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Pesan-pesan Numerik Al Qur'an Ke 1
Secangkir Teh dan Sepotong Ketupat Mohamad Zaimudin 2018-01-18 Awalnya kehidupanku berjalan begitu saja tanpa arah tujuan yang pasti. Dengan
rutinitas keseharian yang menjenuhkan, hidup berdasarkan syariat Islam tanpa kuresapi dengan bersungguh-sungguh. Aku pun berpikir, untuk apa semuanya
itu? Kalau kita tak pernah mengetahui kebenaran, kalau bukan dari kita sendiri yang mencari kebenaran itu dengan hati tulus dan ikhlas. Ada apa sebenarnya
dengan keadaan ini? *** Sepotong ketupat dan secangkir teh adalah ungkapan terdalamku, bagaimana Islam yang bernafaskan Indonesia telah
membesarkanku dan Zen yang mempertemukanku kembali dengan Islam yang pernah kuragukan dan kupertanyakan kebenarannya. Selama memelajari Zen
dan 5 tahun menjadi bhiksu di Plum Village, akhirnya aku menemukan hanya Islamlah satu-satunya agama yang dapat meluruhkan semua keraguanku.
Awalnya kehidupanku berjalan begitu saja tanpa arah tujuan yang pasti. Dengan rutinitas keseharian yang menjenuhkan, hidup berdasarkan syariat Islam
tanpa kuresapi dengan bersungguh-sungguh. Aku pun berpikir, untuk apa semuanya itu? Kalau kita tak pernah mengetahui kebenaran, kalau bukan dari kita
sendiri yang mencari kebenaran itu dengan hati tulus dan ikhlas. Ada apa sebenarnya dengan keadaan ini? *** Sepotong ketupat dan secangkir teh adalah
ungkapan terdalamku, bagaimana Islam yang bernafaskan Indonesia telah membesarkanku dan Zen yang mempertemukanku kembali dengan Islam yang
pernah kuragukan dan kupertanyakan kebenarannya. Selama memelajari Zen dan 5 tahun menjadi bhiksu di Plum Village, akhirnya aku menemukan hanya
Islamlah satu-satunya agama yang dapat meluruhkan semua keraguanku. [Qanita, Religion, Islam, Novel, Remaja, Indonesia]
Tata Cara Jatuh Cinta A.K Mannan Tata Cara Jatuh Cinta PENULIS: A.K Mannan ISBN : 978-623-7570-57-8 Terbit : Maret 2020 Sinopsis: Setiap Insan memiliki
cara tersendiri dalam mencintai Kekasihnya. Setiap Nasionalis memiliki cara tersendiri dalam mencintai Negerinya. Setiap Agamawan memiliki cara tersendiri
dalam mencintai agamanya. Dan aku pun memiliki cara tersendiri dalam mencintai. Dalam setiap lembar yang akan segera kau baca, pandanglah aku seperti
aku mencintaimu. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Petualangan si Ja'un Uten Sutendy Sebuah cerita komedi satire yang menggambarkan kehidupan seorang lelaki muda dari Baduy yang konsisten memegang
teguh nilai-nilai adat luhur dalam praktek kehidupan sehari-hari. Meskipun ia berada dalam tekanan budaya modern saat berpetualang ke Jakarta, ia tetap
bertahan dengan sikap budaya dari kampungnya dengan caranya sendiri. Bagi dia, budaya leluhur termasuk dari adat dan keyakinan orang Baduy yang
merupakan ajaran tentang memelihara lingkungan demi keseimbangan hidup umat manusia di dunia, adalah "Tabungan Tuhan" yang harus terus dijaga,
karena ia merupakan benteng pertahanan terakhir Nusantara. Bagaimana kisah selanjutnya? Segera dapatkan bukunya
CERMAT DALAM GAYA, HALUS DALAM MAKNA Syofyan Hadi 2021-03-01 Buku ini berisi penjelasan tetang kehalusan dan kedalaman makna ayat-ayat alQur’an di balik kecermatan gaya bahasa Al-Qur’an dalam sudut pandang ilmu stilistika. Secara metodologi, setiap artikel dari buku inidituangkan dengan
memulainya dari penyajian tetang konsepkonsep linguistik Arab dalam penjelasan yang sederhana. Kemudian penulis menghadirkan fakta-fakta dan
fenomenafenomena unik linguistik yang ada dalam ayat-ayat al-Qur’an. Kemudian penulis mencoba menjelaskan makna dan maksud dari fenomena tersebut.
Dan pada paragraph terakhir penulis menyelipkan pesan di balik keindahan gaya bahasa tersebut agar pembaca mendapat pelajaran hingga mereka yang
tidak mengerti konsep-konsep dasar linguistiknya sekalipun.
Rasa yang Terusir Moera Ruqiya 2021-12-17 “Apa kau akan terus marah? Tidakkah cukup penjelasanku? Bukankah sudah kukatakan, aku hanya mengantar
bibiku,” ucapku parau dan sengau. Mataku melirik jam tangan, pukul enam pagi. Aku tengah berdiri di pematang sawah menuju gubuk untuk menunggu
burung pipit. “Berhentilah beralasan yang tidak masuk akal. Aku muak mendengarmu!” Balasan dari seberang sana membuat telingaku berdenging. Dia
sedang murka. “Lifhaa ....” Suaraku melemah berusaha menahan amarah. Ingin meredam suasana. *** Ebook ini berisi 4 cerpen.
