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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Mengenal Allah
Subhanahu Wa Ta Ala Mengenal Allah by online. You might not require more get older to spend
to go to the book establishment as well as search for them. In some cases, you likewise get not
discover the pronouncement Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta Ala Mengenal Allah that you are
looking for. It will entirely squander the time.
However below, with you visit this web page, it will be correspondingly entirely simple to get as with
ease as download lead Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta Ala Mengenal Allah
It will not allow many become old as we notify before. You can pull off it while accomplishment
something else at house and even in your workplace. for that reason easy! So, are you question? Just
exercise just what we allow below as without difficulty as review Mengenal Allah Subhanahu Wa
Ta Ala Mengenal Allah what you as soon as to read!
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10 Orang yang Pertama Masuk Islam - Rhea
Ilham Nurjanah 2019-03-18
Seorang sahabat di Madinah yang baru saja
menghabiskan seluruh hartanya untuk membeli
semua kurma busuk milik kaum muslimin yang
gagal panen, diberi kejutan oleh Allah Swt.
Beliau menerima sebuah peristiwa yang tidak
pernah ia sangka-sangka. Hartanya kembali
dengan hitungan berlipat ganda dalam waktu
singkat. Seorang anak berusia sepuluh tahun,
memperhatikan sebuah kegiatan asing yang
ilakukan oleh sepupunya sendiri. Sepupunya itu
juga sering melantunkan kalimat-kalimat indah
seperti syair, tapi lebih indah lagi. Saat
mendengar kalimat tersebut, hatinya tergetar.
Dua kisah tersebut hanyalah petikan kisah-kisah
menakjubkan yang ada di dalam buku ini. Ingin
tahu lebih lengkapnya? Semuanya dikemas
dalam kisah 10 Orang yang Pertama Masuk
Islam yang mengharukan, membahagiakan, dan
membangkitkan semangat kita untuk lebih
berusaha menjadi muslim yang hebat.
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Adakah Maaf untukku Tuhan? - Syekh
Muhammad Husain Ya’qub 2006-11-01
Setiap kita pasti pernah terjebak dalam sebuah
ruang gelap bernama dosa. Meskipun
keterjebakan itu selalu terjadi berbeda-beda
antara kita. Sedikit yang dengan cepat
menyadarinya, tapi banyak yang menikmati saatsaat gelap itu. Dari jenis manapu kita, kita punya
kewajiban untuk segera kembali pada Allah,
keterjebakan dalam ruang kelam dosa dan
maksait itu harus segera diakhiri. sebab
kematian adalah misteri yang tak pernah kita
ketahui waktunya. Buku ini layak menjadi
pegangan anda sehari-hari, sebab bukankah kita
hampir setiap hari terjebak dalam dosa dan
maksiat? Dalam buku ini akan menemukan
bagaimana caranya kita kembali pada Allah,
mengapa kita harus bertaubat, bagaimana
meniti jalan taubat itu, bagaimana caranya lepas
dari perbuatan dosa dan maksiat, dan
bagaimana tanda-tanda sebuah taubat yang
diterima. Sebuah buku islami dari Mirqat
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Publishing (Mirqat Group)
Kumpulan Tanya Jawab Bid’ah dalam
Ibadah - Hammud bin Abdullah Al-Mathr
2019-10-17
Kitab ini menghimpun berbagai fatwa dan
risalah mengenai bid’ah ‘perkara baru’ dalam
ibadah dan apa-apa yang tanpa dalil, yang
dihimpun dari: 1. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz; 2.
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin; 3.
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin; 4.
Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan; 5. Al-Lajnah
Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta’
(Panitia Kajian Ilmiah dan Fatwa) Penyusun
menyebutkan apa yang diungkapkan para ulama
mengenai hal tertentu yang termasuk dalam
kategori bid’ah, perkara baru, apa-apa yang
tidak ada dalilnya, tidak pernah dicontohkan
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dan
tidak pernah diamalkan di zaman Sahabat
Radhiyallahu Anhum.Materi kitab ini
memberikan rujukan bagi setiap muslim untuk
beriltizam kepada sunnah dan waspada terhadap
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

bid’ah. Sebab, syari’at Islam ini telah sempurna.
Dalam riwayat Ahmad disebutkan hadits Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam,“Tidaklah suatu
kaum membuat bid’ah, kecuali Allah akan
mengangkat darinya sunnah. Berpegang
teguhlah kamu dengan sunnah. Hal itu lebih
baik daripada mengadakan bid’ah.” Kitab ini
membahas tentang berbagai macam perkara
bid’ah dalam ibadah, di antaranya: dalam
perkara adzan, wudhu, shalat, zakat, puasa, haji,
umrah, jenazah, minta berkah, tawasul,
pernikahan, kurban, hari raya, do’a, dzikir, dan
lain-lainnya. Siapkanlah hati kita untuk
menerima sunnah dan meninggalkan segala
bentuk bid’ah jika kita benar-benar menaati
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan
mencintai Allah sehingga amal kita diterima di
sisi-Nya. Orang yang mencintai pasti mengikuti
yang dicintainya. Allah berfirman, “Katakanlah,
‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah,
ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan
mengampuni dosa-dosamu’.” (Ali Imran: 31)
3/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

