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Eventually, you will agreed discover a additional experience and realization by spending more cash.
nevertheless when? accomplish you take on that you require to get those all needs similar to having
significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to comprehend even more a propos the globe, experience, some places, past history,
amusement, and a lot more?
It is your certainly own mature to discharge duty reviewing habit. along with guides you could enjoy
now is Tasawuf Modern Prof Dr below.

pemerintah mengintervensi pendidikan akhlak di
rumah tangga? Kiranya pendidikan kita mestinya
berpindah paradigma dari penguasaan Saintek
ke kepemilikan akhlakul mulia, karena biasanya
orang yang berakhlak mulia akan mudah dalam
menguasai saintek. Mari kita jadikan buku ini
sebagai bahan upaya memperbaiki bangsa yang
sedang menghadapi kehancuran moral. Uraian
selanjutnya diejawantahkan di buku ini
Bolehkah Kita Mengubah Takdir? Zahiruddin Zabidi 2021-05-21
“Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal
ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka
kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu.
Dan (ingatlah), Allah jualah Yang Mengetahui
(semuanya itu), sedang kamu tidak
mengetahuinya. (Surah Al-Baqarah ayat 216)
Apabila berbicara mengenai takdir, satu
persoalan yang sering bermain dalam fikiran
kita adalah “Bolehkah Kita Mengubah Takdir?”.
Apakah manusia juga berhak untuk menentukan
hala tuju kehidupan mereka sendiri? Jawapannya
adalah ‘Ya’ dan ‘Tidak’. Buku ini ada
jawapannya.
Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual
Pendidikan Islam di Nusantara - Prof. Dr. H.
Samsul Nizar, M.A. et al. 2013-01-01
Kemunculan dan perkembangan tradisi keilmuan
dan dinamika pemikiran pendidikan Islam di
nusantara selalu berkaitan dengan kondisi
lingkungan yang mengitarinya. Kemunculan dan
perkembangan tersebut lebih sebagai formulasi
baru perpaduan antara kebudayaan dan
peradaban yang sudah ada dan inheren dalam
masyarakat itu dengan kebudayaan dan
peradaban baru yang datang kepadanya. Dari
sudut tersebut, maka perjalanan sejarah

Pendidikan Akhlak Karimah Berbasis Kultur
Kepesantrenan - Rinda Fauzian, M.Pd
2018-09-10
Ada dua alasan yang mendasar yang
menyebabkan kuatnya akhlak mulia di
pesantren. Pertama, hidupnya budaya sufistik.
Sekalipun mayortitas pesantren tidak mengikuti
tarekat tertentu, akan tetapi ada budaya
menghormati kiai, menghormati keluarga kiai,
menghormati wali, saling menghargai antar
teman sejawat dijadikan ciri khas, kemudian kita
sebut dengan budaya sufistik. Kedua,
mengimplementasikan metode pembelajaran
akhlak. Metode ini adalah metode pendidikan
akhlak yang digunakan nabi selama 23 tahun
nabi mengemban risalah baik saat di Mekah
maupun saat di Madinah. Adapun metodemetode pembelajaran akhlak mulia dari nabi
yang dimaksud antara lain: sedikit pengajaran,
banyak peneladanan, banyak pembiasaan,
pemotivasian, dan penegakan aturan. Kelima
metode tersebut diterapkan di pesantren.
Sementara itu, metode pendidikan akhlak nabi
tersebut tidak hanya dapat diimplementasikan di
lembaga pendidikan formal saja, metode ini
dapat juga diterapkan untuk ormas, orpol, LSM,
lembaga pendidikan non formal, lembaga
kursus, kantor, rumah tangga dll. Ada
pertanyaan besar bagi kita semuanya, mengapa
pendidikan kita banyak gagal? Pendidikan itu
tidak hanya berpusat pada lembaga pendidikan
sekolah saja. Mestinya, pendidikan akhlak di
kantor, di penjara, di orpol, di ormas dan rumah
tangga diperbaiki semuanya. Kalaupun sekolah
berhasil dalam mengembangkan pendidikan
akhlak di sekolah, tetap saja semuanya berada
pada lingkungan yang sama. Seberapa besar
tasawuf-modern-prof-dr
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pendidikan Islam di nusantara menjadi sangat
menarik untuk dikaji karena disamping nuansa
spiritualis kental (thariqah) yang mengiringi
penyebaran awalnya, lembaga pendidikan
tersebut juga telah menjadi agen transformasi
nilai dan budaya dalam sebuah komunitas yang
bersifat dinmais. Sehingga, keberadaanya diakui
memiliki pengaruh besar dalam membentuk
bangsa ini, membebaskannya dari belenggu
penjajahan, dan menelurkan generasi demi
generasi yang mewarnai kemerdekaan negeri
ini. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Group.
Problematika Autentitas Hadis Nabi Dari Klasik
Hingga Kontemporer - Prof. Dr. H. Idri. M.Ag.
2020-07-01
Al-Qur’an dan Hadis, di samping sama-sama
sebagai sumber ajaran Islam, keduanya
mempunyai perbedaan yang sangat menonjol
terutama dilihat dari segi keautentikannya.
