Nabi Khidir As Dalam Surah Al Kahfi Ayat 65 82 Jaljuan
As recognized, adventure as with ease as experience about lesson, amusement, as without difficulty as harmony can be gotten by just checking out a books Nabi Khidir As Dalam Surah Al Kahfi Ayat 65 82 Jaljuan
as well as it is not directly done, you could say yes even more going on for this life, approaching the world.
We have the funds for you this proper as skillfully as easy exaggeration to get those all. We manage to pay for Nabi Khidir As Dalam Surah Al Kahfi Ayat 65 82 Jaljuan and numerous ebook collections from fictions to
scientific research in any way. among them is this Nabi Khidir As Dalam Surah Al Kahfi Ayat 65 82 Jaljuan that can be your partner.

"Andai dunia tersisa satu hari sahaja, pasti Allah akan memanjangkan hari itu, sampai Dia (Allah) mengutus
seorang lelaki daripadaku ataupun daripada keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama
ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia memenuhi bumi dengan pengawasan dan keadilan, sebagaimana
ia (bumi) sudah dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman sebelum itu.” (Hadith direkodkan
oleh Imam Abu Daud)
GUS MIEK Kisah-Kisah Nyentrik dan Petuah-Petuah Sufistik - FUJI N. IMAN
Buku ini menyajikan biografi Gus Mik, seorang kiai yang kharismatik. Selain kenyentrikan dan keunikan itu,
disajikan dalam buku ini kisah-kisah karomah Gus Mik. Selain itu, buku ini juga menyajikan petuah-petuah
sufistik dari Gus Mik yang dapat menjadi pelajaran berharga. Membaca buku ini kita akan lebih mengenal
secara akrab siapa Gus Mik, bagaimana kiprah dakwahnya dan bagaimana kepribadiannya. Dengan
demikian, semoga kita dapat menyerap ilmu dan keberkahannya. Judul : GUS MIK Kisah-Kisah Nyentrik
dan Petuah-Petuah Sufistik Jumlah Halaman : 284 Ukuran : 14 cm x 20.5 cm ISBN : 978-623-7537-09-0
Tahun : 2021
Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir - Moh. Fathor Rois 2015-06-01
Kita mengenal Nabi Khidir dari kisah pertemuannya dengan Nabi Musa, sebagaimana disebutkan dalam
surah al-Kahfi ayat 65-82—ayat tersebut tak menyebut “Khidir”, tapi hanya “abdun”, seorang hamba. Dalam
pertemuan tersebut, Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa banyak kebijaksanaan. Hanya kisah demikian
yang dapat kita temui tentang Nabi Khidir dalam Al-Quran. Selebihnya, Al-Quran tak banyak memberi
informasi. Di buku ini, informasi mengenai Nabi Khidir diperkaya. Siapa nama sebenarnya Nabi Khidir? Di
mana ia lahir? Siapa orangtuanya dan siapa saja silsilahnya? Apakah ia seorang nabi atau hanya seorang
wali? Penyuguhan kisah-kisah Nabi Khidir sejak masa Nabi Muhammad hingga masa modern membuat
karya ini lebih kaya lagi, sekaligus menjadikan sosok itu kian misterius: apakah ia kini masih hidup atau
telah wafat sebagaimana umumnya manusia? Apakah ia sosok nyata dalam sejarah atau hanya sosok
simbolis? Dengan menyelisik kitab-kitab klasik dan referensi-referensi terkini—menjadi keunggulan
dibandingkan dengan karya-karya serupa—buku ini mengulik seluk-beluk sosok paling misterius sepanjang
masa dalam khazanah Islam itu.Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Minda Muslim Super - 2008
Formula terunggul melahirkan peribadi abid personaliti terbilang. Minda muslim kelas pertama berkualiti
Global.
Fatwa Kontemporari Jilid 1, Siri 1 (Al-Quran, Hadith & Akidah) - Dr. Yusuf Al-Qaradhawi 2015-04-03
Antara persoalan menarik dalam buku Fatwa Kontemporari Jilid Satu, Siri Satu adalah: • Di mana
kedudukan neraka? Benarkah neraka itu wujud? • Benarkah ada hadith yang mengatakan mayat akan
diseksa sekiranya keluarga menangis kerana kematiannya? • Mengapa surah At-Taubah diturunkan tanpa
basmalah? • Benarkah Nabi Muhammad S.A.W adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh allah s.w.t? •
Bagaimana keadaan islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad s.a.w? • Hukum menyembelih binatang
sempena mendiami rumah baru. • Hukum menyebarkan surat berantai
Tasawuf Dan Ihsan - 2007

Ustaz Pink! - Pistacia Vera
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. 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.
Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf - Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D. 2014-08-18
Salaf atau lebih dikenali sebagai "ulama terdahulu" adalah generasi awal yang hidup pada tiga kurun
pertama selepas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Salaf terdiri daripada sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in.
