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MANAJEMEN DIRI Mar 13 2021 Buku ini merupakan buku bacaan wajib bagi mereka yang ingin menemukan kebenaran, kebahagiaan dan keindahan
dalam dunia dan keselamatan di negeri akhirat. Isi yang ada didalamnya adalah integrasi antara filsafat, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu logika atau manthiq,
fikih, akhlak dan tasawuf. Hal ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat, ilmu logika atau manthiq, dan
akhlak tasawuf. Sehingga dapat juga dijadikan sebagai tawaran bagi Perguruan Tinggi untuk menggabungkan mata kuliah logika atau ilmu manthiq dengan
akhlak dan tasawuf menjadi satu mata kuliah ‚logika akhlak dan tasawuf’ karena rupanya ilmu filsafat dan tasawuf tidak bertentangan. Buku ini cocok untuk
semua kalangan dan tingkatan baik yang baru belajar tentang Islam maupun yang ingin mendalami ajaran Islam.
Keajaiban Shalat Menurut Ilmu Kesehatan Cina Aug 30 2022 Mengungkap Keajaiban-Keajaiban dalam Ibadah Shalat: •Wudhu sebagai terapi akupresur
dan hidroterapi •Manfaat posisi dan gerakan shalat untuk kesehatan •Aliran chi (energi dasar) ketika kita shalat •Rahasia waktu-waktu shalat fardhu dan
hubungannya dengan sirkulasi chi [Mizan, Mizania, Referensi, Agama]

Konsep Pemikiran Edward L. Thorndike Behavioristik Jan 11 2021 Penulis : Efendi,S.Pd.I Hal : 212 ISBN : 978-602-6481-01-6 Sinopsis : Adapun kajian
tentang belajar itu sendiri, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan, di antaranya ada yang mengkaji bagaimana belajar efektif,
belajar aktif, belajar yang menyenangkan, teori belajar dan sebagainya. Ruang lingkup kajian tentang teori belajar, terjadi banyak perbedaan pendapat di
kalangan para pakar Kita ambil contoh konsep tentang benar dan salah. Aliran behavioristik memandang benar dan salah itu bergantung pada reinforcement
(penguat) positif maupun negatif. Artinya jika ada stimulus dan setelah direspon ternyata menimbulkan keenakan, maka tingkah laku itu dikatakan benar, dan
jika respon tersebut menimbulkan reinforcement negatif, maka perbuatan tersebut salah. Analisis Komparatif Teori Belajar behavioristik Perspektif Edward L.
Thorndike dan Al-Ghazali yang berusaha mengkaji tentang teori belajar behavioristik (tingkah laku). Baik yang klasik maupun kontemporer dengan tidak
mengabaikan konsep yang telah ditawarkan oleh pemikir Edward L. Thorndike. Sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsepsi
belajar menurut pemikir islam yaitu Al-Ghazali. Sebelum menganalisis lebih jauh tentang teori belajar dalam Islam maupun Barat, peneliti mencoba
menganalisis konsep pengetahuan dan konsep manusia dalam pandangan Barat maupun Islam. Sebab kedua konsep tersebut memiliki implikasi yang besar
terhadap teori belajar. Dengan kata lain, konsep dan teori belajar erat kaitannya dengan konsep pengetahuan dan manusia. Karena konsep dan teori tersebut
berpijak pada asumsi dasar atau pandangan para ahli psikologi tentang konsep pengetahuan sebagai obyek belajar dan manusia sebagai subyek belajar.
