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Routledge Handbook of Contemporary Brunei Jun 25 2022 The Routledge Handbook of
Contemporary Brunei presents an overview of significant themes, issues, and challenges
pertinent to Brunei Darussalam in the twenty-first century. Multidisciplinary in coverage, the
contributions cover topics relating to philology, history, religion, language and literature,
geography, international relations, economics, politics and sociocultural traditions. The
Handbook is structured in eight parts: Foundations History Faith and Ethnicity Literature
Language and Education Economics Material Culture Empowerment Chapters focus on the
recent past and contemporary developments in this unique country that has remained a
Malay Muslim sultanate, sustaining its religious and traditional heritage encapsulated in the
national philosophy, Melayu Islam Beraja (MIB, Malay Islamic Monarchy). The MIB
represents the sultanate’s three pillars of social, cultural, political and economic sustainability,

and the contributors discuss this concept in relation to the notion of ‘Malay’ or ‘Malaydom’,
the official religion of the nation-state, Islam and monarchy as the essential system of
government. This Handbook is an invaluable reference work for students of Asian and
Southeast Asian Studies and researchers interested in the smallest Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) state.
Wacana Ruang Dec 19 2021
Biografi Ali bin Abi Thalib Jul 14 2021 Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu adalah khalifah
keempat dari Khulafaurrasyidin, sebuah estafet kepemimpinan yang selau berada dalam
petunjuk dan hidayah. Ali bin Abi Thalib melanjutkan tongkat kepemimpinan para
pendahulunya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, dan Utsman bin Affan
Radhiyallahu Anhum. Kepemimpin yang tegak atas baiat kaum muslimin, yang berjanji setia
dan ridha untuk melanjutkan risalah dakwah yang diemban oleh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib
adalah sepupu Rasulullah sekaligus yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda.
Ia juga dikenal sebagai panglima pemberani yang ahli dalam perang tanding, ahli dalam
bidang fikih, ahli hikmah, sekaligus ahli strategi pemerintahan. Posisinya sebagai kerabat
Rasulullah, membuat sebuah kelompok yang menganggapnya sebagai khalifah yang berhak
menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Bahkan ada yang mengagung-agungkannya
secara ekstrem (ghuluw) sebagaimana dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Namun, Ali
bin Abi Thalib lebih memilih mengikuti kesepakatan kaum muslimin untuk membait Abu
Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ia ridha berada dalam bait
tersebut dan begitu memuliakan sahabat seniornya tersebut. Begitu pula dengan Abu Bakar,

yang juga begitu memuliakannya. Buku ini menceritakan secara menarik dan mendalam
tentang sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari mulai kepribadiannya, kedalaman ilmu
agamanya, kemampuannya dalam mengelola pemerintahan, dan seluk beluk konflik dan
pertentangan yang terjadi pada masa kepemimpinannya, sehinga menimbulkan banyak
kelompok sempalan, seperti Syiah Rafidhah dan Khawarij. Buku ini juga memberikan
bantahan terhadap syubhat-syubhat pemikiran dan keyakinan yang menyimpang dari
kelompok yang bersikap ekstrem dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib. Termasuk
membongkar hadits-hadits dhaif tentang kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah.
PERANG RIAU DALAM TUHFAT AL-NAFIS Sep 16 2021 Tuhfat al-Nafis adalah sebuah
mahakarya berupa penulisan sejarah terhebat yang pernah ada di semenanjung Melayu ini.
Dikarang pada awalnya oleh Raja Ahmad Ibni Raja Haji Fisabilillah dan dilanjutkan oleh
salah seorang pahlawan nasional di bidang bahasa yaitu Raja Ali Haji ibni Raja Ahmad
Engku Haji Tua ibni Raja Haji Fisabilillah. Dari banyak kisah yang tertuang di dalam Tuhfat
al-Nafis salah satu peristiwa yang paling fenomenal adalah Perang Riau (1782-1784).
Perang Riau merupakan sebuah perang yang kemudian memberikan dampak buruk kepada
bangsa penjajah di tanah Riau. Kekalahan yang diderita oleh VOC Belanda di kala itu
menjadi sebuah identitas perlawanan dari Kesultanan Riau-Johor-Pahang yang mampu
menaklukkan bangsa yang ingin menjajah dan menyuburkan kolonialisme di tanah air. Raja
Haji adalah sosok pahlawan yang kemudian memperlihatkan bahwa bangsa ini, bukanlah
bangsa yang dengan mudah untuk dikooptasi dan dikuasai. Karena perjuangan bukan saja
berbicara kalah menang atau hidup dan mati, akan tetapi sebagai lambang marwah, bahwa

bangsa ini akan terus berjuang demi tanah airnya. Buku Perang Riau dalam Tuhfat al-Nafis
merupakan buku yang wajib dibaca oleh kalangan masyarakat luas khususnya masyarakat
Kota Tanjungpinang, karena peristiwa ini dengan jelas ditulis dalam sebuah karya yang
paling monumental, dan merupakan sebuah peristiwa yang kemudian diangkat menjadi Hari
Jadi Kota Tanjungpinang.
Sejarah Peradaban Islam Sep 28 2022 Buku ini, menarasikan perjalanan peradaban
sejarah Islam dari masa ke masa. Tidak hanya dalam konteks timur, akan tetapi barat hingga
asia ditulis dengan begitu apik. Membaca buku ini, membuat pembaca dapat menyimpulkan
bahwa sejarah islam tidak lahir tanpa tujuan Tujuan itulah yang mengantarkan Islam ke masa
kejayaan, walupun pada akhir Islam pun juga mengalami fase kemunduran. Buku ini
diorientasikan untuk memberikan pencerahan soal potret peristiwa terbentuknya sejarah
peradaban Islam. Bukan hanya itu, buku ini pun dapat digunakan dalam upaya membangun
kembali, Islam, seperti masa kejayaan yang dipenuhi dengan pengetahuan.
Bangkit dan Runtuhnya Andalusia Jan 20 2022 Sejarah Andalusia adalah kisah tentang
kegemilangan kaum muslimin yang berhasil menaklukkan wilayah di benua Eropa, yang
kemudian mengisinya dengan tinta emas kejayaan dan keunggulan peradabannya. Ketika
wilayah Andalusia, yang saat ini terletak di Spanyol dan sebagian kecil Portugal berada di
bawah kekuasaan kaum muslimin, jejak-jejak kecemerlangan peradaban mereka menjadi
rujukan bangsa-bangsa Eropa. Banyak ilmuwan dan ulama yang ahli dalam berbagai bidang,
yang kemudian menjadi pionir ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan ilmuwan-ilmuwan
Barat. Andalusia, negeri yang indah dan eksotis, berada di bawah kekuasaan kaum

