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2017-04-05 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Khazanah Tafsir Indonesia ; Dari Hermeneutika hingga Ideologi Islah Gusmian
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2013 Buku yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk meng¬ungkap khazanah
tafsir Al-Qur’an Indonesia dengan pendekatan hermeneutik dan analisis wacana
kritis. Kontribusinya yang terpenting terletak bukan hanya pada banyaknya
literatur tafsir yang dikaji, melainkan yang lebih utama adalah pada wilayah
metodologisnya, pemetaan paradigmanya, hingga aspek ideologi di balik
penyusunan suatu karya tafsir, dan sekaligus juga menyelipkan arah baru bagi
pengembangan kajian tafsir di Indonesia. Kontribusi inilah yang menjadikan buku
ini layak disebut sebagai mahakarya dalam bidang kajian tafsir Indonesia.
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KONTEN DAKWAH ERA DIGITAL (DAKWAH MODERAT) Dr. Abdul Syukur, M. Ag, 2021-07-15
Misi agama adalah membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan, karena agama
Islam adalah rahmatan li al-‘alamin (melindunggi seluruh alam), agama yang
toleran terhadap seluruh urusan. Jika ada nilai yang tidak sejalan dengan
prinsip keadilan, maka perlu direaktualisasi penafsirannya dengan dua hal,
yaitu membaca kitab itu secara komprehensip atau perlu diperhatikan, yakni
persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan. Dalam dekade
terakhir, isu agama dan kinflik terdengar demikian kencang. Pertautan antara
kepentingan agama dan politik disalah maknakan dan diselewengkan oleh
sekelompok oknum, baik pemeluk agama maupun politisi, yang menyebabkan agama
tersudut diposisi negatif; agama biang kekerasan atau kerusuan, padahal agama
sama sekali tidak terkait dengan konflik, kekerasan, bahkan radikalisme
sekalipun. Pemeluknyalah yang menyebabkan agama terjerumus kejurang terdakwa
tersebut. Kalau saja pemeluk agama tidak peduli terhadap agamaanya, memahami
betul ajaran yang dikandung agama yang dianut, niscaya petaka maupun konflik
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yang mengatasnamakan agama tidak pernah terjadi. Sebab, tak ada satupun agama
yang mengajarkan pertentangan, tapi justru agama merupakan sumber inspirasi
keadilan dan toleransi terhadap sesamanya dan antar agama sekalipun.
Berdasarkan realita yang terjadi pada akhir dekade ini adalah maraknya isu-isu
radikalisme yang sempat menggemparkannya dunia dakwah, yaitu suatu tindakan
kasar atau ekstrim yang megatasnamakan agama. Agama memang sering disudutkan
pada sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama itu sendiri, sehinggaagama
sering kali dianggap sebagai fenomena yang berwajah ganda, disatu sisi umat
beragama mengajarkan tentang ibadah, bahkan sampai pada titik zuhud yang
senantiasa meninggalkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat semata,
namun disisi lain justru umat beragama kerap kali menunjukkan sikap erogannya
yang serta brutal, yang kemudian ada sebuah anggapan bahwa agama adalah akar
dari permusuhan dan kebencian. Hal ini tidak hanya terjadi pada sebuah fikrah
(pemikiran) belaka, melainkan juga dalam sebuah tindakan yang dengan sengaja
mengajak kepada kekerasan dan sikap yang tidak manusiawi. Seperti halnya
berteriak-teriak di podium, menyudutkan satu golongan dengan golongan lain,
menyudutkan prinsip-prinsip Negara yang thghut dan sampai pada ranah
pengkafiran, sehingga munculah tindakan-tindakan ekstrim bahkan dalam bentuk
jihad (terorisme). Dari latar belakang itulah perlu ada satu pemikiran yang
dapat menjembatani sebuah metode yang menghadirkan ketenangan, ketentraman,