Shalatnya Para Ahli Thariqah Aug 18 2021 SAMPAI saat ini, pemahaman tentang shalat dan praktik pelaksanaannya masih dianggap remeh oleh sebagian
umat Islam. Banyak yang melaksanakan shalat, akan tetapi tidak memahami esensi shalat dengan benar, dan praktik ibadah shalat yang sesuai dengan contoh
Rasulullah SAW. Bahkan ada praktik shalat yang menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok
tertentu atau masyarakat awam yang masih belum benar-benar memahami makna dan praktiknya. Persoalan ini sesungguhnya terletak pada pandangan umat
Islam terhadap shalat. Ketika pandangan tersebut berbeda, maka pemahaman dan praktik shalat yang muncul akan berbeda pula. Pada buku ini yang menjadi
fokus kajian adalah kelompok-kelompok tarekat yang berlokasi di Kota Pontianak dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif
jama‘ah tarekat terhadap pemahaman dan praktik shalat yang dilakukan. Setting penelitiannya adalah Kota Pontianak dan sekitarnya, di mana perkembangan
tarekat sangat pesat. Ada banyak tarekat yang berkembang di wilayah ini, namun yang dijadikan objek penelitian di antaranya adalah Tarekat Qadiriyah wa
Naqsabandiyah, Tarekat Haq Naqsyabandiyah dan Tarekat Al-Mu‘min. Pemilihan atas ketiga tarekat tersebut, dikarenakan ketiga tarekat ini memiliki
sekretariat yang cukup representatif untuk dilakukan penelitian. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di berbagai tempat di wilayah
Kota Pontianak dan sekitarnya. Melihat banyaknya jama‘ah, adanya sekretariat dan rutinnya kegiatan tarekat-tarekat ini, peneliti memandang bahwa pemilihan
ketiga tarekat ini dapat mewakili perspektif shalat penganut tarekat, terutama di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dalam buku ini metode penelitian yang
digunakan untuk mengungkap persoalan-persoalan tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang didukung oleh data lapangan berupa
hasil wawancara tertulis, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawan-carai beberapa responden dan melakukan observasi
langsung serta dokumen-dokumen yang terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Analisis data
kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain. Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi pada jama‘ah-jama‘ah atau penganut ketiga tarekat
yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya jama‘ah atau penganut tarekat memiliki beberapa
perbedaan dalam memahami makna shalat, praktik. Akan tetapi meskipun berbeda dalam beberapa hal, mereka juga sama untuk hal-hal lainnya. Seperti
mengenai pemahaman tentang shalat, di setiap tarekat meyakini bahwa shalat tidak sekadar perbuatan lahiriah, tapi juga merupakan perbuatan batiniah. Selain
itu dalam praktik shalat umumnya setiap tarekat mengikuti Mazhab Imam Syafi‘i. Sedangkan untuk mencapai tingkat kekhusyu‘an dalam shalat tarekat-tarekat
tersebut melakukan zikir-zikir secara rutin guna membersihkan hati/qalbu. Namun seperti yang telah dikatakan di awal, juga ada beberapa perspektif yang

berbeda yang diyakini oleh tarekat-tarekat tertentu dalam memahami makna shalat dan praktik shalat. Kata kunci: khusyu‘, shalat, dan tarekat.
Amalan Mujarab Pencerdas Otak Mar 01 2020 Kemampuan berpikir adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Inilah yang membuat manusia
istimewa, berbeda dari makhluk ciptaan-Nya yang lain. Namun, Anda, sebagai manusia, terkadang mengalami kesulitan dalam berpikir dan mengingat.
Akibatnya, aktivitas sehari-hari Anda jadi terganggu dan terhambat. Anda tak perlu khawatir tentang persoalan itu, sebab Islam, sebagai agama yang solutif,
telah menawarkan cara untuk mencerdaskan daya ingat dan kemampuan berpikir kita, yaitu melalui amalan-amalan pencerdas otak. Simaklah sampai tuntas
amalan-amalan pencerdas otak dalam buku ini. Anda akan mengetahui bagaimana mempertajam ingatan dan mencerdaskan kemampuan berpikir hanya dengan
metode-metode gampang yang telah dijabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu, buku ini juga
menjelaskan secara detail betapa pentingnya kecerdasan bagi kehidupan Anda. Semakin tinggi kecerdasan Anda, pun Anda akan semakian mudah untuk
menyelesaikan setiap persoalan hidup Anda. Ada banyak sekali cara untuk meningkatkan daya ingat yang dikupas dalam buku ini. Ada pula berbagai hal yang
harus kita hindari sehingga ingatan kita tidak akan mudah tumpul dan pikun. Selamat mencerdaskan diri!