Seluruh ayat Al-Qur’an dipastikan berasal dari
Allah berbeda dengan Hadis Nabi yang
sebagiannya dipastikan berasal dari Nabi tetapi
ada pula yang diragukan bahkan sebagian
dipastikan tidak berasal darinya. Kepastian AlQur’an berasal dari Allah karena seluruh ayatayatnya telah ditulis semenjak diturunkannya
kepada Nabi Muhammad, terjaga baik secara
hafalan maupun catatan atau tulisan di kalangan
para sahabat dan kemudian dibukukan dalam
satu mushaf pada masa Abū Bakar al-Siddīq
serta digandakan pada masa ‘Utsmān ibn ‘Affān
dalam bentuk mushaf ‘Utsmānī. Adapun Hadis
Nabi, pada masa Rasulullah hanya sebagian
yang ditulis karena khawatir tercampur dengan
Al-Qur’an. Mayoritas Hadis saat itu terekam
dalam hafalan para sahabat Nabi yang
diriwayatkan secara lisan dan hanya sedikit yang
terekam dalam bentuk tulisan. Periwayatan
Hadis secara lisan ini memakan waktu yang
cukup lama sejak masa Rasulullah hingga masamasa sesudahnya. Hadis-hadis baru dibukukan
secara lengkap pada abad kedua dan ketiga
Hijriyah. Karena itu, periwayatan Hadis
memerlukan waktu ratusan tahun yang
melibatkan beberapa generasi, yakni generasi
sahabat, tābi’īn, tābi’ al-tābi’īn yang kemudian
Hadis-hadis itu dibukukan oleh para mukharrij
(kolektor) Hadis. Periwayatan Hadis dalam
jangka waktu yang relatif panjang inilah antara
lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan
tasawuf-modern-prof-dr

kualitas Hadis; ada yang sahih, hasan, a’īf
bahkan palsu. Dapat dikatakan bahwa tidak
semua hadis benar-benar dari Rasulullah,
berbeda dengan Al-Qur’an yang dipastikan
berasal dari Allah Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Worldview Islam - Sekolah Tinggi Ilmu Adab
dan Budaya Islam (STIABI) Riyadlul’Ulum Kota
Tasikmalaya 2022-01-18
Pembahasan dalam buku ini akan membicarakan
dua kemaslahatan tersebut dalam perspektif
yang lebih luas. Artinya, ketika membicarakan
hubungan Pancasila dan Islam misalnya, maka
dilihat bagaimana sejarah yang digali sehingga
menghasilkan kesepakatan diterimanya
Pancasila sebagai sebuah landasan negara.
Meskipun awalnya kaum muslimin merasa
keberatan dengan keputusan tersebut. Karena
yang mereka idealkan adalah landasan negara
merupakan penerapan dari ajaran Islam secara
eksplisit. Namun, pada hakikatnya pun, kita
dapat melihat dan menyadari bahwa substansi
Pancasila sangat Islam sekali. Hal ini dapat
dilihat dalam butir-butirnya. Sila pertama
berbicara tentang ketauhidan kepada Allah SWT.
dan butir berikutnya merepresentasikan ajaranajaran syariat. Maka perspektif kemaslahatan
seperti dijelaskan di muka yang membuat
akhirnya kesepakatan diterimanya Pancasila
sebagai landasan negara.
Modul Workshop Kepribadian yang Sehat
[CERTIFIED HEALTHY PERSONALITY, C.HPty]
- Muhammad Adam Hussein, S.Pd, M.QHi
2022-01-30
Buku panduan workshop Kepribadian yang
Sehat dalam event Adamssein Institute, Kelas
Workshop Psikoterapi Islam.
Study of Mysticism in Darazi School of Sufi
Thought - Sakhi Qabool Muhammad 2009
Problematika Autensitas Hadis Nabi Dari Klasik
Hingga Kontemporer - Prof. Dr. H. Idri. M.Ag.
2020-01-01
Al-Qur’an dan Hadis, di samping sama-sama
sebagai sumber ajaran Islam, keduanya
mempunyai perbedaan yang sangat menonjol
terutama dilihat dari segi keautentikannya.
Seluruh ayat Al-Qur’an dipastikan berasal dari
Allah berbeda dengan Hadis Nabi yang
sebagiannya dipastikan berasal dari Nabi tetapi
ada pula yang diragukan bahkan sebagian
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dipastikan tidak berasal darinya. Kepastian AlQur’an berasal dari Allah karena seluruh ayatayatnya telah ditulis semenjak diturunkannya
kepada Nabi Muhammad, terjaga baik secara
hafalan maupun catatan atau tulisan di kalangan
para sahabat dan kemudian dibukukan dalam
satu mushaf pada masa Abū Bakar al-Siddīq
serta digandakan pada masa ‘Utsmān ibn ‘Affān
dalam bentuk mushaf ‘Utsmānī. Adapun Hadis
Nabi, pada masa Rasulullah hanya sebagian
yang ditulis karena khawatir tercampur dengan
Al-Qur’an. Mayoritas Hadis saat itu terekam
dalam hafalan para sahabat Nabi yang
diriwayatkan secara lisan dan hanya sedikit yang
terekam dalam bentuk tulisan. Periwayatan
Hadis secara lisan ini memakan waktu yang
cukup lama sejak masa Rasulullah hingga masamasa sesudahnya. Hadis-hadis baru dibukukan
secara lengkap pada abad kedua dan ketiga
Hijriyah. Karena itu, periwayatan Hadis
memerlukan waktu ratusan tahun yang
melibatkan beberapa generasi, yakni generasi
sahabat, tābi’īn, tābi’ al-tābi’īn yang kemudian
Hadis-hadis itu dibukukan oleh para mukharrij
(kolektor) Hadis. Periwayatan Hadis dalam
jangka waktu yang relatif panjang inilah antara
lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan
kualitas Hadis; ada yang sahih, hasan, a’īf
bahkan palsu. Dapat dikatakan bahwa tidak
semua hadis benar-benar dari Rasulullah,
berbeda dengan Al-Qur’an yang dipastikan
berasal dari Allah. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Tanya Jawab Islam - PISS KTB 2015-12-28
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun
dari berbagai diskusi di media sosial dengan
rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits
2. Fiqih dan Ushul Fiqih
ETIKA HAMKA ; Konstruksi Etik Berbasis
Rasional-Religius - Dr. Abd. Haris 2010-01-01
Buku seri tokoh yang satu ini berisi pemikiran
Hamka. Di aman konstruksi etika Hamka
dibangun di atas fondasi tawhid dan filsafat.