kedamaian, yang merupakan misi dari agam itu sendiri yaitu rahmatan lil
‘alamin, pemberi rahmat bagi seluruh alam, shirathal mustaqim, yaitu jalan
lurus, shalihun li kulli zaman wa makan, (selalu menyikapi perkara baru dengan
cara yang shalih, yaitu baik, namfaat, maslahat). Moderasi merupakan sebuah
pemikran yang moderat dalam menyikapi perkara agama, sehingga dengan cara
berfikir yang moderat itulah akan dapat menghadirkan kedamaian, ketentraman dan
kedamaian dalam agama, sehingga agama muncul dalam wajah yang ramah, santun,
sebagaimana nabi Muhammad saw., bersabda;bu’itstu bil haniifati samhah”(aku
diutus dengan cara lemah lembut, santun). Maka daripada itu, buku ini akan
berusaha menghadirkan satu metode dakwah yang membawa kemaslahatan, sehingga
senantiasa akan membawa kedamaian dalam berdakwah, bukan kebencian, apalagi
tindakan ekstrim, karena misi kita adalah merangkul dan bukan memukul, mengajak
dan bukan mengejek serta tegas tetapi tidak merampas hak-hak orang lain, semoga
bermanfaat.
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kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
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penulis mengenai sejarah manusia yang pernah berusaha mencabar keagungan Al
Quran dengan mendatangkan ayat dan surah sama seperti Al Quran. Terdapat 6 Bab
yang disusun mengikut kronologi bermula daripada sejarah bangsa Arab di Mekah,
kehidupan jahiliyah dan kehebatan mereka dalam bersyair yang dianggap mampu
menandingi Al Quran. Selain itu, sejarah penurunan Al Quran kepada baginda
Rasulullah s.a.w dan penyusunan mushaf Al Quran oleh para sahabat juga turut
disentuh. Antara yang menarik di dalam eBook ini ialah Surah Katak dan Gajah
yang dikarang oleh Musailamah Nabi Palsu dan Al Maari yang mengarang surah bagi
menandingi Surah Al Fatihah. Sejarah membuktikan manusia tidak pernah berjaya
menandingi Al Quran.
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
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menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Get Smart PAI
Indeks Al-Quran Azharuddin Sahil 2007-12-01 KEUNGGULAN INDEKS AL-QURAN karya
DR. AZHARUDDIN SAHIL •Paling lengkap dan paling sistematis dibandingkan indeksindeks Al-Quran yang ada. •Layak disebut Al-Mu’jam Al-Mufahras versi Indonesia
karena kelengkapannya dan kesistematisannya. •Memuat semua kata yang terdapat
dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia yang disusun secara alfabetis.
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•Kata-kata disajikan dalam bentuk lema (entri), baik dalam bentuk kata kerja,
kata sifat, kata keterangan, maupun kata benda. •Tiap-tiap lema disusun
berdasarkan kata dasarnya, yang diikuti oleh beberapa sublema, baik berupa kata
turunan, kata ulang, atau kata majemuk. Misalnya, putus: memutuskan (me-kan)
terputus (ter-) terputuslah (ter-lah) keputusan (ke-an) hari keputusan (hari
ke-an) putus-putusnya (kata ulang) putus asa (kata majemuk) •Disusun oleh pakar
pengajaran Al-Quran yang telah menyusun berbagai buku seputar Al-Quran yang
digunakan secara luas di Indonesia dan Malaysia. Indeks Al-Quran adalah peranti
navigasi bagi pencinta Al-Quran untuk menelusuri keluasan dan keragaman tematema dalam Al-Quran. Indeks ini disusun dan dikemas menyerupai Al-Mu'jam AlMufahras, sebuah indeks Al-Quran terlengkap yang paling banyak dipakai oleh
umat Islam di seluruh dunia. Dengan menampilkan terjemahan Al-Quran lengkap
dengan nomor surah dan ayat, pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab pun dapat
dengan mudah mencari ayat-ayat dan kata-kata dalam Al-Quran yang dikehendaki.
