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pendekar tenaga dalam Akhlak Tasawuf: Menyelami Kesucian Diri
Surat kepada Kanjeng Nabi Agama danPerubahan Sosial
Kiai Kiai Khos di Belakang Gus Dur Nahdlatul Wathan dan
Restorasi Islam Indonesia Timur BUNGA RAMPAI
KELISANAN MASYARAKAT SANTRI Akulah Debu Di Jalan AlMusthofa Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah
As recognized, adventure as without difficulty as experience
about lesson, amusement, as capably as covenant can be gotten
by just checking out a ebook Kitab Hizib furthermore it is not
directly done, you could take even more approximately this life,
more or less the world.
We have the funds for you this proper as with ease as simple way
to get those all. We pay for Kitab Hizib and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. in the
middle of them is this Kitab Hizib that can be your partner.

Surat kepada
Kanjeng Nabi Jan
04 2020 Di negeri
kami ini, umatmu
berjumlah
terbanyak dari
penduduknya. Di
negeri ini, kami
punya
Muhammadiyah,
punya NU, Persis,
punya ulama-ulama
dan MUI, ICMI,
punya bank, punya
kitab-hizib

HMI, PMII, IMM,
Anshor, Pemuda
Muhammadiyah,
IPM, PII, pesantrenpesantren, sekolahsekolah, kelompokkelompok studi
Islam intensif,
yayasan-yayasan,
mubalig-mubalig,
budayawan,
seniman,
cendekiawan, dan
apa saja. Yang tak
kami punya
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hanyalah
kesediaan,
keberanian, dan
kerelaan yang
sungguh-sungguh
untuk mengikuti
jejakmu. ***
Demikian tulis Kiai
Mbeling-"julukan"
budayawan Emha
Ainun Nadjib-dalam
"surat"-nya kepada
Kanjeng Nabi
Muhammad Saw.
Sudah sampai
di File
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manakah langkah
kita dalam
meneladani kiprah
Nabi Suci Saw.?
"Dalam diri Emha
terwakili suatu
sensibilitas
pemuda. Yaitu
pemuda yang kritis,
suka protes, tapi
sekaligus religius."
-Kuntowijoyo
[Mizan, Emha
Ainun Nadjib,
Kronik, Islam,
Indonesia]
Sejarah Tarekat:
Pertumbuhan dan
Penyebaran di
Dunia Islam (UUM
Press) Sep 23 2021
Buku ini merupakan
sebuah karya yang
membicarakan
sejarah tarekat
dunia Islam.
Lantaran itu, karya
ini sesuai dibaca
oleh khalayak
umum yang ingin
mengetahui
persoalan tarekat
dan lingkungan
yang
kitab-hizib

melingkarinya.
Perbahasan yang
dituangkan dalam
karya ini meliputi
topik penting
seperti makna
tarekat, tokohnya
serta sejarah
tarekat di dunia
Islam. Ilmu tarekat
tidak sebagaimana
ilmu Islam lain agak
kritikal dalam
perbahasan ilmiah
terutama kepada
mereka yang tidak
bersetuju dengan
ajarannya. Karya ini
diharap dapat
sedikit sebanyak
menjelaskan
kedudukan dan
sejarah tarekat itu
sendiri agar
menjadi penilaian
yang bermakna
buat mereka yang
ingin mengetahui
dan memahaminya.
Akar Historis
Pendidikan
Perempuan
Refleksi
Pemikiran
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TGKH.M.Zainuddi
n Abdul Madjid Jul
22 2021 Pendidikan
dipahami sebagai
ke butuhan manusia
yang paling
esensial sehingga
menjadi sebuah
keniscayaan.
Mengapa dikatakan
demikian?
Pendidikan
mengajarkan
manusia jalan hidup
(way of life). Secara
teoritis, pendidikan
diartikan sebagai
usaha sadar yang
dilakukan oleh
keluarga,
masyarakat, dan
pemerintah melalui
kegiatan
bimbingan,
pengajaran, dan
latihan, yang
berlangsung di
lembaga formal,
informal, dan
nonformal yang
terus berjalan
sepanjang hayat
untuk
Bookmark File
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pribadi yang cerdas
secara intelektual,
emosional, dan
spiritual (IQ, EQ,
dan SQ), agar dapat
mengaplikasikan
pengetahuan yang
diperolehnya dalam
berbagai lini
kehidupan secara
dinamis untuk masa
yang akan datang.
PECULIARITY
AND ROLE AL
ASMAUL HUSNA
IN THE MODERN
ERA Nov 25 2021
The Al Asmaa-ul
Husna are special
names because the
owner of those
names is the
Creator of the
Universe. When
they are recited we
shall have a feeling
of peace, we shall
have all kinds of
assistance which
relate to the world
and the hereafter.
When they are
recited every day,
with the permission
kitab-hizib