Menurutnya, motivasi perbuatan moral seorang
muslim itu bersifat transendental, yakni mencari
ridla Allah SWT., untuk kebahagiaan dunia dan
akhirat. Perbuatan moral seorang muslim
hendaknya didasari pandangan dunia tawhid
yang melampaui kepentingan pragmatis. Di
sinilah tampak sekali dalam pemikiran etika
tasawuf-modern-prof-dr

Hamka, perpaduan serasi antara bangunan
agama yang religius dan filsafat yang rasional.
Maka tidak salah bila pemikiran etika hamka
disebut dengan corak etika berbasis rasionalreligius.
Energi Dzikir Alam Bawah Sadar - Agus
Mustofa
Pikiran sadar manusia berada di kulit otak.
Sedangkan pikiran bawah sadar bekerja di poros
otak-jantung dengan berpusatkan sistim limbik
di otak tengah. Dzikir bawah sadar berpotensi
mengaktifkan energi 200 ribu kali lipat
dibandingkan pikiran sadar manusia. Simak
buku ini, bagaimana penulis 'mengukur' kualitas
dzikir dengan menggunakan peralatan medis
EEG dan ECG sekaligus Kamera Aura. Sangat
menarik!
Nyala Jiwa Pejuang - Cahyadi Takariyawan, Ida
Nur Laila dan Peserta Kelas Menulis Online
Alineaku 2021-08-14
Apa makna perjuangan bagi Anda? Perjuangan
adalah ketekunan. Perjuangan adalah
keikhlasan. Perjuangan adalah kesabaran.
Perjuangan adalah ketegaran. Ada tiga
gambaran sikap manusia ketika menghadapi
kesulitan hidup. Pertama, orang yang selalu
mengeluh dengan keadaan yang dihadapinya.
“Berat sekali perjuangan yang harus yang aku
hadapi,” begitu ia selalu mengeluh setiap hari.
Mereka ini harus kita hibur dan kita katakan,
“Bersabarlah dengan apa yang engkau hadapi.”
Kedua, orang yang menganggap ringan ujian
yang dihadapi. “Kalau cuma seperti ini sih
biasa,” begitu mereka merasakan. Kepada
mereka ini kita katakan, “Istikamahlah kamu.”
Ketiga, orang yang menikmati ujian yang
dihadapi. “Perjuangan ini yang membuat saya
bergairah dalam hidup,” demikian ungkapannya.
Kepada mereka kita katakan, “Selamat atas
sikapmu yang sangat positif, dan berbahagialah
engkau.” Buku yang berada di tangan pembaca
ini bukan hanya kumpulan kisah-kisah manis,
tetapi terangkum segala rasa dan cerita yang
dibalut dalam benang merah perjuangan.
Perjuangan tidak selalu tentang mereka yang
pergi ke medan perang. Dalam buku ini ada
kisah dr. Asma, seorang wanita yang
mendedikasikan hidupnya untuk membina
lingkungannya. Nyalanya tak pernah pudar
walau kini ia telah meninggalkan dunia. Ada
pula kisah keluarga Tina dan Widi yang berjuang
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bertahan di tengah pandemi yang
menghantamperekonomian. Masih tentang
pandemi, terangkai kisah para guru yang
mendedikasikan segala upaya agar pendidikan
tetap terselenggara di tengah segala
keterbatasan. Sekali lagi, para pejuang,
sejatinya ada di sekitar kita. Bahkan diri kita
sendiri adalah seorang pejuang. Buku ini sangat
pantas dihadirkan di hadapan pembaca semua,
lebih dari sekadar sebuah motivasi dan inspirasi.
Nyala Jiwa Pejuang. Judul ini diambil sebagai
simbol bahwa seorang pejuang, jiwanya tak
pernah mati. Ia selalu menyala walau tidak
selalu berkobar membara. Siapa pun bisa
mengambil pelajaran dan semangat perjuangan
tulisan-tulisan yang dirangkai penuh ketulusan
oleh penulis, berharap para pembaca akan
menyerap pesan dan energi positif sebagai
teman dalam menjalani kehidupan. Selamat
membaca! Buku ini merupakan karya bersama
peserta Kelas Menulis Online Antologi Batch 9
Alineaku dibawah bimbingan Pak Cahyadi
Takariyawan dan Bu Ida Nur Laila -Alineaku
PublisherTasawuf dan gerakan tarekat - 2003

diri kita, dekat dengan kita. Buku persembahan
Republika Penerbit [Republika, bukurepublika,
Penerbit Republika, sufisme]
Manusia modern mendamba Allah - Haidar
Bagir 2002
Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan
Islam - Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si., dkk.
2018-04-01
Peran penting dan strategisnya pendidikan
dalam kehidupan manusia tak terbantahkan.
Demikian juga pendidikan agama Islam (PAI)
yang menjadi ujung tombak dakwah dan
pembangunan moral dan akhlak bangsa.