Mukjizat Lailatur Qadar Nov 20 2021 Mengapa Lailatul Qadar diistimewakan dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Buku ini menguraikan mukjizat
dan keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar: pahala amal baik dilipatgandakan Jibril dan para malaikan diturunkan untuk menyebarkan rahmat
dan sehala doa dikabulkan. Inilah buku yang mengajak Anda untuk mengungkap rahasia-rahasia di balik malam Lailatus adar, sehingga Anda bisa
mempersiapkan dan melewatinya dengan penuh berkah. [Mizan, Mizania, Agama, Indonesia]
Ali bin Abi Thalib Sep 06 2020 Pengetahuannya sangat luas tentang Islam, sehingga tak heran bila dia adalah salah satu periwayat yang terbanyak
meriwayatkan hadis. Gelar agung Babul ‘Ilmi (Gerbangnya Ilmu) disematkan Nabi ? kepadanya. Semua peperangan ia ikuti, kecuali Perang Tabuk. Meski
bukan jenderal tangguh atau panglima yang piawai menundukkan kuda dan lihai menghunus panah dan tombak, dia tak pernah sekalipun kalah dalam adu
tanding (duel) di medan laga, seorang kesatria bersenjatakan pedang legendaris “Zulfikar”. Umar bersaksi atasnya dan memuji kecerdasannya dalam berfatwa
dan berijtihad, “Ia adalah orang yang paling pandai menghukum (memberikan fatwa hukum) di antara kamu semua.” Dia adalah orang yang paling ringan
dalam sedekah. Bahkan, surah al-Insan menjadi bukti keikhlasannya beserta keluarganya, dan kekhusyukan mereka kepada Allah. Dia “terpaksa” mengemban
tugas berat dalam memimpin kaum Muslimin pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan r.a. yang telah menjabat sekitar 12 tahun. Dialah sahabat mulia,
Ali bin Abi Thalib r.a., lelaki penghuni surga yang syahid di bumi Kufah oleh tangan munafik Abdurrahman ibnu Muljam.
Tuntunan Shalat Khusyu' Sep 30 2022 Buku ini memuat hal-hal berkaitan dengan kekhusyu'an, yang merupakan inti dari pada penghambaan, peringatan
bagi setiap orang mu'min baik laki laki maupun perempuan, terlebih disaat hati telah menjadi keras dan berpaling dari mengingat Allah SWT, sehingga sulit
untuk memenuhi panggilan, kita tidak boleh menyerah, keinginan dan tuntutan untuk menjadikan hati kita bersih dan lembut adalah perkara yang harus
diupayakan. saat ini jarang terdapat hati yang khusyu' dalam menjalankan ibadah sholat dengan penuh perasaan senang sekaligus takut. Buku ini akan
membantu anda memahami dan menemukan cara bagaimana menghadirkan hati yang Khusyu' saat kita bermunajad pada-Nya. Sebuah buku terbaru
persembahan dari Mirqat Publishing. Buku Persembahan Penerbit Mirqat
Shalat Orang-Orang Shaleh Dec 22 2021 Ada baiknya, kita selalu banyak bercermin. Terutama dalam ibadah-ibadah kita. Mungkin sudah terlalu lama kita
melewati shalat-shalat kita dalam suasana hati yang hampa dan kosong. Jika demikian, amatilah buku ini. Buku ini adalah cermin abadi untuk melihat ibadahibadah orang-orang shaleh. Di dalamnya ada “telaga” penghambaan dan keshalehan yang dalam. Sungguh tepat untuk menjadi cermin berkaca. Buku ini, insya
Allah akan melejitkan kedahsyatan Shalat Anda, jika Anda bersungguh-sungguh untuk bercermin padanya. Sebuah buku islami dari Mirqat Publishing (Mirqat
Group)
Rahasia Gerakan Shalat Sembuhkan Berbagai Penyakit & Jantung Apr 25 2022 Dalam buku terbitan PUBLISHING LANGIT ini akan dijelaskan shalat
sebagai terapi jantung dimana shalat bukan hanya sebagai salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Rabbnya akan tetapi bisa juga bermanfaat

sebagai penyembuhan dari berbagai penyakit, terutama dalam hal penyakit jantung. Jantung yang merupakan organ yang biasa dihubungkan dengan proses
mental. Beberapa bentuk tekanan emosional seperti pusing, berdebar-debar, sesak napas, dan kemunduran gejala-gejala umum dari penyakit jantung. -Lembar
Langit Indonesia GroupKehidupan Dalam Pandangan Al Qur`an Apr 13 2021
Perdebatan Langit Dan Bumi Aug 06 2020
Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga Dec 30 2019 Dalam buku ini, saya mengajak para pembaca untuk menggapai apa yang disebut syafaat atau
pertolongan. Jujur, saya tidak panjang lebar berbicara masalah syafaat ini—apalagi dalam perspektif ilmu kalam dan perdebatan para teolog terkait dengan
syafaat—sebab keterbatasan halaman. Namun, saya mengajak para pembaca untuk menggantungkan pemberian syafaat itu kepada Nabi Muhammad, sebab
beliau diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syaratnya, kita sering-sering membaca shalawat, mencintai beliau, juga mengamalkan ajaran-ajaran
beliau secara konsekuen atau istiqamah.