muslimin, selama kurang lebih 800 tahun atau 8 abad lamanya. Dari tahun 92 H/711 M
hingga tahun 797 H/1492 M. Kekhilafahan Islam dan dinasti-dinasti kaum muslimin berhasil
mengubah wilayah di dataran Eropa itu menjadi simbol kegemilangan peradaban dan
kekuatan kaum muslimin. Para sejarawan yang meneliti negeri Andalusia banyak
menceritakan, bagaimana umat Islam yang bercokol di wilayah itu berhasil memberikan
sumbangsih bagi peradaban dan ilmu pengetahuan ke segala penjuru di Eropa. Jika hari ini
kita mengenal kota-kota indah seperti Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada,
Malaga, Cordova, dan sebagainya yang tersohor di Spanyol sebagai basis klub-klub sepak
bola ternama serta menjadi tujuan wisata dunia, maka ketahuilah bahwa pada masa lalu
kota-kota tersebut dihuni oleh kaum muslimin, dan berada di bawah pemerintahan Islam.
Kota-kota di Andalusia pada masa lalu juga menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan dengan
berbagai perpustakaan yang megah dan ulama-ulama yang terkenal. Masjid-masjid berdiri
megah, simbol-simbol keislaman tersebar di manamana. Begitulah keadaan negeri Andalusia
pada masa lalu, negeri yang sampai hari ini masih lekang dalam ingatan kaum muslimin,
meskipun sejarahnya kini telah berubah. Buku ini adalah rekam jejak sejarah, tentang
bangkit dan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Sangat penting bagi mereka yang ingin
mengetahui bagaimana Islam bisa berkuasa dan berkembang di daratan Eropa. Sayang jika
buku ini Anda lewatkan! - 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.
JEJAK PERADABAN KERAJAAN HINDU JAWA 1042-1527 M Sejarah Kejayaan dan
Keruntuhan Mataram Kuno hingga Majapahit Oct 29 2022 Buku ini membahas jejak-jejak
peradaban kerajaan Hindu di Jawa, durasi 1042 hingga 1527 Masehi, mulai dari Medang,
Kahuripan, Tumapel, Singasari hingga Majapahit. Disajikan sejarah berdirinya, konflik yang
mewarnai, peristiwa penting yang terjadi, peninggalan-peninggalan hingga keruntuhan
Dinasti Hindu di Jawa. Membaca buku ini Anda akan menemukan fakta-fakta bersejarah
tentang peradaban kerajaan Hindu di Tanah Jawa. Judul : JEJAK PERADABAN KERAJAAN
HINDU JAWA 1042-1527 M: Sejarah Kejayaan dan Keruntuhan Mataram Kuno hingga
Majapahit Jumlah halaman : 300 Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN : 978-623-7910-787
Pendidikan Agama Islam: Berbasis General Education Jan 28 2020 Pendidikan Agama
(Islam) merupakan salah satu instrumen penting yang secara resmi digunakan oleh institusi
perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk meng-instal ketauhidan dan akhlaq mulia ke
dalam jiwa-jiwa pembaca. Buku ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga
keseimbangan hidup manusia antara kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
dengan Pengamalan Iman dan Ketaqwaan (IMTAQ) kepada Allah Swt. Buku Pendidikan
Agama Islam ini terdiri atas empat belas bab, yaitu: Bab 1 Manusia dan Alam Semesta; Bab
2 Dinul Islam; Bab 3 Sumber Dalil Hukum Ajaran Islam; Bab 4 Aqidah Islamiyah; Bab 5
Ibadah dalam Islam; Bab 6 Akhlak Islam; Bab 7 Muamalah dalam Islam; Bab 8 Islam dan
Disiplin Ilmu “Sains dan Teknologi dalam Al-Quran; Bab 9 Pakaian, Aurat, dan Pergaulan

dalam Islam; Bab 10 Sejarah Peradaban Islam; Bab 11 Bahaya Proxy War; Bab 12
Radikalisme dan Terorisme menurut Islam; Bab 13 Bahaya Zionisme Israel; dan Bab 14
Revolusi Mental dalam Islam.
The Malayan Connection Oct 17 2021
HORISON PENDIDIKAN ISLAM Mar 30 2020 Sejatinya, naskah buku ini berasal dari
beberapa tulisan yang tersebar di pelbagai jurnal, prosiding seminar dan sejumlah penelitian
yang dilakukan rentang waktu 2012 sampai 2019. Jurnal yang berada di Aceh, Kalimantan
dan Sulawesi Selatan. Jurnal tersebut ada yang terindeks Sinta ada yang belum terindeks,
apalagi indeksasi Sinta baru beberapa tahun diberlakukan untuk jurnal yang berada dibawah
Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Karena ia berasal dari naskah artikel
maka beberapa judul dan subjudul penulis ubah dan sesuaikan dengan penulisan buku serta
penambahan beberapa data.
Aku bisa nulis cerpen Jun 13 2021
Kota Sejuta Kisah Sep 04 2020 Bangunan Piramida, Sungai Nil, Nabi Yusuf, Nabi Musa,
Raja Fir'aun, Qarun, Apa yang kira-kira terlintas di pikiran Anda ketika mendengar nama
Mesir? Bangunan Piramida, Sungai Nil, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Raja Fir'aun, Qarun, atau
Universitas Al-Azhar? Ya, Mesir adalah salah satu titik di muka bumi ini yang memuat ribuan
kisah bersejarah. Sejarah agama-agama besar dan peristiwa penting dalam sejarah manusia
berlangsung di negeri para nabi ini. Begitu pentingnya tempat ini, Al-Qur’an pun beberapa
kali mengabadikan namanya. Namun Mesir bukan hanya kaya sejarah. Kairo sebagai ibu
kota negara adalah salah satu kota metropolitan tersibuk di Timur Tengah. Kairo juga