Permasalahannya adalah bagaimana agar
pendidikan agama Islam fungsional sebagai
ujung tombak dakwah dan pembangunan moral
dan akhlak bangsa? Buku ini membahas secara
komprehensif tentang ihwal pendidikan agama
Islam mulai pada tataran filosofis sampai
praksisnya. Diawali dari kajian tentang hakikat
pendidikan, materi yang tersaji didalam buku ini
mencakup: rekonstruksi paradigma pendidikan
Islam, pendekatan tasawuf dalam pendidikan
agama Islam, pemikiran pendidikan karakter alGhazali, model pendidikan di beberapa negara,
pembentukan manusia ihsan dan karakter
rabbani, serta PAI untuk menjawab etika global
dan sosial. Tidak hanya itu, dibahas pula tentang
hakikat guru PAI yang ideal dan rekonstruksi
desain pembelajaran PAI. Disamping menggugah
paradigma berpikir kritis dalam merespons
berbagai tantangan pendidikan agama Islam di
era global, diharapkan kehadiran buku ini dapat
menjadi acuan bagi pemerhati dan praktisi
pendidikan Islam, khususnya para dosen dan
guru,dalam mewujudkan sasaran akhir
pendidikan agama Islam, yaitu pembangunan
moral dan akhlak bangsa.
ENSIKLOPEDIA NURCHOLISH MADJID 2021-06-07
Pemikiran Islam di kanvas peradaban
Agama di tengah kemelut - Komaruddin
Hidayat 2001
Islam and social change in Indonesia.
BUYA HAMKA - Akmal Nasery Basral
2020-01-30
Malik terperenyak. Kata-kata ”obatilah hati
ayahmu yang letih” itu dengan cepat membawa
kembali kenangan sepuluh tahun terakhir
hubungan mereka yang renggang. Terutama

TASAWUF MODERN - Prof. Dr. Hamka
2014-05-08
Buku ini tidak menguraikan tentang tasawuf,
meski judulnya Tasawuf Modern. Buku ini tetap
relevan, meski ditulis puluhan tahun yang lalu.
Temanya tentang bahagia, topik yang tidak
pernah selesai diperbincangkan, dan selalu ingin
diwujudukan oleh siapa pun, di mana pun, dan
dengan cara apa pun. Ditulis oleh cendekiawan
muslim berwawasan luas, dengan latar belakang
sastrawan, menjadikan buku ini bukan saja kaya
makna, tapi juga enak dibaca. Mari kita lihat
salah satu uraiannya, “…Berbagailah yang
timbul ketika memberi keputusan. Ada yang
mengatakan baik, sebab sayang, ada yang
mengatakan buruk, sebab benci. Berbagai
ragam keputusan menurut pengalaman, ilmu,
dan penyelidikan….bahagia dan celaka itu hanya
berpusat kepada sanubari orang, bukan pada zat
barang yang dilihat. Bagi kebanyakan orang,
masuk bui menjadi kecelakaan dan kehinaan,
bagi setengahnya pula, menjadi kemuliaan dan
kebahagiaan.” Seringkali orang mencari bahagia
dengan mengorbankan waktu, tenaga, keluarga,
bahkan nyawa. Padahal, bahagia ada di dalam
tasawuf-modern-prof-dr
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sejak sang ayah menceraikan ibunya, kejadian
yang membuat Malik benci luar biasa kepada
sang ayah sebelum mengetahui duduk
permasalahan yang sebenarnya. * Hamka yang
dikenal oleh rakyat Indonesia adalah sosok
ulama, Ketua MUI, penceramah, cendikiawan,
dan banyak lainnya. Namun di balik itu, ia juga
merupakan sosok anak yang merasakan banyak
sakit hati di masa kecilnya. Perceraian
orangtuanya, kerinduan pada ibunya dan
hubungan yang tak mulus dengan sang ayah,
berpengaruh banyak pada sikap dan kepribadian
Hamka dewasa. Malik, nama kecilnya sebelum ia
dikenal debagai Hamka, juga berhadapan
dengan banyak kegagalan dan sakit bati, baik
dalam hal pekerjaan dan asmara. Ia bahkan
pernah mendirikan ’bisnis’ majalah sendiri, yang
hanya berhasil terbit beberapa edisi. Dari semua
cerita yang tak penuh bunga-bunga indah inilah,
kita dapat banyak mengenal sosok Hamka yang
lebih manusiawi, yang pernah marah dan
kecewa, yang pernah kabur dari rumah dan
ngambek pada orangtua, yang mirip dengan
kita, pada pembaca. Buku persembahan
Republika Penerbit [Republika, bukurepublika,
Penerbit Republika, pernikahan, perceraian,
tokoh bangsa, biografi tokoh]
TIPOLOGI ALIRAN-ALIRAN TASAWUF Muhammad Basyrul Muvid, M.Pd. 2019-10-20
Buku ini mengungkap berbagai macam aliran
sufistik dalam dunia tasawuf yang memiliki
corak tersendiri dan sudut pandang yang
berbeda dengan tujuan yang sama, yakni untuk
mendekatkan diri, mengenal dan mengetahui
hakikat Allah swt, dan usaha menjadi seorang
hamba yang benar-benar hamba. Benar-benar
hamba maksudnya adalah hamba yang
memahami eksistensi dan esensi dirinya sebagai
seorang ciptaan Tuhan. Adanya aliran-aliran
dalam dunia tasawuf ini menjadi bukti bahwa
tasawuf tidak hanya dipahami dan dikaji dalam
satu sisi, melainkan banyak sisi. Sehingga
melahirkan berbagai ragam perbedaan tipologi.