ETIKA BISNIS ISLAM Feb 21 2022 Manusia hanya akan menjadi manusia bila mampu menyadari eksistensi dirinya sebagai makhluk Tuhan yang harus
tunduk pada ajaran-Nya. Manusia sebagai khalifah fil ardl bertugas mengelola kehidupan di bumi untuk mencapai tujuan kehidupan yang mendasar yaitu
kebahagiaan lahir batin, dunia sampai kelak di akhirat. Setelah menyadari hal tersebut maka manusia harus berusaha secara sistematis dengan mengerahkan
seluruh potensi diri (spiritual, intelektual dan amal-fisikal) dan mengintegrasikannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sosial yang ada. Dengan
demikian perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berbisnis apapun, tidak bisa lepas dari relasi dirinya dengan Tuhan, manusia dan alam.
Pola relasional antara komponen diri dan aspek-aspek kehidupan tersebut melahirkan suatu tata nilai yang harus dipahami dan dijalankan secara rasional dan
penuh tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidup secara harmonis dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah etika bisnis yang
dalam ajaran Islam menjadi pedoman bagi terwujudnya kemanusiaan yang bermartabat dengan mengacu kepada prinsip kemashlahatan berbagai aspek. Setiap
muslim wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip etis dalam berbisnis dan sebaliknya harus menghindari berbagai perilaku yang bertentangan dengan prinsipprinsip etis. Buku ini membahas bangunan kesadaran etis dan tidak etis sehingga dengan memahaminya dapat mengantarkan kepada peningkatan perilaku dan
tindakan yang bertanggung jawab, adil dan sejahtera secara personal maupun sosial.
Penguatan Pendidikan Karakter Oct 27 2019 Di Indonesia, kurikulum pendidikan yang diadakan selalu mengalami pembaharuan. Konsep kurikulum
berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Selain itu, hal ini dilakukan dengan menyesuaikan masalah-masalah yang muncul di
tengah-tengah masyarakatnya. Dalam sejarah penggunaan kurikulum pendidikan di Indonesia, setidaknya ada belasan kurikulum yang pernah dipakai, dari
kurikulum pasca kemerdekaan 1947, sampai yang terbaru adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang digunakan pasca terpilihnya Joko
Widodo sebagai Presiden, dan diangkatnya Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini mengalami pembaharuan seiring
dengan digantikannya Anies Baswedan oleh Muhadjir Eff endy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Betapa Allah Mencintaimu Jun 03 2020 Buku ini begitu berisi dan enak dibaca. Bahasanya yang lugas dan sederhana mengantarkan kita untuk lebih
memahami cinta sesungguhnya, yang hakiki dan sejati. Betapa sering kita tidak menyadari keberadaan cinta itu sendiri, padahal ia selalu ada menyertai kita.