Disusun untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terdapat pada indeks sejenis
yang telah ada, indeks ini sangat dibutuhkan oleh para pemikir, cendekiawan,
ulama, penulis, pengajar, mubalig, pelajar dan mahasiswa—pendeknya, siapa saja
yang menjadikan Al-Quran sebagai referensi kehidupan. “Membantu Anda dengan
mudah dan cepat untuk menemukan keterangan bagaimana pandangan Al-Quran tentang
sesuatu masalah.” —K.H. Miftah Faridl “Memberikan sumbangan berharga kepada
siapa saja yang berminat berunding dengan Kitab Suci melalui cara yang mudah.”
—Ahmad Syafi’i Ma’arif [Mizan, Pustaka, Referensi, Agama]
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
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menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
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dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
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seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
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seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
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daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Bahaya Fanatik Buta | Sidogiri Media edisi 176 Sidogiri Media 2021-12-05
SIDOGIRI MEDIA edisi 176| Bahaya Fanatik Buta FANATISME melahirkan sikap
egoisme yang mematikan nalar. Bagi orang fanatik, segala macam argumen, data
statistik, dan dalil apapun tidak relevan. Kendati mereka tahu bahwa apa yang
disodorkan kepada mereka adalah kebenaran, namun mereka tetap bergeming
mengabaikan semuanya. Penyakit inilah yang tengah melanda sebagian umat dewasa
ini. Dalam kasus terbaru, ketika Buya Syakur menyodorkan ulang lelucon
orientalis Yahudi-Kristen ratusan tahun silam, yang menyangsikan kredibilitas
Abu Hurairah, tetap saja ternyata sebagian orang mendukungnya, kendati telah
jelas bahwa yang dia dukung itu adalah kebatilan mutlak. WAWANCARA KH Ma'ruf
Khozin | Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur AGAR TIDAK FANATIK BUTA,
IKUTILAH MAZHAB MAYORITAS Akhir-akhir ini fanatisme buta kian tampak, terutama
di media sosial. Ketika ada seorang tokoh yang berbuat kesalahan, para
pendukungnya berbondong-bondong melakukan pembelaan, tanpa memilah benarsalahnya. Akibatnya, caci maki dan kata-kata kasar semakin tidak terbendung dan
memenuhi ruang-ruang publik. Sebenarnya bagaimana menyikapi fanatisme yang
bukan pada tempatnya? Baca juga rubrik menarik lainnya! TABAYUN | Syariat Tidak
Harus Dijalankan? EDITORIAL | Berdebat di Sosial Media TOPIK UTAMA | Virus
Fanatisme di Sekitar Kita DATA FAKTA | Serba-serbi Fanatisme KAJIAN | Konsep
Pencarian Ilmu SIDONESIA | Belajar dari Toilet OPINI | Kandungan Sains dalam
al-Quran KOLOM FUQAHA | Dilema Cincin Lamaran yang Tertolak SAKINAH | Belajar
Sakinah kepada Siti Mutiah MUSLIMAH | Tiga Muslimah Istimewa, Liang Lahat
Sebagai Saksi
INCEESS 2020 Putri Anggun Sari 2021-01-18 InCEESS is an international
conference hosted by Pelita Bangsa University. This conference is arranged to
become an annual conference making room for scholars and practitioners in the
area of Engineering, ICT, Management, and all research in Social Science and
Humanities to share their thoughts, knowledge, and recent researches in the
field of study (https://inceess.pelitabangsa.ac.id/).