The darkness of Gatotkaca Pitoyo Amrih 2009
Hamka Emhaf 2017-11-21 Hamka menulis dengan melakukan perantauan. Melalui perantauan, ia mendapatkan banyak kontak pemikiran dan kebudayaan.
Sebagai seorang nasionalis, peran sertanya dalam menjadi ketua MUI tidak dapat dipungkiri, ia berani memberikan kritik kepada presiden Soekarno, meski
setelah itu ia dipenjara. Tidak ada dendam yang dilahirkan oleh Hamka. Ia tetap menulis meskipun di dalam penjara. Ia menuntaskan tafsir Al-Azhar di dalam
selnya. Dan, ketika ia bebas, ia sama sekali tidak merasa benci kepada Soekarno. Bahkan, pada kematian Soekarno, Hamka-lah yang menyalatinya.
Perjalanan yang menjadikannya penulis sekaligus Ulama’, dan lebih dari itu sebagai penjaga adat Minangkabau, telah menjadikan Hamka sebagai Hamka
yang dikenal saat ini. Tulisan dan pemuikirannya abadi meskipun raganya telah mendekam di liang lahat.
Rasa yang Tak Terungkap Nisya_indri Rasa yang Tak Terungkap PENULIS: Nisya_indri ISBN : 978-623-7750-88-8 Terbit : Maret 2020 Sinopsis: Ketika perasaan
tak mampu terucap,disitulah kite memutar otak.Mencari celah agar tak lelah dengan perasaan yang rumit.kata-demi kata terkumpul menjadi sebuah karya.
Kamulah inpirasiku dalam menulis,menjiwai tiap bait sajakku,jikalau rasa tak ada,tidak akan pernah ku buat tulisan ini.”kamu”sebagai tokoh utama dalam
buku ini. Kumpulan dari rasa yang tak terungkap biar tak terungkap tapi aku wujudkan dalam bentuk karya,sekalipun kau tak akan pernah membacanya
biarkan orang lain yang mengetahui.Begini caraku mencintaimu hanya lewat untaian kata,miris memang tidak bisa mengungkapkan cinta dan rindu secara
langsung. Biarlah,masing-masing orang punya cara tersendiri untuk mecintai,begitu pun aku.Seperti langit mencintai penduduk bumi dengan memberikan
hujan,menyapa dengan mentari,menyalami dengan indahnya senja,walaupun senja pergi tetaplah langit tak membiarakan bumi gelap gulita,langit gantikan
dengan cahaya bulan bintang menawan. Salam hangat untukmu "My Stubborn Man" yang mungkin tak akan pernah membacanya Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Berakhlak & Beradab Mulia Shaleh Ahmad Asy-Syaami 2005
A Learner's Comprehensive Dictionary of Indonesian Sutanto Atmosumarto 2004 A unique Indonesian-English dictionary in full colour exclusively designed for
English-speaking learners, teachers of Indonesian and Indonesians who wish to improve their English.
Kisah Masa Kecil Pemimpin Dunia Beby Haryanti Dewi 2011-06-01 Buku ini akan mengajak kalian mengenal lebih dekat para tokoh dunia lewat kisah masa
kecil mereka. Yuk, baca! [Mizan, DAR! Mizan, Tokoh, Anak, Inspirasi, Indonesia]
Nabi Adam Lahir di Nusantara Yusep Raﬁqi - Adam pernah membuat imperium besar di Nusantara - Adam bukan manusia pertama - Ada manusia yang lebih
cerdas sebelum Adam Kita semua sepakat dan yakin bahwa Adam diciptakan oleh Allah SWT. Pertanyaannya, bagaimana Adam diciptakan? Apakah Adam
diturunkan dari langit atau dilahirkan sebagaimana manusia biasa? Jika dilahirkan, dimana ia dilahirkan? Kapan dan bagaimana prosesnya? Berdasarkan buktibukti sains dan ayat-ayat Al-Quran, penulis buku ini membuat beberapa kesimpulan mencengangkan, bahwa Adam bukanlah manusia pertama yang
diciptakan Allah, ada manusia yang lebih cerdas sebelum Adam. Yang paling menggetarkan, penulis membuat kesimpulan bahwa, “Nabi Adam Lahir di
Nusantara” Lebih jauh, penulis meyakini bahwa bani (spesies) Adam akan musnah dari bumi. Pasalnya, spesies Adam yang hampir mencapai lima milyar ini,
kini berada di ambang kehancurannya. Kerusakan yang diakibatkan spesies ini sudah sangat kentara di depan mata. Kerusakan moral, perang nuklir, global
warning, dan kerusakan dahsyat lain yang dibuat spesies Adam. Ketika spesies Adam, anak-cucu kita sudah musnah, maka lahirlah spesies pengganti;
khalifah baru yang mengganti bani Adam sebagaimana dulu Adam menggantikan pendahulunya. Saat itu, kita yang sudah menjadi tulang belulang itu akan
juga digali dan ditemukan oleh khalifah selanjutnya, entah spesies apa dan bagaimana. Kita pun dianggap sebagai makhluk purbakala oleh khalifah yang akan
datang.