Insya Allah, Anda dapat merasakan nikmatnya
ibadah.
KERANCUAN BERFIKIRKU Autokritik dan
Berfilsafat - Mashuri
KERANCUAN BERFIKIRKU Autokritik dan
Berfilsafat Penulis : Mashuri Ukuran : 14 x 21
cm No. QRCBN : 62-39-0909-5 Terbit : Agustus
2021 www.guepedia.com Sinopsis : Cerita
perjalanan hidup tentunya disadari atau tanpa
disadari memiliki makna tersendiri, bila
ditelusuri lebih mendalam dengan hubungan
aspek filosofis, maka ternyata akan ditemukan
beberapa bentuk kerancuan-kerancuan nalar
berfikir yang mau tidak mau mempengaruhi
setiap perjalanan yang akan datang. Berbagai
kerancuan yang telah terjadi di masa lalu
tersebut dapat dideteksi ulang dengan pikiranpikiran rasional dan terkadang juga dipadukan
dengan keempirisan apakah gagasan yang
dibangun sebelumnya akan selaras dengan
tindakan-tindakan yang dilakukan. Nyatanya
banyak yang tidak menyadari dan enggan untuk
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

mau berfikir lebih mendalam, atau sekedar
mempertanyakan kepada segala sesuatunya
dalam hidup untuk menguji ulang, sehingga
hasilnya bisa dijadikan tolak ukur dan pelajaran
dalam kehidupan yang akan datang agar bisa
lebih baik dari sebelumnya. Menariknya jika akal
mampu untuk mengurainya, akan banyak
bermunculan makna-makna filosofis kehidupan
yang terkandung di dalamnya.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Manakah Orang yang Khusyu' dalam Shalat Abu Thalhah Muhammad Yunus Abdussattar
2022-08-22
Rahasia shalat, rob dan intinya ialah keberadaan
hamba yang menghadap Allah dengan seluruh
sisi dirinya. Sebagaimana dia tidak boleh
menolehkan wajah dari kiblat Allah ke arab kiri
atau kanan, maka tidak semestinya juga dia
menolehkan hatinya dari Allah kepada selainNya. Ka'bah adalah Baitullah, yang menjadi
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kiblat muka dan badannya. Sedangkan RabbulBait adalah kiblat hati dan rohnya. Sejauh mana
seorang hamba menghadap kepada Allah dalam
shalatnya, maka sejauh itu pula Allah
menghadap pada hamba-Nya. Jika dia berpaling,
maka Allahj uga berpaling darinya. Dan sejauh
manakah kekhusyu' an kita menghadap Allah
dalam shalat?
Matahati Yang Di Dalam Matahati - H.B. Johar
2017-07-02
Matahati Yang Di Dalam Matahati
menghimpunkan nukilan-nukilan terpilih dalam
memahami tema pandangan secara sufistik yang
menyuguhkan rasa kesedaran dari apa yang
tersembunyi di sebalik tabir batin manusia.
ISLAM CINTA DAN DAMAI - Fazzah Mahdiyah
Izzati, dkk
Islam hadir untuk menjadi agama pendamai dan
penebar kasih sayang untuk semua elemen
makhluk dan semesta alam. ia hadirkan Allah
sebagai solusi atas berbagai ketimpangan ,
kedzaliman, kejahatan, dan juga berbagai
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

bentuk perbuatan mungkar yang terjadi di muka
bumi. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw
menjadi nutrisi untuk pembangunan moralitas,
sprilituas, religiusitas dan jiwa humanity bagi
umat islam sehingga menjadi umat yang
membawa kedamaian, kesatuan, ketenangan,
kesejukan sampai kesejahteraan bagi dinamika
kehidupan manusia secara universal
Millennial Moslems - Ipnu Rinto Nugroho
2020-05-25
Perkembangan zaman telah membawa banyak
perubahan, khususnya bagi generasi Muslim
milenial. Mereka yang lahir pada awal 1980-an
sampai akhir 2000-an merupakan kelompok
yang paling mendominasi masyarakat saat ini,
dibanding generasi sebelumnya. Mengingat,
mereka lahir berbarengan dengan munculnya
teknologi seperti telepon seluler dan internet,
mereka pun mahir dan familier dengan bendabenda canggih tersebut. Namun, pesatnya
perkembangan teknologi membuat para Muslim
milenial sibuk menghabiskan waktu mereka
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dengan gawainya masing-masing. Akibatnya, safsaf shalat di masjid-masjid pun sepi, kecuali oleh
kaum tua. Lantas, beginikah generasi Islam
bermuara? Percayalah, generasi Muslim milenial
pasti akan bangkit dan membawa perubahan
yang positif di kehidupan masyarakat. Melalui
buku ini, Anda akan disajikan dengan berbagai
permasalahan generasi milenial beserta
solusinya. Buku yang inspiratif ini ditulis
berdasarkan dalil al-Quran dan Hadis. Selain itu,
penulis juga mengajak para generasi milenial
untuk lebih sadar dan mawas diri terhadap
perkembangan zaman yang semakin pesat. Akhir
kata, buku ini akan menemani Anda—para
Muslim milenial—ke masa depan cerah. Selamat
belajar!
Ayat-Ayat Keagungan - Imam al-Ghazali
2008-04-01
Alam semesta ini adalah sekumpulan ayat-ayat
keagungan Allah. Apabila manusia benar-benar
mencermati dan merenungi semua yang ada
pada dirinya, sekelilingnya maka ia akan
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

menyadari bahwa semua itu penuh dengan
hikmah dan pelajaran. Dan akhirnya, ia tak
punya pilihan kecuali semakin patuh, taat,
banyak bersyukur kepada Sang Penciptanya
yang Maha Kuasa, Maha Gagah, Maha
Bijaksana, Maha Adil lagi Maha Kuasa atas
segala sesuatu. Duhai.. betapa dahsyatnya
keagungan Allah, tidak ada satupun ciptaan
Allah yang sia-sia, yang tidak mengandung
makna dan hikmah. Buku persembahan dari
penerbit Mirqat (Mirqat Publishing Group) yang
berjudul "Ayat-ayat Keagungan" ini akan
meneguhkan betapa fakirnya diri ini, bahkan
alam raya ini, kepada kasih sayang Allah.
Selamat menikmati keagungannya.
Adakah kuburan keramat ? - Ibnu Qayyim AlJauziyyah [et al.] 2019-10-14
Di Indonesia banyak kuburan-kuburan yang
diziarahi karena dianggap berkeramat. Peziarah
datang dari berbagai daerah dengan berbagai
hajat memohon kepada penghuni kubur yang
diyakini mereka adalah para wali yang memiliki
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kedudukan yang sangat dekat di sisi Allah. Para
juru kunci kuburan-kuburan yang dikeramatkan
menjadi pamong yang menuntun para peziarah
dalam ritual ziarah kubur dengan keyakinan
terkabulnya hajat-hajat mereka. Kadang di sisi
makam kerarnat ada pula air atau pemandian
yang juga dikeramatkan oleh para peziarah.
Lantas, bagaimana Islam mendudukkan
kuburan-kuburan yang dikeramatkan? Tata-cara
ziarah kubur seperti apa yang dituntunkan
dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa
Sallan,? Dimanakah kedudukan para wall dalam
Al-Qur’an dan As-Sunnah? Insya Allah, buku
yang ada di tangan Anda ini akan melepaskan
belenggu silang pendapat dalam menyikapi
keberadaan kuburan keramat dan siapakah yang
layak disebut wall Allah?
Markas Cahaya - Salman Aljugjawy 2016-08-08
Kisah Hijrah Sakti (Mantan Gitaris Sheila on 7)
Menjadi Salman Al-Jugjawy Islam adalah kekasih
baru Saktia Ariseno. Mantan gitaris Sheila on 7
ini menemukan jalan kembali ketika ibunya
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