memiliki keindahan yang menakjubkan hingga disebut sebagai mahkota dari Timur Tengah.
Selain itu, di Mesir juga berdiri sebuah universitas Islam tertua di dunia, Universitas Al-Azhar.
Sebagai jantung pembelajaran agama di dunia Islam, sejumlah nama besar lahir dari
lembaga yang dianggap paling otoriti di dunia Islam. Sebut saja Ibnu Hajar Al-Atsqalani (ahli
hadis terkemuka), Jalaluddin As-Suyuthi (ulama multidisiplin), Muhammad Abduh (pembaru
abad ke-19), Taqiyuddin An-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir), Ahmad Yasin (pendiri Hammas),
Yusuf Al-Qaradhawi (mujtahid abad ke-21), hingga Nik Abdul Aziz Nik Mat (pemimpin
spiritual Partai Islam se-Malaysia), dan Muhammad Quraish Shihab (ahli tafsir terkemuka di
Indonesia). Di banyak negara, alumni Al-Azhar juga memegang peran dan posisi penting
dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan Islam. Tidak heran jika banyak orang yang
bermimpi menapakkan kaki di negeri para nabi ini. Namun jika kesempatan itu belum datang
kepada Anda, tak usahlah berkecil hati. Buku ini hadir sebagai pengganti. Ditulis oleh
seorang alumni Universitas Al-Azhar, yang menghadirkan potret Mesir yang unik dan
memesona. Dibalut dengan kisah nyata perjalanan penulisnya menapaki tangga menuju
Universitas Al-Azhar yang diimpikan ribuan orang. Membaca buku ini serasa membaca novel
perjalanan yang sarat hikmah dan perjuangan. Selamat menelusuri Kota Sejuta Kisah, dan
selamat membaca!
Harun ar-Rasyid Dec 07 2020 Siapakah Harun ar-Rasyid? Bagi para pengkaji ilmu sejarah
dan peradaban Islam, nama ini tentu sudah tidak asing lagi. Pasalnya, di bawah
kepemimpinannya sebagai khalifah, peradaban Arab-Islam mencapai puncak kejayaannya di
belahan bumi Timur. Saat itu, di belahan bumi Barat, peradaban Romawi jatuh ke ambang

kehancuran. Ketika Harun ar-Rasyid berkuasa, wilayah Islam terbentang dari Samudra
Atlantik hingga China, dan kekhalifahan Islam adalah kekuatan terkuat dan terbesar.
Meskipun Islam menyebar, terutama melalui perang, umat Islam mencapai prestasi budaya
yang luar biasa. Konon, sampai abad-abad berikutnya, peradaban Arab-Islam memberikan
pengaruh yang luar biasa di Barat, khususnya dalam astronomi, geometri, aljabar,
kedokteran, kimia, dan ilmu-ilmu lainnya. Buku menawan ini secara komprehensif
menceritakan sejarah hidup Harun ar-Rasyid, khalifah kelima Dinasti Abbasiyah.
Kepemimpinan, prestasi, dan kisah inspiratif khalifah dari Negeri Seribu Satu Malam ini juga
dideskripsikan dengan apik dalam buku ini. Sebuah buku referensi sejarah yang tentunya
sangat penting. Selamat membaca!
Hang Tuah di Lautan Ceritera Sep 23 2019 Dalam sastera Melayu, tiada sebuah hikayat pun
yang cuba atau berjaya melukis jiwa bangsa Melayu secara menyeluruh seperti Hikayat
Hang Tuah. Jiwa ini terbelah, terseksa dan dirundung perbalahan yang tidak pernah selesai.
Nilai-nilai dipertentangkan – di antara kesetiaan tanpa soalan dan perlawanan yang ingin
menyatakan bantahan terhadap raja yang zalim.
Sastra Novel Dokter Gigi Warisan Budaya Akreditasi Puskesmas Nusantara Feb 21 2022
Pierre Fauchard ( 1678 – 1761 ) adalah Bapak Kedokteran Gigi Dunia Modern versi Barat,
sedangkan Ferizal merupakan “Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia.. Kedua
nama ini merupakan dwi tunggal dan dua ikon yang tidak terpisahkan. Video-video nya dapat
di tonton di You Tube secara internasional dan mendunia. Ferizal merupakan ‘Sang Pelopor
Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia’, karya-karya Beliau beraliran Romantisme Aktif, juga

beraliran Filsafat Intuisionisme. Beliau telah menerbitkan 14 novel yang mempesona tentang
Dokter Gigi.. Total ada 18 buku sastra yang telah di terbitkan Ferizal terkait profesi Dokter
Gigi. Sejarah inovasi tercipta pada Era Akreditasi Puskesmas… Kepala Puskesmas Muara
Satu Kota Lhokseumawe resmikan inovasi “Sagoe Tin – Tes Peseunang” bersama Ferizal
Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia…
Jihad Keilmuan dan Kebangsaan Pesantren Nov 25 2019 Pesantren adalah khazanah
unik milik bangsa Indonesia. Dari rahim pesantren, lahir pemikir dan penggerak kemajuan
bangsa, seperti Hadhratusyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, KH. A. Wahab Hasbullah, KH. A.
Wahid Hasyim, KH. MA. Sahal Mahfudh, KH. Maimoen Zubair, KH. A. Mustofa Bisri, KH.
Afifuddin Muhajir, KH. Bahauddin Nursalim, atau KH. Ulil Abshar-Abdalla. Pesantren mampu
melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa karena di dalam pesantren, terdapat dua jihad besar,
yakni jihad keilmuan dan jihad kebangsaan. Jihad keilmuan yang dilakukan dengan mendidik
dan mengajari para santri berbagai macam ilmu. Jihad kebangsaan dilakukan oleh pesantren
dengan aktif mendidik, membela, dan memberdayakan masyarakat. Jihad keilmuan dan
kebangsaan merupakan legacy pesantren yang mesti terus diperjuangkan oleh generasi
penerus karena merupakan visi dan platform utamanya, supaya eksistensi pesantren
senantiasa memberikan kemanfaatan besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara dalam segala aspek kehidupan. Pendekatan Islam ala pesantren, yakni Islam
wasathi, memperoleh apresiasi dari para ulama di dunia Islam. Bahkan, Grand Syaikh AlAzhar, Ahmad Muhammad ath-Thoyyib, berharap agar dunia mengadopsi pendekatan Islam
model pesantren. Dalam konteks demikianlah buku ini hadir untuk menjelaskan dan