Teori Pembelajaran Pendidikan Islam Teori Dan Aplikasi Pada Kisah-kisah Nabi Dan Rosul Abdul Haris Buku Ajar Kami Yang Berjudul ‘teori
Pembelajaran Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Kisah-kisah Nabi Dan Rosul’ Ini Telah Selesai Kami Buat Secara Semaksimal Dan Sebaik Mungkin Agar
Menjadi Manfaat Bagi Pembaca Yang Membutuhkan Informasi Dan Pengetahuan Mengenai Teori Pembelajaran Pendidikan Islam Yang Disajikan Melalui Teori
Dan Aplikasi Pada Kisah Nabi Dan Rosul. Dalam Buku Ini, Tertulis Teori Pembelajaran Pendidikan Islam Yang Diambil Dari Teori Dan Aplikasi Kisah Nabi Dan
Rosul. Buku Ajar Ini Berisikan Mulai Dari Cerita Dan Kisah Nabi Dan Rosul Serta Bagaimana Praktik Di Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Mulai Dari Nabi
Adam As, Nabi Idris As, Nabi Nuh As, Dan Lainnya. Selain Itu Dalam Buku Ini Juga Di Bahas Mengenai Teori Belajar Dan Praktik Pembelajaran Yang Dikaitkan
Dengan Cerita Dan Kisah Para Nabi Dan Rasul. Harapannya Adalah Pembaca Dapat Meneladani Akhlak Baik Yang Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Dan Rasul.
Kami Sadar, Masih Banyak Luput Dan Kekeliruan Yang Tentu Saja Jauh Dari Sempurna Tentang Buku Ini. Oleh Sebab Itu, Kami Mohon Agar Pembaca Memberi
Kritik Dan Juga Saran Terhadap Karya Buku Ajar Ini Agar Kami Dapat Terus Meningkatkan Kualitas Buku. Demikian Buku Ajar Ini Kami Buat, Dengan Harapan
Agar Pembaca Dapat Memahami Informasi Dan Juga Mendapatkan Wawasan Mengenai Bidang Sistem Informasi Manajemen Serta Dapat Bermanfaat Bagi
Masyarakat Dalam Arti Luas. Terima Kasih.
Kebangkitan Islam Di Andalusia Ahmad Mahmud Himayah,Ahmad Mahmud Himayah 2003
The Hades Project Lynn Sholes dan Joe Moore 2016-04-18 Ditempa oleh generasi ketujuh keturunan Adam, digunakan untuk menembus Kristus saat
Penyaliban, dan dimiliki oleh sejumlahtokoh sangat kuat dalam sejarah—Konstantinus,Attila Hun,Karel yang Agung,Adolf Hitler, Harry Truman—sebuah
peninggalan kuno bernama Tombak Suci akan digunakan lagi. Kali ini, Forces of Evil berniat menggunakannya untuk meluncurkan sebuah proyek dahsyat,
Proyek Hades, demihasrat menguasai umat manusia. Dari terowongan rahasia di bawah Kremlin, Arsip Rahasia Vatikan, hinggaruangharta karun penuh
penjaga di gereja Etiopia yang menjadi rumah bagi Tabut Perjanjian, Cotten Stone, sang putri malaikat, beradu cepat untuk menemukan Tombak Suci agar
benda kuno itu tak jatuh ke tangan musuh bebuyutannya, Putra Sang Fajar. Benda kuno itu sendiri terbuat dari unsur paling langka di bumi, bahan yang
dibutuhkan untuk menghidupkan Proyek Hades. Waktu berjalan cepat, dan Cotten menghadapi sosok misterius yang di tangannya tergenggam nasib dunia,
seorang pria yang telah meninggal lebih dari 85 tahun silam. The Hades Project merupakan thriller yang diracik dengan bumbu-bumbu dogma keagamaan.
Ditulis dengan sangat halus danberplot bolak-balik, novel memikat ini akan menyeret Anda ke dalam lorong penuh intrik dan ketegangan, dan menuntun
Anda menyelami hal-hal yang tak pernah terbayangkan.
Islam dan hak asasi manusia Zainul Abidin Qurbani 2016-11-01 UNTUK mereka yang menginginkan pengetahuan lebih luas tentang pemikiran universal
hak asasi Islam terhadap berbagai macam pemikiran hak asasi dunia, maka bergabunglah bersama kami dalam menangkal berbagai pemikiran hak asasi dari
orang-orang yang pro- Barat.
Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus K.H. Husein Muhammad 2016-01-06 Sewaktu kuliah di Al-Azhar, Mesir, Gus Dur tiba-tiba mengundang banyak temannya
untuk pesta makan. Menu khusus yang dimasak sendiri oleh Gus Dur adalah Sop Ceker dan Kepala Ayam. Semua senang dan melahapnya hingga kenyang.