terbaring sakit. Ia mulai mengingat datangnya
kematian dan hari akhir. Mulai mengingat
bahwa satu-satunya tempat untuk pulang dan
penjamin kebahagiaan adalah Allah Swt.
Berbekal kesadaran itulah, Sakti kemudian
memutuskan untuk meninggalkan dunia
gemerlap keartisan dan memilik jalan sunyi.
Jalan mendalami agamanya dan jalan
menemukan kembali ketenangan hidup. Shakti
pun mengubah namanya menjadi Salman
Aljugjawy. Dan di buku inilah, ia menceritakan
kisah perjalanannya bercengkrama terhadap
Islam dan memahami kembali hakikat iman.
[Mizan, Bentang Pustaka, Bunyan, Islam, Kisah,
Sakti, Sheila On 7, Band, Indonesia]
Dasar-dasar Memahami Iman, Islam, dan
ihsan - Ipnu R. Noegroho 2019-03-23
Di zaman Rasulullah saw., semua orang yang
menyatakan syahadat kepada Allah dan RasulNya disebut “orang iman” dengan Islam sebagai
fondasi agama. Premisnya, orang Islam pasti
iman (mukmin), dan orang iman pasti Islam.
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Dalam KBBI, iman berarti “keyakinan dan
kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, dan
sebagainya”. Lantas, di zaman sekarang, apakah
hanya dengan definisi beriman seperti itu sudah
cukup bagi kita disebut “Islam”? Apakah orang
yang ber-KTP Islam sudah layak disebut iman?
Buku ini mengajarkan kepada kita mengenai
dasar-dasar iman dan Islam. Apa saja syarat
seseorang disebut Islam dan definisi apa saja
yang layak disandang untuk disebut iman.
Puncaknya, untuk menyempurnakan iman dan
Islam, diperlukan ihsan. Apa itu ihsan? Baca
terus buku ini untuk mengetahuinya. Insya
Allah, buku ini mampu mengarahkan pembaca
untuk menuju keimanan dan keislaman
sempurna yang ihsan.
Meniti Jalan Istiqomah - Syekh Musnid alQahthany 2008-09-01
Jika engkau bertanya tentang jalan yang harus
engkau tapaki menuju surga Allah, maka
Istiqamahlah jawabannya. Seluruh titian menuju
surga-Nya tersimpul dalam satu kata yang
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

agung ini. Namun, semua orang mengakui
betapa berat dan terjalnya titian istiqomah itu.
Buku dari Mirqat Publishing ini hadir untuk
memberikan motivasi untuk kita yang selalu
rindu untuk istiqamah. Ia mengurai berbagai
buah manis keistiqamahan dan yang tak kalah
pentingnya memberikan solusi terhadap
berbagai kendalanya.
PENCERAH UMAT -2 - Luqman Al Hakim
2018-10-20
Profesi paling utama (mulia) di sisi Allah dalam
kehidupan ini adalah Juru Dakwah yang
menyerukan pesan-pesan Allah. Para Nabi dan
Rasul serta penerusnya merupakan figur pilihan
yang menjadi teladan dalam perkataan dan
perbuatan sebagai inspirasi meraih kesuksesan
bagi umat manusia. Di antara sekian banyak
strategi dakwah yang mesti dipersiapkan setelah
mengetahui kondisi obyek dan wilayah dakwah
adalah konsep (materi) dakwah yang lebih menyentuh, tepat sasaran, dan sesuai dengan
kondisi pada masanya. Buku yang bersumber
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dari Khutbah Jum’at, yang disampaikan oleh
Syekh Muhammad Fathurahman, MAg ini
meneruskan rangkaian khutbah sebelumnya
(buku kesatu). . Semoga bermanfaat dan
menjadi salah satu referensi para Da’i dalam
melaksanakan tugasnya menyam-paikan ayat
atau pesan-pesan Allah kepada umat manusia
serta sebagai bahan bacaan penambah wawasan
ke-Islaman bagi masyarakat.
Kenalan dengan Rasulullah, Yuk! - Dien Diyanti
2013-01-10
Nggak Kenal Maka Nggak Sayang. Sobat muda,
rasanya pepatah diatas, nggak bakalan pernah
usang di makan zaman deh. Emang betul kita
nggak bakalan bisa nyayangin seseorang kalo
kita ngga pernah kenal atau paling tidak
dikenalin walaupun itu hanya luarnya aja. Itulah
makna cinta. Siapa sih yang nggak tahu dan
mengenal Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam? Yang ngerasa umat Islam di seluruh
penjuru dunia ini pasti tahu. Tapi siapa sih yang
kenal dengan Rasulullah secara lebih
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

mendalam? Ssst...ngomong-ngomong ini bukan
tugas anak pesantren atau sekolah Islam saja,
tapi kewajiban kita semua khususnya kawula
muda untuk mengenal beliau lebih jauh setelah
mengenal Rabb dan Dien (agama) kita. Apasih
kedudukan di Rasulullah pada kita? Ada ngga
dari pribadi beliau cocok buat kehidupan
remaja? “Sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia
banyak menyebut Allah..” (QS. al-Ahzab: 21)
Nah, buku persembahan GenMirqat (Mirqat
Publishing Group) ini menjadi penerang di
tengah kegelapan remaja dalam mengambil
idola dan panutan hidup serta tokoh yang
diidam-idamkan. Di dalamnya akan didapatkan: Keutamaan menuntut ilmu - Mengenal nasab
dan keluarga Rasulullah - Masa remaja
Rasulullah - Kesempurnaan pribadi Rasulullah Dan ketinggian akhlak Rasulullah
Bunga Rampai PAI - Suhardi, S.Pd.I, M.A,
9/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