memberikan kerangka serta model dari dua jihad pesantren tersebut.
Renaisans Islam Aug 03 2020 Renaisans Islam bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran
yang sangat berharga. Terlebih lagi, salah satu agama terbesar dunia itu kini tengah
dirongrong oleh para pengadu domba (entah itu oleh sebagian masyarakat Barat atau
orientalis) yang berusaha untuk membenamkan Islam ke dalam lumpur kehancuran. Fitnah
yang mempersoalkan bahwa Islam adalah agama kekerasan— kebrutalan yang seolah
mendapat legitimasi dari dalil—terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga di dunia
internasional, Islam diklaim sebagai agama yang tidak manusiawi, tidak layak ada di dunia.
Ada banyak hal yang didapatkan ketika membaca sejarah Islam. Pelajaran begitu banyak
ketika sejarah diungkap dan dipelajari untuk media koreksi diri dan inspirasi merajut
kehidupan di masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, sejarah yang mengisahkan
renaisans Islam setidaknya mengungkap manfaat bahwa seManga, Manhua & Manhwat
kemajuan telah lama ada di dalam diri umat Islam pada masa lalu.
Fikih Kalam: Konstruksi Nalar Holistik May 12 2021 Perkembangan ilmu pengetahuan
yang mencari bentuknya sendiri karena dalam mencari pijakannya maka pola tertentu. Pola
tersebut bisanya dilandasi oleh spirit yang lahir pada masa itu. Nostalgia spirit lahir masa
emas perkembangan ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam dilandasi oleh beberapa
hal, yakni; adanya inisiasi dari penguasa untuk menegembang ilmu pengetahuan dengan
memberi ruang seluas-luasnya akses penegmanagan nya. Setelah itu rasioanliats yang
dibangun didsarkan oleh semangat untuk mempertahankan nilai-nilai tauhid di dalam Islam,
eksplorasi ilmu pengetahuan didasarkan oleh sintesa antara Islam dan perekmabnagan

masayrakat. Dewasa ini pengembangan ilmu pengetahuan lebih banyak didsarkan oleh
kepentingan bisnis semata sehingga terkadang ada semacam gap yang timbul antara nilai
idealisme dengan pragmatisme. Dengan kasat mata dapat dilihat bagaimana energi
pengemnbangan ilmu pengetahuan didasarkan oleh permintaan market maka kajian
keilmuan yang holistik semakin diacuhkan. Karena itu kajian dalam buku Fikih Kalam ini
berusaha membawa semangat akademisi Muslim yang sudah dimulai sejak zaman klasik
untuk menyanding pengenalan kepada Allah sebagai tujuan utama. Spirit ini penting karena
akan menentukan hasil yang hendak dicapai sehingga pencarian terhadap keselarasan
terhadap Al-Qur’an sangat mutak diperlukan.
Imamah Dan Khilafah Jul 02 2020
DEMAK BINTORO Kerajaan Islam Pertama di Jawa dari Kejayaan hingga Keruntuhan Jan
08 2021 Buku ini menelusuri sejarah Kesultanan Demak mulai dari berdirinya hingga
keruntuhannya. Selain itu, membahas dengan detail peran penting Kesultanan Demak dalam
penyebaran agama Islam. Membaca buku ini, pembaca tidak hanya menemukan dan
memahami fakta-fakta sejarah semata, tetapi juga memperoleh nilai manfaat yang besar atas
pengetahuan dakwah Islam pada masa lalu. Judul : DEMAK BINTORO: Kerajaan Islam
Pertama di Jawa dari Kejayaan hingga Keruntuhan Ukuran : 14 cm x 20.5 cm Jumlah
halaman : 292 ISBN : 978-623-7910-44-2 Tahun : 2020
Kesultanan Melayu Melaka: Warisan, Tradisi dan Persejarahan Oct 25 2019 Buku ini
menghimpunkan makalah-makalah yang menyentuh tentang sejarah Kesultanan Melayu
Melaka. Perbincangannya meliputi isu politik, pemerintahan dan kepimpinan, sifat

masyarakat, kegiatan ekonomi dan perdagangan, hubungan diplomatik mahupun pergolakan
dan peperangan yang pernah dilalui dalam liku-liku sejarah jatuh bangunnya kerajaan
Melaka yang cukup terkenal. Selain itu, makalah-makalah dalam buku ini turut menyentuh
tentang aspek historiografi sejarah Melaka dan tinggalan peradabannya yang diwariskan
hingga ke hari ini. Penyumbang-penyumbang makalah merupakan ahli sejarah, penyelidik,
pakar dan pengkaji yang terkenal dalam bidang masing-masing. Setiap penyumbang cuba
memberikan atau meneroka suatu perspektif baharu tentang beberapa sudut sejarah
Kesultanan Melayu Melaka yang mungkin sudah dibicarakan tetapi perlu ditafsirkan semula,
atau isu-isu yang tidak pernah ditimbulkan atau dibincangkan oleh pengkaji sejarah sebelum
ini. Pandangan mereka disokong oleh hujah-hujah dan penemuan bukti-bukti terbaharu yang
memungkinkan sejarah Melaka dapat diberi suatu tafsiran semula yang lebih mantap dan
segar. Buku ini amat sesuai digunakan sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para pelajar,
pendidik, pengkaji sejarah, ahli politik dan sesiapa sahaja yang berminat mendalami sejarah
tradisi, warisan dan perjuangan bangsa Melayu sejak zaman awal.
Bencana-Bencana Besar Dalam Sejarah Islam Aug 27 2022 Buku asli ini berjudul AnNawazil Al-Kubra fi At-Tarikh Al-Islami (Bencana-bencana Besar dalam Sejarah Islam).
Bencana-bencana yang dimaksud adalah; jatuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol
pada tahun 656 H, jatuhnya Baitul Maqdis di tangan tentara Salib pada tahun 492 H, lalu
jatuhnya Granada di Andalusia dan berakhirnya daulah Islam di negeri itu pada tahun 897
H/1592 M, Terakhir adalah jatuhnya kekhalifahan Utsmani pada tahun 1342 H/1924 M yang
merupakan akhir dari benteng pertahanan Islam. Empat kota bersejarah yang menjadi basis

