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Orang bodoh, pandai, berkuasa, kaya, rajin, cerdik, licik, nekat, dan gila, semua itu kalah dengan orang yang beruntung atau bejo. Kata Bob Sadino, "pengusaha
sukses itu bukan karena pintar, melainkan karena bejo" Di dunia ini banyak orang yang semula tidak pandai, tetapi karena keberuntungan dan usaha yang giat,
mereka mencapai kesuksesan luar biasa. Beberapa di antaranya: - Aristotle Onassis, miliuner kelas dunia, dan raja bisnis perkapalan. - Thomas Alva Edison, penemu
bola lampu listrik, gramofon, dan kamera film. - Albert Einstein, ilmuwan abad ke-20 yang terkenal dengan teori relativitasnya serta peraih hadiah Nobel. - Bill Gates,
pendiri Microsoft dan termasuk orang terkaya di dunia. Lalu, mengapa ada orang yang selalu beruntung dan ada yang selalu gagal? Apakah hal itu merupakan takdir,
nasib, kebetulan, atau keberuntungan? Buku ini akan menuntun Anda untuk memahami firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab tentang keberuntungan. Alkitab
merupakan buku tentang keselamatan, kebenaran, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberuntungan. Dari Alkitab, kita dapat belajar cara menghadirkan keberuntungan,
keberhasilan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam segala hale Siapkan diri Anda untuk menikmati kehidupan yang penuh keberuntungan.
Ensiklopedi ImanPustaka Al-Kautsar
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) khususnya untuk Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas I. Buku
ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini
terdiri dari dua materi besar, yaitu Akidah dan Akhlak. Materi pembelajaran Akidah mencakup tentang kalimat syahadat, kalimat tayyibah, asmaul husna, rukun iman
dan lainnya. Sedangkan untuk materi Akhlak mencakup tentang akhlak terpuji seperti hormat dan patuh pada orangtua dan guru, kasih sayang, menerapkan hidup
sehat dan bersih, budaya antri, dan lainnya yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami disertai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari buku
ini, adanya pernak-pernik yang dapat menambah wawasan siswa berupa Tilawātil Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa,
Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek.
Shifting Languages
Ensiklopedi Iman
Tabloid Reformata Edisi 94 November Minggu I 2008
Tafsir al-Munir Jilid 5
Bulan ramadhan adalah bulan yang sangat dinantikan bagi orang-orang yang beriman karena bulan tersebut membawa bingkisan berharga, bingkisan itu adalah
taqwa. Ketika anda membaca kalimat di atas saya percaya fikiran anda akan tertuju pada satu ayat yang sangat familiar tentang ramadhan yaitu (surah alBaqarah:183). Oleh sebab itu saya tidak perlu menuliskannya pada bagian ini; karena anda sudah hafal diluar kepala. Tapi jika anda mengerut kening karena belum
hafal, baik!, saya akan muat ayat ini pada pembahasan selanjutnya. Saya yakin bahwa anda akan menyaksikan dan merasakan sesuatu yang berbeda pada bulan ini
dari bulan lainnya. Mata, telinga bahkan perasaan anda. Lebih lagi bagi anak-anak dan remaja; akan terasa keindahan yang sangat luar biasa walaupun
kemungkinan hanya menyentuh bagian sifat kekanak-kanakannya dalam menikmati bulan ini. Buku yang ada ditangan anda ini adalah hasil pengajian rutin di
Remaja Masjid Miftahul Huda Tembilahan Kab. Indragiri Hilir. Memang tidak seutuhnya rampung disampaikan dalam pengajian akan tetapi hampir separuh dari buku
ini adalah hasil pengajian tersebut. Penulisan buku ini lebih banyak melihat kenyataan dilapangan dan pengalaman penulis sendiri ditambah dengan sedikit
renungan yang penulis deskripsikan dengan bahasa yang lebih sederhana; oleh sebab itu ia tidak kaya akan footnote (catatan kaki). Akan tetapi pada dasarnya
menurut saya setiap buku yang beredar akan tidak jauh berbeda dampaknya, apabila buku itu baik maka akan berguna, apabila buku itu tidak baik/ kurang baik