Khalaf atau lebih dikenali sebagai "ulama terkemudian" adalah mereka yang hidup selepas tahun 300
Hijrah. Dengan mengambil pandangan wasatiyyah berdasarkan Al-Quran, hadith, serta pandangan ulama
terkenal seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir, dan Imam Al-Ghazali, buku ini menghuraikan
secara terperinci perihal empat isu utama yang menjadi perselisihan antara ulama salaf dan khalaf. Isu
Akidah antara Salaf dan Khalaf karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ini mengetengahkan 4 usul daripada 20 usul
yang disusun oleh As-Syahid Imam Hasan Al-Banna, iaitu: Ayat Al-Quran ataupun hadith yang menyebut
perihal sifat Allah s.w.t. iaitu perihal anggota zahir, perbuatan, dan gerakan yang menyerupai makhluk.
Perihal para wali dan karamah mereka. Menziarahi kubur, adakah sunnah ataupun bid'ah. Konsep tawassul
kepada Allah s.w.t. melalui perantaraan nabi dan para wali.
Hikmah Akhlak Islam: Rahmatnya kepada Muslim dan Non-Muslim - Dr. Muhammad Atiullah Othman
2020-03-18
Karya ini merupakan satu set pengalaman pengajaran akhlak Islam terhadap Muslim dan non-Muslim.
Laras bahasa dan kandungannya diolah agar dapat memberi kefahaman mengenai akhlak Islam yang boleh
difahami dan diamalkan. Perbincangan akhlak Islam dilihat dari sudut pemikiran dan pengamalan.
Perbincangan mengenai pemikiran berkenaan akhlak Islam membabitkan maksud akhlak Islam. Kemudian,
perbincangan pemikiran akhlak Islam ditumpukan kepada sumber akhlak Islam, dan di akhiri dengan
membandingkan akhlak Mahmudah dan akhlak Mazmumah. Perbincangan mengenai pengamalan akhlak
Islam membabitkan kekeluargaan, keguruan, adab murid, ekonomi, ijtihad ulama, organisasi, kepimpinan,
politik dan interaksi bersama non-Muslim. Memandangkan bidang perbincangan sangat luas, buku akhlak
Islam ini sangat sesuai bagi Muslim dan non-Muslim secara umum dan khusus kepada suami, isteri, ibu
bapa, anak, guru, murid, pekerja, pemimpin, ulama, ahli ekonomi dan ahli politik. Bahkan, buku ini sangat
sesuai bukan sahaja kepada penganalisis etika, moral dan akhlak, tetapi sangat sesuai kepada penganalisis
ekonomi, politik dan sosial. Justeru, buku akhlak Islam ini sangat sesuai dinamakan “Rahmat Akhlak Islam
untuk Semua”.
Imam Mahdi - Kamaluddin Nurdin Marjuni 2016-02-10

Dear Allah, Hamba Membutuhkan-Mu - Dewi Istika 2017-06-05
Manusia senantiasa butuh Allah baik dalam keadaan sedih, bahagia, miskin, kaya, sakit, sehat, difitnah,
1/4

berkuasa, berlumuran dosa, mulai timbul rasa sombong, iri dengki, menantikan datangnya jodoh atau
keturunan, ketika rumah tangganya berantakan, ketika anak keturunannya susah diatur, pun ketika
menginginkan pandai, sukses, dan saat rahmat Allah tercurah berlimpah ruah. Manusia selalu
membutuhkan Allah dalam setiap keadaannya. Karena memang hakikatnya manusia adalah makhluk
ciptaan-Nya yang harus beribadah pada-Nya untuk kebutuhan lahir dan batinnya. Dear Allah, hamba
membutuhkan-Mu dalam keadaan sulit maupun lapang. Pegang erat tangan hamba, rengkuh hati hamba
dalam kedamaian.
99 Q (Kecerdasan berdasarkan Asmaul Husna) - Sulaiman Al-Kumayi 2008-03-19

Buku ini, bukan hanya penting untuk dimiliki dan dibaca, tapi diharapkan menjadi rujukan atau penguat
hujjah dalam mengamalkan ajaran Thoriqoh Naqsyabandiyah dan thoriqoh muktabarah yang lainnya.