Betapa sering kita menganggap sesuatu adalah petaka, padahal sesungguhnya ia adalah bukti cinta-Nya. Kita anggap musibah, padahal rahmat. Manusia
memang makhluk yang paling sering berkeluh kesah daripada mengambil hikmah. Kisah di dalamnya mampu menuntun kita untuk berintrospeksi, mengoreksi
diri, sudah sempurnakah kita menjalankan perintah-Nya, sebagai balasan dan syukur kita atas cinta-Nya? Pernahkah kita beribadah dengan khusyuk dan ikhlas,
serta mengerti untuk apa perintah itu dibebankan-Nya? Ternyata semua itu adalah, karena begitu besar cinta-Nya kepada kita. Allah menginginkan hamba-Nya
selalu dalam keselamatan, kesehatan, ketenteraman, ketenangan, kebersihan dan kesucian. Betapa jarang kita merenunginya. (Genta Hidayah, Motivasi, Islam,
Motivasi Islami,)

Manaqib Imam Asy-Syafi'i Oct 08 2020 Rincian Product Judul : Manaqib Imam Asy-Syafi'i Penulis : Imam Fakhruddin Ar-Razi No ISBN : 9789795927884
Kategori : Cover : Art Paper Isi : 315 hlm Ukuran : UB-07 (20.00x25.00) Manaqib Imam Asy-Syafi'i Di Indonesia, Imam Asy-Syafi’I merupakan ulama besar
yang sudah tidak asing lagi, sebab pandangan-pandangan mazhab beliau mewarnai cara berislam mayoritas muslim Indonesia. Sayangnya, tidak sedikit di
antara kita yang baru mengenal Imam Asy-Syafi’I sebatas namanya saja. Buku Manaqib Imam As-Syafi’I ini lebih dari sekadar biografi. Di samping banyak
berbicara tentang riwayat perjalanan hidup Sang Mujtahid, dalam buku ini juga dijelaskan pandangan-pandangan serta argumentasi beliau terhadap sebuah
masalah keislaman, rekaman perjalanan ke bebrapa negeri yang dikunjungi, fitnah yang terjadi dimasanya dan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau,
serta hal-hal lain tentang beliau yang tidak ditemukan bahasanya dalam kitab lain. Buku ini ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama kelahiran 543 H,
beliau menyuguhkan riwayat perjalanan hidup Imam Asy-Syafi’I dengan narasi yang mudah dipahami dan dimengerti.
Tentang Pendidikan Karakter dan Religius Dasar Pembentukan Karakter Sep 26 2019 Buku digital ini berjudul "Tentang Pendidikan Karakter dan Religius
Dasar Pembentukan Karakter", merupakan buku yang berisi tentang "Penguatan Pendidikan Karakter" yang dapat memberikan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit
menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
serta panduan bagi siapapun juga.
Walisongo Jan 23 2022
Pendidikan Karakter Toleransi Nov 28 2019 Buku digital ini berjudul "Pendidikan Karakter Disiplin", merupakan buku yang berisi tentang "Penguatan
Pendidikan Karakter" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi
khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Mensucikan Jiwa Nov 08 2020 Mensucikan Jiwa.Sa'id Hawwa.
ISLAMIC MINDFULNESS: Mengukur Kualitas Salat, Meraih Ihsan dalam Kehidupan Jul 17 2021 Buku yang didesain untuk muslim dalam menghadapi the
age of complexity. Berisi tentang sain mindfulness, dan bagaimana salat dapat efektif mengaktifkan mindfulness. Bagaimana mengukur Islamic mindfulness,
bagaimana protokol lengkapnya berdasarkan tuntunan nash, bagaimana aplikasinya dalam berbagai dimensi kehidupan. Semua disajikan secara menarik,
sistematis dengan bagan dan ilustrasi sehingga mudah dipahami. Penjelasan dalam buku ini dilengkapi dengan kajian secara Ilmiah, alamiah dan Ilahiyah,
sehingga dapat memenuhi hasrat Intelektual, nyaman dipraktikkan di saat yang sama menutrisi ruhani, mensejahterakan jiwa.
Shalat khusyu' enjoy aja! Jul 29 2022
Dahsyatnda Terapi Wudhu Jun 23 2019
Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an Apr 01 2020 Buku ini membahas alasan historis dari turunnya suatu ayat Al-Qur’an dengan
menyuguhkan penjelasan mendalam, kontekstual, dan tujuan suatu hukum disyari`atkan. Melalui kitab ini, Imam as-Suyuthi mewariskan keluasan ilmu beliau
untuk membantu kita (umat Islam) memahami secara komprehensif asbabun nuzul (sebab turunnya) ayat Al-Qur’an sebagai salah satu cabang ilmu Al-Qur’an.
kitab ini ditulis dengan penyampaian yang sistematis, langsung pada inti, serta bersumber dari para rawi dan tafsiran-tafsiran ahli riwayat terpilih. Buku ini
sangat cocok untuk menemani perjuangan kita yang berkeinginan menjadi individu qurani dan sebaik-baik ahlul qur'an. [Gema Insani]
365 Kisah Teladan Islam Jan 29 2020
Pendidikan Karakter Jujur Aug 25 2019 Buku digital ini berjudul "Masalah Terkait Studi Hukum Luar Negeri serta Persamaan dan Perbedaan di Antara
Sistem-Sistem Hukum", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum" yang dapat memberikan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit

menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
serta panduan bagi siapapun juga.