maka akan ada orang lain yang akan menuliskannya kembali dalam bentuk yang lebih baik. Buku ini saya bagi kepada empat bagian yaitu bagian pertama 10 malam
pertama dengan 10 judul pembahasan yang saifatnya praktis walaupun tidak semuanya. Bagian kedua yaitu 10 malam pertengahan juga berisi 10 judul pembahasan
yang sifatnya keruhanian dan sekilas tentang al-Qur‟an. Bagian ketiga yaitu 10 malam terakhir yang sifatnya buah dari amalan praktis dan keruhanian walaupun
tidak semua. Sehingga lengkaplah kajian ini 30 pembahasan selama 29/30 malam bulan ramadhan. Lalu, bagian ke empat yaitu tentang niat dan do‟a yang berisi
tentang niat-niat dan do‟at-do‟a yang familiar dengan bulan ramadhan. Buku ini tidak mencantumkan teks arab dari penulisan hadits-haditsnya; disatu sisi memang
karena saya „malas‟ disisi lain karena setelah saya coba untuk mencopy tulisan arabnya selalu terbolak balik hasilnya, akhirnya saya ambil jalan pintas yaitu tidak
memuat teks arabnya, akan tetapi saya tetap mencantumkan terjemahan lengkap dengan nomor haditsnya agar anda bisa melacak kekitab-kitab aslinya. Yaaa,
setidaknya biar anda terbiasa membuka kitab-kitab hadits, jadi maafkan saya. Saya menyadari buku ini tentunya bukanlah buku yang telah sempurna dan tuntas
membahas tentang ramadhan sebab saya hanya membicarakan topik-topik tertentu saja dan itupun belum tuntas; akan tetapi lumayanlah. Jujur saja karena saya
sendiri pemula dalam menulis buku; jadi masih amatiran. Tapi bila anda mengatakan isi buku ini bagus dan menarik tentu saya akan tersenyum mendengarnya,
karena pada dasarnya saya memang senang dipuji. Semoga buku yang ada ditangan anda ini bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wata‟ala
tentunya. Amin!.
The Reason this Creed was WrittenIbn Taimiyah said:"A Shafi'ite judge from Wasit (in Iraq) whose name is Radiy ad-Din al-Wasiti, visited me on his wayto Hajj
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(pilgrimage). This Sheikh was a man of goodness and faith. He complained to me of thepeople's situation in that country (i.e., Iraq ) under the Tatars (Mongols) rule
of ignorance, injustice,and loss of faith and knowledge.He asked me to write him an 'Aqidah (creed) as a reference to him and his family. But I declinedsaying: Many
creeds have been written. Refer to the scholars of the Sunnah. However, he persistedin his request, saying: I do not want any creed but one you write. So I wrote
this one for him while Iwas sitting one afternoon.Many copies of it are dispersed throughout Egypt, Iraq and other provinces. (Majmu' Fatawa IbnTaimiyah, VIII,
p.164)
Sebuah Pendidikan disebut komperehensif jika ia berorientasi pada kepentingan hidup di dunia dan akhirat sekaligus. Hasil akhir yang diharapkan dari konsep
pendidikan itu adalah lahirnya insan kamil. Dua sumber yang harus menjadi rujukan dalam rangka membentuk karakter insan kamil adalah Alquran dan Hadis. Buku
ini mengulas tentang metode memahami hadis; Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang pendidik; konsep pendidikan dalam dimensi hadis; pemerolehan ilmu
pengetahuan dalam dimensi hadis; metode pemebalajaran dalaman dimensi hadis; kurikulum dalam dimensi hadis; motivasi belajar dalam dimensi hadis; evaluasi
pendidikan dalam dimensi hadis; pendidikan akidah dan pembentukan karakter; pendidikan akhlak dan hadis-hadis tentang pendidikan.
SYARAH KITAB TAUHID (Jilid I)
Tabloid Reformata Edisi 78 Maret Minggu I 2008
Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam
Piss KTB
Tabloid Reformata Edisi 62 Juli Minggu I 2007

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
sosok Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai plus dan minus yang dinisbatkan pada Syaikh Abdul Qadir AlJailani 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.