Aku Harus Bahagia - Ipnu R Noegroho
2019-02-22
Banyaknya masalah yang dialami manusia,
membuat sebagian dari mereka rentan galau.
Orang-orang yang rentan galau tersebut
biasanya cenderung untuk mengeluh. Mereka
akan cerita kesana kemari tentang kepenatan
yang ia rasakan. Padahal sifat semacam itu
sebenarnya bukanlah sifat yang baik. Harusnya
mereka percaya bahwa kepenatan yang mereka
rasakan itu tidak akan berlangsung selamanya.
Allah tidak akan membuat hamba-Nya terlalu
lama menderita. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah berfirman, “Allah tidak akan membebani
seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan dia akan
mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya.” (QS. Al Baqarah: 286).
La Tahzan - Ipnu R Noegroho 2020-11-25
Masalah dapat diibaratkan sebagai air panas,
Kita harus memahami kenyataan bahwa air
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

panas dapat melembutkan kentang atau
membuat telur menjadi keras. Sebenarnya, jika
kita sedang menghadapi sebuah masalah, kita
tidak sedang membicarakan tentang seberapa
besar kecilnya masalah itu, tapi diri kita sendiri.
Apakah kita seperti telur? Ataukah seperti
kentang? Buku ini tidak hanya mencerahkan hati
kita, tapi juga mendewasakan kita. Orang
dewasa adalah orang yang tahan banting, bukan
orang yang akan menjerit hanya karena ada
seekor semut yang mengigit jari kakinya. Buku
ini menyadarkan kita, bahwa kita adalah
manusia yang tegar dalam menghadapi masalah,
bukan sebuah kerupuk yang mudah lembek
hanya karena terkena siraman air.
Hidup bersama Rasulullah Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa sallam - Daeng Naja
materi khusus tentang sunnah Rasulullah
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam seharihari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Dan oleh karena waktu yang disediakan hanya
14 hari,
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Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad Bin
Abdul Wahhab - Syaikh Abdurrahman bin
Hammad AI-Umr 2022-08-21
Di Makkah, kuburan Siti Khadijah Radhiyallahu
Anha dijadikan berhala yang disembah selain
Allah, Begitu pula mereka melaksanakan shalat
di Gua Hira' dan tempat kelahiran Nabi. Di
Madinah, mereka shalat, thawaf dan bermunajat
dengan menghadap ke kuburan Rasulullah
Shallallahu Alahi wa Sallam. Di Mesir, Al-Badawi
disembah. Di Syam, kuburan orang-orang shalih
disembah. Sunnatullah, bahwasanya dakwah
para nabi dan rasul mengajak umat hanya Allah
yang berhak disembah dan meninggalkan segala
bentuk penyembahan selain-Nya, Dakwah
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
berhadapan dengan segala bentuk penyembahan
selain Allah sebagaimana syirik pertama yang
terjadi di zaman Nabi Nuh Alaihissalam. Buku
ini menjelaskan perjalanan dakwahnya Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab di Semenanjung
Arabia dengan berbagai macam problematika
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

dan polemik seputar dakwahnya yang sering
dipertanyakan banyak orang.
Menyambut Kematian - Candra Malik
2013-10-23
?Tulisan-tulisan singkat Candra Malik ini
mengajak kita merenung, melakukan refleksi,
terhadap beragam persoalan hidup yang
sesungguhnya dekat, intim, namun kerap luput
dari perhatian. Dengan gayanya yang lincah, kita
disentuh, disapa, dan diingatkan ?.? --Sitok
Srengenge, Penyair, Kurator Sastraÿ ÿ?? Candra
Malik mengajak kita menjalani hidup dengan
gembira karena hidup itu sebenarnya hanya
menunggu datangnya kematian. Urip mung
mampir ngguyu.? --Butet Kartaredjasa, Aktor,
Raja Monologÿ ÿ?Kematian adalah perjalanan
keabadian menuju Taman Cahaya-Nya. Yang
terpilih untuk bernaung di bawah kerindanganNya hanyalah manusia yang selama hidup di
dunia telah tepercik Cahaya Cinta dan
memercikkan rasa cinta itu kepada sesama.
Candra Malik menuliskan dengan baik percikan11/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

percikan Samudra Cahaya itu dalam bahasa
yang sederhana.? --Dik Doank, Penyanyi,
Pengolah Bakat [Mizan, Nourabooks, Sufi, Islam,
Indonesia]
Tangisan Wanita yang Bertaubat - Majdi
Muhammad Asy-Syahawi 2022-08-29
Allah menghimbau para hamba-Nya, baik lakilaki maupun perempuan, yang shalih dan
shalihah untuk bertaubat dan kembali kepadaNya di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim.
Sebagai mana Nabi Muhammad Shallallahu
Alaihi wa Salam juga memerintahkan di
beberapa hadits kepada para Shahabat dan
umatnya untuk bertaubat dan kembali kepadaNya dari segala dosa. Kita semua harus
berintrospeksi diri dari kekeliruan dan
kesalahan yang telah kita perbuat. Dan
bersegeralah untuk bertaubat, janganlah kita
menunda-nunda taubat, karena hal itu akan
mengeraskan hati, sehingga -na'udzubillah
ditutup hati kita oleh Allah yang menjadikan
tertolaknya nasihat. Dua buah mata yang tidak
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