Sangat disadari, bahwa saat ini, di tengah bergejolaknya banyak paham, buku yang berkenaan thoriqoh
kurang memadai. Thoriqoh memang wilayah utamanya hati, jiwa, dan ruh, sehingga para ahli thoriqohlebih
“serius” untuk “mengurusi” wilayah spiritual ini agar dekatkepada Allah daripada melayani “kepanikankepanikan” orang yang tidak mengerti thoriqoh. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Rahasia Kedahsyatan Hari Jumat - Nur Aisyah Albantany 2014-09-18
Sangat besar harapan penulis agar buku yang diterbitkan oleh LEMBAR LANGIT INDONESIA yang
berjudul Rahasia Kedahsyatan Hari jumat ini bisa bermanfaat bagi para pembaca khususnya. Penulis
menargetkan bagi para pembaca buku Rahasia Kedahsyatan Hari jumat ini dapat berminat mengetahui
lebih lanjut mengenai amalan tentang Rahasia Kedahsyatan Hari jumat di Indonesia serta Perkembangan
amalan shalat jumat yang lain untuk para kaum laki-laki berdasarkan yurisprudensi. Buku ini dapat anda
jadikan sebagai referensi serta koleksi sebagai pelengkap lemari perpustakaan anda. Karena buku ini
berisikan ilmu terkait kedahsyatan yang terkandung di hari jum'at tersebut. -Lembar Langit Indonesia
GroupIndahnya Bersabar Penyejuk Hati di Kala Gundah - Bahrus Surur-Iyunk
Indahnya Bersabar Penyejuk Hati di Kala Gundah Penulis : Bahrus Surur-Iyunk Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-98386-4-5 Terbit : Oktober 2021 Sinopsis : “Sabar itu sifat mulia. Orang sabar menjadi kekasih
Allah dan rasul-Nya. Bahkan ketika kita ingin meraih apa saja yang mulia, dianjurkan agar memohon
kepada-Nya dengan sabar. Rupanya, selain mulia, sabar adalah kunci keberhasilan dalam hidup. Tulisan
Mas Bahrus Surur ini menarik dan sangat penting dibaca oleh siapapun, untuk meraih sifat mulia
dimaksud, yaitu sabar. Agar selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya.” Prof. Dr. H. Imam
Suprayogo, Guru Besar, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang “Bersabar
dalam konteks kehidupan masa kini terasa sangat penting. Hal itu karena diakui atau tidak kini telah
terjadi fenomena kehidupan sebagian masyarakat yang terbiasa menempuh jalan potong kompas,
menerabas, jumping, dan serba instan asal tujuan tercapai. Jalan menerabas yang ditempuh sebagian orang
itu mewabah dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak orang tidak mau menempuh jalan normal, berpeluh
keringat, dan jatuh bangun dalam meraih kesuksesan. Padahal hukum sosial menyatakan semakin keras
effort dilakukan, maka capaian yang diraih pasti semakin langgeng dan bertahan lama. Sebaliknya, semakin
mudah jalan ditempuh, apalagi dilakukan dengan cara menerabas dan menabrak peraturan, maka hasilnya
pasti tidak memberikan keberkahan. Rasanya, pada konteks itulah buku yang ditulis Bahrus Surur-Iyunk ini
sangat penting dibaca sehingga kita menemukan indahnya menempuh jalan bersabar.” Prof. Dr. H. Biyanto,
M.Ag, Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Penulis produktif, Wakil
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Berjalan..Melihat..Mentafsir - Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al-Hafiz 2014-11-26
Siapakah Wartawan Al-Quran ini? Adakah wartawan Al-Quran ini wujud? Jikalau para wartawan mengejar
berita eksklusif bagi menarik perhatian awam supaya membeli akhbar mereka, buku ini berusaha
mencerakinkan kisah pengalaman hidup dengan Al-Quran supaya pembaca lebih tertarik bagi mengetahui
isi kandungan kitab ini. Antara kandungan menarik buku ini adalah: 1. Ditegur Allah s.w.t. kerana menipu
selama tujuh minit 2. Memeluk Islam selepas mencederakan wanita Islam 3. Paul membawa Al-Quran hari
ini! 4. Singa pun takut memberi salam selepas makan 5. Bajet Allah vs bajet manusia
Cerita Al-Quran untuk Anak -

Bunga Rampai Kajian Islam dan Psikologi Pendidikan - Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Si, M.M, Psikolog
2022-04-07
Buku ini membahas tulisan-tulisan penelitian yang mencakup banyak topik dalam Kajian Islam dan
Psikologi khususnya Psikologi Pendidikan. Berbagai aspek dirangkai menjadi satu kesatuan yang padu
mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak-anak yang disajikan oleh
Achmad Basari melalui penelitian yang dilakukan oleh Mona Elrabie Ahmed dan koleganya di Mesir, bahwa
diantaranya adalah faktor biologis dan faktor lingkungan berpengaruh dalam perkembangan bahasa. Ai
Nurhasanah menyajikan tulisan dari studi literatur yang dilakukan oleh Muhammad Barid dan koleganya
mengenai komparasi pemikiran Ibn Qayim Al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali terkait pendidikan moral. Imam