“Saya ingin menolong orang-orang percaya yang sedang melihat beberapa perubahan hati yang radikal, yang dituntut oleh Alkitab dalam kehidupan
Kristen – khususnya perintah bahwa kita harus mendambakan Allah melebihi apa pun…. Saya ingin menolong orang-orang yang mulai melihat bahwa
keselamatan adalah kebangkitan dahaga yang baru kepada Allah…. Saya ingin menolong orang-orang yang rindu menemukan bahwa bukan hanya
keputusan mereka tetapi juga keinginan-keinginan mereka, benar-benar penting … dan banyak orang, yang dengan cucuran air mata, ingin mengetahui:
Apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya tidak lagi mendambakan Allah? Dalam kehendak Allah, saya ingin sekali menolong.” — JOHN PIPER Kita
semua ingin mengalami kepuasan dalam Allah yang membebaskan, menghasilkan kasih, dan berani mengambil risiko. Tetapi kenyataannya adalah kita
sering kali bergumul untuk menemukan dan berpegang kepada sukacita yang sejati dan kekal tersebut – bahkan ketika kita telah menerima kabar baik
mengenai anugerah Allah. Jadi kita menghadapi sebuah pertanyaan penting: Apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya tidak mendambakan Allah?
John Piper ingin menolong kita menemukan sukacita dalam Kristus yang begitu dalam dan kuat sehingga hal itu akan sanggup membebaskan kita dari
ikatan kenyamanan dan keamanan dunia, lalu mendorong kita untuk menjalani kehidupan misi yang penuh belas kasih. Ditulis dengan pengharapan yang
radikal supaya semua orang Kristen dapat mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Buku ini akan menolong Anda untuk berjuang demi mendapatkan
sukacita yang perlu dialami setiap harinya, melalui membimbing Anda untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang memuaskan jiwa.
Buku Jundullah: Mengenal Intelektualitas dan Akhlak Tentara Allah SWT merupakan bagian dari kajian metodologis pengetahuan tentang dakwah,
pembangunan umat, dan usaha islami yang ditulis oleh Said Hawwa. Dalam karyanya ini, Ustadz Said Hawwa membahas bekal-bekal penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang jundullah (tentara Allah SWT), terutama dalam hal intelek-tualitas dan akhlak. [Gema Insani]
Konsep Pendidikan Berbasis Hadis
Cantik Sehijau Epal
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Masalah-Masalah Khilafiyah Di Antara Gerakan Islam
Rahasia Agar Selalu Ditolong Allah
When I Don’t Desire God (Ketika Saya Tidak Mendambakan Allah)
Imam An-Nawawi Rahimahullah mengarang sebuah kitab yang sangat bagus dan bermanfaat tinggi, kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab ini terkumpul hadits-hadits yang sahth berkenaan
dengan adab, baik yang berhubungan dengan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta ala. Beliau telah menyusun kitab tersebut dengan sangat sistematis. Banyak ulama telah mensyarah
Riyadhus Shalihin. Sungguh kitab ini telah memberikan manfaat kepadajutaan manusia selama ratusan tahun, kitab yang penuh berkah. Nabi ShallallahuAlaihi wa Sallam bersabda,
Barangsiapa yang mengajak pada petunjuk, maka ¡a akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. (Diriwayatkan
Muslim). Buku yang Anda baca ini merupakan salah satu dari sekian banyak syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin
karya Syaikh Muhammad Al-Utsaimin Rahimahullah. Antara lain ialah bahasanya yang mudah dimengerti, sistematis, mendetail, dan contoh-contoh yang beliau berikan sangat kontekstual
sehingga mudah untuk diamalkan. Insya Allah, kita tidak meragukan keilmuan penulis dan pensyarah kitab ini.
Wahabi adalah label yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebuah gerakan dakwah yang kerap mengkritisi keberagamaan mayoritas umat. Tak jarang muncul
perselisihan sengit yang dapat memecah-belah umat dan membuat senang musuh-musuh Islam. Bahkan sampai ada anggapan Wahabi adalah madzhab kelima setelah madzhab yang empat.
Bagaimanakah hal ini dapat terjadi? Siapakah gerangan yang berada di balik semua ini? Manakah orang-orang yang ikhlas dan jujur yang akan menyikapi permasalahan ini dalam
timbangan Islam? Insya Allah, buku ini dapat menjawab berbagai polemik seputar dakwah yang oleh kebanyakan orang dikenal dengan sebutan Wahabi .