of Allah SWT, they
will form a strong
body and spirit,
ready to face the
modern era, the
development of
beings who are
persistent,
graduating as a
caliph in the earth
in performing their
tasks related to the
world and religion.
Happiness door is
opened as wide as
possible.
Gender and Power
in Indonesian Islam
Sep 04 2022 The
traditional Islamic
boarding schools
known as pesantren
are crucial centres
of Muslim learning
and culture within
Indonesia, but their
cultural
significance has
been
underexplored. This
book is the first to
explore
understandings of
gender and Islam in
4/34

pesantren and Sufi
orders in Indonesia.
By considering
these distinct but
related Muslim
gender cultures in
Java, Lombok and
Aceh, the book
examines the
broader function of
pesantren as a
force for both
redefining existing
modes of Muslim
subjectivity and
cultivating new
ones. It
demonstrates how,
as Muslim women
rise to positions of
power and
authority in this
patriarchal domain,
they challenge and
negotiate
"normative" Muslim
patriarchy while
establishing their
own Muslim
"authenticity." The
book goes on to
question the
comparison of
Bookmark
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IslamFile
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with the Arab
Middle East,
challenging the
adoption of
expatriate and
diasporic Middle
Eastern Muslim
feminist discourses
and secular western
feminist analyses in
Indonesian
contexts. Based on
extensive fieldwork,
the book explores
configurations of
female leadership,
power, feminisms
and sexuality to
reveal multiple
Muslim selves in
pesantren and Sufi
orders, not only as
centres of learning,
but also as social
spaces in which the
interplay of gender,
politics, status,
power and piety
shape the course of
life.
Nahdlatul Wathan
dan Restorasi
Islam Indonesia
Timur Oct 01 2019
kitab-hizib

Termasuk
pertanyaan penting
adalah bagaimana
metodologi
Maulana Syaikh
dalam
menginternalisasika
n ajaraan al-Qurān
di tengah
masyarakat
kesasakan yang
kulturalis? Muatan
apa saja yang
menjadi mesin
keislaman
Nahdlatul Wathan?
Bagaimana peta
restorasi Islam
yang dibawa
Maulana? Dan yang
paling jarang
dipertanyakan
adalah adakah
“Ayat-ayat
Interaktif Nahdlatul
Wathan" yang
menjembatani
antara Islam
Maulana dengan
warga Sasak?
Selain itu, kita juga
akan menyoal
ulang, bagaimana
fase pembentukan
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keilmuan Maulana
Syaikh yang
mengantarkannya
sebagai Ulama
Integratif, termasuk
peran Kidung
Maulana Syaikh
dalam upaya
suksesi Islam,
bagaimana
Maulana Syaikh
mendamaikan Islam
dengan kultur Islam
Wetu Telu, dan
bagaimana
Maulana
memposisikan
"perempuan" dalam
ruang sosial Islam?
Inilah rekaman
jejak kehidupan
Maulana Syaikh
dalam
mempublikasikan
Islam di wilayah
Indonesia Timur,
sekaligus menjawab
pertanyaanpertanyaan penting
di atas. Perjuangan
Maulana Syaikh
berada di tengah
lingkaran jaring
Bookmark
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yang File
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saling mengelindan;
heterogenisme,
kulturalisme,
vaganisme,
destitusi ekonomi,
kebeodohan
pengetahuan,
termasuk juga
subjektifitas,
superior-imperior
personal, 'yang
serba campur' ikut
mewarnai ruang
realitas perjuangan
Maulana Syaikh.
Sejarah Thoriqoh
Shiddiqiyyah Fase
Pertama Mar 18
2021 Keutuhan
Shiddiqiyyah di
bumi Nusantara
yang tersusun dari
fase demi fase yang
sarat nilai juang
dapat dibaca
melalui buku
Sejarah
Shiddiqiyyah
Thoriqoh
Shiddiqiyyah.
Almukarrom
Mursyid Thoriqoh
Shiddiqiyyah
Syaikh
kitab-hizib