kekuatan Islam pada masa lalu itulah yang menjadi pembahasan dalam buku ini. Sang
penulis, Dr. Fathi Zaghrut, tak hanya menggambarkan tentang keruntuhan basis-basis
pemerintahan Islam tersebut, tetapi juga memberikan analisa-analisa yang tajam tentang
mengapa kota-kota tersebut mengalami keruntuhan? Karena itu, buku ini tidak mengajak
kaum muslimin untuk meratapi apa yang telah terjadi pada masa lalu, tetapi mengajak kita
semua untuk belajar, melakukan introspeksi, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak
melakukan kesalahan di masa lalu. Mengambil hikmah yang terserak dari peristiwa masa
lalu, inilah yang menjadi poin terpenting dalam buku ini.
Dinamika Sejarah Timur Tengah : Kejayaan, Kontroversi dan Keruntuhan Jul 26 2022
Legenda 4 Umara Besar Feb 27 2020 """Tidak diragukan lagi, kepemimpinan terbaik dalam
sejarah umat Islam adalah Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan empat Khulafaur
Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu,
dalam rentang empat belas abad lebih, dengan wilayah meliputi tiga benua dan sejumlah
dinasti, para pemimpin Islam muncul silih berganti. Perdebatan tentang politik Islam tidaklah
absah tanpa pembahasan sepak terjang para umara besar. Buku ini mengupas perjalanan
umara tersebut dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mengapa Muawiyah, alManshur, Shalahuddin, dan Abdul Hamid II? Pemilihan biografi mereka mewakili empat
dinasti besar Islam yang pernah ada, di mana tiga di antaranya bergelar khalifah: Umayah,
Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Selain itu ketiganya juga meliputi pusat pemerintahan dengan
tiga kawasan berbeda: Damaskus, Baghdad, dan Istanbul. Jika Abdul Hamid II adalah
khalifah terakhir Utsmaniah (setelahnya hanya jabatan simbolis), maka Muawiyah dan al-

Manshur adalah pendiri sesungguhnya dari Dinasti Umayah dan Abbasiyah. Khusus tentang
Shalahuddin, pahlawan Perang Salib ini mewakili Dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Mesir,
dan ia pula yang menjadi pendirinya. Kehebatannya dalam perang menjadikannya sangat
populer dalam tinta sejarah lintas generasi. Bagaimana sepak terjang keempat umara
legendaris ini dalam menjalankan pemerintahannya? Bagaimana mereka mengatasi konflik
dan makar terhadap mereka? Seteguh dan sekuat pula apa mereka menghadapinya? Buku
ini membahas ragam sepak terjang seorang pemimpin yang sesungguhnya, untuk dijadikan
teladan. Maka tentu saja, selain layak menjadi buku wajib bagi mereka yang punya mimpi
besar sebagai pemimpin, tapi juga bagi setiap kita. Karena sebagaimana sabda Nabi,
bukankah setiap kita adalah pemimpin? Dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawabannya? Penulisan buku ini juga mencantumkan ensiklopedi wilyah dan
dinasti, begitu pula data-data dan tahun peristiwa dari keempat tokoh umara tersebut."""
Sejarah Pendidikan Islam Mar 22 2022 Sejarah pendidikan Islam merupakan cabang ilmu
pengetahuan yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam,
baik dari segi konsep, ide, maupun lembaga penyelenggaranya. Berfokus pada kajian
sejarah, objek dalam studi ini sama seperti kajian sejarah lainnya, yakni terdapat ruang dan
waktu yang merupakan bagian penting dari penelitian sejarah. Pendidikan Islam berperan
sebagai objek yang diteliti dengan bertumpu pada runtutan peristiwa atau kejadian yang
ditulis menjadi suatu rangkaian kisah berdasarkan periode tertentu. Berbeda dengan buku
sejenis, Sejarah Pendidikan Islam mengkaji sejarah pasang surutnya pendidikan Islam
berdasarkan perkembangan Islam itu sendiri. Tidak hanya melihat perkembangan pendidikan

Islam di dunia, namun di dalamnya juga dipaparkan secara komprehensif mengenai kondisi
pendidikan Islam di Indonesia sejak masa kerajaan Islam, kolonial hingga reformasi. Selain
itu, buku ini semakin kaya dengan adanya pengetahuan tambahan berupa informasi
mengenai profil lembaga perguruan tinggi Islam tertua di dunia dan Indonesia, serta lembaga
pendidikan pondok pesantren tertua di Jawa. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
7 Formula Individu Cemerlang Feb 09 2021 - Apakah yang dimaksudkan dengan
kecemerlangan daripada perspektif Islam? - Apakah formula yang berjaya melahirkan
individu-individu hebat dalam ketamadunan Islam? - Adakah benar takwa dapat memacu
kecemerlangan? Bagaimana ia dapat dilakukan? - A
Muslim 4.0 Apr 11 2021 Perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh besar dalam
diri kaum muda muslim Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tren hijrah dan halal, ngaji digital,
fashion muslimah, musik positif, dan muslim traveller. Beberapa tren ini mengubah cara
hidup kaum muda muslim menjadi lebih modern. Namun, tantangan keterbukaan akses,
kebebasan berekspresi, penyalahgunaan internet, dan berkurangnya empati juga mewarnai
kehidupan kaum muda zaman now. Kemunculan berbagai bentuk pengajian online yang
dipadati jemaah muda adalah bagian dari upaya untuk menyeimbangkan antara
perkembangan teknologi dengan keinginan untuk tetap menjadi muslim di zaman yang terus
berubah ini. Buku Muslim 4.0 tidak hanya menjelaskan fenomena kaum muda perkotaan
dalam beragama di tengah arus derasnya informasi, tapi juga memberikan arahan
bagaimana menjadi muslim zaman now yang cerdas, cinta damai, anti-hoax, dan no baper