Jika kita masuk mesin waktu menuju kurun pertengahan sekitar abad ke-10 M. dan terbang menyusuri kota-kota dunia Islam dan kota-kota dunia Barat, kita akan tercengang. Di satu sisi
kita akan melihat dunia yang penuh dengan kehidupan, kekuatan dan peradaban, yakni dunia Islam. Di sisi lain kita akan melihat belahan dunia yang primitif, tak mengenal ilmu
pengetahuan dan peradaban, yakni dunia Barat. adalah Prof. Dr. Raghib As-Sirjani. Ia berusaha mengungkap kembali kejayaan Islam tersebut. Ia menulis buku ini sebagai persembahan
untuk peradaban Islam. Sebuah peradaban mengagumkan yang telah menguras perhatian para peneliti objektif dari Barat. Yang membuat buku ini istimewa adalah, pemaparannya yang
ilmiah, realistis, dan seluruh persembahan umat Islam, baik keilmuan maupun peradaban ia paparkan dengan penuh data dan argumentasi yang tak terbantahkan. Dengan keistimewaan
tersebut, wajar kalau buku ini meraih Penghargaan Mubarak (Presiden Mesir) bidang Ad-Dirasah Al-Islamiah untuk tahun 2009. Sekarang, versi terjemahan buku tersebut ada di tangan
Anda. Selamat menikmati. -Pustaka Al-KautsarJundullah
Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas I
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk
Semua Ada Saatnya
Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 9-10 al-A'raaf - at-Taubah)

Semua Ada Saatnya Hidup itu tidak selamanya serius. Hidup ada saat-saat senggang, walau hanya sebentar. Tujuannya agar hidup selalu bergairah, termotivasi dan tidak
bosan memulai hari-hari panjang yang monoton. Itulah sebabnya ayat-ayat dalam Al-Quran pun tidak semuanya berisi perintah atau larangan semata, tetapi juga ada
selingan-selingan cerita ringan untuk menjadi pelajaran. Bahkan surat Yusuf itu turun berawal dari permintaan sebagian sahabat yang merasa lelah dengan beban-beban
syariat. Lalu, Allah menurunkan cerita Yusuf secara panjang lebar. Karena memang begitu, tabiat manusia cenderung ingin santai. Agamapun tidak melarang seorang untuk
menghadirkan suasana santai dalam aktivitas beratnya. Yang salah adalah ketika waktu serius dipakai bercanda dan waktu bercanda dipakai serius. Buku Semua Ada
Saatnya ini mengajak pembaca untuk lebih menikmati hidup dengan membaca kisah-kisah menarik dan santai yang sangat menginspirasi dan memberi semangat. Tentu
agar stamina spiritual Anda selalu terjaga. Tak pelak buku ini layak Anda baca untuk menemani waktu santai Anda.
Khilafah (perbedaan) adalah keniscayaan yang terjadi di tubuh umat Islam. Begitu pula khilafiyah di antara kaum kuffar, juga keniscayaan. Namun, keduanya terdapat
perbedaan yang mendasar. Kalau khilafiyah di antara ummat Islam adalah rahmat, lain halnya kaum kuffar merupakan bencana sebab perbedaan mereka akibat kebodohan
dan keangkuhan mereka merubah kitab sucinya. Namun, khilafiyah di antara ummat Islam yang bagaimana yang diperbolehkan oleh syara, itu menjadi pembahasan yang
harus dikedepankan sebelum membahas materi yang dikhilafkan itu sendiri. Sebab mendudukkan perkara yang boleh berbeda dan yang tidak boleh berbeda merupakan
kunci pembuka kebekuan tatkala berselisih seputar masalah yang menjadi perbedaan. Buku yang ada di tangan pembaca budiman ini akan mengurai permasalahanpermasalahan yang sering diperselisihkan. Permasalahan yang ada akan didudukkan sebagaimana mestinya untuk kemudian dikaji dan di-syarah untuk dicari pendapat
yang lebih rajih (kuat). Buku persembahan penerbit QisthiPressGroup #Qisthi
Kata sebagian ahli bijak, "Masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah harapan dan masa sekarang adalah kenyataan." Ciri-ciri orang besar adalah menghargai sejarah,
dalam waktu yang sama arif terhadap kenyataan." Ciri-ciri orang besar adalah menghargai sejarah, dalam waktu yang sama arif terhadap kenyataan serta punya harapan
dan obsesi indah untuk masa mendatang. Buku ini adalah sejarah besar dan menjadi bagian mata rantai besar untuk sejarah besar Islam. Ia tidak boleh dilupakan. Buku
Daulah Bani Saljuk ini, merupakan kelanjutan dari buku-buku sebelumnya yang mengkaji sejarah masa kenabian dan masa Khilafah Rasyidah. Ditulis oleh seorang pakar
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sejarah Islam terkenal, Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi. Buku ini berbicara detil tentang Bani Saljuk, nenek moyang mereka, raja-raja mereka, tempat tinggal mereka
dan awal mereka muncul, konflik internal dinasti Saljuk, perluasan wilayah, pembrontakan, peranan para ulama di masa itu dalam memberantas akidah menyimpang. Juga,
tentang biografi para khalifah Dinasti Saljuk, fenomena kemenangan dan kekalahan, sebab berdiri dan runtuhnya dinasti Saljuk. Serta bahasan lain yang menarik. Tak pelak,
buku ini layak Anda miliki untuk melengkapi buku-buku referensi sejarah Islam. - 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.
Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam
Christian Religious Education
Aspek-aspek ajaran Islam dalam manuskrip kraton
Materi Khutbah Jumat Sepanjang Tahun
Mengenal Intelektualitas dan Akhlak Tentara Allah SWT
Tafsir al-Munir merupakan karya tafsir terbaik yang pernah miliki umat Islam era modern. Buku best seller di Timur Tengah dan negara-negara Jazirah Arab ini talah menjadi rujukan dalam
setiap kajian tafsir majelis ilmu. Tafsir al-Munir ini mengjaji ayat-ayat Al-Qu’an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan
penetapan hukum-hukumnya diseimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan makna yang lebih luas dengan disertai sebag turunnya ayat, retorika, sintaksis, serta aspek kebahasaan. Kitab ini juga
menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan dua metode, yaitu riwayat dari hadits Nabi dan perkataan para salafussaleh serta secara akal yang
sejalan dengan kaidah yang telah diakui. Buku tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan. Buku tafsir ini memiliki beberapa keungggulan dan keistimewaan, antara lain sebagai berikut. 1.
Metode penyusunan tafsirnya menggunakan tafsir bil ma’tsur dan tafsir birra’yi 2. Memuat penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh 3. Menjelaskan sebab turunnya ayat 4.
Dalam setiap pembahasan ayat yang diperincipenjelasannnya dari segi qira’at, I’rab, balaghah, dan mufradat lughawiyyah 5. Dalam penafsiran ayat,merujuk dan berpedoman pada kitab-kitab
induk tafsir dengan berbagai manhajnya 6. Menghapus riwayat-riwayat israiliyat [Gema Insani]
Sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jagalah Allah niscaya Dia selalu menjagamu. Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepadaNya. Bila engkau meminta pertolongan,
mintalah pertolonganNya.” Disebutkan pula, meskipun seluruh umat manusia di dunia memberikan kebaikan kepada kita, jika Allah tidak berkehendak maka tiada berarti. Walaupun seluruh
manusia kompak hendak mencelakai kita, selama Allah tidak mengizini, maka ancaman itu tidak pernah akan terjadi. Oleh karena itu kita harus “menjaga” Allah dengan cara memenuhi hakhakNya agar kita selalu ditolongNya. Adapun hak-hak Allah itu ada dua macam yaitu hak yang wajib dan hak-hak yang sunah. Dengan menunaikan kewajiban dan memelihara sunah berarti telah
“menjaga hak” Allah. Di dalam buku ini diterangkan bagaimana agar kita selalu ditolong Allah dalam situasi dan kondisi apa pun.
Seorang Khatib Jum’at akan mampu berkhutbah dengan baik dan menarik apabila memiliki gaya retorika yang bagus dan materi yang disampaikannya pun up to date. Artinya, bahwa materi
tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan umat. Bahan untuk berkhutbah haruslah dapat memukau para jamaah. Seorang Khatib yang cerdas dan kreatif akan mampu menyajikan
materi yang dapat menjawab dan memberikan petunjuk buat para umat. Kitab Khutbah Jum’at ini disusun dengan materi yang insya Allah dibutuhkan oleh para umat sebagai jawaban atas
permasalahan hidup mereka. Disusun sesuai dengan bulan-bulan sepanjang tahun. Diharapkan dengan diterbitkannya Kitab Khutbah ini akan banyak membantu para juru dakwah, para takmir
masjid dan petugas khatib dalam menyampaikan khutbahnya di shalat Jum’at. Semoga Allah memelihara dan menambah ilmu untuk kita semua. Amiin.