"Gus, bagaimana Sampeyan bisa mendapat ceker dan kepala ayam sebanyak ini?" "Tadi di pasar, saya bilang ke penjual ayam: 'Minta ceker dan kepalanya
buat kucing-kucing saya di rumah!'" ?!! Sejak itu, ceker dan kepala ayam di pasar-pasar Mesir tak lagi gratis. Gus Dur, lebih dari yang diduga banyak orang,
masih menyimpan cerita-cerita yang ... Ah, silakan baca saja buku ini. [Mizan, Noura Books, Gus Dur, Gus Mus, NU, Ulama, Islam, Indonesia]
MENJAGA RIMBA TERAKHIR Mardiyah Chamim 2020-07-30 Penulis: Mardiyah Chamim Kata Pengantar: Prof. Emil Salim Warga yang tinggal di pinggiran hutan
telah lama menjadi penonton eksploitasi hutan. Mereka memendam kepedihan menonton kayu-kayu dibawa keluar dari hutan. Alat-alat berat keluar masuk
hutan. Chainsaw bergemuruh. Bersama KKI Warsi, warga menapak jalan meraih akses pengelolaan Hutan tak cuma kumpulan kayu. Hutan kembali
tersambung dengan masyarkat. Rasa memiliki tumbuh. Pohon-pohon merapat. Rotan, lebah, durian, petai, manggis, bunga-bunga, memberi daya hidup pada
masyarakat. Buku "Menjaga Rimba Terakhir" adalah kisah perjalanan Mardiyah Chamim, jurnalis yang berkeliling dari hutan ke hutan, di Jambi dan Sumatera
Barat. Buku ini berkisah tentang bagaimana warga berjibaku melawan arus deforestasi, juga menahan laju investasi tambang dan perkebunan yang masif.
Perjuangan yang tak mudah. Ada Uni El yang menghadang ekskavator masuk hutan, ada Anduang Kartini yang menolak dana investasi penambang. Juga ada
warga yang kukuh menjaga permukaan air gambut demi mencegah kebakaran hutan. Mereka tak mempan dilobi pengusaha, yang ingin air gambut dikuras
demi kepentingan perkebunan sawit ribuan hektare. Buku ini juga menampilkan jalan bergelombang yang dihadapi Suku Orang Rimba, di Jambi. Hutan pekat,
ruang hidup mereka, tergerus. Ketika melangun, berkabung karena ada keluarga yang meninggal, Orang Rimba meninggalkan rombong sesudungan (tenda
bivak, tempat tinggal). Mereka berjalan menyusuri hutan, berbulan-bulan untuk menyembuhkan duka. Berbulan kemudian, ketika kembali ke hutan tempat
sesudungan, celaka, hutan telah gundul. Gajah kuning, buldozer, merobohkan pohon-pohon. Buku ini adalah ajakan bagi semua, untuk bersama masyarakat
lokal menjaga rimba terakhir. Buku ini juga menjadi kian penting dibaca di tengah pandemi Covid-19. Pandemi ini membuktikan bahwa ekosistem yang
seimbang adalah kunci menahan laju mutasi virus-virus mematikan. Menjaga ekosistem, menjaga rimba, tak lagi sekadar agenda yang bagus (nice to have),
tetapi sebuah keharusan (must have) survival umat manusia. Seperti seloka Orang Rimba: "Piado rimbo, piado bungo Piado bungo, piado dewo." Tak ada
hutan, tak ada bunga-bunga.Tak ada bunga, tak ada dewa yang membawa berkah bagi kehidupan. (dilengkapi foto-foto luar biasa karya Riza Marlon, Alain
Compost, Ulet Ifansasti, Aulia Erlangga, Rahmat Hidayat, dll) **** .
Trans-Global Punk Scenes Russ Bestley 2021-03-26 This new collection is the second in the Global Punk series. Following the publication of the ﬁrst volume
the series editors invited proposals for a second volume, and selected contributions from a range of interdisciplinary areas, including cultural studies,
musicology, ethnography, art and design, history and the social sciences. This collection extends the theme into new territories, with a particular emphasis on
contemporary global punk scenes, post-2000, reﬂecting upon the notion of origin, music(s), identity, careers, membership and circulation. This area of
subcultural studies is far less documented than more ‘historical’ work related to earlier punk scenes and subcultures of the late 1970s and early 1980s. This
new volume covers countries and regions including New Zealand, Indonesia, Cuba, Ireland, South Africa, Siberia and the Philippines, alongside thematic
discussions relating to trans-global scenes, the evolution of subcultural styles, punk demographics and the notion of punk identity across cultural and
geographic boundaries. The book series adopts an essentially analytical perspective, raising questions over the dissemination of punk scenes and their form,
structure and contemporary cultural signiﬁcance in the daily lives of an increasing number of people around the world. This book has a genuine crossover
market, being designed in such a way that it can be adopted as an undergraduate student textbook while at the same time having important currency as a
key resource for established academics, postdoctoral researchers and PhD students. In terms of the undergraduate market for the book, it is likely that it will
be adopted by convenors of courses on popular music, youth culture and in discipline areas such as sociology, popular music studies, urban/cultural
geography, political history, heritage studies, media and cultural studies.