Mukhtarulloh
Almujtaba di tengah
berlangsungnya
pengajian
Istiqomatul
Isti'anah sempat
menyampaikan
sebait kisah susahpayahnya
menghidupkan
kembali
Shiddiqiyyah yang
lebih dari 1000
tahun terpendam.
Saat itu, Beliau
tentang buku
Sejarah
Shiddiqiyyah yang
saat itu siap
diterbitkan pada
bulan Rojab.
"Sampean baca
nanti, agar tahu
betapa sulitnya
menghidupkan
kembali
Shiddiqiyyah yang
sudah terpendam
seribu tahun lebih,
sekarang sedang
disusun oleh
timnya," ujar sang
Mursyid
menghimbau. Buku
6/34

Fase Pertama
Shiddiqiyyah,
merekam peristiwa
dan catatan sejarah
perjuangan yang
terjadi antara tahun
hingga tahun 1974.
Hasil pengumpulan
catatan-catatan
sejarah, wawancara
maupun berbagai
cek silang
dituangkan dalam
197 halaman buku,
berikut foto-foto
kuno yang berhasil
ditemukan, dan
kata pengantar dari
Mursyid Thoriqoh
Shiddiqiyyah
Syaikh
Mukhtarulloh
Almujtaba
Qodassalahu
Sirrahu mengisi 10
halaman pertama
Isi buku dibagi
menjadi 4 bab
besar, yaitu;
Memunculkan
kembali nama
Thoriqoh
Shiddiqiyyah yang
Bookmark
File
diantaranya
berisi
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perjalanan
Almukarrom Kyai
Moch. Mukhtar
Mu'thi sehingga
bertemu dan
berguru dengan
Syaikh Syu'aib
Jamali, bagaimana
ketika
memunculkan
ajaran Thoriqoh
Shiddiqiyyah
dengan sengaja
tidak memakai
langsung nama
Shiddiqiyyah
sebagai bagian dari
strategi. Bab kedua
adalah; Bangkitnya
Pesantren yang
Cinta Tanah Air di
Utara Sungai
Brantas,
diantaranya berisi
apa saja dan
bagaimana strategi
Almukarrom Kyai
Moch. Mukhtar
Mu'thi dalam
berdakwah, siapa
saja murid-murid
pertama, kapan
periode-periode
kholwat dan
kitab-hizib

seterusnya.
Kemudian pada bab
ketiga; Badai
Fitnah Melanda
Shiddiqiyyah,
dituliskan
bagaimana fitnah
mengalir mulai dari
kalangan
masyarakat, tokoh
agama, fitnah
melalui jalur
pemerintah, sidangsidang di Kejaksaan
Negeri hingga
dibawa ke PAKEM.
Baru di bab 4
mulailah diuraikan
proses
pembangunan
Pesantren Majma'al
Bahrain
Shiddiqiyyah yang
dimulai dari kisah
pembangunan
Gubug Wali Songo
dan catatan
perjalanan ziarah
wali di tahun 1973,
dalam judul bab;
Meletakkan Pondasi
bagi Perkembangan
Shiddiqiyyah. Baru
pada Bab 4 dengan
7/34

