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tho’atik” [Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-Mu!] (HR. Muslim no. 2654). Manusia adalah
Al-Muslimun 1989

makhluk paling sempurna yang diberi akal (otak) dan nafsu (hati). Kemuliaan tidak hanya diperoleh lewat otak (kecerdasan, prestasi akademik, IQ), namun hati

Matsayin izalah a Nijeriya A. I. 'Yandaki 1992

ikut berpartisipasi (EQ). Untuk menyeimbangkan hati, diperlukan obat (SQ). Buku ini mengarahkan pembaca untuk mencapai keseimbangan hati melalui obat

Language and Literature 1971

yang sudah diajarkan oleh Rasulullah agar kita sebagai umatnya menjadi “khairul bariyyah” (insan terbaik).

Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka Yayasan Nurul Islam 1978

Mughal Bibliography Vicaji Dinshah B. Taraporevala 1962

Daftar buku - Ikatan Penerbit Indonesia Ikatan Penerbit Indonesia 1984

Musulunci da bazuwarsa Sa'idu Muhammad Gusau 2005

Maharashtra State Gazetteers: Language and literature 1953

Multan, a Province of the Mughal Empire, 1525-1751 Humaira Faiz Dasti 1998 The Study Regional In Character Is Limited To Southern Part Of The Punjab.

NGALAP BERKAH KAROMAH SYEKH ABDUL QADIR JAILANI Kisah dan Nasihat Spiritual untuk Ketenteraman dan Kebahagiaan Dunia Akhirat A. Bisri Maulana

Multan As Province Of Mughal Empire In A Systematic Way. Divided In 2 Parts. 1St Part Relates To Political Condition In Multan And The Second Part Relates

Buku ini menyajikan kisah hidup dan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat perlu kita ambil hikmahnya. Disajikan pula nasihat-nasihat spiritual

To Administrative Structure, Revenue And Judicial System And Socio-Economic Aspects Of Multan War Mughals. Conclusion From Part Of Final Chapter. 6

yang bakal menenteramkan batin dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca buku ini kita akan lebih tahu bagaimana

Chapters And Index.

menjadi Muslim sejati yang disayang Allah. Judul : NGALAP BERKAH KAROMAH SYEKH ABDUL QADIR JAILANI: Kisah dan Nasihat Spiritual untuk

De reiziger-serie deel 1 t/m 8 Diana Gabaldon 2016-03-02 De Reiziger-serie is een klassieker: prachtige historische romans over een liefde die plaats en tijd

Ketenteraman dan Kebahagiaan Dunia Akhirat Jumlah halaman : 252 Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN : 978-623-7910-93-0

overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon. Deel 1: De reiziger Claire Randall stuit tijdens een wandeling in de

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Khuda Bakhsh Oriental Public Library: Persian manuscripts : commentaries on the Quran, Ḥadîs̤, law,

Schotse Hooglanden op een stenencirkel... en wordt wakker in het Schotland van 1743. Al snel komt Claire erachter dat niet alleen haar leven op het spel

theology, and controversial works Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī 1994

staat, maar ook haar hart. De jonge Schot James Fraser laat haar kennismaken met een zo vurige passie en een zo allesomvattende liefde, dat Claire

Indo-Persian Historiography Up to the Thirteenth Century Iqtidar Husain Siddiqi 2010 This book discusses the origin and growth of Indo-Persian historiography

verscheurd wordt tussen trouw en verlangen en tussen twee onverenigbare levens. Deel 2: Terugkeer naar Inverness Twintig jaar lang heeft Claire haar eigen

with specific emphasis on India's contribution to the literary heritage of the Persian world. Besides examining 'Awfi's Jawami'ul-Hikayat-wa-Livam'ul-Rivayat as a

behoeften en verlangens opzijgezet om haar dochter te beschermen. Nu Brianna volwassen is, is de tijd gekomen om de waarheid te vertellen... en terug te

source of history, the volume also assesses the history of history writing by immigrant and Indian scholars, and is a pioneering attempt insofar as it attempts to

keren naar de man die ze boven alles liefheeft: Jamie Fraser. Maar als Claire weer in het verleden terechtkomt, moet ze alles op alles zetten om haar geliefde

study the social background and the religious and political ideals of each of the writers included in this book.