BUKU PUTIH SYAIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI
Ramadhan dan Pembangkit Esensi Insan : Pengajian 30 Malam Ramadhan
HADIS PENDIDIKAN
Anak Asuh Bernama Indonesia (DAUR I)
Cinta Hujan Panas
Iman kepada Allah kunci kesuksesan seorang hamba kelak di akhirat. Namun sejatinya iman itu sesederhana yang kita bayngakan. Iman ada rukunya, ada cabang - cabangnya, serta segala yang kita alami dan
saksikan, sesungguhnya bersinggungan dengan keimanan kita. Contoh mudah; udara yang kita hirup, bumi tempat kita berpijak, dan langit biru yang tak bertiang. Jika kita mau berfikir, itu sudah bisa
menumbuhkan dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menciptakan itu semua Dia Sang Maha Pencipta ? Keteraturan sistem tata surya yang ada, keteraturan siklus kehidupan
antara manusia, alam ,binatang dan tumbuh - tumbuhan, semuanya menunjukkan adanya Sang Pencipta yang mengatur semua ini dengan tanpa sia-sia. Tugas manusia adalah bumi, kelak akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat yang diperolehnya. Buku " Ensiklopedi Iman " ini sangatlah lengkap berbicara masalah iman, dari A sampai Z. Dikupas secara rinci, dengan bahasa yang indah dan
disertai gambar - gambar yang memudahkan dalam memahami, adalah alasan kuat bagi anda untuk memilikinya. ?- Pustaka Al-Kautsar Publisher Sebagai agama yang besar, sejarah Islam diwarnai dengan munculnya berbagai aliran dan madzhab yang tumbuh di negeri-negeri Muslim. Dengan berbagai corak pemikiran, tokoh, dan doktrin-doktrinnya,
keberadaan aliran-aliran dan madzhab tersebut saling berebut pengaruh. Masing-masing berusaha menjaga eksistensi dengan terus menyebarkan paham-pahamnya. Ada aliran-aliran yang menyimpang dan
menjadi 'duri dalam daging' kaum muslimin, ada juga yang berusaha untuk menjaga agar umat ini tidak keluar dari koridor yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua ini perlu diketahui oleh umat
Islam, agar bisa membedakan mana kelompok yang menyimpang dan mana yang berada di jalan yang lurus. Ensiklopedi ini ditulis oleh para profesor dan doktor yang mumpuni di bidang akidah dan pemikiran,
yang berusaha mengupas secara tuntas setiap aliran dan madzhab yang dibahas. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturudiyah, Wahabiyah, dan Azh-Zhahiriyah, adalah sebagian dari puluhan aliran dan
madzhab yang dibahas dalam buku ini. sangat berharga jika Anda memilikinya!
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Sungguh berbahagia orang-orang beriman, karena telah mengabdikan mereka dengan panggilan kemuliaan di dalam kitab suci-Nya, yaitu dengan "Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu" (Hai orang-orang yang beriman)",
sebuah panggilan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Semoga Allah tetap memuliakan mereka dengan sebutan itu, dengan memberikan kekuatan untuk mempelajari dan mengamalkan
ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Demikianlah, betapa penting makna dan pesan yang tersirat dalam seruan-seruan Allah yang diawali dengan "Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu". Sebuah seruan yang bisa
membawa kepada keselamatan bagi hamba yang memenuhi dan menaatinya, dan membawa kepada kehancuran bagi hamba yang membangkang dan mengingkarinya. Maka, betapa bahagia orang-orang beriman
yang meyadarinya seruan kemuliaan ini, lalu ia dengan segera menyambutnya, memahaminya, dan senantiasa taa kepada peyunjuk-petunjuk-Nya. Buku yang berjudul "Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal-Ladzina
Amanu" ini merupakan karya besar penulis dalam menyingkap makna dari setiap seruan Allah subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman. Buku ini membahas secara detil hal-hal yang berkaitan
dengan ayat-ayat tersebut; mulai dari penjelasan makna ayat, sebab-sebab turunya, hukum-hukum fikih yang dikandung, hikmah penetapan syar'i sampai kesimpulan dan intisari yang ada di dalamnya. Sayang,
jika Anda melewatkan buku ini. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Tabloid Reformata Edisi 64 Agustus Minggu I 2007
Dalam Pandangan AL-QUR'AN
Ada Apa Setelah Mati?