Adanya yang menitik beratkan pada aspek
ruhaniah, akhlak, akal, rasa (dzauq), amaliah,
cinta, sosial, modern (tawazaun; keseimbangan),
kebangsaan dan lain sebagainya. Yang pada
intinya adalah sama-sama ingin menjadi seorang
hamba yang benar, yang dekat dengan Tuhan
dan menjadi hamba yang baik, yang bisa
memberikan manfaat kepada orang lain.
tasawuf-modern-prof-dr

Tipologi-tipologi seperti inilah yang membuat
tasawuf kaya, yakni kaya akan model (desain)
yang akhirnya membuat tasawuf ini ilmu yang
unik. Sehingga, layak untuk terus dikaji,
didalami dan diamalkan.
Benteng kebenaran - Moh. Suhri Utsman alBantany 2008
Criticism on Qamiʻ at-tughyan ʻala manzuma
Syuʼab al-Iman, a thought of Nawawi Banten, an
Indonesian ulama, on Islam and Islamic religious
practice.
Manhaj Dakwah para Nabi - Rabi" Bin Hadi Al
Madkhali 1992
Moderasi Islam Indonesia - Prof. Dr. Mujamil
Qomar, M.Ag.
Wacana moderasi Islam kian hari semakin deras
arus relevansinya dengan kompleksitas problem
modernitas kita hari ini. Gagasan utamanya ialah
menentang segala bentuk kekerasan,
ekstremisme, terorisme, fanatisme, dan
sejenisnya. Oleh Cak Nur, moderasi Islam
digambarkan sebagai cara pandang maupun
sikap keagamaan sebuah masyarakat yang lebih
menekankan karakter moderat (ummatan
wasathan). Salah satu ciri utamanya, mereka
mengedepankan sikap-sikap yang fleksibel
dalam menghadapi berbagai konflik maupun
konfrontasi yang mencuat dari jurang-jurang
perbedaan. Moderasi Islam mengemban misi:
menjaga keseimbangan di antara dua kutub
ekstremitas yang sulit dipertemukan, yakni
antara (pemikiran, pemahaman, pengamalan dan
gerakan) Islam fundamental dan Islam liberal.
Dalam konteks Indonesia, moderasi Islam
mendapatkan apresiasi yang bagus dari dunia
internasional. Bukan hanya umat Islam kawasan
Timur yang mengagumi pendekatan keagamaan
kita, Barat pun mengakui Indonesia sebagai
model alternatif bagi kerukunan antarumat
beragama di permukaan bumi. Lebih dari itu,
bahkan Islam Indonesia menjadi antitesis
terhadap citra Islam yang dirusak oleh segelintir
orang yang memilih jalan kekerasan. Lantas,
bagaimanakah sebenarnya pemikiran,
pemahaman, dan pengamalan Islam yang
berkembang di kalangan Muslim Indonesia?
Buku ini menjawab dan mengkajinya secara
mendalam dalam berbagai aspek. Bahkan,
disertai pula ulasan yang radikal ihwal implikasi
Islam Indonesia terhadap dinamika peradaban,
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keberagamaan Islam yang ramah, dan stabilitas
kedamaian. Selamat membaca!
Ilmu Tasawuf - Drs. Samsul Munir Amin, M.A.
2022-08-23
Tasawuf merupakan salah satu aspek esoterik
Islam dan intisarinya adalah kesadaran akan
adanya komunikasi rohaniah antara manusia dan
Tuhan melalui kontemplasi. Dengan bertasawuf,
seseorang akan menjadi lebih bersih hati dan
jiwanya, sekaligus dia akan dibimbing oleh
cahaya Ilahi secara intens. Dengan demikian,
perilaku seorang sufi akan terefleksikan dalam
berbagai tindakan dan berkomunikasi secara
baik dengan Tuhan sebagai perwujudan hablun
minallah (hubungan vertikal) sekaligus
berhubungan baik dengan sesama manusia
sebagai perwujudan hablun minannas
(hubungan horizontal). Buku ini membahas
tentang; Apa itu Tasawuf; Posisi Tasawuf dalam
Islam; Tujuan Tasawuf; Sejarah Tasawuf;
Epistemologi Filsafat dan Tasawuf; Hubungan
Tasawuf dengan Ilmu Tauhid; Filsafat, Fiqh, dan
Psikologi; Tasawuf Akhlaki; Tasawuf Irfani;
Tasawuf Falsafi; Ajaran-Ajaran Tasawuf; TokohTokoh Tasawuf dan Pemikirannya; Tarekat dan
Sejarah Perkembangannya; Tasawuf dan TokohTokoh Tasawuf di Indonesia; serta Studi Kritis
Terhadap Ajaran Tasawuf. Buku ini menjadi
referensi “wajib” bagi Mata Kuliah Ilmu Tasawuf
di berbagai perguruan tinggi agama Islam di
UIN, IAIN, STAIN, serta PTAIS khususnya di
Fakultas-Fakultas Tarbiyah, Dakwah, Syariah,
Ushuluddin, dan Adab. Buku ini juga perlu
dibaca bagi siapa saja yang ingin mendalami
tasawuf secara mendalam dan komprehensif.
Mengapa Sulit Bahagia? - Sigit Priatmoko
2019-09-16
Derasnya perubahan gaya hidup di era modern
ini, berdampak pada cara pandang kita terhadap
hidup. Banyak hal yang kita ukur menggunakan
materi. Termasuk cara dalam memandang
bahagia. Akibatnya, kita menjadi sulit untuk
merasa bahagia. Kita lupa bahwa bahagia adalah
urusan spiritual dan bertempat di hati. Buku ini
mengajak kita untuk mendefinisikan bahagia
dengan cara yang proporsional. Kemudian,
mengajak kita bermuhasabah untuk mengenali
berbagai hal yang menjadi penghalang kita
untuk memeluk bahagia. Ditambah dengan tiptip sederhana untuk memanen kebahagiaan.