tersentuh oleh api neraka, salah satunya adalah
menangis karena takut kepada Allah. Di depan
pembaca sebuah buku yang berjudul Tangisan
Wanita yang Bertaubat yang berisi tentang
beberapa kisah dan pelajaran yang sangat
berharga dan kita berharap termasuk-dalam
goIongan mereka.
Surat Cinta yang Kedua: Mengenal Allah melalui
Hadis Qudsi - Asep Supriyanto 2021-03-31
Mengenal Allah bukanlah hal yang mustahil,
siapa pun bisa mengenal Allah asalkan dia mau
mengenal-Nya. Bagi sebagian orang mengenal
Allah adakah suatu kenikmatan dan kebahagiaan
tersendiri. Hal ini karena mereka menyadari
bahwa dengan mengenal Allah maka ia merasa
dekat dengan Allah. Setelah ia merasa dekat
dengan Allah, ia merasa nyaman dan tenang.
Hidupnya terasa damai. Dia sadar bahwa segala
sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi
merupakan sesuatu yang terbaik yang Allah
pilihkan untuknya.
Cerita & Makna Asmaul Husna Untuk Anak 12/23
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Siti Wahyuni & Arini Nurpadilah
Teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99
nama. Nama-nama Allah ini disebut dengan
Asmaul Husna. Allah mengenalkan sifat-sifatNya melalui nama-nama-Nya yang agung dan
tinggi. Allah adalah Raja dari segala raja, Allah
Mahaperkasa, Mahakuasa, Mahabijaksana, dan
Maha Mengetahui. Allah-lah yang telah
menciptakan alam ini, bumi, langit, dan seluruh
isinya. Allah memiliki nama-nama yang indah
dan sempurna untuk menjelaskan kekuatan dan
kuasa-Nya. Nah, teman, di dalam buku ini kita
akan diajak untuk mengenal nama-nama Allah.
Buku ini juga dilengkapi dengan cerita Nabi dan
para sahabatnya yang meneladani Asmaul Husna
Allah. Yuks, kita baca bersama! Cerdas Interaktif
Allah SWT. Hidup Sehat dengan Shalat - Asy Syaikh
Muhammad bin Shalih Utsaimin Et, all
2011-11-01
Pada prinsipnya shalat adalah ibadah kepada
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

Allah, artinya niat melaksanakannya harus murni
hanya karena Allah tanpa tendensi apapun,
namun dibalik itu terdapat hal-hal tak kasat
mata yang sering terabaikan oleh kita, yaitu
bahwa shalat itu menyehatkan, tidak hanya dari
aspek rohani semata tapi juga dari segi
badaninya (olah badan). Siapa yang mampu
menjaga shalat lima kali dalam sehari plus
ibadah shalat sunnah lainnya insya Allah ia akan
terbebaskan dari segala macam sakit (kecuali
yang datang dengan izin Allah), sebab dalam
shalat terdapat bacaan-bacaan Al-Quran dan
zikir-zikir yang menjadi nutrisi bagi hati agar ia
tetap sehat dan juga yang tak boleh diabaikan
bahwa shalat merupakan rangkaian berbagai
gerakan yang berpola dimana salah satu
manfaatnya adalah untuk melunturkan otot-otot
yang kaku setelah banyak beraktivitas. Oleh
karenanya, sangatlah rugi kiranya bila sampai
ada orang yang masih saja melalaikan shalat
apalagi meninggalkannya sementara shalat
merupakan amalan yang tidak hanya
13/23
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mendapatkan pahala di akhirat tapi juga
memberi manfaat bagi kehidupan pelakunya di
dunia. -AkbarmediaRESEP KESELAMATAN DAN KEBAHAGIAAN - 3
- Luqman al Hakim 2018-10-25
Sekarang ini umat manusia sedang membayar
kompensasi yang mahal atas perilakunya dalam
mewujudkan perdamaian, kebahagiaan dan
fitrah manusiawi yang hakiki. Dalam masyarakat
saat ini barangkali tak ada menit berlalu tanpa
perbuatan keji dan kejahatan seperti perzinaan,
pemerkosaan, pencurian dan sebagainya. Ini
salah satu masalah besar bangsa-bangsa di
dunia sekarang dan harus dipandang sebagai
suatu krisis manusia terbesar dalam dimensi
mendunia (global). Jumlah pengeluaran tahunan
yang dibelanjakan Negara untuk mencegah
kejahatan korupsi, teror, atau tentang
pencarian, pelaksanaan pengadilan dan
hukuman bagi para penjahat, sungguh
mencengangkan. Ini merupakan efek moral
manusia yang keluar dari fitrah (orsinilitas)nya
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

sebagai ciptaan yang dipandang paling
sempurna dibanding makhluk lainnya. Salah
satu faktor penyebab fenomena tersebut adalah
meningkatnya kekebalan moral hari demi hari
karena hege-moni pandangan dan sikap hidup
non Islami terhadap tatanan kehidupan dunia
saat ini. Buku kumpulan ceramah bagian ketiga
ini mudah-mudahan menjadi bahan petunjuk dan
renungan yang bermanfaat untuk perjalanan
hidup kita semua.
Jodohmu Surgamu Nerakamu - Mirna Aulia
2018-03-17
Bagaimanakah cara mengetahui watak asli calon
pasangan hidup? Bagaimanakah cara mengenali
apakah calon pasangan hidup itu membawa
kebahagiaan atau hanya mendatangkan
kesengsaraan saja? Bagaimanakah cara agar
tidak salah pilih pasangan hidup? Pasangan
hidup (jodoh) yang baik akan membahagiakan
kehidupan seorang mukmin, baik di dunia ini
maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, pasangan
hidup (jodoh) yang buruk akan membawa
14/23
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kesengsaraan bagi kehidupan seseorang di
dunia ini, sedangkan di akhirat kelak bahkan
lebih sengsara lagi karena pasangan hidup yang
buruk itu bisa menyeretnya ikut terlempar ke
dalam api neraka. Na'udzubillahi mindzalik!
“Teman pendamping yang shaleh ibarat penjual
minyak wangi. Bila dia tidak memberimu minyak
wangi, kamu akan mencium keharumannya.
Sedangkan teman pendamping yang buruk
ibarat tukang pandai besi. Bila kamu tidak
terjilat apinya, kamu akan terkena asapnya.”
(HR. Bukhari) Buku setebal lebih dari 450
halaman ini berisi panduan bagi kaum muslim
dalam memilih pasangan hidup, berdasarkan AlQur’an dan Al-Hadits. Diharapkan, dengan
memahami cara-cara memilih pasangan hidup
berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits ini, ia
dapat tehindar dari memilih pasangan hidup
yang hanya mendatangkan kesengsaraan saja.
Dengan mendasarkan segala pertimbangan
kepada hukum Allah, maka Insya Allah, seorang
mukmin akan mampu membedakan mana-mana
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