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Catatan Pinggir Seorang Santri Sofyan A. P. Kau 2020-09-01 Kontribusi pesantren
bagi kemajuan peradaban, khususnya Indonesia, tidak dapat diragukan. Dalam
sejarahnya, ia telah mengambil peran sejak masa-masa awal perintisan negara,
bahkan pula disinyalir jauh sebelum itu. Pada fase perjuangan kemerdekaan,
tidak sedikit dari kalangan pesantren, baik kiai hingga santri, turut andil
menenteng bedil mengusir kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Dalam fase
yang sama, kontribusi pemikiran juga disumbangkan dalam membentuk fondasi
negara. Dalam suasana kontekstual, sumbangsih besar itu tak kunjung surut, jika
bukan lebih besar lagi. Di tempat inilah para santri dibentuk kepribadiannya,
sehingga kelak menjadi insan yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya, selain
bekal keagamaan yang diberikan untuk kehidupan akhirat. Di pesantren, para
santri diasuh oleh ‘alim ulama, kiai, hingga ustaz, yang komitmen, dedikasi dan
pengabdiannya pada ilmu pengetahuan – baik agama maupun umum – sudah tidak
diragukan. Tidak jarang yang bahkan mewakafkan diri hidup sederhana bersama
santrinya, melepaskan masa muda yang indah dengan membujang, hingga beritikad
untuk menghabiskan sisa umur yang ada untuk membentuk generasi penerus yang
taat beragama dan peka atas kehidupan sosial. Dan dalam buku ini, kisah-kisah
seperti ini akan pembaca temukan. Buku ini merupakan ikhtiar seorang santri
untuk merekam jejak dan jasa-jasa para ustaznya sewaktu dulu mondok.
Berlatarbelakang Pondok Karya Pembangunan (PKP) Manado, Sulawesi Utara, Penulis
mengisahkan dedikasi dan perjuangan para ustaznya, khususnya K.H. Rizali M.
Noor (biasa disapa santrinya dengan Ustaz Rizali). Buku ini pula didedikasikan
secara istimewa untuk memperingati 70 tahun umur beliau pada 27 Oktober
mendatang. Di dalamnya diulas dengan cukup detail silsilah garis keturunan
beliau, serta biografi singkatnya, terkait proses pengembaraan intelektual
hingga implementasi keilmuannya dalam bidang al-Qur’an dan Tilawah. Bab
selanjutnya menceritakan kehidupan Penulis selama mondok, juga sekelumit kisah,
kesan dan apa yang diketahuinya tentang Ustaz Rizali. Dipaparkan pula gambaran
Pondok Karya Pembangunan (PKP) hingga aktivitas belajar hariannya, mulai dari
kisah dibangunkan salat Subuh hingga ngaji kitab kuning, lengkap dengan judul
kitab dan pengarangnya. Bab terakhir ditutup dengan berbagai dinamika dalam
kehidupan pesantren yang pernah dialami Penulis selama beberapa tahun mondok.
Karena disajikan secara naratif dan sistematis, buku ini lantas bertambah
renyah dan nikmat dibaca, selain unsur pengetahuannya yang sangat kaya. Karena
itu, amat sayang jika dilewatkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak
luas, baik dari kalangan pesantren maupun masyarakat umum yang tertarik dan
ingin tahu lebih jauh soal dinamika dan keseruan hidup dalam lingkungan
pesantren. Selamat Membaca
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
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seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
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anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
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seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
ayat-ayat-alquran-latin
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hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia Tim Shahih 2015-12-09 "Dan
sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, maka adakah orang
yang mengambil pelajaran." (QS. Al-Qamar:17) Fitur Utama: - Al-Qur'an Mushaf
al-Huffaz, 8 kode warna tajwid. Mudah untuk dibaca sistem pojok (ayatnya selalu
berakhir di satu halaman) 15 baris. - Terjemah Indonesia Plus Transliterasi
Latin di halaman terpisah. - Dilengkapi navigasi indeks Per-Juz dan Per Surah.