Jamie niet te verliezen. Deel 3: De verre kust Als haar dochter Brianna volwassen is, besluit Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland van de

Muslim Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Saiyid Athar Abbas Rizvi 1965

achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar kort na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James gedwongen tot een lange zeereis die een

Sandal Lily Backpacker Zainal Arifin Al-Nganjuki Sandal Lily Backpacker adalah perjalanan seorang manusia yang merasa banyak kekurangannya dalam

onverwachte wending neemt... Deel 4: Het vuur van de herfst Het is 1767. Jamie en Clarie zijn terechtgekomen in South Carolina aan de vooravond van de

urusan ilmu agama, maka dia mewajibkan dirinya untuk sowan dan ngaji kepada Kyai. Sandal Lily dipilih menjadi teman setia dalam setiap perjalanannya dan

Amerikaanse Burgeroorlog. Maar Claire heeft iemand achtergelaten in het heden: haar dochter Brianna. Nadat Brianna een ontdekking heeft gedaan die haar

mampu menginspirasi dirinya untuk memahami makna di balik peristiwa.

tot in haar diepste wezen raakt, besluit ze naar het verleden te reizen, op zoek naar Jamie, de vader die ze nooit heeft gekend... Deel 5: Het vlammende kruis

Report of Tribunal of Inquiry on Kano Disturbances Nigeria. Tribunal of Inquiry on Kano Disturbances 1981

Claire en Jamie hebben oceanen en eeuwen getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd te settelen te midden van de ongerepte natuur van North

Kiai Miftah Tegal Abdul Fatah 2012 Biography of Kiai Haji Miftah, an ulama from Tegal, Jawa Tengah Province, Indonesia.

Carolina. Daar wacht hun een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt het. Maar wat Jamie niet weet en de twintigste-eeuwse Claire wel, is dat de Amerikaanse

Khalifa Nasiru Musa Ziyara 1995

Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat... Deel 6: Sneeuw en as Jamie wordt gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden, maar hij weet dat

Report of Tribunal of Inquiry on Kano Disturbances Tribunal of Inquiry on Kano Disturbances (Nigeria) 1981

over drie jaar de onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de kroon gedood of verbannen zal worden. Jamies problemen

Wali Sulaimanu a tarihin Kano Husaini Ahmad Sufi 1993

worden alleen nog maar groter als de kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... Deel 7: Een echo

Hakikat Tarikat Naqsyabandiah Ahmad Fuad Said 1994 Teachings of Tarikat Naqsyabandiah, Naksibendi sect, papers of discussions.

in de tijd Jamie Fraser weet drie dingen over de Amerikaanse opstand: de Amerikanen zullen winnen; winnen hoeft nog niet te betekenen dat hij het overleeft;

Tempo 1984-12

en hij sterft liever dan tegen zijn familie te vechten. Claire weet dat de prijs die de Amerikanen voor de overwinning zullen betalen hoog zal zijn en ze is

Merengkuh Modernisasi : Pengalaman Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga Syadidul Kahar 2021-12-01 Buku ini mengulas sebuah tema yang

vastbesloten ervoor te zorgen dat Jamies leven daar niet bij hoort... Deel 8: Met het bloed van mijn hart Als Jamie omkomt op zee, moet Claire alles op alles

sangat dinamis, yakni modernisasi pendidikan Islam dengan konteks Aceh. Modernisasi pendidikan Islam yang sudah berjalan lebih dari dua abad sama sekali

zetten om te overleven. Maar ondanks haar verdriet weet Claire dat ze niet anders kan doen dan hertrouwen, en ze accepteert het aanzoek van Jamies beste

belum menunjukkan tanda melambat aneka kreativitas baru terus bermunculan menyangkut berbagai aspek filosofis maupun operasional pendidikan Islam.

vriend. Ze leert leven met het gemis, tot op een dag Jamie opeens weer voor haar staat...