golongan orang yang berakhlak baik dan manamana golongan orang yang berakhlak jahat.
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan
memberikan furqan (kemampuan membedakan
antara yang hak dan yang batil) kepadamu dan
menghapus segala kesalahanmu dan
mengampuni (dosa-dosa)mu. Allah memiliki
karunia yang besar.” (Q.S. Al-Anfal: 29) Di dalam
buku ini dijelaskan secara terperinci beserta
dalil-dalilnya, mengenai bagaimana
membedakan antara golongan orang berakhlak
jahat (buruk) dengan golongan orang berakhlak
baik; hakikat dan tujuan pernikahan dalam
Islam; hukum-hukum pernikahan dalam Islam
dan cara memperlakukannya; poligami dalam
Islam; bagaimanakah pernikahan yang berkah,
harmonis, dan bernilai ibadah dalam Islam itu;
bagaimanakah pernikahan yang sia-sia itu; anak,
keturunan, dan anak angkat dalam Islam;
kriteria penting dalam memilih pasangan hidup;
33 golongan orang berakhlak buruk yang
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sebaiknya dihindari; perbedaan antara sikap
berhati-hati dengan berprasangka buruk; tipstips untuk mengetahui karakter asli calon
pasangan hidup; hal-hal yang penting untuk
diketahui dari calon pasangan hidup; tandatanda orang mukmin; mahar; nafkah; ikhtiarikhtiar (usaha) untuk mendapatkan pasangan
hidup yang baik agama dan akhlaknya; dan doadoa agar dikaruniai anak keturunan yang saleh.
PROOF OF LOVE FOR THE QUR’AN BUKTI
CINTA TERHADAP AL-QURAN - Nurlizam
2022-09-20
Buku ini merupakan hasil kerja pengabdian dari
Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang
bercerita tentang Bukti Cinta terhadap AlQuran. Dimana bentuk-bentuk dari bukti cinta
terhadap Al-Quran itu bisa berupa metode
pengembangan dan pembelajaran melalui tradisi
yang berkaitan dengan Al-quran atau teori
seorang pemikir Al-Qur'an. Dari Buku Bunga
Rampai ini kita dapat mengembil beberapa ide
kreatif dari pembelajaran Al-qur'an.
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

PENCERAH UMAT - 1 - Luqman Al Hakim
2018-10-20
Profesi paling utama (mulia) di sisi Allah dalam
kehi-dupan ini adalah Juru Dakwah yang
menyerukan pesan-pesan Allah. Para Nabi dan
Rasul serta penerusnya merupakan figur pilihan
yang menjadi teladan dalam perkataan dan
perbuatan sebagai inspirasi meraih kesuksesan
bagi umat manusia. Di antara sekian banyak
strategi dakwah yang mesti dipersiapkan setelah
mengetahui kondisi obyek dan wilayah dakwah
adalah konsep (materi) dakwah yang lebih menyentuh, tepat sasaran, dan sesuai dengan
kondisi pada masanya. Buku ini berisi kumpulan
Khutbah yang bersumber dari mimbar Jum’at
yang disampaikan oleh Syekh Muhammad
Fathurahman, MAg di berbagai momen. Semoga
bermanfaat dan menjadi salah satu referensi
para Da’i dalam melaksanakan tugasnya
menyam-paikan ayat atau pesan-pesan Allah
kepada umat manusia serta sebagai bahan
bacaan penambah wawasan keIslaman bagi
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masyarakat.
Tips & Trik Menjadi Pribadi yang Disukai
Banyak Orang - Ipnu R. Noegroho 2019-03-23
“Don’t judge a book by its cover,” itu kata
pepatah. Namun praktiknya, orang tetap akan
melihat orang lain dari penampilannya. Beli
buah, dilihat kulitnya. Beli baju, dilihat ada yang
cacat atau tidak. Begitu juga saat membeli
kendaraan, bahkan sampai dicoba (test drive). Di
negeri majemuk macam Indonesia, perbedaan
sangat kentara. Warna kulit, bahasa, dan agama
menjadi hal yang lumrah untuk mendikotomi
kepentingan tertentu. Islam mengajarkan untuk
tidak membeda-bedakan, entah itu warna kulit,
bahasa, agama. Bahkan, status sosial tidak
menjadi jaminan untuk membedakan. Sebab
Allah tidak melihat siapa, dari mana, punya apa,
maupun ketampanannya. Allah hanya melihat
ketakwaan hamba-Nya. Buku ini berisi kiat-kiat
untuk menjadi pribadi yang disukai banyak
orang. Untuk bisa disukai banyak orang, kita
harus terlebih dulu “memantaskan” diri.
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