Memudahkan membaca di google play book. - Membaca sesuai Al-Qur'an cetak dari
Kanan ke Kiri. Khat Utsmani. - Praktis untuk muraja'ah (mengulang hafalan) dan
memahami terjemah ayatnya, dimana saja dengan gadget Anda. Luangkan waktu Anda
wahai kaum muslimin, cukup 1 Jam Sehari membaca dan memahami maknanya. Maka
Anda akan khatam dalam waktu 2 bulan. Bacalah dengan tartil dengan petunjuk 8
kode tajwid warna, Khat Al-Quran kode 8 hukum Tajwid dalam Al-Quran ini yaitu:
- Ikhfa, Ghunnah, Iqlab warna hijau. - Idgham, huruf tidak dibaca/dilafalkan
warna abu-abu. - Qalqalah warna biru muda. Takhfim Ra warna biru. - Mad Wajib
4,5 warna merah, Mad 2 harakat warna merah muda/pink, - Mad 2,4,6 harakat warna
Jingga, Mad 6 harakat warna merah tua.
Kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an pada siswa SMA E. Badri 2008
Study on Koran reading and writing ability of high school students in
Indonesia.
kimpulan soal agama islam sekolah dasra kelas
Perkembangan tafsir al-Qur'an di Indonesia Nashruddin Baidan 2003 History and
development of Koranic interpretation in Indonesia.
Rekonstruksi Sejarah al-Quran Taufik Adnan Amal 2013-10-01 Buku ini berupaya
merekonstruksi perjalanan historis al-Quran yang diharapkan dapat bertahan
terhadap kritik sejarah sekaligus bisa berhadapan dengan berbagai prasangka
“ilmiah” Barat. Masalah-masalah utama dalam pewahyuan al-Quran serta
pengumpulan dan stabilisasi teksnya menjadi fokus kajian dalam buku ini. Dengan
demikian, obyek studi ini mencakup keseluruhan etape perjalanan kesejarahan alQuran, dan hasilnya diharapkan memberikan kontribusi signifikan di bidang
sejarah kitab suci kaum Muslim. Sesuai dengan tujuan utamanya, penulis buku ini
berpegang ketat pada pendekatan sejarah. Namun, karena beberapa aspek dari
sejarah melibatkan intensitas pemahaman keagamaan, maka interpretasi yang
dilakukan tidak bersifat historis semata, melainkan juga bersifat islami. Data
kesejarahan tidak diperlakukan sebagai sekadar data mati untuk dianalisis,
tetapi sebagai sesuatu yang memiliki implikasi religius bagi masa depan kaum
Muslim dan kitab sucinya. Karena itu, buku ini juga bersifat preskriptif dan
diharapkan bisa menyumbangkan perspektif-perspektif baru dan segar dalam studistudi al-Quran.
Tempo 2007
ayat-ayat-alquran-latin

13/19

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
2017-04-05 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
SOSIOLOGI TAFSIR Ulvah Nur’aeni 2020-09-30 Buku ini berisi mengenai dialektika
antara penafsir dengan dunia sosio-kulturalnya sehingga menghasilkan sebuah
produk tafsir. Perbedaan dialektika ini dengan kajian lainnya terletak pada
pendekatan sosiologi yang digunakannya. Selama ini kajian sosiologi dianggap
riskan menyentuh persoalan tafsir yang dianggap sakral. Ini karena telah
diketahui secara umum bahwa kajian sosiologi berasal dari keilmuan empiris,
sedangkan tafsir lebih mendekatkan pada keilmuan yang condong pada keilmuan
normatif. Membuktikan bahwa keduanya dapat dikombinasikan, penulis buku ini
menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang digagas oleh Peter L. Berger dan
Thomas Luckman sebagai pisau analisanya. Adapun objek yang dikaji adalah
penafsiran mengenai kritik fenomena bid’ah dalam sebuah tafsir yang ditulis
pada awal abad 20. Telah diketahui bahwa pada abad itu fenomena bid’ah tidak
hanya memicu saling bermusuhannya antara sesama Muslim, akan tetapi berdampak
pada pertumpahan darah juga. Tafsir tersebut adalah tafsir Tamshiyyah alMuslimīn karya KH. Ahmad Sanusi, seorang Kyai yang lahir dari rahim pesantren
di wilayah Priangan.