memakai judul bab,
Meletakkan Pondasi
Bagi Perkembangan
Shiddiqiyyah,
diuraikan sejarah
penciptaan
lambang, nama
Majmaal Bahrain,
awal mula
pendirian Jamiaatul
Mudzakirin,
pendirian YPS,
ziarah walisongo
dan riwayat
pendirian Gubug
Walisongo. Sesuai
dengan judulnya,
buku ini merupakan
Fase Pertama dari
jalan Sejarah
Thoriqoh
Shiddiqiyyah.
Direncanakan akan
dilanjutkan dengan
buku Fase Kedua
dan Fase Ketiga.
Halal-Haram
Ruqyah Aug 23
2021 Musdar
Bustamam
Tambusai telah
dikenal luas
sebagai pakar
thibbun Bookmark
nabawi File
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(pengobatan ala
Nabi), baik dari jam
terbang praktiknya
maupun dari
bukunya yang
terdahulu: Buku
Pintar Jin, Sihir dan
Ruqyah Syar’iyyah.
Dalam buku
terbarunya HalalHaram Ruqyah ini,
ustadz lulusan
Universitas AlAzhar itu fokus
mengulas hukum
dan masalah
populer terapi
ruqyah (jampi) yang
kerap dipilih
masyarakat
Indonesia sebagai
solusi penyakit
jasmani ataupun
rohani. Dengan
membaca buku ini,
Anda dapat
memahami selukbeluk ruqyah
syar’iyyah dan
syarat-syaratnya.
Pembaca yang
budiman juga dapat
membedakan mana
praktik ruqyah yang
kitab-hizib

boleh dan mana
yang terlarang.
Tentu saja buku ini
sarat akan macam
ayat-ayat ruqyah
syar’iyyah dan
doa/dzikir
ma`tsurat berikut
penjelasannya.
Lebih jauh, buku ini
mengulas pula hal
ihwal jin dan
hukumnya, juga
seputar thibbun
nabawi dan
selukbeluknya
beserta
hubungannya
dengan kedokteran
modern, termasuk
efektivitasnya. Baik
Anda seorang
peruqyah yang
sudah
berpengalaman,
calon praktisi
ruqyah yang
potensial, penderita
gangguan/penyakit
yang hendak
diruqyah, maupun
seorang Muslim
yang haus ilmu
agama, buku ini
8/34

sangat perlu Anda
miliki. - Pustaka AlKautsar Publisher Dilarang keras
mem-PDF-kan,
mendownload, dan
memfotokopi bukubuku Pustaka AlKautsar. 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.
Koreksi Doa dan
Zikir antara yang
Sunnah dan Bid’ah
Jul 02 2022 AlQadhi Iyadh
Rahimahullah
selalu menyerukan
untuk tetap setia
kepada hadits
shahih yang berisi
doa dan zikir, dan
menjauhi bid’ah
Bookmark File
dan mengada-ada.
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Dia mengatakan,
“Allah memberitahu
tentang bagaimana
seharusnya berdoa
kepada-Nya, dan
mengajarkan doa
kepada makhlukNya dalam alQur`an. Nabi
Shallallahu Alaihi
wa Sallam juga
mengajarkan doa
kepada umatnya.
Hal itu mencakup
tiga hal, yakni ilmu
tentang tauhid,
ilmu tentang
bahasa, dan nasihat
kepada umat. Siapa
pun tidak boleh
mengganti doa
Nabi Shallallahu
Alaihi wa Sallam.
Setan pasti selalu
berusaha
mengalihkan
manusia dari
keadaan ini.
Mereka telah
didominasi oleh
suatu kaum jahat
yang menciptakan
doa-doa sendiri
sehingga mereka
kitab-hizib