Sebelum “memantaskan” diri di hadapan orang
lain, kita harus “memantaskan” diri di hadapan
Allah. Sebab, jika kita sudah “pantas” di
hadapan Allah, Allah akan membuat semesta
menerima, bahkan menyukai kita.
Lakukan! - Kembar3HMI 2015-09-01
Semua anak muda ingin masa depannya cerah.
Meraih prestasi yang baik di sekolah, mendapat
pekerjaan sesuai cita-cita, dan membahagiakan
orangtua. Namun, mengusahakan masa depan
yang cerah nggak segampang membalik telapak
tangan. Banyak ujian yang harus kita atasi. Pada
sebagian anak muda, kebiasaan negatif menjadi
penghambat keberhasilan yang utama.
Kebiasaan itu misalnya kecanduan game, membully teman, tawuran, hingga terlibat
kriminalitas seperti penggunaan narkoba. Kalau
kita peduli dengan masa depan kita, yuk ubah
kebiasaan negatif kita! Ganti dengan kebiasaan
yang positif. Dengan membaca buku terbitan
dari QultumMedia ini, in sya Allah kita telah
memulai usaha itu dengan tepat.
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I'm Muslim? - Listyawati Ratna Kanastiti
I'm Muslim? Penulis : Listyawati Ratna Kanastiti
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-229-418-9
Terbit : Juni 2021 www.guepedia.com Sinopsis :
I’m Muslim? Pertanyaan orang yang senantiasa
mengukur, Apakah benar bahwa dirinya muslim?
Pertanyaan yang senantiasa mengganggu
aktivitas kehidupan tiap orang jika tak
ditemukan jawabannya. Seolah pertanyaan
tersebut adalah ungkapan cinta dariNya yang
menuntun untuk berhenti dari lelahnya
mengejar dunia yang fana. Lalu menuntun untuk
beralih pada memaknai arti kehidupan di dunia
yang sebenarnya. Jika pertanyaan tersebut
jawabannya, ya, apa buktinya seseorang
dikatakan telah menjadi muslim? Apa cirinya?
Apa indikatornya? Tapi jika ternyata
jawabannya, tidak, lantas bagaimana seharusnya
seseorang menjadi muslim? Apa yang harus
dipahaminya? Apa yang harus dikerjakannya?
Buku minimalis ini terdiri dari 6 (enam) bab
yang saling melekat satu bab dengan bab yang
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

lainnya, yaitu; Pemimpin Bumi, Jati Diri
Manusia, Manusia dan Hamba, Manusia dan
Khalifah, Islam dan Jalan Hidup, dan Barometer
Kehidupan. Ditulisnya buku ini dengan penuh
harapan dapat membantu tiap orang yang
sedang mengukur dirinya dimana pada tiap-tiap
bab buku ini In syaa Allah akan memberikan
jawaban atas tiap-tiap pertanyaan tersebut.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
KETIKA SETAN BERKHOTBAH - Daeng Naja
2022-10-26
Ketika Setan Berkhotbah, judul yang Penults
harapkan menarik minat siapa saja untuk
membacanya mengingat setan selalu mengikuti
Iota, untuk menjerumuskan kita dengan janjijanjinya yang manis. Dan Ma kita tidak waspada,
maka janji-janjinya yang manis akan berbuah
sangat pahit bag( para pengikutnya.
RESEP KESELAMATAN DAN
KEBAHAGIAAN - 2 - Luqman al Hakim
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2018-10-25
Setiap manusia dalam kehidupan ini berusaha
meraih kebahagiaan yang dicita-citakan. Seluruh
waktunya dan sudut kehidupannya digunakan
untuk mewujudkan apa yang menjadi
harapannya itu. Manusia rela bertarung di arena
kehidupan ini dengan mengorbankan apa yang
mereka miliki guna meraih keinginannya itu.
Adalah sesuatu yang menyedihkan jika potensi
yang telah Allah titipkan kepada manusia berupa
naluri Ilahiyyah disia-siakan sehingga harapan
kepuasan hidup di dunia yang fana ini berubah
menjadi musibah kekecewaan yang
mengantarkan kepada malapetaka yang abadi.
Akibatnya, kebahagiaan yang ingin dicapai itu
dianggap suatu khayalan yang sulit digapai. Kita
memerlukan sekali tips, kiat atau resep untuk
meraihnya, sebagaimana tertuang dalam buku
ini yang sarat dengan pesan moral. Semoga
bacaan ini akan mengantarkan Anda kepada
pemahaman yang lebih luas dan lugas mengenai
beberapa masalah kehidupan yang kita jumpai
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

sehari-hari.
KREATIVITASKU SELAMA PANDEMI Aisyah Fikroh Nasyiro, dkk
Semoga buku ini dapat menghibur untuk kita
semua selama di rumah saja karena virus ini
masih ada dan juga semua dalam keadaan sehat
wal afiat, sekian dari saya kurang lebihnya
mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja
atau tidak, dan maaf juga jika pemilihan katakata dari peserta didik ini masih ada yang
kurang mohon dimaklumi karena masih pemula
yang saya bantu untuk memotivasi agar terus
dan terus berlatih dalam kesukaan mereka di
bidang kepenulisan. Terima kasih banyak dan
selamat membaca...
Ketika Harapanku Jatuh Pada Nya - penpen
Ketika Harapanku Jatuh Pada Nya PENULIS:
Penpen Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-7527-49-7 Terbit : September 2019
www.guepedia.com Sinopsis: Kisah tentang
seorang perempuan bernama rina. Perubahan
demi perubahan rina lakukan untuk
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mendapatkan ridho Allah ta’ala tetapi beberapa
orang yang melihat akan perubahan rina
menyangkal semua itu. Mereka berpikir bahwa
rina berubah untuk menarik simpati hatinya
faqih. Faqih adalah sosok pria sholeh, karena
akhlaknya banyak yang mengagumi dirinya.
Faqih adalah salah satu sahabatnya rina. Tanpa
rina sadari, dirinya telah menyukai faqih
sahabatnya. Hingga suatu ketika datang seorang
perempuan anggun dan sholehah datang di
kehidupan faqih dan rina. Perempuan tersebut
bernama khairin, ia mengetahui bahwa faqih
menyukai rina. Khairin ingin bersahabat dengan
rina, ia pun terus berusaha mendekati rina
untuk berteman. Sahabat rina yang bernama
wulan dan putri kesal ketika melihat tingkah
laku rina saat itu. Dengan gampangnya ia mau
menerima khairin sebagai temannya sedangkan
hatinya terus terluka bila berada di sisi khairin.
Akankah rina terus menyembunyikan hatinya
hingga harus merelakan faqih bersanding
dengan khairin? Ataukah pada akhirnya
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