al-Ghazali mengungkapkan bahwa akhlak itu harus menetap dalam jiwa dan tercermin pada perbuatan
yang muncul secara spontan. Sementara Ibn Qayyim menekankan bahwa akhlak merupakan semua
perilaku yang baik yang ditimbang berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah. Anggun Wulandari menyajikan
tulisan milik Mohammad Allibaih mengenai teori Horward Gardner yakni bingkai kecerdasan dengan
hubungannya terhadap Al-Qur’an. Allibaih menggunakan metode pemetaan Al-Qur’an, peta konsep dan
peta pikiran yang menyajikan teks Al-Qur’an dwibahasa untuk dapat mengkaji teori Gardner tersebut. Fila
Fauzan menyajikan tulisan mengenai permasalahan seputar perbedaan gender dan usia dalam menentukan
kepuasan hidup di masyarakat dengan segregasi jenis kelamin di Qatar yang dilakukan oleh Asma AlAttiyah dan koleganya, bahwa meskipun tidak terdapat signifikansi antara usia dengan kebahagiaan namun
masa remaja masih merupakan periode perkembangan bagi remaja yang mana perubahan mengenai
kepuasan hidup terjadi. Hana Naufanita menyajikan tulisan dengan topik mengenai keberbakatan, kita
akan melihat bagaimana keberbakatan dikontekstualisasikan dari kacamata Islam dalam sistem pendidikan
anak berbakat di Arab Saudi oleh penelitian yang dilakukan Nasser M. Almutairi dan koleganya. Nazlatan
Ukhra Kasuba menyajikan tulisan Jamil Abdul Aziz mengenai Self Regulated Learning pada Al-Qur’an. Self
Regulated Learning merupakan salah satu topik penting di dalam Psikologi Pendidikan yang menjelaskan
bagaimana proses belajar terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam tulisan
mengenai topik ini dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an, Self Regulated Learning dapat ditemukan
berdasarkan kisah para Nabi dan Rasul, serta bagaimana Self Regulated Learning dapat dikembangkan di
dalam diri individu melalui pemahaman di dalam Al-Qur’an. Ulfanie Wiyatama menyajikan tulisan mengenai
proses memori di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariam Adawiah Dzulkifli dan koleganya. Proses
memori yang lebih dalam dipelajari dari huffaz yakni para penghafal Al-Qur’an yang dapat dikatakan
memiliki kemampuan mengingat yang sangat baik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Al huffaz dapat
memiliki kemampuan menghafal dan mengingat yang baik adalah dengan latihan, motivasi, dan disiplin
diri.
SITUS-SITUS DALAM AL QUR'AN : Dari Banjir Nabi Nuh Hingga Bukit Thursina - Syahruddin ElFikri 2010-05-03
Di manakah Adam as. diturunkan? Benarkah ia manusia pertama? Siapakah manusia pertama yang menulis
dengan pena? Dimanakah berlabuhnya kapal Nabi Nuh? Apakah semua jenis hewan naik ke kapalnya?
Semuanya itu bisa ditemukan di dalam buku ini. Ditulis dan diulas dengan bahasa sederhana berdasarkan
keterangan Al-Qur’an dan hadis, serta dilengkapi foto-foto hasil penemuan dan analisa dari para sejarawan.
Buku persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika, sejarah]
Titian Para Sufi & Ahli Makrifah - Syekh H. Dr. Ahmad Sabban al-Rahmaniy Rgg. M.A. bin asy-Syeikh al‘Arif Billah Abdurrahman Rajagukguk 2019-04-01

ANAKKU... DIDIKLAH HATI MENCINTAI-NYA - Fuad Hj. Sam 2010
Ya bunayaa... jadilah zuriat soleh yang berjaya di dunia dan akhirat. Itulah doa yang sering dipanjatkan
saban waktu. Lahirnya adalah satu kurnia. Pada mereka dicurahkan kasih sayang. Diri dibekalkan santapan
iman agar hidup diiringi redha ILAHI. Jiwa pula disemai nur hidayah agar setiap langkah tidak tersasar ke
arah kefasadan. Lihatlah... terlalu banyak yang telah kita berikan kepada mereka. Tujuannya ialah
mengharapkan kecemerlangan duniawi dan ukhrawi. Namun, apakah setiap tuntunan itu mampu membawa
mereka merentasi impian yang dicita-citakan? Lalu, perhatikanlah... apakah benar cara kita mencorak likuliku hidup mereka? Jika tidak, carilah... di mana silapnya ketika membentuk diri mereka menjadi insan yang
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berjaya. Anakku... Didiklah Hati Mencintai-NYA, sebuah pengisian yang membawa kita ke arah menjadi
murabbi terhebat dalam membina kecemerlangan hidup anak-anak. Galilah ilmu di dalamnya. Moga
ditemui tunjuk arah untuk membentuk generasi rabbani, impian setiap ibu bapa. Hayatilah setiap baris
ayat, mudah-mudahan ia mampu dijadikan tarbiah dalam mencipta jati diri aulad yang sejati.
Folklor Pengobatan Nusantara - Dr. Mahyudin bin Ismail 2022-06-09
Pengobatan Islam memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan kesehatan rohani maupun jasmani. Dua
Alam inilah yang membuat manusia menjadi sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas kegiatan.