Buku ini menyajikan bagaimana sebuah lembaga pendidikan tradisional ala Aceh, yakni dayah,ternyata dapat bertransformasi dan secara aktif menyerap unsur-

2011 ، علي حرازم بن العربي،جواهر المعاني وبلوغ الاماني في فيض ابي العباس التجاني برادة

unsur modernitas. Buku ini kelihatannya menekankan sentralitas tokoh pembaru untuk meletakkan arah pembaruan pendidikan dan pada saat yang sama

2003  دكار٢٠٠٠  نوفمبر٢٣  الى٢٠  ندوة دولية من: إسلام والمقاومات والدولة في الافريقيا الغربية

menjadi jangkar yang menjamin semangat pembaruan menggelora di kalangan stakeholders pendidikan Islam.

Maharashtra State Gazetteers Maharashtra (India) 1971

Obat Hati Retno D. N. 2019-03-23 “Tombo ati iku ono limo perkoro,” begitu kira-kira kata Opick, yang dikutip dari lirik lagu gubahan Sunan Bonang. Ternyata

The Calendar University of Madras 1939

hati kita itu memerlukan obat, yakni obat spiritual. Kenapa hati kita memerlukan obat? Karena hati adalah segumpal darah yang diciptakan oleh Allah dengan

Levens der Heiligen voor ideren dag van 't jaer ... 1738

sifat yang mudah bolak-balik. Sampai Rasulullah meminta kepada Allah untuk diberi ketetapan hati, “Allahumma mushorrifal quluub shorrif quluubanaa ‘ala

De Islam: een historisch overzicht Hamilton Alexander Rosskeen Gibb 1981 Klassiek werk over de wereldreligie van een bekend arabist (1895-1971).
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Ahmadiyyat Or Qadianism! Naeem Osman Memon 1989

Jawahirul Kalamiyah Bahrudin Achmad 2021-08-10 Kitab al-Jawahir al-Kalamiyyah fi idhohi al-Aqidah al-Islamiyyah karya Syaikh Thohir bin Sholih Al-Jaza'iry

Ilmu Badi' Asep M Tamam 2022-07-13 Mukjizat terbesar umat Islam adalah Alquran. Sebagai kitab suci umat Islam, Alquran telah mengilhami kehadiran

merupakan kitab ringkas dan mudah dipahami. Banyak pelajaran dan manfaat yang terkandung di dalamnya, karena memuat semua prinsip-prinsip dasar

banyak bidang keilmuan. Kajian bahasa Arab secara sintaksis, semantik, morfologi, dan lainnya tak luput menjadi objek minat kajian. Di samping itu, kajian

aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Buku ini sudah cukup memadai bagi orang yang ingin mempelajari aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah yang dikemas dengan

wilayah sastranya juga tak pernah memberi ruang jeda untuk dipelajari. Terlebih, kesastraan Alquran menjadi mukjizat itu sendiri. Dari tiga kajian keindahan

gaya bahasa yang sederhana, ringkas, dan lugas dengan metode tanya Jawaban ringan yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami. Oleh

bahasa Arab, ilmu Badi’ menjadi pelengkap yang tak bisa dipisahkan dari dua kajian lainnya, ilmu Ma'ani dan ilmu Bayan. Di dalam buku ini, kajian khusus

karenanya, buku ini sangat baik untuk menjadi bahan bacaan sehari-hari bagi semua kalangan. Baik anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dan para orang tua

dikuatkan kepada ilmu Badi’. Satu di antara tiga cabang ilmu balaghah adalah ilmu badi’ ini. Ilmu ini menyempurnakan kedua cabang lainnya, ilmu Ma'ani dan

dan juga agar kitab aslinya dijadikan mata pelajaran di madrasah-madrasah Salafiyyah.