harapannya masih pada faqih? Ketika harapan
untuk faqih begitu besar di dalam benak dan
doanya. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Solidaritas Islam Untuk Dunia - Prof. Dr. Raghib
As-Sirjani
Kasih sayang yang dibicarakan dalam buku ini
tidak hanya khusus terhadap kaum muslimin,
tetapi mencakup seluruh manusia; muslim dan
nonmuslim. Karena itu, Islam -dari titik kasih
sayang- berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk memperkokoh ikatan dan memperdalam
jalinan antara anak manusia di mana saja
mereka berada dan kapan pun mereka hidup.
Dari sinilah Islam menganjurkan satu perangai
indah yang menjadi fondasi berdirinya sebuah
masyarakat yang baik, yaitu karakter solidaritas
dan memberi bantuan. Semua orang harus
saling tolong-menolong dan membantu, dan
saling menyempurnakan satu dengan lainnya
untuk melaksanakan tugas tertentu atau keluar
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dari krisis tertentu. Sebab, orang yang hari ini
membutuhkan pertolongan, bisa jadi kelak
menjadi orang yang memberi pertolongan.
Orang yang mencari seseorang yang
membantunya dalam satu situasi, maka orang
lain akan mencarinya dalam situasi lainnya.
Dengan demikian, roda kehidupan terus melaju
secara alami sehingga kebaikan terwujud untuk
semua individu masyarakat, bahkan semua umat
manusia. Melalui buku ini, Prof. Dr. Raghib AsSirjani ingin memperkenalkan kepada kita umat
manusia tentang kasih sayang dalam Islam
melalui kisah solidaritas dan memberi bantuan
di dalam Peradaban Islam yang nyata. - Pustaka
Al-Kautsar Publisher Mengenal Keutamaan Dan Berkah Amal Ibadah
Sedekah Jariyah Dalam Islam Edisi Bahasa
Indonesia Standar Version - Jannah Firdaus
Mediapro 2020-01-31
Mengenal Keutamaan Dan Berkah Amal Ibadah
Sedekah Jariyah Dalam Agama Islam Edisi
Bahasa Indonesia Versi Standar Bersumberkan
mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

dari Kitab Suci Al-Quran Serta Al-Hadist. Segala
puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat
dan salam semoga senantiasa tercurah atas
utusan yang paling mulia, nabi kita Muhammad,
dan atas keluarga serta segenap sahabatnya.
Amma ba'du: Allah SWT berfirman
memerintahkan Rasul-Nya: Katakanlah kepada
hamba-hambaKu yang telah beriman:
"Hendaklah mereka mendirikan shalat,
menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami
berikan kepada mereka secara sembunyi
ataupun terang-terangan sebelum datang hari
(kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli
dan persahabatan." (QS. Ibrahim 14.31) Allah
Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Hai orangorang yang beriman, belanjakanlah (di jalan
Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami
berikan kepadamu. (QS. Al-Baqarah 2.254) Maka
bertakwalah kamu kepada Allah menurut
kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah;
dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk
dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari
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kekikiran dirinya maka mereka itulah orangorang yang beruntung. (QS. At-Taghabun 64.16)
Diantara hadits yang menunjukkan mengenai
keutamaan bersedekah, sabda Nabi Muhammad
SAW: "Tiada seorang (pun) dari kalian,
melainkan (kelak) Allah akan berbicara
kepadanya tanpa seorang penerjemah. Maka ia
melihat ke kanan, tidaklah dilihatnya melainkan
amal perbuatannya yang pernah dilakukan. Dan
ia (pun) melihat ke kiri, tidaklah dilihatnya
melainkan amal perbuatannya yang pernah
dilakukan. Dan ia (pun) melihat ke depan,
tidaklah dilihatnya melainkan neraka di hadapan
wajahnya. Maka peliharalah (diri) kalian dari api
neraka, sekalipun dengan sebiji buah kurma
(yang disedekahkan)." (HR. Bukhari Muslim).
Seorang yang memperhatikan nash-nash yang
menyuruh dan mendorong untuk bersedekah
akan mendapatkan bahwa amalan sedekah
memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh
amalan selainnya.
Hak-Hak yang Wajib Anda Ketahui dalam Islam mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

Syaikh Muhammad Hassan 2019-10-15
Di antara yang dibutuhkan seorang Muslim
dalam kehidupannya sehari-hari ialah
mengetahui hak-hak, dan wajib atasnya
melakukan secara timbal-balik dengan
saudaranya sesama Muslim, sehingga
masyarakat Muslim bisa saling
menyempurnakan dan saling berkomunikasi
dalam naungan manhaj Allah Ta’ala serta
Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Salah satu hal yang membuat jiwa terasa sedih
dan membuat hati terluka berdarah-darah ialah
Anda lihat hak-hak tersebut telah ditelantarkan
oleh banyak orang. Sebagian mereka justru
menggunakannya untuk menghina sebagian
yang lain, kecuali orang yang dirahmati Allah
Ta’ala. Sungguh amat berbahaya jika
masyarakat Muslim sampai terus-menerus dalam
situasi seperti itu, situasi yang serupa
dengterjun ke dalam jurang kehancuran, dan
yang menggambarkan penyimpangan di manhaj
Allah Ta’ala. Oleh karena itu, adalah kewajiban
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bagi para ahli ilmu yang di sisi Allah kita yakini
mereka adalah para ulama yang tulus beramal
namun kita tidak mengatakan diri mereka suci
sehingga mengalahkan Rabb kita Azza wa Jalla

mengenal-allah-subhanahu-wa-ta-ala-mengenal-allah

untuk selalu mengingatkan kepada manusia
akan hak-hak yang mengandung nilai-nilai yang
luhur dan akhlak-akhlak yang mulia tersebut.
Insya Allah, buku ini mencoba memberi jawaban.

23/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