10 Amalan Inti Penghapus Dosa May 15 2021 Sebagai manusia, kita tentu banyak melakukan dosa. Ada yang terlanjur melakukan dosa besar, namun tidak
jarang pula melakukan dosa kecil. Bagi orang beriman, ketika terlanjur melakukan dosa, maka pilihan utamanya adalah bertaubat. Yah, bertaubat. Sebab
Rasulullah menyatakan, "Setiap anak Adam pasti bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat (at-Tawwabin)," Dengan taubat pula, dosadosa yang telah menggunung akan rontok berguguran seumpama daun kering. Namun bagi mereka yang tidak beriman, dosa dianggapnva sebagai sesuatu
yang remeh. Bahkan bisa jadi menjadi kebiasaan hidup. Maka buku karya Ahmad Zacky El-Shafa yang saya biasa memanggilnya Mas Zacky ini hadir
menawarkan pencerahan bagi kita yang tengah dalam kubangan dosa untuk kembali bangkit menata hidup dengan banyak bertaubat. Melalui buku ini kita
diajarkan optimis. Bahwa ternyata Allah Swt begitu Maha Belas dan Kasih sehingga masih bersedia memberikan ampunan bagi para pendosa, kecuali dosa itu
bernama syirik. Dalam buku ini pula kita disuguhi "10 amalan inti" yang apabila kita lakukan, maka insya Allah dosa-dosa akan dihapus dan diampuni olehNya. Mas Zacky dalam buku ini benar-benar mampu menguntai kata-kata indah dan mempesona, sehingga membacanya hati yang gersang akan kembali basah
oleh tetesan nur Ilahi seumpama padang rumput yang kering akan kembali hijau lantaran hujan telah datang membasahi bumi. Karena itu, saya sangat salut
dengan terbitnya buku ini sebab buku ini begitu syarat akan makna. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang terkandung dalam buku, sehingga dalam
kehidupan kita senantiasa disinari oleh ampunan Ilahi, yang pada akhirnya kelak, kita mampu melenggang dengan santai menuju surga Allah Swt. Rabbiinnii
a'uudzubika min hamazaatisy syayaathiin....
Pendidikan Karakter Disiplin Jul 25 2019 Buku digital ini berjudul "Pendidikan Karakter Disiplin", merupakan buku yang berisi tentang "Penguatan
Pendidikan Karakter" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi
khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Komunikasi Islam Jun 15 2021 Praktik Komunikasi Islam pada era revolusi industri 4.0 sangat diperlukan sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan,
menjaga, dan mengembangkan peradaban Islam. Penerapan komunikasi Islam yang benar, akan mampu menghantarkan perubahan perubahaan komunikasi
yang sehat, dengan tidak menghilangkan keunikan Islam di berbagai belahan dunia. Karena Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang hampa tanpa terikat
budaya setempat. Tetapi justru selalu terjadi komunikasi yang berkelanjutan antara ajaran Islam dan yang tumbuh berkembang di masyarakat, sehingga
melahirkan budaya maju yang dpat melahirkan peradaban Islam. Penulisan buku ini diperuntukkan untuk bahan ajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
yang diharapkan dapat menjadi dorongan untuk kajian selanjutnya. Sebab buku yang membahas tentang komunikasi Islam relatif masih sedikit jumlahnya.
Buku ini berisi berbagai pembahasan tentang komunikasi Islam mulai dari ruang lingkup komunikasi Islam, praktik komunikasi Islam dari masa ke masa,
manusia dalam perspektif komunikasi Islam, unsur-unsur, bentuk, dan fungsi komunikasi. Termasuk juga membahas korelasi komunikasi Islam, metode dan
strategi komunikasi Islam, komunikan sebagai penerima pesan, efek dan prinsip-prinsip komunikasi Islam.