berpaling dari
mengikuti Nabi
Shallallahu Alaihi
wa Sallam.
Celakanya, mereka
mengaitkan doadoa seperti itu
kepada para nabi
dan orang-orang
shalih. Mereka
tidak segan-segan
mengatakan, ‘Ini
doa Nabi Nuh’, atau
‘Ini doa Nabi
Yunus’, atau ‘Ini
doa Abu Bakar’,
dan lain
sebagainya.
Takutlah kepada
Allah dan
berpeganglah
hanya kepada
hadits yang
shahih.” Rasulullah
Shallallahu Alaihi
wa Sallam
bersabda, “Akan
muncul di tengahtengah umat ini
suatu kaum yang
melampaui batas
dalam berdoa dan
bersuci.”
(Diriwayatkan
9/34

Ahmad dan Abu
Dawud) Bakr bin
Abdullah Abu Zaid
menghidangkan
aroma terbaru
dalam doa dan zikir
dengan kitabnya
“Tashhih ad-Du’a”.
Detail-detail
kesalahan,
pelanggaran,
tindakan
melampaui batas
dalam doa dan
zikir, adanya
penambahan dan
pengurangan,
mengada-ada doa
dan zikir yang
terikat keadaan
tertentu, dan
mengamalkan doa
dan zikir dari
riwayat-riwayat
dha’if dan maudhu’
tampak jelas dalam
buku ini. Periksa
dan telitilah doadoa dan zikir-zikir
yang Anda
amalkan!
Sunnah Nabi 24
Jam Feb 14 2021
Sunnah Bookmark
secara File
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umum adalah
maksudnya segala
perkataan dan
perbuatan, tingkah
laku, persetujuan
serta jalan hidup
baik yang
hukumnya wajib
maupun sunnat
yang dicontohkan
atau yang di
wirayayatkan dari
Nabi Shalallahu
'Alaihi Wa Sallam.
Saat ini
perbandingan
antara mereka yang
mengamalkan
sunnah dengan
yang tidak masih
sangat jauh.
Berbagai alasan
dikemukakan
antara lain , lupa
dan lalai, bahkan
enggan
mengamalkannya,
salah satu
penyebabnya
adalah tidak tahu
keutamaannya
serta tidak tahu
sunnah mana yang
harus diamalkan.
kitab-hizib

Buku ini akan
membantu kita
untuk
mengetahuinya
serta
mengamalkannya
dalam keseharian
24 jam hidup kita
agar kita termasuk
orang-orang yang
beruntung yang
terhindar dari
firtnah dan ujian
hidup yang sulit
pada masa ini.
Sebuah buku islami
dari penerbit Zad
Media (Mirqat
Group)
Ilmu Hikmah
Antara Hikmah dan
Kedok Perdukunan
Jan 28 2022 Selama
dalam promo awal
tahun khusus bulan
Januari 2017 hanya
Rp. 7.777. Bulan
Februari 2017
kembali harga
normal Rp. 11.000.
Buku ini mengupas
tentang baik
buruknya Ilmu
Hikmah. Wifiq,
10/34