Fiqih Praktis i
Tabloid Reformata Edisi 84 Juni Minggu I 2008
Dalam buku ini diterangkan keadaan manusia sesudah kehidupannya di alam dunia berdasarkan pembuktian filosofis dan penjelasan Al-Qur’an dan Sunnah.
Melalui Tahap-tahap yang "digariskan" tuhan hingga bagaimana sebaiknya kita mendatangi alam kematian tersebut nantinya. Sangat menggugah iman dan
perasaan bahwa begitu dekat diri kepada kematian, yang menyadarkan kita bahwa hampir tak berbatas dengan kehidupan itu sendiri.
‘Ujian Saringan Pilih Menantu’ dijalankan untuk mencari bakal isteri buat Firouz Iman Syah, pewaris tunggal harta pusaka Datuk Zakir. Empat orang gadis
sudah bersetuju untuk menjalani ujian itu yang diadili oleh Puan Meisa. Lidya Ariana – gadis miskin, bercita-cita mahu merealisasikan impiannya untuk
mengahwini Firouz. Kerana itu, dia menyamar sebagai seorang gadis kaya agar setaraf dengan lelaki pujaannya itu. Dewi Jelita – gadis ‘gedik’ juga sepupu
Firouz yang pernah ditangkap berkhalwat cuba memikat lelaki itu agar diperisterikan untuk menutup malu. Dia bertindak agresif untuk menyingkirkan
pesaing-pesaingnya dengan cara kotor hingga sanggup membunuh! Rania Arina – hanya mengenali Firouz ‘gitu-gitu’sahaja. Namun, lelaki itu ada hati
terhadapnya. Firouz menjeratnya untuk memasuki ujian saringan itu yang sememangnya tidak pernah diketahuinya. Bidadari – punya sejarah duka dalam
keluarga Puan Meisa. Sengaja memboloskan diri dalam ujian saringan itu untuk membongkar suatu rahsia peribadi ayah kepada Dewi Jelita. Peristiwa demi
peristiwa yang berlaku membuatkan Firouz pening kepala untuk mencari calon isteri yang sesuai. Namun, ada kejutan tidak disangka telah membungakan
hatinya. Itulah sebenarnya yang dicari-cari selama ini.
Aku dititipi perjuangan bersama engkau semua, anak-anak dan cucu-cucuku. Perjuangan yang meskipun engkau dikepung oleh kegelapan, tetapi engkau tetap
sanggup menerbitkan cahaya dari dalam dirimu. Meskipun terbata-bata di jalanan yang sangat terjal, engkau tetap mampu menata kuda-kuda langkahmu
sehingga keterjalan jalan itu bergabung ke dalam harmoni tangguhnya langkah-langkahmu. Bahkan, sekalipun engkau ditimpa, ditindih, dihajar, dan seakanakan dihancurkan oleh beribu beban dan permasalahan, engkau justru menjadi anak-anak cucu-cucuku yang mengubah jalanan itu menjadi rata bagi semua
orang. Maka, melalui tulisan-tulisan ini, kutitipkan hutan belantara pemikiranku kepadamu. Seri Daur merupakan catatan harian Emha Ainun Nadjib yang
ditulis sepanjang 2016. Tulisan-tulisan dalam buku ini bertujuan untuk mengajak para pembaca melakukan dekonstruksi pemahaman nilai, pola komunikasi,
metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi masalah masyarakat. [Mizan, Bentang Pustaka, Sosial, Budaya, Indonesia]
Spesial Bentang Emha
Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu
HANYA ISLAM BUKAN WAHHABI
Ensiklopedi Aliran dan Madzhab Di Dunia Islam
ARIF Helas 1
Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia

A fascinating account of the role of language in radical social transformation in Javanese-Indonesian community.