Memahami Shalat Khusyu' Nov 01 2022 Buku Pelatihan Shalat Khusyu’ karya Abu Sangkan meledak di pasaran. Dalam waktu kurang dari empat tahun, buku
ini sudah mengalami cetak ulang sebanyak 13 kali, rata-rata tiga kali setahun. Ini menunjukkan, buku tersebut sangat populer. Namun, bukan berarti isi buku
tersebut bebas dari “cacat” dan kekurang-sempurnaan. Melalui buku ini, Dr. M. Amin Abdul-Samad mengemukakan tanggapan kritisnya terhadap
bukuPelatihan Shalat Khusyu’. Dengan uraian yang komprehensif dan analisis yang tajam serta merujuk secara teliti pada ayat-ayat al-Quran, hadis, dan
pendapat para ulama terkemuka, pria yang kini bermukim di Canberra, Australia, ini “menelanjangi” topik-topik penting terkait shalat khusyu’ yang
dipaparkan Abu Sangkan dalam karyanya tersebut. Demi meluruskan sekaligus melengkapi pemahaman seputar shalat khusyu’, buku ini sangat perlu dibaca!
Dahsyatnya Dosa Meninggalkan Shalat Wajib Sep 18 2021 Rugi di dunia—sebagaimana yang tersebut dalam sebuah riwayat—umurnya tidak berkah. Jika

sudah begini, biasanya seluruh umur dan kehidupannya ia persembahkan untuk kemaksiatan dan durhaka kepada Allah Swt. Ditambah lagi, rezeki yang
didapatnya tidak berkah. Bisa jadi banyak, tapi bisa jadi cepat habis. Atau jika tidak begitu, rezeki yang ia peroleh tidak membuatnya bahagia, malah dirinya
merasa haus, dan terus untuk menumpuk harta benda. Tidak hanya itu saja, ia akan mendapatkan predikat yang sangat tidak enak, yakni “kafir” sebagaimana
yang tersebut dalam beberapa hadist Rasulullah Saw. Sementara kerugian yang akan dialaminya saat di akhirat adalah, ia akan mengalami siksa yang pedih.
Tubuhnya hancur dipukul oleh palu godam malaikat, bibir dan matanya penuh dengan darah sedangkan sorot matanya akan memancarkan ketakutan yang
sangat luar biasa. Kuburnya sempit, dan tidur panjangnya itu akan ditemani oleh ular (syuja’ al-aqra’) yang sangat menakutkan. Bahkan—dalam sebuah kisah
yang saya tulis dalam buku ini—ketika meninggal wajahnya akan berubah menjadi babi. Dan ketika di akhirat kelak, ia akan dimasukkan dalam neraka Saqar.
Sungguh sangat pedih siksaan orang yang suka meninggalkan shalat.
Shalat for Character Building Mar 25 2022 Di dalam Al-Quran, Allah mengancam mushalli yang sâhûn, yakni orang yang meskipun shalat tetapi lalai dalam
mengerjakan shalat tersebut. Sedangkan shalat yang sâhûn dikaitkan dengan akhlak yang buruk. Padahal shalat yang benar dijamin dapat mencegah diri kita
dari perbuatan keji dan mungkar (QS Al-‘Ankabût [29]: 45). Selain menjaga kedekatan dengan Allah, Rasulullah pun menyebutkan betapa tidak
terpisahkannya hubungan antara shalat dan akhlak. Inilah buku yang akan menuntun Anda untuk menjadikan shalat sebagai sarana pembentukan akhlak yang
baik (character building) agar shalat Anda tidak sia-sia. [Mizan, Mizania, Referensi, Agama]
Kisah Inspiratif Untuk Anak Muslim Jul 05 2020 Memuat 365 kisah yang utamanya disarikan dari Al-Quran dan Hadits Sahih. Penyajian pengetahuan spiritual
yang lengkap daan runut. Senin: Kisah Al-Quran /Hadits, Selasa: Akidah / Keimanan, Rabu: Fiqih / Ibadah, Kamis: Akhlak Mulia, Ju’mat: Kisah Para Sahabat,
Sabtu: Kisah Menakjubkan, dan Minggu: Kisah Teladan Lain. Materi sarat muatan edukatif yang disajikan secara menyenangkan dengan ilustrasi yang
menarik. Semua kisah dilengkapi hikmah sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan membentuk karakter buah hati kita. CERDAS INTERAKTIF
Perbaiki Shalatmu agar Allah Perbaiki Hidupmu May 27 2022 Sungguh celaka jika amalan shalat kita selama ini persis sebagaimana disebutkan hadis di atas.