Menuju Sumenep Cerdas 2015 KH. A. Busyro Karim 2014-12-19 Buku kecil bertajuk
ayat-ayat-alquran-latin
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“Pengelolaan Pendidikan secara Profesional Menuju Sumenep Cerdas 2015”
merupakan salah satu pemikiran untuk mewujudkan mimpi tadi. Buku ini diadopasi
dan dikembangkan dari dialog guru dengan Bupati Sumenep dalam “Guru Bertanya,
Bupati Menjawab” yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sumenep pada hari Minggu,
27 April 2014 di Griya Adipoday. Dihadiri Wakil Bupati dan jajaran Kepala SKPD
Sumenep, serta Kepala Kemenag Sumenep, dengan peserta dialog sekitar 3 ribuan
orang guru. Dirangkai dari serpihan-serpihan pemikiran dan pertanyaan, juga
keluh kesah guru dan tenaga kependidikan, barisan di lini terdepan dalam
pengelolaan pendidikan.
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
2017-04-04 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Menjadi Hafizh Mandiri Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. al-Hafizh
2022-07-12 Sering kali menghafal al-Quran menjadi kegiatan yang ditakuti oleh
sebagian orang karena dianggap terlalu berat. Padahal, menghafal al-Quran jika
dilakukan dengan teknik dan trik yang benar akan membuahkan hasil maksimal.
Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi hafizh, karena Allah telah jelaskan
bahwa al-Quran telah dimudahkan untuk diingat dan dipelajari. Selain itu perlu
dipahami bahwa menghafal al-Quran bukan hanya menghafal tapi juga menjaga
hafalan agar terpelihara dan terjaga. Buku ini memaparkan langkah, metode dan
ayat-ayat-alquran-latin
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cara praktis untuk menjadi hafizh. Penulis yakin setiap insan punya kemampuan
menjadi hafizh, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orangtua.
Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis disertai beberapa teori
untuk menjadi hafizh. Semoga buku ini menjadi pembuka jalan untuk menjadi
keluarga Allah, orang-orang pilihan-Nya ahlullahi wa Khashshatuhu. Amin.
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
2017-04-05 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
2017-04-05 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
menghubungi SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di okbuku.com Dapatkan koleksi ebook kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
ayat-ayat-alquran-latin
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kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Kamus Bergambar Anak Pintar: Semua Tentang Islam Dyah Prameswarie 2013-12-09
"""Islam berasal dari mana? Siapa saja rasul Allah? Lalu, apa beda hadits dan
sunah? Apa saja rukun Islam itu? Apa yang dikerjakan jemaah haji? Kalian punya
pertanyaan lain tentang Islam? Ingin tahu lebih banyak tentang agama cinta
damai ini? Baca saja kamus ini! Ada kisah hewan-hewan yang disebutkan dalam AlQur’an. Juga kisah nabi-nabi dan banyak hal menarik lainnya. Pokoknya, kamus
bergambar ini memuat segala hal tentang Islam. Lengkap! Untuk memudahkan kalian
menghafal, ada permainan ular tangga Asmaul Husna juga, loh! Menghafalkan 99
Asmaul Husna jadi lebih seru dan mengasyikkan. Ayo bawa pulang buku ini dan
baca, baca, baca!"""
ICIIS 2020 Asep Saepudin Jahar 2021-04-16 We are delighted to introduce the
proceedings of the 3rd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic
Studies. It is annual event hosted and organised by the Graduate School of
State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta. It was fully 2 days
event 20-21 October 2020 by Virtual (online) mode with 3 keynotes speakers:
Prof. Abdel Aziz Moenadil from the University of Ibn Thufail, Maroko, Prof Wael
Aly Sayyed from the University of Ain Syams, Cairo, Mesir, and Assoc. Prof.