Kemenangan dan kejayaan bagi orang-orang yang beriman, memiliki berbagai macam bentuk dan wujud yang berbeda, di antara yang
terpenting adalah; tersampaikannya misi risalah, takluknya musuh, dan terwujudnya umat terbaik yang makmur sejahtera di bawah
naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala. Boleh jadi musuh-musuh Islam memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam
adalah mustahil dan omong kosong belaka. Namun kaum muslimin harus tetap yakin dengan janji Allah bahwa bumi ini akan diberikan
pada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Ini bukanlah mimpi atau ilusi. Sebaliknya, ia adalah bentuk keimanan sempurna
kepada Allah dan keyakinan akan kebenaran semua janji-Nya. Keimanan yang murni adalah yang tak terkotori debu keraguan dan virus
kemusyrikan. Karena hanya keimanan yang murni dan amal saleh yang tulus kepada-Nyalah, yang menjadi kunci utama terealisasikannya
kejayaan Islam. Buku ini adalah sebuah kajian terhadap berbagai macam makna kemenangan dan kejayaan, syarat-syaratnya, sebabsebabnya, tahapan-tahapannya, tujuan-tujuannya, kendala-kendalanya serta faktor-faktor pendukungnya. Tak pelak, buku ini menjadi
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rujukan penting bagi para pegiat dakwah dan aktivis Islam dalam menuntun mereka menggapai kesuksesan.
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan
Qiyas. topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits 2. Fiqih dan Ushul Fiqih
I'm So Lucky
Fikih Tamkin
Bagaimana Berjuang untuk Mendapatkan Sukacita
Aqeedah Wasitiyyah
Tanya Jawab Islam
Berbicara tentang peradaban saat ini, tentu yang ada di benak kita adalah negara Barat. Benar sekali, orang Eropa-lah sekarang ini yang menemukan temuan-temuan ilmiah. Bahkan, hampir tidak kita
temukan nama ilmuwan muslim dalam deretan nama tokoh-tokoh ilmuwan sekarang ini. Tapi tahukah Anda, ternyata Islam-lah yang menjadi inspirasi Barat untuk maju seperti yang kita saksikan
sekarang. Tahukah Anda, Islam memiliki khazanah keilmuan yang beraneka ragam? Dan, tahukah Anda ternyata Islam pernah mencapai puncak kejayaan dan menjadi pusat peradaban dunia disaat
Barat mengalami zaman kegelapan? Lantas, faktor apa saja yang menginspirasi kaum muslimin saat itu hingga Berjaya? Ilmu pengetahuan apa saja yang sudah diciptakan ataupun dikembangkan oleh
umat Islam? Bagaimana ceritanya Barat bisa mengambil alih peradaban dari tangan umat Islam? Semua pertanyaan ini dan yang lainnya akan terjawab dalam buku ini. Buku ini membawa kita ke masa
lalu, menikmati kejayaan-kejayaan yang pernah diraih umat Islam. Selamat Membaca!
MIA ZARA, bukanlah model popular. Dia datang ke Kuala Lumpur untuk temu duga kerja setelah dipaksa keluarga angkatnya. Sebelum sempat ditemu duga, dia terpaksa menjadi isteri kepada lelaki
yang dia benci demi maruah dirinya yang tercalar. “Awak ingat kita suka sangat dengan perkahwinan ini? Kita buat ni demi maruah diri kita. Kalau apa-apa terjadi selepas peristiwa malam itu, nasib kita
terjamin. Masyarakat tak pandang serong pada kita!” Munif, cucu hartawan terkenal. Seorang yang kacak dan sukakan perempuan cantik dan seksi. Belum sempat menikmati zaman bujangnya, dia
dipaksa berkahwin. Perkahwinan itu adalah satu kesilapan besar bagi dirinya. Bagaimana dia boleh terjebak dalam perangkap gadis itu? Dia yakin apa yang berlaku adalah muslihat gadis itu untuk
menjerat dirinya. Untuk membalas dendam pada gadis itu, dia melancarkan ‘perang.’ “Kau jangan ingat senang-senang aku nak lepaskan kau! Kau jangan nak berlagak jadi puan besar pula! Kau mesti
buat kerja dalam rumah ni. Mulai esok, kau mesti sediakan segala keperluan aku!” Inilah kisah Mia Zara dan Munif. Rumah tangga yang dibina bagaikan kapal karam sebelum belayar. Namun, jodoh
itu rahsia ALLAH, tiada siapa tahu apa akan terjadi.
Catatan Pinggir I
Ihja'-Alghazali
Memahami Janji Tuhan Tentang Keberuntungan
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