The Prophetic Wisdom Miftah Fauzi Rakhmat 2021-11-12 Kepada siapakah kita berlari ketika memerlukan bimbingan? Kepada siapakah kita belajar tatkala
dihujam berbagai penderitaan? Agama mengajarkan kita untuk berpaling pada Tuhan, untuk mengambil petunjuk dari kata-kata langit yang mencerahkan
Dan ﬁrman dari langit itu bercerita tentang manusia-manusia pilihan. Merekalah para utusan yang mencerap pahit dan manisnya kehidupan. Bila ada buah
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yang paling ranum, merekalah yang memetiknya. Bila ada duri yang paling tajam, merekalah yang tertusuk karenanya. Para nabi adalah wasiat Tuhan di
muka bumi. Kepada merekalah selayaknya kita berguru. Pada kehidupan yang ditempa dengan goncangan, yang tertahan dalam badai, dan tetap dekat
dengan Tuhan pada setiap keadaan. [Mizan Grup, Mizan Publishing, Agama, Islam, Cerita Nabi, Sejarah Nabi, Bahasa Indonesia] Sungguh, setelah itu tiada lagi
hujjah bagi manusia. Bila kita mengeluh karena derita yang berat, bila kita mengaduh karena ketakutan yang dahsyat, bila kita merintih karena kebingungan
dan duka yang pekat, berpalinglah pada teladan para nabi itu. Di sana akan kita temukan mutiaranya. Di sana cahaya Tuhan takkan berhenti memberikan
sinarnya.
Sang Penguasa Machiavelli Machiavelli sangat dihormati sebagai negarawan, tetapi Gereja Katolik mengecam Machiavelli atas kritiknya terhadap agama
Kristen dan nasihat politik yang dia tawarkan, terutama dalam Sang Penguasa. Pada abad ketujuh belas, nama Machiavelli menjadi identik dengan sifat licik
dan jahat. Machiavelli menulis Sang Penguasa pada 1513, tepat setelah ia dipaksa meninggalkan Florence dalam sebuah pengasingan politik. Didedikasikan
untuk Lorenzo de 'Medici, buku ini adalah saran Machiavelli kepada penguasa Florence ini tentang cara untuk tetap berkuasa. Sang Penguasa tidak diterbitkan
sampai lima tahun setelah kematian Machiavelli. Para pemimpin besar seperti Oliver Cromwell, Frederick the Great, Louis XIV, Napoleon I, Otto von Bismarck,
dan John F. Kennedy telah membaca, merenungkan, dan memperdebatkan ide-ide Machiavelli ini. Risalah Machiavelli membuat terobosan yang jelas dari
tradisi ﬁlsafat politik Barat yang mendahuluinya. Sampai bab terakhirnya, Sang Penguasa adalah panduan cara langsung yang mengejutkan bagi para
penguasa yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan kendali atas negara baru atau merebut dan mengendalikan negara yang sudah ada.
TENTANG PENULIS Niccolò Machiavelli (lahir di Florence, Italia, 3 Mei 1469 – meninggal di Florence, Italia, 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun) adalah diplomat
dan politikus Italia yang juga seorang ﬁlsuf. Sebagai ahli teori, Machiavelli adalah ﬁgur utama dalam realitas teori politik, ia sangat disegani di Eropa pada
masa Renaisans. Dua bukunya yang terkenal, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe (Sang Pangeran), awalnya
ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara, kemudian menjadi buku umum dalam berpolitik pada masa itu.
Orang-orang yang terusir dari telaga nabi Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali al-Wasabi 'Abdali 2010
Terusir Hamka (pseud. van Haji Abdul Malik Karim Amrullah) 2016
Remang-Remang Kontemplasi Setia Naka Andrian 2017 Kumpulan esai-esai di ranah sastra dan pendidikan sastra yang ditulis Setia di berbagai media
sebelumnya. Buku ini memuat banyak gagasan-gagasan serta kritiknya yang tajam. Bisa dikatakan buku ini adalah bentuk pemberontakannya. Buku
memenangkan Penghargaan ACARYA SASTRA 2017 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Dari Rinjani untuk Merapi Bang Z Dari Rinjani untuk Merapi PENULIS: Bang Z Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-327-2 Terbit : Juli 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Sebagai seorang manusia, Bang Z juga merasakan sensasi jatuh cinta layaknya manusia pada umumnya. Ia memiliki perasaan
suka dan sayang kepada lawan jenisnya dari kaum Hawa. Ia tentu berjuang, berkorban dan berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan cintanya, sama
seperti kaum Adam lainnya. Perjalanan cintanya pun luar biasa. Dimulai dari romansa di Pulau Dewata. Berlanjut ke tanah Jawa. Hingga akhirnya menuai hasil
sempurna di ujung cerita. Keringat jadi saksinya. Air mata juga sempat menemaninya dalam segala daya upaya. Hingga rangkaian pengorbanan dan
perjuangan lainnya yang dibalut banyak doa. Tak hanya dari dirinya, melainkan dari segenap pihak yang peduli tentang perjuangan asmara yang sedang
dijalaninya. Lalu, bagaimana kisah kasih lengkap yang dijalani Bang Z dalam menemukan cinta sejatinya? Seperti apa perjuangan dan pengorbanannya?