Minhajul Muslimah - Muhammad Syafii Masykur 2020-06-26
Pada zaman ini, banyak wanita sudah mengalahkan pria. Mereka bisa mencapai prestasi gemilang jauh di
atas prestasi pria. Akan tetapi, sebaliknya, banyak pula wanita yang kehilangan kehormatannya dan
sengaja atau tidak disengaja menghancurkan dirinya. Ada di antara mereka yang melesat menuju surga
dengan amalan-amalan terbaiknya dan ada yang menjerumuskan diri ke dalam neraka dengan kemaksiatan
yang dilakukannya. Oleh karena itu, mendidik generasi muda, khususnya wanita agar menjadi shalihah
adalah tanggung jawab bersama. Bukankah pepatah mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Jika
wanita baik maka baiklah negara dan jika wanita rusak maka rusaklah negara. (Genta Hidayah, Motivasi,
Islam, Motivasi Islami)
ADAT GORONTALO antara Kritik dan Pledoi dalam Perspektif Kitab Kuning - Dr. Sofyan A. P. Kau,
M. Ag 2022-07-01
Buku ini merupakan adaptasi dari riset penulis berjudul: “Moderasi Beragama dalam Perspektif Pesantren:
Studi tentang Relasi Islam dan Budaya Lokal Gorontalo”. Penelitian ini memotret pandangan kiai pesantren
Gorontalo tentang adat Gorontalo baik yang mengkritik maupun menerima. Kedua pandangan ini
didasarkan kepada argumen kitab kuning. Dengan kata lain, di samping menuai kritik, adat Gorontalo juga
memperoleh pembelaan (pledoi); yang kemudian menjadi judul buku ini: Adat Gorontalo antara Kritik dan
Pledoi Perspektif Kitab Kuning. Diantara aspek yang menjadi sorotan dan kritik adalah adzan, iqamah,
talqin, meyiramkan air, menabur bunga di atas kubur, hileyiya, molapi alama, molubo, mongabi,
momondho, molomela taluhu tabiya, serta terma eya dan eyanggu. Buku ini menghadirkan argumen kitab
kuning terhadap apa yang menjadi sorotan dan kritik agar kelompok “outsider” memahami bahwa praktik
adat dan tradisi Gorontalo memiliki argumen kitab kuning. Sedangkan bagi kelompok “insider”
memperoleh penguatan teologis karena yang dipraktikkan berbasis kitab kuning. Dengan demikian,
lahirlah sikap toleran dan inklusif sebagai bagian dari moderasi beragama.
LENTERA KEMATIAN - Dr. H. Hakim Muda Harahap, M.S.I
Ada empat alam yang mesti kita lalui, yakni alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Alam
rahim adalah sebuah alam kecil, sempit dan pengap dimana kita berada dalam rahim ibu kita. Saya dan
para pembaca budiman telah melewati alam rahim ini. Saat ini kita berada di alam dunia dan sedang kita
jalani. Kita pasti akan melewati alam barzakh sebagai persinggahan sementara dan menuju alam akhirat
sebagai stasiun akhir kehidupan abadi. Kedua alam ini ada di depan mata kita dan selalu menunggu
kedatangan kita baik dengan bekal seadanya maupun dengan bekal yang melimpah. Dari empat alam yang
disebutkan ini, alam dunia merupakan kunci utama sukses atau tidaknya kita menuju alam berikutnya.
Alam dunia merupakan alam penentu bagi kita untuk mendapatkan balasan kebahagiaan. Sebab itu, bagi
kita sebagai orang mukmin harus benar-benar rajin dan gigih beribadah menjalankan perintah dan
menjauhi larangan Allah agar benar-benar kebahagian yang diharapkan dapat diraih sebaik-baiknya
sebagaimana yang dijanjikan Allah dan rasul-Nya. Kebahagiaan yang dimaksud adalah surga dengan
beberapa sebutan yakni al-Jannah al-Ma’wa, al-Jannah al-‘Adn, Dar al-Khuldi, Firdaus, Dar al-Salam, Dar alMaqamah, Jannah an-Na’im dan maqam al-Amin. Surga ini mempunyai delapan macam pintu yang masingmasing mempunyai kenikmatan dan kelezatan yang berbeda-beda dimana belum pernah dilihat mata
kepala, belum pernah di dengar telinga dan belum pernah terlintas dalam hati.
365 Tip Didik Anak Gaya Nabi (Edisi Kemas Kini) - Ustazah Isfadiah Mohd Dasuki 2018-08-03
- Dalil daripada Al-Quran, hadith, dan pendapat ulama. - Bertemakan ‘1 hari 1 tip’, disertakan 365 Tip Jom
Amal legkap sebagai bimbingan ibu bapa untuk setahun. - Setiap topik dinyatakan kelebihan dan tujuan
pelaksanaannya. - Contoh cadangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bersama anak-anak.
Petunjuk Al-Qur'an Menghadapi Konflik Tokoh Masyarakat : Politisi, Ulama, Saintis, Pengusaha, Penegak

Hukum-Militer - Karyono Ibnu Ahmad & Muhammad Andri Setiawan 2019-02-13
Di akhir zaman arus deras pertentangan baik dan buruk menjadi obyek bukan pilihan tetapi keharusan.
Sementara kita, masih berpikir pertentangan baik dan buruk adalah konflik nyata yang secara tegas
membedakan keduanya, maka pendapat ini merupakan prasangka yang keliru. Disebabkan pertentangan
baik dan buruk tatkala mencapai puncaknya kedua pertentangan tersebut akan menjadi daerah abu-abu,
sekalipun tetap ada garis koridor yang tegas di antara keduanya.