Aria Nakissa, Ph.D. from Harvard University. The proceeding consisted of 41
accepted papers from the total of 81 submission papers. The proceeding
consisted of 6 main areas of Interdisciplinary Islamic Studies. They are: Islam
and medicine, Islam and Science and Technology, Islam and Psychology, Islam and
Education, Quran and Hadits, and Islamic Studies with other various aspects.
All papers have been scrutinized by a panel of reviewers who provide critical
comments and corrections, and thereafter contributed to the improvement of the
quality of the papers. Research in Islamic studies and Muslim societies today
also increasingly uses interdisciplinary methods and approaches. In order to
produce more objective findings, the researchers looked at the need to combine
several methods or approaches to an object of study, so that they had
additional considerations needed. These additional considerations add a more
ayat-ayat-alquran-latin
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comprehensive perspective. In this way, in turn they can come up with better
findings. Interdisciplinary Islamic studies dispute that Islam is monolithic,
militaristic, and primarily Middle Eastern. We strongly believe that ICIIS
conference has become a good forum for all researcher, developers,
practitioners, scholars, policy makers, especially post graduate students to
discuss their understandings of current processes and findings, as well as to
look at possibilities for setting-up new trends in SDG and Islamic
Interdisciplinary Studies. We also expect that the future ICIIS conference will
be as successful and stimulating, as indicated by the contributions presented
in this volume.
Anatomi al-Quran 2007
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
2017-04-05 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
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seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
Pendidikan Agama Islam
Anwarul Qur'an Tafsir, Terjemah, Inggris, Arab, Latin Dr Basharat Ahmad
2017-04-05 Untuk pembelian ebook google atau pemesanan versi cetak bisa
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18/19

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

book kami yang lain di: studiquran.com/e-book ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suatu kali
seorang perempuan mendatangi Nabi s.a.w. untuk mendapatkan makanan, karena
mereka lapar. Siti Aisyah r.a., isteri Nabi s.a.w., memberinya sebiji kurma,
karena pada saat itu dia tak mempunyai makanan yang lainnya lagi untuk
diberikan. Perempuan itu membagi dua kurmanya dan memberikannya kepada kedua
anak perempuannya. Dia sendiri tetap menahan lapar. Kemudian Hazrat Aisyah r.a.
memberitahukan hal itu kepada Nabi s.a.w. betapa sang ibu menunjukkan kasihnya
kepada anak-anaknya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: ”Aku bersaksi demi Dzat Yang
kehidupanku ditangan-Nya bahwa kasih Allah kepada makhluk-Nya jauh lebih besar
daripada yang ditunjukkan ibu itu kepada anak-anaknya”. Dzat Yang menanamkan
kasih-sayang di dalam hati seorang ibu pastinya memiliki kasih yang sungguh
jauh lebih besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah adalah Rabb dan Pemberi
Kecukupan yang sejati dari manusia. Demikianlah sekelumit tafsir Anwarul Quran
yang ada di dalam surat An-nas. Masih banyak untian-untaian mutiara hikmah
lainnya yang bisa kita dapatkan dibuku ini. *** akan tetapi sepanjang
pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham “ke-aqlian” (rationalisme), paham keghaiban
(mistik), yang menyimpang daripada iman dan taukhid Islam yang benar. Tegasnya
terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — H. Agus
Salim, Tokoh Pahlawan Nasional Ini adalah tafsir yang menggugah yang
memperbaharui lagi dan memperkuat iman serta mengilhami kecintaan kepada Qur’an
dalam hati para pembacanya. Setiap orang yang membaca tafsir itu menemukan iman
dan cahaya baru berkenaan dengan eksistensi Allah dan hakekat ganjaran serta
hukuman dalam kehidupan akhirat. —Maulana Muhammad Ali, penulis Tafsir Qur’an
Suci
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