Silakan nikmati semuanya dengan penuh bahagia dalam novel “Dari Rinjani untuk Merapi.” www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Tafsir al-Munir Jilid 10 Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili 2021-10-04 Tafsir al-Munir merupakan karya tafsir terbaik yang pernah miliki umat Islam era modern. Buku
best seller di Timur Tengah dan negara-negara Jazirah Arab ini talah menjadi rujukan dalam setiap kajian tafsir majelis ilmu. Tafsir al-Munir ini mengjaji ayatayat Al-Qu’an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya
diseimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan makna yang lebih luas dengan disertai sebag turunnya ayat, retorika, sintaksis, serta aspek kebahasaan. Kitab
ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan dua metode, yaitu riwayat dari hadits Nabi dan
perkataan para salafussaleh serta secara akal yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui. Buku tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan. Buku
tafsir ini memiliki beberapa keungggulan dan keistimewaan, antara lain sebagai berikut. 1. Metode penyusunan tafsirnya menggunakan tafsir bil ma’tsur dan
tafsir birra’yi 2. Memuat penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh 3. Menjelaskan sebab turunnya ayat 4. Dalam setiap pembahasan ayat
yang diperincipenjelasannnya dari segi qira’at, I’rab, balaghah, dan mufradat lughawiyyah 5. Dalam penafsiran ayat,merujuk dan berpedoman pada kitabkitab induk tafsir dengan berbagai manhajnya 6. Menghapus riwayat-riwayat israiliyat [Gema Insani]
Palestina Membara Joe Sacco 2008 Pada akhir 1991 dan awal 1992, Joe Sacco menghabiskan dua bulan bersama rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan,
melakukan perjalanan dan membuat jurnal. Sekembalinya ke Amerika Serikat pada pertengahan 1992, dia mulai menulis dan menggambar Palestina. Dia
menggabungkan teknik reportasi saksi dengan penceritaan melalui media buku komik untuk menggali situasi rumit yang sangat bermuatan emosi. Komik ini
meraih American Book Award pada 1996, dan semakin bergizi setelah diberikan Kata Pengantar dari Edwar Said. Selamat menikmati! [Mizan, DAR Mizan,
Cerita, Komik]
Diplomasi Munaﬁk Zionis Israel Paul Findley 2006-09-01 Buku ini akan mengajak Anda merasakan suatu pengalaman yang menggelisahkan dalam
menyingkap perilaku ekspansionis dan diskriminatif Israel. Paul Findley, mantan anggota Kongres AS, mencatat pernyataan tokoh-tokoh terkemuka AS dan
Israel--seperti Golda Meir, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Henry Kissinger, Al Gore--serta deklarasi dokumen-dokumen resmi dan berbagai organisasi Zionis
dunia, untuk kemudian menelaah dan membuktikan kebohongannya berdasarkan bukti-bukti yang sebagian besar berasal dari sumber-sumber Israel sendiri.
Melalui karyanya ini, Paul Findley mengungkap fakta-fakta di balik kolusi AS dengan Israel dalam melanggar hak-hak asasi manusia di Palestina dan praktik
standar ganda pemerintah AS dalam pelaksaaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan masalah Timur Tengah. Berbagai pernyataan yang
Anda denganr dan baca di media massa tentang Perang 1948, Krisis Suarez 1956, Perang 1967, Perang Atrisi, Invasi Lebanon, bahkan peristiwa terakhir
pemulangan 413 pengungsi Palestina dan pemindahan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem Timur, akan mendapatkan perspektif baru yang mengejutkan melalui
fakta-fakta yang diuraikan Findley. [Mizan, Pustaka, Referensi, Inspirasi]
National Union Catalog 1968 Includes entries for maps and atlases.
Parade Karya Ilmiah Siswa SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya Angkatan 16 2020-07-01 Buku ini ditulis oleh murid-murid kelas akhir SMP Islam Al Azhar 13
Surabaya Angkatan 16 dengan harapan akan menjadi titik awal pengembangan kemampuan literasi dan creative thinking mereka khususnya dalam hal
menulis artikel ilmiah ditinjau dari berbagai perspektif ilmu yang mereka kuasai. Buku ini tidak hanya menyajikan ulasan dan pembahasan materi yang diteliti
namun juga menawarkan solusi dan tips yang dapat diimplementasikan dalam pemecahan masalah baik di bidang ilmu pengetahuan, agama, kesehatan dan
sebagainya.
Tafsir al-Azhar Jilid 5 Hamka 2020-12-01 Tafsir al-Azhar ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan ungkapan yang teliti, me-nerangkan maknamakna
yang dimaksud dalam Al-Qur’an dengan bahasa yang indah, dan menghubungkan ayat dengan realita social dan sistem budaya yang ada. Tidak hanya itu,
beliau juga membicarakan permasalahan sejarah, sosial, dan budaya di Indonesia. Me-ner jemahk an ayat demi ayat, menafsirkan ilmu pengetahuan untuk
memperkuat tafsir uluhiyyah dan rububiyah. Menyeimbangkan dalil-dalil naqli dan aqli serta tidak hanya menukil dari ulama salaf, namun beliau juga meng
angkat pengalaman sendiri namun tetap ber landaskan atas kepercayaan ulama-ulama ter dahulu. Beliau juga menguraikan makna dari bahasa Arab ke
bahasa Indonesia dan memberi kesempatan bagi pembaca untuk berpikir. Tafsir ditulis membawa corak pandang hidup penafsir, haluan dan madzhabnya.