dengan gaya bahasa yang ringan dan mencerahkan. Sangat baik untuk dikonsumsi bagi
semua orang yang tertarik untuk melihat perkembangan muslim zaman now, khususnya di
Indonesia sebagai bagian dari perkembangan umat Islam dan umat manusia secara global.
Selamat membaca!
BENGKALIS: NEGERI JELAPANG PADI Jun 01 2020 Beragam peristiwa sejak lima abad
lampau telah memenuhi catatan- catatan dalam sebuah buku harian yang bernama:
Bengkalis. Sayang tak semuanya dapat terbaca, kabur tertutup tirai waktu yang tak pernah
menunggu atau terserak di setiap ceruk bumi yang entah dimana. Buku sederhana yang
diberi judul Bengkalis: Negeri Jelapang Padi mencoba untuk menghimpun dan mengemas
ulang puing-puing kenangan sejarah rantau ini, ditata dan disusun menjadi sebuah wajah
yang mungkin mirip atau tidak sama sekali dengan Bengkalis dalam wajah yang sebenarnya.
Jauh dari sempurna dan mungkin juga tidak Lintasan Sejarah Bengkalis 1400-1970
mendekatinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Biografi Abu Bakar ash-Shiddiq Aug 15 2021 Penulisan sejarah kehidupan Abu Bakar
telah banyak dilakukan oleh pakar sejarah terdahulu. Tetapi ada suatu perbedaan antara
karya mereka dengan karya Muhammad Husain Haikal. Penulisan para sejarawan terdahulu
biasanya memfokuskan penceritaan peristiwa an sich dengan berpegang pada sumbersumber yang valid; namun Husain Haikal di samping menggunakan metode observasi
referensi, juga memberi nuansa sehingga terasa hidup dan aktual. Peran Abu Bakar dalam
satu fragmen sejarah sangatlah menentukan. Sebab saat-saat itulah sejarah memasuki
masa transisi dari kepemimpinan seorang rasul ke tangan manusia biasa. Disinilah letak

spesifikasi Abu Bakar yang tak bisa disamai oleh pemeran sejarah lainnya. Dengan ciri
khasnya yang cerdas dan berkepribadian lembut, Abu Bakar menjadi "aktor" paling tepat
menghadapi periode kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah. Periode ini sungguh
sangat sulit dan rumit. Tetapi tampaknya isyarat "pengkaderan" dirinya sebagai Khalîfaturrasûlillâh telah dipersiapkan oleh zaman sejak awal. Peran-perannya sebagai imam shalat
menggantikan tugas Rasulullah, penyerta hijrah Nabi dan pendamping setia sepak terjang
Rasulullah, merupakan "ayat-ayat" akan perannya sebagai Khalîfatur-rasûlillâh. Ebook ini
amat bermanfat untuk studi, pustaka, dan bahan kajian. Semoga menambah pemantapan
khazanah pengetahuan kita.
Iman yang Menyejarah May 24 2022 Saat ini, terdapat dua sikap yang ditampilkan
masyarakat dalam memperlakukan agama, yang kedua-duanya justru membahayakan bagi
agama itu sendiri. Sebagian menganggap agama tidak lagi relevan dengan rasionalitas
zaman—karena apa yang ditawarkan agama sudah dapat dipenuhi oleh sains, kapitalisme,
dan otoritas politik. Sebaliknya, sebagian yang lain menjalankan agama dengan fanatisme
berlebihan hingga agama menjelma menjadi doktrin yang dibarengi sikap kaku terhadap
berbagai perubahan dunia, keras terhadap kehadiran (paham) orang lain, dan cenderung
tertutup. Buku ini, yang oleh penulis disebut sebagai bagian dari pengalaman
keberagamaan/keberislaman seorang rakyat Indonesia, menjelaskan pentingnya agama
sebagai jalan manusia yang secara fitrah ingin mencari Kebenaran Tertinggi. Buku ini juga
menawarkan cara beragama secara benar dan terbuka terhadap kemajuan manusia yang
terus berkembang. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Inpirasi, Religi, Motivasi, Referensi,

Islam, Remaja, Dewasa, Indonesia]
Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia Dec 27 2019 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-KautsarRuntuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Jun 20 2019 Buku ini memaparkan tentang proses
runtuhnya kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Setelah Hampir 200
tahun berdiri megah sebagai kerajaan Hindu tertua di tanah Jawa, Majapahit akhirnya hancur
terkubur dalam puing-puing sejarah. Keruntuhanya terpicu oleh pergolakan sosial-politik yang
tak terpisahkan dari peran Wali songo dalam persebaran Islam di Nusantara. Perebutan
kuasa dan pertarungan ekonomi turut pula mewarnai episode terpenting dari sejarah

Indonesia Pramodern ini.
Sastrawan Angkatan Pujangga Lama Apr 23 2022 Dalam eBOOK ini kamu bisa menemukan
berbagai macam karya sastra yang pernah dihasilkan pada masa sebelum abad ke-20,
beserta dengan penjelasan dan resensi ceritanya. Buku ini dibuat supaya kamu dapat
mengenal lebih dalam mengenai berbagai macam karya sastra yang pernah dihasilkan oleh
sastrawa-sastrawan Indonesia. Dengan mengenal karya sastra itu tentunya dapat
menambah pengetahuan kamu. Penasaran? Yuk kita baca buku ini. Boleh juga dengan
mengajak orang tua atau kawanmu membaca bersama. Selamat Membaca! LOGIKA
GALILEO
Bunga Rampai Zakat dan Wakaf Apr 30 2020 Zakat merupakan salah satu rukun Islam
yang mana bisa disebut juga dengan ibadah wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim
dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang
berhak menerimanya menurut yang ditentukan Islam. Sedangkan wakaf sendiri merupakan
penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah untuk kepentingan mubah
yang bermanfaat, kepada masyarakat secara umum dan kepada penerima wakaf secara
khusus. Buku ini akan mengupas kumpulan makalah mengenai Zakat dan Wakaf yang ditulis
oleh Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2018. Bermula dari sebuah tugas
Ujian Tengah Semester mata kuliah Perencanaan, Evaluasi Program Penyuluhan yang
diampu oleh Bapak Dr. Moh. Taufik Hidayatullah M.Si
Kudeta Mekkah Mar 10 2021 Pada 20 November 1979, sebuah peristiwa besar terjadi di