Rajah, Isim Dan
Hizib Termasuk
Ilmu Hikmah?Kitab
“Azimat” Syamsul
Ma‟Arif Dan
KejanggalannyaJim
at (Wifiq, Rajah,
Isim) Antara Yang
Membolehkan Dan
Yang
MengharamkanTen
aga Dalam, Azimat,
Wifiq, Hizib Untuk
Ilmu
KesaktianShalawat
Bid'ah Sebagai Ilmu
HikmahMewaspada
i Penyimpangan
Kitab Ilmu Hikmah
'Gadungan'Pemalsu
an HaditsIlmu
Hikmah Yang
Syar'iBiografi
Pemilik Ilmu
Hikmah
SejatiWawancara
Dengan "Pakar"
Ilmu
HikmahKesaksian
Para Mantan
"Pendekar" Ilmu
Hikmah
Ensiklopedia
KhittahBookmark
NU AprFile
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2021 Nahdlatul
Ulama, sejak
berdiri di Surabaya
pada 31 Januari
1926 hingga kini
mengalami
perkembangan
yang menarik untuk
diperhatikan.
Organisasi ini
bergerak di bidang
keagamaan,
pendidikan, sosial,
dan ekonomi.
Sedangkan politik,
sejatinya bukan
tujuan utama
organisasi ini. Hal
ini tertera jelas
dalam Khittah 1926
(semacam AD/ART)
yang digunakan
sebagai pedoman
dalam menjalankan
roda organisasi
Islam terbesar di
Indonesia ini.
Namun, dalam
perjalanannya, NU
kerap dibawa-bawa
dalam percaturan
politik praktis.
Bahkan, pada
Pemilu 1955, NU
kitab-hizib

memperoleh
banyak sekali suara
dan menduduki
posisi ketiga
pemenang Pemilu.
Dalam
perkembangan
selanjutnya,
tawaran untuk
terlibat dan
bermain dalam
Pilpres maupun
Pilkada juga godaan
yang menggiurkan
bagi NU.
Perjalanan NU yang
tidak sesuai dengan
Khittah 1926 ini
menjadi
keprihatinan
tersendiri bagi
banyak tokoh dan
para aktivis NU.
Buku yang ditulis
oleh Nur Khaliq
Ridwan ini
merekam tokohtokoh penting yang
peduli, memberikan
gagasan, terlibat,
dan
memperjuangkan
NU untuk kembali
ke Khittah. Dalam
11/34

buku ini, para tokoh
itu diklasifikasi
dalam para guru
besar Aswaja, para
kiai karismatik,
para peneliti, para
politisi Nahdliyin,
para penggerak
perempuan, para
pembela amaliah,
serta para
budayawan dan
akademisi. Sebuah
buku yang sangat
lengkap tentang
Khittah NU.
Selamat membaca!
Islam and Local
Wisdom:
Religious
Expression in
Southeast Asia:
Islam dan
Kearifan Lokal:
Ekpresi
Keberagamaan di
Asia Tenggara
Mar 30 2022 Islam
di Indonesia
menunjukan
keunikan yang
membedakannya
dengan Islam di
Bookmark File
negara lain,
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terutama dengan
Islam di tempat
asalnya, Arab
Saudi. Keunikan
tersebut dibuktikan
dengan hadirnya
varian-varian Islam
lokal yang berbeda
cukup signifikan
antara satu wilayah
dengan wilayah
lain, seperti halnya
Islam Padang, Islam
Jawa, Islam Dayak,
Islam Lombok,
Islam Bima, Islam
Buton, Islam Muna,
dan seterusnya.
Varian-varian Islam
tersebut
berhubungan
sangat erat dengan
pola penyebaran
Islam dan pola
penerimaan Islam
sekaligus. Secara
historis, proses
penyebaran Islam
di Indonesia
dilakukan melalui
jalur-jalur sosial
dan kulltur,
misalnya melalui
relasi perdagangan,
kitab-hizib

kesenian,
pendidikan, bahkan
perkawinan, bukan
jalur militeristik
atau penaklukan.
Islam yang
disebarkan di
Indonesia adalah
Islam yang lebih
banyak
menggunakan polapola damai,
sehingga
penerimaan
masyarakat di
berbagai wilayah
Indonesia terhadap
Islam tidak
mendapatkan
masalah atau
penentangan yang
berarti. Para
penyebar Islam di
nusantara bahkan
akomodatif dan
negosiatif dengan
kebudayaan lokal.
Sebut saja
misalnya, pola-pola
penyebaran Islam
yang dilakukan
Walisongo di Jawa
menunjukan bahwa
Islam meskipun
12/34