Selalu Ada Jalan Keluar (SAJAK);
tasawuf-modern-prof-dr

Antopologi Puisi - Prof. Dr. H. Ahmad Sewang,
MA. 2014
Ahmad M. Sewang, bukan sekadar akademisi
ketika melahirkan karya antologi puisinya,
“Selalu Ada Jalan Keluar (SAJAK)” (2014), tapi
lebih tepat sebagai intelektual publik yang
gelisah dan prihatin sembari menerbitkan asa
terhadap dinamika kehidupan bangsanya.
Puisinya adalah sebuah bisik yang menyentuh
batin, ibarat putik bunga yang mencium bulan:
ia mempercakapkan sesuatu tidak dalam posisi
menggurui, menuntun, dan meneladankan, tapi
dengan rendah hati mengajak untuk tenggelam
bersama secara ontologis dalam gelombang dan
episentrum masalah yang mendera kehidupan.
(Dr. Mohd. Sabri AR, kolumnis Fajar dan
Tempo).
AYAH... - Irfan Hamka 2013-10-13
“Buya Hamka merupakan ulama dan mubaligh
yang hebat. Banyak ulama besar, tap tidak
menjadi mubaligh yang besar. Saya pernah
mendengar ceramah beliau ketika di Makasar
sebanyak 36 kali ceramah, dan tidak ada satu
pun yang sama. Hebat sekali,” H. Muhammad
Jusuf Kalla, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan
Masjid Indonesia/Mantan Wakil Presiden. Buku
ini memuat serangkaian kisah tentang Buya
Hamka di mata putra kelimanya, Irfan Hamka,
yang meliputi kehidupa masa kecil, remaja,
dewasa, berkeluarga, hingga memiliki 12 orang
anak; memulai jalan dakwah sebagai politisi,
sastrawan, dan ulama; akidah dan pedoman
hidup Buya Hamka; hubungan Buya Hamka
dengan masjid al-Azhar; bagaimana kehidupan
Buya Hamka saat istrinya meninggal;
menghadapi fitnah, kebencian, dan penjara;
hingga Buya Hamka meninggal dunia. Semua
kisah diceritakan dan dikemas dalam tulisan
yang ringan, mengalir, dan sarat dengan pesan
moral dan keteladanan. Pengantar Taufiq Ismail
semakin melengkapi keindahan buku ini.
Saints Et Héros Sur la Route de la Soie - 2002
Membangun Masyarakat Baru - Yusuf Al
Qaradhawi 1997
Suara muhammadiyah - 2007
Hasil Lokakarya Inventarisasi, Penentuan
Skala Prioritas dan Metodologi Penelitian
Masalah-Masalah Bimbingan Masyarakat
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El-Fikri 2013-05-08
Buku ini memuat bahasan mengenai tempattempat bersejarah seperti Hebron, Babilonia,
Baalbek, dan Golgota beserta peran pentingnya.
Selain itu, di buku ini juga diketengahkan
sejarah dibangunnya berbagai masjid, seperti
masjid Jum’at, masjid al-Ghamamah, masjid Jin,
dan yang lainnya. Dan, yang paling menarik
adalah pembahasan mengenai berbagai hal yang
masih menjadi misteri, seperti munculnya dajjal
di Segitiga Bermuda dan Borobudur sebagai
peninggalan nabi Sulaiman. Buku persembahan
Republika Penerbit [Republika, bukurepublika,
Penerbit Republika, sejarah]
Dinamika Pendidikan Islam - Mukani
2016-02-01
Memang pendidikan selalu dinamis, apalagi
pendidikan Islam, sangat membutuhkan setiap
kali peningkatan-peningkatan dari para
generasi-generasi kita. Menulis ini juga sebagai
sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.
Dengan buku ini, saya berharap semua puteraputeri bangsa untuk meluangkan waktu
sehingga mampu membaca dan menulis dengan
tekun, agar kualitas mereka bisa diandalkan.*
Hj. Mundjidah Wahab Pengasuh PP. Bahrul
Ulum Tambakberas dan Wakil Bupati Jombang
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________ Buku “Dinamika
Pendidikan Islam” karya Saudara Mukani ini
mencoba memotret situasi dan kondisi
pendidikan Islam di Indonesia. Cakupannya
sangat luas, termasuk Islamisasi Sains sampai
Manajemen Berbasis Sekolah. Bagi saya,
pendidikan Indonesia selama 20 tahun terakhir
ini semakin jauh dari cita-cita Ki Hajar
Dewantoro, KH. M. Hasyim Asy'ari dan KH.
Ahmad Dahlan. Kesalahan pertama adalah
mempersempit pendidikan menjadi hanya
sekedar persekolahan belaka. Lalu, akibat rasa
rendah diri, sekelompok elit muslim mendirikan
sekolah-sekolah swasta diberi label "Islam" yang
diberi stempel "unggulan" ditambahi
"pendidikan karakter" dengan SPP yang makin
tidak terjangkau oleh kebanyakan anak muslim.