Kota Suci Mekkah. Sekelompok orang bersenjata pimpinan Juhaiman al-Utaibi, seorang
Islamis radikal, menguasai Masjid al-Haram. Mereka memprotes kebobrokan Pemerintah
Arab Saudi dan aliansinya dengan Barat. Gejolak politik di tanah suci meledak. Lalu, baku
tembak antara pengikut Juhaiman dengan tentara Arab Saudi pun tak terelakkan. Mulanya,
tentara Saudi dibuat keteteran oleh perlawanan Juhaiman dan pengikutnya. Tetapi akhirnya,
dengan bantuan beberapa pimpinan militer Prancis, tentara Saudi berhasil melumpuhkan
"pemberontakan" kelompok Islam radikal tersebut. Sebagai hukumannya, Juhaiman dan
pengikutnya yang tertangkap hidup-hidup kemudian dipenggal kepalanya--eksekusi penggal
kepala ini dilaksanakan di beberapa kota di Saudi sebagai peringatan bagi siapa pun yang
berusaha makar terhadap pemerintah. Merujuk fatwa para ulama berpengaruh, Pemerintah
Saudi mendakwa mereka melakukan tindakan sesat: mendeklarasikan munculnya Imam
Mahdi--yang tewas dalam pertempuran itu--sebagai penyelamat dunia; serta menguasai dan
menjadikan Masjid al-Haram, tempat tersuci umat Muslim, sebagai medan pertempuran dan
kekerasan, yang sangat jelas dilarang oleh agama. Peristiwa itu menjadi bagian penting dari
sejarah modern Kota Mekkah. Meski demikian, kebanyakan orang, terutama kaum Muslim,
tak paham apa yang sejatinya terjadi saat itu. Maklum, ketika peristiwa itu berlangsung,
Pemerintah Saudi melarang keras media massa meliput dan memberitakannya. Tak hanya
itu, jaringan telepon, telegram, dan surat-menyurat pun diputus. Alhasil, tak ada celah bagi
siapa pun untuk dapat mengakses peristiwa itu dari luar tempat kejadian. Pada tahun 2006,
dua puluh tahun kemudian, Yaroslav Trofimov berusaha menyusun kembali serpihan sejarah
atas kejadian itu. Untuk menyibak detail peristiwa yang tak terkuak khalayak itu, Trofimov

memburu sumber-sumber penting dan tepercaya, antara lain: pelaku ‘gerakan 1979’ yang
masih hidup; Paul Barril, kepala misi pasukan Prancis saat itu; tentara Arab Saudi;
Perpustakaan British, satu-satunya tempat di Eropa yang menyimpan pelbagai surat kabar
Saudi tahun 1979; arsip Pemerintah AS dan Inggris yang berisi laporan rahasia dari para
diplomat dan mata-mata; serta CIA dan British Foreign Office. Para pengamat politik dan
sejarawan menganggap kejadian itu sebagai insiden lokal semata dan karena itu tak
bersangkut-paut dengan peristiwa internasional yang belakangan merebak: terorisme. Tetapi
penulis buku ini, Yaroslav Trofimov, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, peristiwa itu
merupakan akar sejarah gerakan terorisme global, terutama yang dimotori al-Qaeda. Siapa
dan di mana Osama Bin Laden kala itu, sehingga petinggi al-Qaeda ini dihubung-kaitkan
dengan peristiwa tersebut? Padahal ketika peristiwa itu terjadi, keluarga besar Bin Laden
termasuk dalam barisan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mendukung penumpasan
gerakan 1979.
Khairuddin Barbarossa Jul 22 2019 Siapa yang tak kenal dengan Khairuddin Barbarossa?
Namanya begitu dikenal dalam sejarah maritim kaum Muslimin. Panglima begitu berjuluk Si
Janggut Merah itu, bersama saudaranya Aruj (Barbarossa brother), dikenal tangguh dan
piawai dalam berjihad di lautan. Namun, sejarah versi Barat membelokkan sosok laksamana
Turki Utsmani (Ottoman) ini sebagai bajak laut yang kejam dan bengis. Selain Barbarossa,
tercatat juga nama Ahmad Muhyiddin Ar-Reis atau biasa ditulis dalam berbagai literature
Barat dengan sebutan Piri Reis. Sosok pelaut muslim ini dikenal sebagai navigator ulung dan
pembuat peta lautan yang sangat terkemuka, lengkap, dan pertama di dunia. Peta yang

dibuatnya menjadi rujukan para pelaut-pelaut Eropa. Masih banyak lagi tokoh-tokoh pejuang
muslim yang sangat terkenal dalam jihad di wiliayah maritim ini. Mereka tak ahli strategi
dalam bertempur, tapi juga memahami peta dan ilmu kelautan sebagai sarana untuk
membebaskan negeri-negeri yang menjadi tujuan dakwahnya. Ini membuktikan, bahwa zona
maritim juga menjadi perhatian kaum muslimin sejak dulu kala. Buku yang ada di tangan
Anda, adalah paparan fakta yang menarik tentang ketangguhan para laksamana atau
panglima laut kaum muslimin dalam menghadapi pertempuran-pertempuran di lautan. Dalam
buku ini juga diungkap tentang sejarah perjuangan umat Islam di zona maritim dan kekuatankekuatan armada laut pada masa Daulah Abbasiyah, daulah Umawiyah, Daulah Mamlukiyah
(Mamalik Bahriyah), dan Daulah Utsamniyah. Karenanya, buku ini sangat penting untuk
Anda miliki!
Taman-Taman Kehidupan Oct 05 2020 Ketika saya membaca ulang buku ini sebelum
diterbitkan, saya berangkat dari dunia keseharian yang betul-betul nyata dan saya nikmati.
Konsekuensinya adalah bahwa dalam pembacaan itu saya berhadapan dengan diri saya
yang lain. Maka, menjadi sesuatu yang logis ketika saya merasa terasing berhadapan
dengan tulisan-tulisan saya sendiri. Apalagi di antara tulisan-tulisan itu ada yang menyembul
dari pangkreas sejarah pemikiran saya yang agak jauh ke belakang. Yaitu, dari sejak tahun
1993 ketika belum setahun saya menginjakkan kaki di Yogyakarta yang pada waktu itu
sudah dikenal sebagai kota budaya yang senantiasa melahirkan para intelektual, para
budayawan, para seniman, para penyair dan lain sebagainya. Ada banyak cakrawala
pemikiran yang sudah saya dedahkan di dalam buku ini. Tentang puisi, tentang cerpen,

