adalah para imam yang diikuti pendapatnya,
dimana jika seseorang mau mengambil salah satu pendapat mereka, maka dia bebas melakukannya.” pustaka al-kautsarAsbabul Wurud - Imam As-Suyuthi
Asbabul Wurud Al-Hadits merupakan sejarah yang melatar belakangi munculnya suatu hadits. Ia dapat
berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada saat hadits itu disampaikan oleh Rasulullah. Dengan
kata lain, Asbabul wurud adalah hal-hal yang meliputi hadits pada hari-hari kejadiannya. Tema tentang
asbabul wurud merupakan tema terpenting yang harus dikertahui setelah kita memahami bersama
Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an). Pengetahuan ini menjadi sangat urgen bagi
orang yang ingin memertemukan di antara nash-nash yang secara tekstual berbenturan dengan cara
berkompromi atau tarjih. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari sehingga lebih memahami kandungan isi
hadits Nabi. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, 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.

"Kekuatan kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada
masyarakat sekitarnya." --Horiko Horikhosi, Penulis Buku Kiai dan Perubahan Sosial "...ilmu adalah tujuan
mereka; ikatan pikirannya; dan cinta adalah darahnya. Mereka laksana bangunan kokoh yang tersusun dari
berbagai raga tapi jiwa mereka satu." --Yusri Abdul Ghani Abdullah, Penulis Historiografi Islam: Dari Klasik
hingga Modern "Para kiai selalu terjalin oleh intellectual chains (rantai intelektual) yang tidak terputus. Ini
bukti adanya hubungan intelektual yang mapan antarkiai dan antargenerasi. Hubungan intelektual yang
disebut rantai transmisi atau sanad sebuah bukti authenticity atau keabsahan ilmu dan jaminan ilmu..." -Zamakhsyari Dhofier, Penulis Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Buku ini mencoba
menghimpun dan menyuguhkan kepada Anda terkait sepak terjang ulama Nusantara sebagai Cultural
Broker bagi masyarakat sekitarnya. Buku ini juga menelisik aktivitas keilmuan, kehidupan sosial, hingga
sumbangsih mereka kepada bangsa Indonesia.
140 Permasalahan Fiqih Seputar Membaca Al-Qur'an - Ust. Cece Abdulwaly
Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. guna menjadi
petunjuk bagi segenap umat manusia. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah tetapkan di
dalamnya, niscaya ia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Sebaliknya, siapa yang berpaling dari petunjuk-petunjuk tersebut, niscaya ia akan menemukan
kesengsaraan dan penyesalan di dunia maupun di akhirat. Karena kedudukannya sebagai petunjuk inilah
maka kita dituntut untuk selalu berinteraksi dengannya, salah satunya tiada lain adalah dengan
membacanya. Membaca al-Qur'an memang berbeda dengan membaca bacaan lainnya, di samping
seseorang akan mendapatkan petunjuk darinya, ia juga akan memperoleh pahala yang begitu banyak
karena tidak ada satu huruf pun yang dibaca darinya kecuali bernilai pahala yang berlipat ganda, belum
lagi keberkahan, ketenangan dan kesejukkan yang sudah pasti akan diperolehnya. Meski demikian, karena
kedudukannya sebagai kitab suci, tentu siapapun tidak boleh sembarangan dalam hal membacanya. Ada
banyak hal yang perlu diperhatikan jika seseorang ingin membaca al-Qur'an. Petunjuk dari Rasulullah saw.
serta adab dan sopan santun merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan oleh siapapun yang hendak
membaca al-Qur'an.
Apapun Tentang Jomblo - kertaslecek
Apapun Tentang Jomblo Penulis : kertaslecek Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Juni 2021 www.guepedia.com
Sinopsis : Fenomena para jomblo yang menjamur atau bahkan menjadi jamur bagi kehidupan jomblo sendiri
merangsang buku ini lahir dengan konsep gaya jomblo antimainstream, nggak cuma duka dan cinta, tapi
juga pahala. Oleh karenanya, buku ini sangat perlu dikonsumsi karena bergizi dan bebas dari ajakan aksi
kawin lari. Bebas dari tips pacaran atau gaya hidup ugal-ugalan. Meski terbilang singkat, buku ini bisa
menjadi bahan reframing bagi para jomblo bahwa solusi menjomblo bukanlah dengan pacaran. Justru
menjaga harga diri dengan tidak pacaran adalah hiasan bagi para jomblo dan menyukuri nikmat adalah
hiasan bagi yang telah berpasangan. Lebih-lebih jika solusi jomblo tersebut bisa dimaknai dengan semangat
mendulang pahala. Penasaran, bagaimana kejombloan bisa dipenuhi pahala? Yuk, simak kelanjutannya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
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