Bagi saya, seperti pendidikan nasional yang
lebih banyak hitamnya daripada putihnya,
pendidikan Islam juga demikian. Bagi saya saat
ini, pendidikan yang sesuai dengan Islam adalah
pendidikan berbasis keluarga. Adalah keluarga

Beragama - Proyek Penelitian Agama dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(Indonesia) 1976
Terapi Dzikir: Epistemologi Healing Sufi Teten J. Hayat
Terapi Dzikir: Epistemologi Healing Sufi Penulis
: Teten J. Hayat Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-309-422-1 Terbit : Januari 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Dalam adagium
purba: lapang hati lapang rezeki, sempit hati
sempit rezeki. Serius, hati memang segalanya.
Hati baik, hidup baik. Hati bahagia, hidup
bahagia. Hati gelisah, hidup gelisah. Hati
menderita, hidup menderita. Sebagian orang
masih tidak sadar hati. Melulu berjuang
menjemput keberlimpahan, tapi yang dijemput
tak kunjung datang. Melulu menuntut bahagia,
yang dituntut, tak pernah hadir. Melulu mencari
jodoh, yang dicari tak berkenan menghampiri.
Kegagalan ini, bukan jihad dan perjuangan yang
kurang, tapi keadaan hati yang belum dibenahi.
Fungsi hati: wadah, raja, dan magnet (warma).
Kadang hati masih menyimpan memori trauma
dan sakit hati, lalu berharap berhasil dan
bahagia. Tidak mungkin. Hati menyimpan sakit
hati sama mantan, lalu berharap mendapat
jodoh yang baik. Tidak mungkin. Sekuat apapun
daya dan upaya, sementara hati terisi memori
sakit hati dan trauma, berhasil dan bahagia
hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah
maujud. Sakit hati hanya menarik sakit hati.
Trauma hanya menarik trauma. Kegagalan cinta
akan menarik kegagalan cinta. Hutang akan
menarik hutang. Otomatis. Maka, kita perlu
terapi dzikir untuk healing atau menyembuhkan
hati kita. Hati yang tadinya terisi sampahsampah emosi dan memori-memori negatif,
harus dibersihkan. Hati yang berkarat, harus
dikilapkan. Dzikir bagai mesin pembersih digital
dan otomatis yang bekerja penuh pada batin.
Ada keajaiban di dalam dzikir. Rasanya tak
mungkin memaafkan kesalahan dia, karena
terlalu sakit hati. Bila demikian, biarkan dzikir
membantu keluhan Anda ini. Biarkan dzikir
berkerja secara digital. Maka, akhirnya, dengan
dzikir kita mudah, kita tenang, kita bahagia.
Semoga. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
SITUS-SITUS DALAM ALQURAN - Syahruddin
tasawuf-modern-prof-dr
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yang dirugikan oleh monopoli sekolah di pasar
pendidikan selama ini. Monopoli itu semakin
radikal saat wajib belajar diartikan sebagai wajib
sekolah. Sekolah hanya warung pinggir jalan
yang menyediakan makan siang berbentuk
seragam. Adalah keluarga di rumah yang
menyiapkan sarapan dan makan malam. Sekolah
harus dilihat sebagai pelengkap dalam
pendidikan, apalagi di abad internet ini. Fokus
kita harus bergeser ke belajar, bukan
bersekolah. Islamisasi kehidupan kita, bukan
sekedar sainsnya, dimulai dari sini. Jika
Rasulullah SAW dulu mengatakan baiti jannati,
pasti beliau tidak sedang bercanda.* Prof. Ir.
Daniel M. Rosyid, Ph.D, CPM Guru Besar ITS
Surabaya dan Penasihat Dewan Pendidikan Jawa
Timur
Majalah Risalah NU Edisi 116
"Menyongsong Abad kedua NU,
Mempertegas Kemandirian" Menyongsong Abad kedua NU, Mempertegas
Kemandirian Muktamar NU insya Allah masih
tujuh bulan lagi diselenggarakan. Namun, kita
tidak bisa menutup mata, bahwa mulai muncul
nama-nama siapa yang akan menggantikan Prof.
Dr. Said Aqil Sirodj, MA, yang telah dua priode
memimpin NU sejak 2010 dalam Muktamar ke
32 di Makassar. Jika tidak dibuat aturan main,
mungkin bisa puluhan kandidat yang akan
bersaing untuk duduk di singgasana terhormat
itu. Hal ini menunjukkan bahwa NU memiliki
limpahan kader untuk bisa memimpin NU.
Mereka semua memenuhi syarat karena faktor
pendidikan, akhlak, khidmah di NU dan
masyarakat, dan mungkin –tidak mutlak-- darah
biru. Melihat kader NU sekarang mungkin
banyak orang terhenyak. MUI saja banyak
ditopang kader NU. Kader-kader NU sekarang
sudah banyak yang menduduki kursi rektor
perguruan tinggi (umum dan agama). Kaderkader NU telah bermunculan sebagai pejabat
sejumlah instansi. Hal ini mengingatkan kita
pada pernyataan Ketua Umum PBNU ketika
pelantikan Ikatan Sarjana NU (ISNU) sekitar
empat tahun lalu. “Jika pemerintah
membutuhkan tenaga ahli, kami menyediakan di
bidang apa saja.” Dan kini terbukti. Banyak
orang terbelalak cengang. Sebab, jika dilihat
pada saat berdiri NU tahun 1926, banyak orang
yang pesimis melihat NU ini bisa eksis dan bisa
hidup hampir mencapai seabad dan bahkan kini
tasawuf-modern-prof-dr

disebut sebagai organisasi terbesar di dunia,
sekitar 100 juta anggota. NU semula mereka
anggap semacam majelis taklim dan sekedar
kumpul-kumpul kiai saja. Dalam waktu singkat
akan bubar sendiri karena tak mampu
menghadapi tantangan zaman. Pada saat orang
bangga berpantalon, kiai NU masih bersarung
dan asyik memutar tasbih. Pandangan itu bisa
kita fahami. Karena NU didirikan oleh
sekumpulan ulama dam tokoh pesantren yang
datang pada saat itu rata-rata bersarung,
berjubah dan bersorban. Ulama dikesankan oleh
kalangan masyarakat kala itu sebagai orang
yang hanya mengerti agama. Memimpin acara
kenduri, peringatan maulid nabi, khotbah dan
paling tinggi mengajar di masjid. Pada zaman
penjajahan itu masyarakat tengah terpukau
dengan kemoderenan yng dilambangkan dengan
busana, bahasa, pendidikan dan kehidupan.