Lelaki Yang Hebat-Hebat Dalam Al-Quran - Syaari Ab Rahman 2020-02-20
Lelaki yang hebat-hebat itu bukanlah lelaki yang seperti malaikat. Dia ialah lelaki yang biasa-biasa, namun
saat imannya diugut oleh Raja yang jahat, dia berani masuk ke dalam gua dan meninggalkan keselesaan
hidup demi membela iman. Persis pemuda Ashabul Kahfi. Dia adalah lelaki yang biasa-biasa, namun saat
berhadapan dengan ayah sendiri dan masyarakat yang jahil, dia berani mempertahankan kebenaran dan
menghadapi ujian. Persis Nabi Ibrahim AS, ketika mudanya. Dia adalah lelaki yang biasa-biasa, namun saat
si ayah menerima arahan Tuhan untuk menyembelihnya, dia berani menyahut arahannya tanpa dolak-dalih.
Persis Nabi Ismail AS, ketika mudanya. Melalui buku ini, Ust Syaari menghurai kisah lelaki yang hebathebat di sisi Allah SWT meskipun hakikatnya mereka adalah insan yang biasa-biasa sahaja. Buku ini sesuai
dibaca oleh segenap lapisan masyarakat yang mengimpikan lahirnya lelaki dengan acuan Al-Quran.
Musa derhaka? - Hussien Alattas (Syed.) 1986
On the political background of resignation of Datuk Musa Hitam, b. 1934, the Deputy Prime Minister of
Malaysia.
Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat - Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A. 2014-08-01
Sejatinya, permasalahan pendidikan itu bersifat filosofis, seperti tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan,
pendidik/pengajar dan peserta didik, metode dan evaluasi pendidikan, serta aspek pendidikan yang
memerlukan pembahasan filosofis. Kajian tentang pendidikan Islam dari perspektif filsafat ini ditinjau dan
dibahas dari berbagai aspek kehidupan manusiaÑruang lingkup esensinya (haldkatnya), antara lain: aspek
sejarah, pemildran, lembaga, metodologi, dan filsafat. Pendalaman kajian textbook ini, membahas: filsafat
dan filsafat pendidikan Islam; hakikat pendidikan Islam; hakikat alam semesta; hakikat manusia; haldkat
ilmu pengetahuan; hakikat tujuan pendidikan Islam; hakikat kurikulum pendidikan Islam; tinjauan filosofis
tentang berbagai komponen dasar pendidikan Islam; dan tinjauan filosofis tentang berbagai aspek
pendidikan Islam. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Mengawal Aktualisasi Resolusi Jihad: Menuju Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur - Tim Redaksi
Majalah Tebuireng 2017-11-01
Fatwa seruan jihad yang diserukan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari (kemudian disebut
Hadratussyaikh) menjadi titik awal bergeloranya resolusi yang disepakati dan didukung oleh para ulama,
yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad. Sebuah sikap yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia atas
kedatangan Belanda dan Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia dan membatalkan kemerdekaan
yang telah diproklamirkan. Para ulama meyakini bahwa Indonesia akan berkembang jika penjajahan
dihapuskan dari permukaan bumi. Atau dengan kata lain, merdeka. Tak ada pilihan lain selain merdeka, tak
ada kompromi atau semacamnya. Jika penjajah enggan angkat kaki dari Indonesia, maka semboyan hidup
merdeka atau gugur mulia menjadi landasan jihad fi sabilillah. Hadratussyaikh menjadi aktor sentral dalam
peristiwa bersejarah Resolusi Jihad. Ketokohannya sebagai ulama diakui oleh ulama seantero negeri.
Sehingga fatwa-fatwanya dipatuhi oleh hampir semua kalangan. Dan tidak berlebihan jika dikata, andai saja
Resolusi Jihad tidak ada dan fatwa Jihad Hadratussyaikh tidak tercetus bukan tidak mungkin kemerdekaan
tidak bisa diraih. Resolusi Jihad adalah salah satu bukti sumbangsih penting dari pesantren untuk negeri.
Bahwa kiai, santri, dan pesantren turut menjadi elemen penyusun berdirinya negeri ini. Sejak awal,
pesantren menjadi penggerak akar rumput dan gerilya untuk mengusir penjajah. Namun, dalam perjalanan
selanjutnya pesantren sering disisihkan dan cenderung dikucilkan. Sudah sewajarnya dan memang
sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pesantren. Perhatian terhadap lembaga
pendidikannya, riset, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga para santri mampu bersaing di
konstelasi pemerintahan saat ini. Mengisi berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia. Menambah corak
warna dalam membangun Indonesia dengan gaya khas pesantren, akhlakul karimah salah satunya. Resolusi
Jihad tetaplah Resolusi Jihad, sebuah sejarah yang harus tetap diingat. Kini Indonesia bukanlah Indonesia
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yang dulu. Perjuangan utama bukan lagi mengangkat bambu runcing untuk berperang melawan penjajah
dan sekutu. Persoalan baru seiring berjalannya waktu akan terus tumbuh dan perlu solusi jitu. Itulah
kemudian Aktualisasi Resolusi Jihad tercetus sebagai maklumat untuk mewujudkan Indonesia yang
bermartabat dan berdaulat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan dan menjaga
persatuan. Dengan segenap jiwa, mari wahai bangsa Indonesia melalui Aktualisasi Resolusi Jihad kita
berusaha sekuat tenaga menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.
Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021 - Mohammad Taufiq Rahman 2021-12-06
Berikut adalah artikel-artikel yang dimuat di Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021.
TENANG, KITA ADA AL-QURAN - HAFIZUL FAIZ 2022-02-01
TENANG, KITA ADA AL-QURAN! Selagi mana kita ada al-Quran, selagi itu kita ada harapan. Selagi itu kita
percaya bahawa ketidakadilah dunia, hanya boleh dipatahkan oleh keadilan akhirat. Ketika dunia tak
pernah berhenti menyakiti, al-Quran pula tak pernah berhenti menyembuh. Di sini, di sela-sela wahyu, ada
tempat bersandar yang paling nyaman, ada cinta yang tak terbandingkan. Dia sentiasa ada, ketika kita
sedang di mana Dia? Menampilkan sekumpulan refleksi, catatan, dan monolog Hafizul Faiz sepanjang
perjalanan menggeledah makna al-Quran.
Rahsia 7 Surah - Dr Mohamad Zaki Abdul Halim 2015-06-23
Rahsia 7 Surah Pilihan Penulis: Ustaz Mohamad Zaki Abdul Halim ISBN: 9789830974965 KOD GB: 0299
HARGA: RM 24.00/RM 26.00 TEBAL: 216 ms ٍSINOPSIS: Terdiri daripada surah al-Fatihah, as-Sajadah, alKahfi, al-Waqi‘ah, ar-Rahman, Yasin dan al-Mulk. Bukan sekadar surah semata-mata, tetapi padat dengan
huraian yang memuatkan kisah-kisah dan fakta yang sahih serta kelebihan dalam mengamalkannya.
Menariknya, penulis turut berkongsi tip motivasi yang boleh diambil iktibar sebagai penguat diri. Jika anda
membaca, menghayati, mendalami dan mentadabbur setiap kalamullah dalam buku ini, pasti akan
menambah iman yang menjadi sumber motivasi hidup serta benteng diri daripada terjerumus ke lembah
maksiat.
YA ALLAH... AKALKU TERHAD ILMUKU DANGKAL - Sofiyah Satuyah Rasin 2010
Odyssey dalam buku ini adalah tentang pengembaraan hati, silih bergantinya perasaan dalam menghadapi
setiap peristiwa yang ditakdirkan sepanjang pengalaman hidup seharian walaupun pengalaman itu pada
zahirnya kelihatan remeh-temeh, kecil dan dianggap ‘tiada apa-apa yang penting’ atau ‘biasa-biasa saja.’
Perasaan manusia bersilih ganti, datang dan pergi. Cinta, kasih, sayang, gembira, bahagia mengharap,
bersemangat, yakin, bersyukur, sedih, kesal, marah, bimbang, risau, tercabar, malu, kagum, cemburu,
kecewa, jijik dan sebagainya. Setiap pengalaman dan perasaan adalah platform atau peluang mengenal
Allah. Allah suka diri-Nya dikenali seperti maksud hadis qudsi: "Aku adalah perbendaharaan yang
tersembunyi. Aku suka dikenali, lalu Aku ciptakan makhluk supaya Aku dikenali". Semoga silih bergantinya
perasaan tidak menyebabkan kita lupa bahawa kita hanya hamba yang perlu tunduk dan pasrah kepada
Allah yang Maha Agung. Apa jua yang datang, semoga doa dari maksud ayat quran berikut menjadi
penawar.
Kisah dan Misteri Nabi Khidir : Menyingkap Rahasia Sang Nabi Miterius yang Hingga Kini Masih
Hidup - HERI KURNIAWAN TADJID
Bagi sebagian orang, Nabi Khidir hanyalah mitis, karena keberadaannya tidak nyata secara historis. Tetapi
bagi sebagian orang lain, ia dianggap nyata secara historis dan merupakan Nabi Allah sehingga dipercaya
turut memberi kontribusi bagi peradaban manusia. Sebab, tidak sedikit tokoh yang pernah bertemu
dengannya, ada kalanya dalam mimpi, ada pula yang dalam keadaan terjaga. Keberadaan Nabi Khidir pada
kisah para nabi yang termaktub dalam Alquran telah mengisyaratkan kepada kita tentang pengetahuan
yang melampaui sudut pandang sejarah. Pengetahuan yang dikandung dalam kisah-kisah tersebut dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup ke arah yang lebih baik, manusiawi dan berperadaban,
sehingga manusia tidak kehilangan eksistensi dan identitas dirinya. Buku ini mengupas kisah dan misteri
Nabi Khidir, baik yang tercantum dalam Alquran maupun kisah-kisah yang termuat dalam hadis dan juga
kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Semoga buku ini dapat menjadi pelajaran
berharga untuk keimanan kita dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Tebal buku : 240

halaman Ukuran buku: 14x20.5cm Kertas isi: bookpaper Tahun: 2019
Koleksi Nama Anak Terindah - Marzuki Bin Mohd Noor 2014-10-07
Memberi nama yang baik kepada anak-anak adalah langkah awal membentuk peribadi. Nama yang
diberikan mencerminkan betapa ibu bapa menyayangi mereka. Selalunya ibu bapa memberi nama yang
terbaik supaya mereka menjadi hebat seperti maksud nama yang dipilih. Namun terdapat juga ibu bapa
yang mengambil mudah dalam memberi nama kepada anak yang tidak membawa apa-apa maksud dan
mungkin juga membawa kepada nama yang kurang elok. Koleksi Nama Terindah menghimpunkan nama
anak-anak yang memberi maksud yang baik. Pemilihan nama-nama adalah daripada sumber yang sahih.