merupakan ideologi
dan paham yang
baru, tetapi mampu
diterima oleh
masyarakat Jawa
pada masa itu
tanpa penentangan
dan perlawanan
berarti. Proses
penyebaran Islam
yang
mempengaruhi pola
penerimaan Islam
oleh masyarakat
juga tidak bisa
dilepaskan dari
interpretasi
masyarakat
terhadap Islam
yang berasal dari
lokalitas yang
dimiliki masingmasing. Jika akar
kultur masyarakat
lokal tidak cukup
akomodatif
terhadap Islam,
atau sebaliknya
Islam yang tidak
bisa bersentuhan
dengan kultur
masyarakat,
mustahil Islam bisa
diterimaBookmark
dengan File
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baik, bahkan dalam
beberapa
kebudayaan di
Indonesia dijadikan
sebagai landasan
atau dasar tata
kelola
pemerintahan dan
masyarakat.
Akhlak Tasawuf:
Menyelami
Kesucian Diri Feb
03 2020 Akhlak dan
tasawuf merupakan
entitas yang
menyatu (integral)
tidak dapat
dipisahkan satu
sama lain.
Sebagaimana
dikatakan, “AlAkhlāqu bidāyatu
at-tashawufi wa attashawufu nihāyatu
al-akhlāqi” (akhlak
adalah pangkal
permulaan tasawuf,
sedangkan tasawuf
tujuan/batas akhir
dari akhlak).
Perilaku akhlak
dalam Islam terkait
dengan unsur
Ilahiyah (nilai-nilai
kitab-hizib

Ketuhanan) yang
dianugrahkan Allah
secara implisit ke
dalam diri manusia
sebelum lahir
melalui tiupan ruhNya sehingga
manusia dituntut
tunduk kepada-Nya.
Hidupnya manusia
dari tiupan ruh-Nya
meniscayakan
manusia memiliki
akhlak potensial
(fitrah), selanjutnya
ditampilkannya
perilaku nyata
malalui usaha
manusia dalam
upaya terus
menerus akan
menumbuhkan
akhlak aktual. Dari
sisi perilaku akhlak
aktual,
diimplementasikan
sifat-sifat Allah
SWT dalam
kehidupan seharihari manusia
seperti pengasih,
penyayang,
pemurah, penyabar,
pemaaf, mencintai,
13/34

mengayomi,
lembut, damai,
harmonis,
ketenangan dan
sifat Ilahiyah
lainnya. Sifat-sifat
tersebut
merupakan
keinginan dasar
setiap manusia
untuk
diaktualisasikan
dalam kehidupan.
Berakar dari
manusia seperti
inilah
meniscayakan
kemunculan
beragam upaya
untuk melahirkan
kepuasan,
kedamain, dan
kebahagiaan yang
tiada bandingnya.
Maka, Allah SWT
sebagai sumber
segala yang ada
termasuk
kedamaian,
ketenangan,
kepuasan, dan
kebahagiaan
tentunya akan
Bookmark
menjadikan
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SWT sebagai
orientasi dan
tujuannya sehingga
terpenuhi tuntuan
dasar yang hakiki.
Seiring dengan
itulah,
diperlukannya jalan
atau metode yang
mesti dilalui
sehingga mencapai
hasil. Jalan atau
metode
tersampainya
kedekatan manusia
kepada Allah SWT
yang menjadi
sumber
kebahagiaan dan
kepuasan ini
disebuat dengan
tasawuf. Melalui
penelusuran jalan,
penerapan
prosedural dan
metodes ini akan
melahirkan
perilaku-perilaku
yang diridhoi oleh
Allah SWT. Ini
berarti, bahwa
upaya apapun yang
akan dilakukan
untuk meraih
kitab-hizib