Mereka ingin meniru mereka, namun tak
mampu. Sesuatu yang moderen menjadi idola
dan impian. Mereka yang dididik secara
moderen menjadi harapan masyarakat kala itu
dan dijadikan pimpinan. Apalagi pernah belajar
ke Belanda.
TAZKIYATUN NAFS MENGASAH
KELEMBUTAN JIWA “ catatan Harian
Djendral -5- - Dr.H. Mahsun Djayadi, M.Ag
2001-12-01
Saya sangat yakin bahwa “marwah”
Muhammadiyah sesungguhnya berbanding lurus
dengan kualitas keberagamaan warganya.
Kualitas keberagamaan yang saya maksud
adalah bahwa beragama bukan hanya ritual
formalitas saja tetapi berkaitan dengan
pendalaman nilai-nilai agama Islam sebagaimana
yang tertuang dalam al-Qur’an maupun
Assunnah. Ini membutuhkan kesungguhan,
kekhusyuan, serta kelembutan jiwa. Itulah
sebabnya judul buku ini saya rasa lebih
relevandengan maksud yang terkandung dalam
Analisa tersebut, yakni bagaimana kita bisa
terus menerus mengasah dan menjaga kesucian
atau kebersihan jiwa kita. Memasuki tahun
2021, sebenarnya adalah masa perpanjangan
periode kepemimpinan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya. Hal ini
terkait dengan pengunduran jadwal Muktamar
Muhammadiyah ke 48 yang semestinya digelar
pada akhir tahun 2020. karena pandemi
Covid-19 sedang melanda negara kita Indonesia
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mereka, buku ini praktis Anda jadikan pedoman
sesuai ajaran Islam.
LEMBAGA HIDUP - Prof. Dr. Hamka 2015-03-26
Garis perjalanan hidup setiap manusia telah
ditetapkan sejak dalam kandungan. Rejeki telah
tersedia. Ajal telah tentu. Amal usaha telah
terbentang. Inilah “Lembaga Hidup”. Tuangan
yang berbentuk menurut barang-barang yang
dicita-citakan akan tercipta setelah bahanbahannya dituangkan ke dalamnya. Melalui buku
ini, Buya Hamka mengajak kita untuk berikhtiar
menuang lembaga hidup kita masing-masing
dengan berbagai kewajiban sesuai tuntunan
Islam dan tidak membiarkannya menjadi sebatas
lembaga. “Marilah berusaha, moga-moga
sesuailah usaha kita dengan ketentuan yang
telah disediakan Tuhan buat kita,” nasihat Buya.
Di buku ketiga seri Mutiara Falsafah Buya
Hamka ini ragam kewajiban diuraikan, mulai
kewajiban kepada diri pribadi, keluarga,
masyarakat, ilmu pengetahuan, tanah air,
politik, hingga harta benda. Dan, di atas semua
itu, diuraikan juga kewajiban yang terpenting;
kewajiban kepada Allah Swt.
Lagu sekar macapat - Kahono B. A. 1992

bahkan dunia, maka keputusan PP
Muhammadiyah menunda pelaksanaan
Muktamar Muhammadiyah ke 48 tahun 2022.
1001 Hal yang Paling Sering Ditanyakan
tentang Islam - Ustaz Abu Muslim 2012-11-08
Anda ragu akan suatu hal? Bingung menentukan
sikap? Tak tahu harus berpegang pada apa?
Kembalikan semuanya kepada Islam! Islam
adalah agama sekaligus pedoman hidup yang
diturunkan Allah kepada umat manusia.
Berpegang pada ajaran Islam sama dengan
berpegang kepada-Nya. Dan karena Islam
mengatur dan melingkupi kehidupan manusia
secara menyeluruh, jawaban dari permasalahan
hidup pun bisa Anda temukan dalam Islam.
Hadir sebagai kumpulan pertanyaan sehari-hari
yang paling sering diutarakan umat Muslim,
buku ini membahas tak kurang dari 26 tema, di
antaranya • agama Islam; • Al-Qur’an dan AlHadits; • shalat; • akidah dan keimanan; •
bersuci, kebersihan, dan kesehatan; • ramadhan
dan puasa; • zakat dan sedekah; • haji dan
umrah; • zikir, doa, dan iktikaf; • nazar, kurban,
dan akikah; • ekonomi dan kenegaraan; •
pendidikan; • budaya dan seni; • makanan halal
dan haram; • hubungan suami istri; • masalah
anak muda; dan • dunia wanita. Semua jawaban
diberikan secara jelas, ringkas, dan mudah
dimengerti. Bersumber dari kitab-kitab para ahli
dan pendapat para ulama yang diakui keilmuan
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Memeluk Gerhana - Isa Kamari 2008-06-01
Dari sudut Singapura, terjalin kisah sedih
seorang pemuda yang senantiasa mencari
matahari.. [Mizan, Hikmah, Novel, Indonesia]
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