tentang novel, tentang bahasa, tentang hermeneutika, tentang karikatur, tentang shalat,
tentang puasa, tentang haji, tentang seruling, tentang cinta, tentang kerinduan, dan lain
sebagainya, sebagainya. Semua tulisan itu memiliki potensi dan energi masing-masing untuk
menggugah para pembacanya, termasuk juga saya sendiri. Juga untuk membukakan
berbagai macam pintu ke cakrawala keinsafan, pertaubatan, dan ilmu pengetahuan Tuhan
yang tidak terhingga.
MUZAKARAH PEMIKIRAN ULAMA ACEH Nov 06 2020 Buku yang berawal dari hasil
Muzakarah ulama se-Aceh bertujuan memberikan pemahaman luas kepada masyarakat
Aceh khususnya, dan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, terutama masalah
furu’iyah ijtihadiyah seperti; masalah azan dua kali ketika salat Jum’at, khatib Jum’at
memegang tongkat dan khutbah Jum’at muwalat. Pemahaman mendalam dan terbuka
terhadap perbedaan pendapat para ulama mazhab perlu dikembangkan di tengah
masyarakat, guna menghindari sikap pemaksaan kehendak, sikap saling memfitnah, saling
menuduh tanpa dasar (dalil), serta klaim kebenaran suatu kelompok terhadap kelompok lain
yang berbeda pandangan fiqh dan praktik ibadah. Dengan demikian akan tercipta kedamaian
dan kesejukan dalam aktivitas ibadah di Aceh, berupa munculnya sikap saling menghormati,
saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan beragama.
Rehat, Dengarkan Suara Hatimu Aug 23 2019 Rehat, Dengarkan Suara Hatimu PENULIS:
Alimin Samawa ISBN: 978-602-443-930-9 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21
cm Tebal : 256 halaman Sinopsis: Hidup ini sejatinya hanya kumpulan-kumpulan waktu. Jika
saat ini tengah berada di waktu pagi, maka bersiap menyambut siang, lalu saling berkelindan

dengan sore kemudian berwujud malam. Dalam rentang waktu-waktu itu, ada waktu yang
Indah untuk menunggu. Yaitu menunggu bercengkrama dengan Rabb, Pencipta Alam : Allah
Subhanahu wa ta’ala. Adalah kumpulan waktu-waktu sholat, waktu jiwa-jiwa Rehat dengan
pemilik Rahmat. Jika tadi telah berlalu waktu Subuh, maka sekarang kita tengah menunggu
datangnya dzuhur. Setelahnya di tengah hiruk pikuk bekerja kita tengah menungga
datangnya ashar, kemudian Maghrib lalu disusul Shalat Isya’. Sempurna lima waktu seharisemalam digelar. Rehat, Dengarkan Suara Hatimu adalah kumpulan Tulisan penulis di
Majalah Suara Hati. Sayang untuk tidak disebarkan untuk memberikan sekadar energi jiwa
untuk Hidup dengan kumpulan waktu-waktu, dan tak ingin melewatinya hanya sehari atau
semalam, sebulan atau setahun. Manusia punya idiom “Aku ingin hidup seratus tahun lagi”
Rasanya tidak ada manusia yang benar-benar kehilangan momen waktunya. Jatah hidup
amatlah terbatas, maka tengoklah salah satu tulisan yang berjudul Jangan menunda Amal,
karena kita pasti mati, adalah bisikian hati untuk awas dengan segala kemungkinan yang
akan terus terjadi. Maka saat momen indah untuk melipat gandakan kebaikan itu singgah,
harus terus memupuk semangat membersamainya. Ambillah jenak-jenak Ramadhan Karim.
Semangati diri untuk giat mengambil manfaat, dari bangun malamnya, paginya, berbaginya,
hingga memupuk cinta menghasilkan keberkahan. Di tengah kebisingan hiruk pikuk bekerja.
Setelah mengambil semangat dalam rehat menuju Allah ‘azza wajalla. Jangan lupa pulang
untuk kembali ke tengah keluarga, membangun basis sosial. Dengarkan cerita, Merekam
jejak kasih sayang pada buah hati, dan keluarga tercinta. Mengajaknya lebih bijak
menelusuri episode-episode hidup. Mengajarkannya terus membaca tanda-tanda alam,

membaca ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah-Nya. Untuk lebih bijak, lebih tangguh dan arif
meniti jalan kehidupan yang ia hanya persinggahan semata. Berharap menatap wajah-Nya.
Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Islam Yang Produktif Nov 18 2021 Islam terbukti mampu memayungi semua lini kehidupan
manusia, dari persoalan keagamaan, keumatan, hingga kebangsaan. Islam menekankan
pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehingga segala hal
yang dilakukan atas nama Islam semestinya tidak menyeleweng dari nilai-nilai kemanusiaan.
Bahkan, agama ini begitu cepat tumbuh dan berkembang karena kelembutan ajarannya.
Hubungan antarmanusia menjadi perhatian yang tak kalah besar dari hubungan manusia
dengan Sang Pencipta. Hal ini meniscayakan agar umat Islam juga memerhatikan hubungan
dengan pemeluk agama lain. Islam tak pernah membeda-bedakan suku, ras, etnis, dan
warna kulit umatnya. Sebab, pluralitas tersebut merupakan sunnatullah. Keadaan seperti itu
sangat tampak ketika kita melihat kenyataan di Indonesia. Buku ini menyajikan pembahasanpembahasan seputar peran Islam dalam menjaga keutuhan umat dan bangsa. Terdapat juga
pembahasan mengenai kebangsaan dan persatuan yang menekankan pentingnya menjaga
kerukunan dan persatuan antarumat beragama. Peran Islam dalam pendidikan,
pembangunan, kebudayaan, dan peradaban juga tak lewat dalam pembahasan, serta
pembahasan lainnya yang erat kaitannya dengan kehidupan beragama dan berbangsa.
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