Namun faktanya, masih banyak dari kita yang mengerjakan shalat sekadar untuk menggugurkan kewajiban, tidak di awal waktu, tidak berjemaah (bagi lakilaki), tidka khusyuk, tidak memahami setiap bacaan shalat, dan selalu tergesa-gesa saat mengerjakannya. Jika masih seperti ini, yakin shalat kita akan diterima
allah? Buku ini menawarkan kiat praktis agar kita dapat memperbaiki kualitas shalat kita. Penulis membimbing kita untuk memahami kedalaman makna dan
filosofi shalat, memahami dan meresapi setiap bacaan dalam shalat, dan memperbaiki setiap gerakan shalat yang kita lakukan. Dengan memperbaiki ini semua,
shalat khusyuk akan mudah kita raih. Jika kualitas shalat kita telah baik, maka yakinlah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Insya Allah. Buku
persembahan penerbit WahyuQolbu
One - Way Ticket to Heaven Oct 20 2021 "Apakah Anda yakin bahwa ibadah Anda dapat mengantar Anda ke surga? Apakah Anda sudah merasa nikmat
dalam beribadah kepada-Nya? Atau masih merasa terpaksa karena takut akan ancaman neraka-Nya? Dapatkah Anda meraih bahagia dan sukses sekaligus?
Dapatkah Anda sukses di dunia tapi sekaligus di akhirat? Apa beda sukses dan bahagia? Bagaimana kita bisa meraih keduanya? Buku ini dapat membuka
kesadaran Anda untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti di atas yang selama ini singgah dalam benak Anda. Berbagai kisah nyata dan
hikmah menarik yang dituturkan dalam buku sangat memudahkan Anda untuk memahami kiat-kiat sukses dan bahagia, untuk mendapatkan tiket Anda menuju
surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Inilah yang akan membedakan buku ini dari kebanyakan buku yang membahas tentang Rukun Islam--yakni
dimulai dengan Haji: balasan haji yang mabrur adalah surga. Dari situ, melalui tahapan berikut ini, Anda akan dituntun untuk menemukan rahasia sukses sejati:
- zakat itu menyucikan harta dan jiwa: zakat bukan abu jahal, zakat bukan danamaya, dll. - shaum-lah, niscaya Anda akan taqwa: apa target taqwa, program
165, dll. - shalat--pencegah keji dan munkar: visi dan misi shalat, prinsip dasar shalat, khusyu - syahadatayn--penolak api neraka: syahadat sebagai fondasi,
kenapa syahadat ada dua, dll. - akhlaqul karimah, husnul khatimah"
Khusyu Dalam Shalat Feb 09 2021 Khusyu’ dalam shalat adalah salah satu polemik yang sering dihadapi oleh masyarakat kita, baik itu dari segi

pemahamannya tentang hakikat khusyu itu sendiri, atau dari segi implementasinya ketika sedang mengerjakan shalat. Padahal memahami makna khu
Sirah Sahabat Jun 27 2022 - Pustaka Al-Kautsar Publisher Membumikan Shalat Dec 10 2020 Buku yang kini berada dalam genggaman pembaca yang budiman ini, tiada lain merupakan refleksi dari sebuah kenyataan
mengapa shalat sehari semalam sebanyak lima waktu yang kita lakukan ini sama sekali tidak berdampak positif pada kita yang melakukan. Kita tetap saja tidak
tenang, masih sering stres menghadapi kehidupan, bahkan masih banyak melakukan dosa. Padahal, al-Qur’an secara terus terang menyatakan bahwa jika kita
shalat secara khusyuk, hudhur, dan hati mi’raj kepada-Nya, maka insya Allah kenyataan-kenyataan tadi tidak akan datang dalam hidup kita.
Asbabun Nuzul May 03 2020 "Tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab turunnya."
(Imam Al-Wahidi) "Penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur`an."• (Ibnu Daqiq Al-'Ied) "Mengetahui
sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa
yang disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya
ayat, kesulitan tersebut kemudian akan hilang." (Ibnu Taimiyah) Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Di dalam
bukunya ini, beliau memaparkan tentang riwayat-riwayat sebab turunnya ayat (Asbab An-Nuzul), karena dengan Asbab An-Nuzul ini, akan membantu seorang
mufassir atau mereka yang berkecimpung dalam Al-Qur'an untuk dapat mempermudah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an serta
Mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama. - 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.
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