Dalam tafsir ini, Hamka merujuk pada madzhab salaf, yaitu madzhab Rasulullah saw., para sahabat, dan ulama yang mengikuti jejak beliau. Tentang aqidah
dan ibadah, Hamka mengikuti yang mendekati kebenaran dan meninggalkan yang menyimpang. Dan, mengenai pengetahuan umum, Hamka kerap kali
meminta bantuan kepada ahlinya. Selain penyajiannya dalam masalah-masalah sosial, antropologi, dan sejarah, tafsir ini juga memiliki keunggulan lain yakni
pembaca akan menemukan beberapa pen dapat dari para ulama Indonesia yang tidak terdapat dalam tafsir lainnya. Sehingga, wajar jika tafsir ini dapat
diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mengutip ucapan Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Tun Abdul Razak, “Hamka bukan hanya
milik bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa Asia Tenggara.” [Gema Insani]
TERUSIR HAMKA 2021-03-04 Terusir bercerita tentang seorang perempuan bernama Mariah. Hidup Mariah hancur apabila ﬁtnah melanda rumahtangganya
hingga suami sendiri mengusir keluar dari rumah mereka dan memisahkan dia dengan anaknya Sofyan yang masih kecil. Langit tidak selalu cerah. Mariah
dianiayai oleh suami keduanya dan akhirnya hidup melarat sehingga terpaksa menjadi pelacur.
Terusir Hamka 2020-04-24 Mariah, ibu sekaligus perumpan halus perasaan dan cantik rupanya ini harus terusir karena sang suami, Azhar termakan dan
menelan ﬁtnah bulat-bulat. Lika-liku kehidupannya yang tak berantah pun dimulai. Mariah harus terusir dari rumah suaminya, kemudian terdampar di Medan
hingga terjerembab di dunia gelap dan remang kota Jakarta.
Kiai Kocak Vs Liberal #1 Abdul Mutaqin Ya, Allah, semoga saudara-saudaraku para pemikir Liberal itu bisa benar-benar “liberal” dari paham Liberal. Tunjukilah
kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Amin. ~ Kyai Adung "Di samping buku-buku akademis-ilmiah, buku semacam ini diperlukan
karena kaum Liberal memang menggunakan segala cara untuk memukau dan menyesatkan manusia. Buku ini menyajikan logika dan cara mudah dalam
mematahkan logika-logika liberal yang terkadang menyilaukan banyak orang." ~ Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu
Khaldun, Bogor Nih buku asli penting banget! Alhamdulillah ada juga yang care sama bahaya paham kebebasan. Bahasanya gaul, tapi nggak alay. Cerdas,
tapi santai. Bacaan wajib anak muda. Kocak dobel kuadrat! ~Wawan Kungkang, Komikus Buku ini berhasil mematahkan kekonyolan ide-ide kelompok liberal
dengan humorhumor segar, menggelitik, dan menohok. Para pengasong paham liberal dijamin KO sambil nyengir kuda! ~ Arta Wijaya, Penulis buku
#IndonesiaTanpaLiberal Nggak selamanya tema serius bikin kepala pening. Salah satunya buku yang satu ini. Meski mengangkat tema yang serius, namun
kemasannya humor kocak tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan penulisnya. ~ @Syakieb14, penulis buku remaja "Saya senyum-senyum
sendiri baca buku ini. Tidak pernah menyangka jika isu-isu liberalisme yang biasanya di counter secara serius dan akademis, ternyata dapat dipatahkan
melalui guyonan dan canda tanpa mengurangi substansinya. Benar-benar jail! " ~ Dr. Dinar Kania, peneliti Institut for the Study of Islamic Thought and
Civilizations (INSIST) dan The Center for Gender Studies (CGS) "Highly reccomended book to buy, to read and owned by Muslims!" ~ Qadriany Bayyinah,
Mahasiswi Jurusan Komunikasi "Buku ini wajib hukumnya dibaca oleh orang-orang yang menjunjung tinggi “kebebasan”! Dunia sudah mau kiamat. Banyaknya
ulama nyeleneh adalah salah satu tanda-tandanya. Kiai Kocak vs Liberal berusaha menjawabnya dengan cara yang menghibur, tapi masuk akal. Baca buku
ini, biar nggak dijailin liberalis!" ~ Gupta Mahendra S., Editor Manga, Musisi
Tuhan Segala Zaman Surya Hadi Purnama 2022-06-09 Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah dipersepsikan. Ia tidak bisa dijelaskan dengan sebuah deﬁnisi
tunggal. Oleh karena itu, manusia memahami Tuhan sesuai dengan pengertiannya masing-masing dan mempersepsikannya sesuai sudut pandangnya sendiri.