ilmu Bayan. Bagaimana penyusunan sebuah ungkapan disandarkan kepada ketidaksesuaian dan keteraturan. Ilmu Badi’ dengan dua cabangnya, muhassinat

PESAN-PESAN CINTA ULAMA KLASIK DUNIA Menyelami Hakikat Cinta Sejati Para Sufi Muhammad Muhibbuddin Buku ini menyajikan secara khusus pesan-

lafdziyah dan muhassinat ma'nawiyah, mengenalkan bagaimana bahasa Arab itu, dengan produk keindahan sastranya, menyuguhkan kesesuaian dan

pesan cinta para ulama klasik yang masyhur bukan hanya di zamannya, tetapi menjadi panutan semua orang sampai zaman sekarang. Di antaranya, Rabiah

keteraturan yang indah. Buku ini menyuguhkan juga praktik ilmu Badi’ dalam praktik komunikasi kita sehari-hari. Bagaimana keindahan itu sering dirasa dan

Al Adawiyah, Hasan Basri, Ibrahim bin Adham, Imam Syafi’I, Harits Al Muhasibi, Bayazid Al Bistami hingga Jalaluddin Rumi. Membaca buku ini menyajikan

menyelusup ke dalam ruang nurani kita dan memberi efek keindahan tersendiri. Bahwa dalam keteraturan dan keseimbangan bahasa itu, tanpa kita sadari,

cinta yang dialami para ulama klasik dunia kepada Sang Pencipta. Kitab-kitab cinta para ulama klasik bukan hanya menjadi teladan bagi ummat Islam, tetapi

terdapat ungkapan-ungkapan yang indah dan masuk ke dalam kajian ilmu badi’ ini.

juga menjadi teladan ummat-ummat lainnya. Tahun : 2020 Ukuran buku: 14x20.5 Tebal buku: 300 Kertas isi: bookpaper

KAMUS BALAGHAH Dr. Hamdan, MA Ilmu Balaghah adalah satu kajian ilmu pengetahuan bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dalam

Proceedings 1969

mengungkapkan satu kalam yang yang baligh yaitu kalam yang terpenuhinya kefashahannya serta kemampuan yang harus dimiliki seorang mutakallim dalam

PROFIL ULAMA KARISMATIK DI KABUPATEN BENGKALIS: MENELADANI SOSOK DAN PERJUANGAN Amrizal, Wira Sugiarto, Suyendri, Zulfan Ikhram,

menyampaikan ide-ide atau kalam dengan indah dan menarik dengan berbagai fariasinya serta sesuai dengan situasi dan kondisi pendengarnya yang dapat

Khairil Anwar, M. Karya Mukhsin, Risman Hambali, Khoiri, Marzuli Ridwan Al-bantany, Zuriat Abdillah, Dede Satriani, Wan M. Fariq, Suwarto, Adi Sutrisno,

memuaskan akal dan sanubari. Sebagai satu ilmu pengetahuan, posisi ilmu balaghah dalam tatanan ilmu-ilmu bahasa Arab seperti roh dan jasad, keberadaan

Ahmad Fadhli Saputra 2020-10-15 Kehadiran dan perkembangan agama Islam di suatu kawasan tak bisa dipisahkan dengan keberadaan para ulama. Karena

ilmu balaghah dan kaidah-kaidah yang tertuang didalamnya sangatlah urgen, keurgenannya disebabkan beberapa hal, pertama: ilmu balaghah dapat

para ulamalah yang menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Mereka biasanya datang berkunjung ke suatu daerah dengan

mengantarkan seseorang kepada pengetahuan kemu’jizatan al-Quran terutama kemu’jizatan bahasa al-quran. Kedua ilmu balaghah adalah alat yang dapat

tujuan berdagang sambil mendakwahkan ajaran Islam, kemudian memilih untuk menetap dan berkeluarga dengan masyarakat lokal. Berdasarkan informasi-

membantu seseorang dalam bergelut dengan diskursus al-Quran, terutama mufassir dalam memahami kandungan isi al-quran dan pesan-pesan yang

informasi awal mengenai perkembangan agama Islam di Pulau Bengkalis dan sekitarnya, diketahui bahwa kawasan ini rupanya banyak dihuni oleh para ulama,

terkandung didalamnya.

baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang mana mereka menuntut ilmu di tempat lain kemudian kembali kampung halamannya. Akan tetapi, kita

Dalil-Dalil Agama Gus Dur Nur Khalik Ridwan “Bagi saya, Gus Dur mewujudkan Islam yang percaya diri, positif, terbuka, ramah. Yang dirintis Gus Dur akan

mengalami kesulitan untuk mengetahui sejarah mengenai eksistensi dan peran mereka selama masa hidup mereka karena keterbatasan literatur mengenai hal

berjalan terus. Nevertheless, Gus, we will miss you. Requiescat in peace.” - Frans Magnis-Suseno, Rohaniawan dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat

tersebut.

Driyarkara. “Gus Dur berhasil membalik prasangka banyak kalangan tentang wajah Islam yang cenderung dipersepsi tidak ramah terhadap isu-isu toleransi dan

Tafsir di Era Revolusi Industri 4.0 Syamsuri 2021-09-08 “Di tengah problem umat yang kian butuh sentuhan al-Qur’an, buku ini hadir sebagai solusi atas

perdamaian.” - Prof. Muddathir Abdel-Rahim, Guru Besar di International Institute of Islamic Thought and Civilization, Malaysia. Sejarah telah mencatat nama

perlbagai persoalan umat.” Dr. Hasani Ahmad Said, M.A. (Dosen Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur

Gus Dur dengan tinta emas, sebagai sosok pemimpin yang egaliter sekaligus pemikir Islam yang cemerlang. Konsistensi Gus Dur menunjukkan wajah Islam

Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Elhasani) Al-Qur`an merupakan rambu-rambu yang mengatur keharmonisan jalannya kehidupan. Tanpa rambu, tanpa

Wasathiyah di Nusantara berbuah positif. Maka, tidak heran apabila setiap percik pemikiran Gus Dur dianggap sebagai warisan berharga yang layak dipelajari

batas, manusia akan melampaui batas. Tak akan pernah ada toleransi, tak akan tercipta sebuah kedamaian, jika sesorang mengabaikan petunjuk-petunjuk al-

dan dijadikan pegangan. Gus Dur sering mengutip beberapa ayat al-Qur'an, hadits, hikmah, dan beberapa kaidah dalam rangka elaborasi Islam Wasthiyah.

Qur`an. Muatan ajaran Al-Qur`an didesain secara langsung oleh Tuhan agar turut hadir menjawab tantangan zaman, khususnya di era revolusi industri 4.0, era

Menariknya, Gus Dur selalu memberikan penjelasan secara logis dan mendalam atas kutipan dalil yang dipakainya, meski tak jarang tanpa menyebut sumber

ketika siapa pun dengan mudah mengakses informasi serta beragam referensi seputar ajaran-ajaran agama termasuk dalil-dalil al-Qur’an hanya melalui

rujukannya. Nah, dalam buku ini, Anda akan menemukan penjelasan komprehensif tentang sumber rujukan dalil yang dipakai Gus Dur tersebut. Lebih dari itu,

internet. Buku ini dipersembahkan untuk generasi terkini agar senantiasa menjadikan kalam ilahi sebagai inspirasi dan sumber referensi. Di dalamnya tersaji

penulis juga menerangkan kontekstualisasi dari setiap pemikiran Gus Dur, sehingga pembaca tidak perlu lagi khawatir akan terjebak dalam kesalahpahaman

bebarapa tema-tema al-Qur`an, dari yang aktual hingga yang jarang diperbincangkan. Tidak hanya itu, salah satu kelebihan buku ini di dalam pembahasannya

memahami pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Selamat membaca!

dilengkapi dengan komentar ulama tafsir, baik klasik maupun kontemporer.
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