Semoga dengan pemilihan nama yang baik untuk anak-anak akan membentuk peribadi unggul selaras
dengan nama yang dipilih.
SIPUT YANG MENGUBAH SEJARAH - SYED AZHARUL ASRIQ 2016-09-01
“Di sebalik helaian dan perenggan buku ini, saya dapat merasakan seolah-olah penyusunan semula ide-ide
yang sering saya kongsikan bersama beliau lewat bicara santai kami di kafe Human Sciences dan juga siri
ceramah saya di Youtube. Istimewanya, Syed dapat mengolahkannya dalam bentuk yang lebih menarik
dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki.” ~Dr. Maszlee Malik, pensyarah Universiti
Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). “Penulis buku ini berjaya menjadikan sejarah sebagai subjek yang
menarik perhatian hasil daripada penulisannya yang santai kritis.” ~Ustaz Abdullah Bukhari, penulis buku
Ceritera Haji Wartawan Al-Quran. “Membaca buku ini seperti membaca pemikiran-pemikiran yang
mengubah umat manusia, termasuklah kita.” ~ Saudara Hafizul Faiz, penulis novel Surat-surat Dari
Maninjau
365 Tip Mendidik Anak Soleh dan Solehah - Ustazah Isfadiah Mohd Dasuki 2016-05-06
Keistimewaan buku ini: Dibahagikan kepada 6 segmen, iaitu: Akidah Ibadah solat Akhlak Al-Quran Sunnah
Ibu bapa sebagai guru pertama anak-anak Dalil Al-Quran, hadith, dan pendapat ulama. Bertemakan '1 hari
1 tip', disertakan 365 Tip Jom Amal sebagai bimbingan ibu bapa untuk setahun. Ilustarasi yang menarik.
Fatwa-Fatwa Kontemporer 3 - Yusuf Al Qaradhawi 1995
Mukjizat Surah Al-Kahfi - Muhammad Mokhtar 2018-12-05
Fitnah dajal adalah fitnah yang paling dahsyat. Fitnah dajal bukan sekadar fitnah fizikal, bukan juga
sekadar gosip-gosip liar. Fitnah dajal itu adalah fitnah yang halus, seumpama silap mata. Fitnahnya
membuatkan perkara yang baik kelihatan buruk. Sementara perkara yang buruk pula kelihatan baik.
Namun, Allah s.w.t. itu maha adil. Dia menyediakan kita bekalan. Bekalan itu adalah surah Al-Kahfi.
Mukjizat Surah Al-Kahfi menekuni satu per satu perbincangan perihal surah Al-Kahfi. Kita dapat
mengetahui banyak perkara, seperti sebab turunnya surah ini, tafsiran ayat, dan kelebihan-kelebihan
ayatnya. Mukjizat Surah Al-Kahfi hanya dari segi bacaan, tetapi merangkumi rahsia isi-isinya. Antaranya
adalah: - Rahsia Ashabul Kahfi - Rahsia Zulkarnain - Rahsia pengembaraan Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir
a.s. - Rahsia teguran Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ternyata, ini adalah surah pendinding
dajal. Ini adalah mesej daripada Allah s.w.t. kepada kita.
Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok. - Dr Nadirsyah
Hosen 2015-10-01
"Apakah boleh menjamak shalat karena terjebak macet saat pulang kantor? " Adakah pilihan lain dalam
pelaksanaan kewajiban shalat Jumat? " Bolehkah perempuan Muslimah membuka aurat di depan
perempuan non-Muslimah? " Bolehkah kita memakan hewan sembelihan yang pada saat disembelih tidak
disebut nama Allah? " Apakah makanan yang tidak ada label halalnya dapat tergolong makanan halal? ***
Sejak Gus Nadir-penulis buku ini-tinggal di Australia 18 tahun lalu, santri dan sarjana syariah ini sering
mendapat pertanyaan keislaman. Selama belasan tahun itu, kiai muda dengan dua gelar Ph.D. ini sangat
menikmati "dialog interaktif" dengan para kolega dan umatnya. Sebuah proses dialog yang mengasyikkan,
karena tak jarang jawaban-jawaban yang diberikannya "disanggah" dan disusul dengan pertanyaanpertanyaan lain. Jadilah, buku ini--yang merupakan rangkuman dialog tersebut--menjadi jawaban Islam
yang relevan dan mewakili banyak tantangan serta peristiwa dalam kehidupan Muslim masa kini. [Mizan,
Ibadah, Fiqih, Islam, Muda, Indonesia]
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