Buku ini menyajikan berbagai persepsi, pendapat, dan pandangan manusia tentang Tuhan yang beragam itu, baik dari bebagai tradisi agama, ﬁlsafat, sains
kontemporer, bahkan ﬁksi ilmiah populer. Kisah-kisah yang ada dalam teks-teks keagamaan, buku-buku sejarah, ﬁlsafat, dan sains disajikan ulang dengan
cara yang mudah untuk pahami. Kisah-kisah itu kemudian dirangkai menjadi sebuah kisah utuh yang mengisahkan perjalanan manusia dalam upayanya untuk
memahami Tuhan sebagai entitas tertinggi di balik keberadaan dirinya dan alam semesta. Berbagai kisah yang disuguhkan itu menunjukan beragamnya
pandangan manusia tentang Tuhan. Persepsi yang berbeda-beda menghasilkan pandangan yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukan untuk
dipertentangkan. Tuhan yang kita persepsi dengan kisah yang beragam itu, bisa jadi merupakan tujuan yang sama tempat kita semua kembali, melalui jalan
berbeda yang masing-masing kita lalui.
Katib Ronaldo 2015-12-25 Ada seorang pemuda yang bernama Katib Muhammad yang sedang melihat jam di dinding sambil terbaring di tempat tidur merasa
gelisah dan resah, matanya enggan sekali terpejam dan ﬁkirannya mengawang-awang memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk
diﬁkirkannya. Dan terlintaslah sebuah ﬁkiran bahwa dimana ia merasakan kehidupan yang sedang ia jalani setiap harinya hanya rutinitas yang monoton,
maka ia yang kini telah berusia 25 tahun, berﬁkir sambil mengingat-ingat beberapa kenangan yang pernah terjadi serta yang pernah dialaminya khususnya di
dalam kehidupannya sendiri. Ia langsung melakukan koreksi pada dirinya sendiri sebagai acuan agar dapat menilai dirinya sendiri berdasarkan dengan
pengalaman yang telah dilakukannya sebagai indikator keberhasilan untuk dirinya sendiri. Dimana ia langsung teringat akan mantan kekasihnya yang
bernama Bilqis, yang ia lepas dan ia putuskan dengan keadaan yang pasrah dikarenakan ia belum siap menikahi Bilqis dikarenakan ia belum mampu
menafkahi bilqis jika ia nantinya menjadi suaminya Bilqis. Ia belum mendapatkan suatu pekerjaan yang dianggapnya mapan untuk memulai dan membangun
suatu kehidupan dalam berkeluarga. Lalu ia teringat dengan Hadi seorang teman yang dikenalnya sebagai rekan kerja di tempat kerjanya di kota Batam,
dimana ia dibuat susah oleh Hadi yang tewas mengenaskan dalam keadaan over dosis memakai narkoba di dalam rumah kontrakkannya yang membuat katib
menjadi saksi tunggal, dan terakhir di saat ia bergegas pulang dan berjalan menuju ke rumah kontrakkannya untuk beristirahat dikarenakan tubuhnya kurang
sehat. Di pertengahan jalan menuju rumah kontrakkannya, ia yang sedang berjalan kaki bertemu dengan seorang nenek tua yang mengenakan pakaian
berwarna putih akan tetapi dikarenakan bajunya kumuh dan kotor sehingga warna bajunya menjadi cokelat dan mendekati warna hitam. Nenek tua tadi
berpesan dan berkata kepada Katib bahwa nenek tua tadi melihat masa depan Katib akan menjalani 7 kehidupan abadi dan Katib akan membuat sebuah
kesepakatan dengan makhluk yang penuh dengan tipu daya.
Aku Punya Allah Vivi Amalia Anggraeni 2020-02-03 Buku AKU PUNYA ALLAH adalah sebuah buku tentang pengembangan diri dan motivasi hidup. Ditulis dari
berbagai macam masalah kehidupan yang banyak terjadi dan yang sering kita alami. Seperti, ujian kehidupan, retaknya persahabatan, cinta, rindu, benci,
juga kepada hukum-hukum kehidupan dunia. Bagaimana pun, pada akhirnya harus kita sadari bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Allah. Karenanya, penulis
mencoba mengajak pembaca agar memahami bahwa sepelik apa pun masalah yang terjadi, kita harus kembali pada kenyataan bahwa kehidupan yang kita
pijak ini adalah sesuatu yang fana dan hina. Penulis juga berharap setelah membaca buku ini, pembaca dapat mengambil faedah agar menyandarkan segala
masalah hanya kepada Allah saja dan tentu berdoa pun hanya kepada-Nya. Ingatlah bahwa segala hal yang kita rasakan dan lakukan akan ada buah dari
pencapaian yang kita usahakan tersebut, yakni, surga-Nya atau pedihnya siksa dari-Nya.
Gadis Kawisari Anifah Setyawati Surtinah harus meninggalkan desanya dan menjalani perannya sebagai nyai atau gundik laki-laki Belanda. Bagaimana
Surtinah menjalani kehidupannya sebagai nyai? Mampukah ia keluar dari sangkar emas milik tuannya atau justru memilih selamanya menjadi gundik?
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