kedekatan manusia
dengan Tuhannya
tidak lain menuntut
perilaku-perilaku
yang diridhai-Nya.
Dalam konteks ini
dikatakan, bahwa
akhlak tasawuf
merupakan perilaku
syarat yang mesti
diusuahakan dalam
setiap tarikan
napas keberadaan
manusia dalam
perjalanan
hidupnya. Buku ini
penulis beri judul
“AKHLAK
TASAWUF
Menyelami
Kesucian Diri”,
semata-mata
menjadi identitas
buku ini sendiri
bahwa didalamnya
memuat tentang
akhlak tasawuf
yang berorintasi
kepada fitrah
(kesucian) manusia,
karena orientasi
hidup ini adalah
bagaimana manusia
senantiasa selalu
14/34

dalam kesucian
lahir dan batin.
Dengan memahami
secara benar dan
mengenal secara
mendalam akan diri
sendiri sehingga
menuntut manusia
mendekati Tuhan
dan kembali kepada
Ilahi. Melalui buku
akhlak taswuf ini,
menghendaki
manusia
berperilaku sesuai
yang diridhai Allah
SWT serta upayaupaya yang
prosedural dan
metodes dapat
meraih kedamain,
ketenangan dan
kebahagiaan.
Ilmu kanuragan di
pondok pesantren
Rohmtul Ummah
Assalafy, Jekulo,
Kudus Nov 13 2020
Study on
kanuragan, a
supernatural
science, in an
Islamic religious
trainingBookmark
center inFile
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Indonesia.
Dialog dengan 9
guru ilmu hikmah
dan pendekar
tenaga dalam Mar
06 2020 Interviews
with nine pencak
silat teachers
attributed with
supernatural
powers; Pencak
silat; magic,
religious aspects,
Islam, Indonesia;
self-defense.
Quantum Doa
(new) Oct 05 2022
Banyak cara yang
bisa dilakukan
dalam memanjatkan
doa kepada Allah.
Akan tetapi ada
kaidah-kaidah
umum yang harus
dilaluinya. Sebelum
menginjak lebih
jauh pada teknik
pelaksanaan doa,
pemahaman yang
mendalam terhadap
doa menjadi
tuntutan yang perlu
dikedepankan.
Layaknya suatu
kitab-hizib

lompatan, buku ini
memberikan
tawaran baru dalam
berdoa. Sebagai
seperangkat
metode dan falsafah
berdoa yang efektif
(quantum doa),
buku ini tentu
sangat layak
menjadi panduan
bagi seorang
muslim yang taat.
Di dalamnya
dibahas berbagai
hal yang berkaitan
dengan doa; mana
yang boleh
dilakukan dan mana
yang tidak boleh.
Karena itu,
pembahasan buku
juga berlandaskan
kepada suatu
epistemologi
(filsafat ilmu) doa
yang ada dalam
Islam. Buku ini
berusaha
memberikan
pemahaman yang
mudah, cepat,
tepat, dan
mendalam tentang
15/34

praktik-praktik
yang terkait dengan
doa. Sehingga doa
yang kita panjatkan
tidak menjadi siasia; doanya tak
terhijab,
permintaannya
terkabulkan.[Mizan,
Hikmah, Panduan,
Doa, Agama Islam,
Indonesia]
Kiai Kiai Khos di
Belakang Gus Dur
Nov 01 2019 Jika
kita mencoba
mencari arti dari
istilah kiai khos
dalam kamus besar
bahasa Indonesia,
niscaya akan
menemukan kesiasiaan belaka.
Namun jika kita
tengok dalam
kamus politik,
istilah kiai khos
bisa dijumpai.
Namun arti dari
kiai khos, tidak
menjadikan kita
gembira, apalagi
bangga. Kiai khos
Bookmark
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diartikan sebagai
"sekelompok broker
politik", titik.
Fenomena
munculnya atau
populernya
penyebutan kiai
khos di kalangan
umum dimulai dari
KH. Abdurrahman
Wahid (Gus Dur)
yang menyebutkan
tentang sejumlah
kiai sepuh di
Nahdlatul Ulama
yang memberi
dukungan politik
terhadapnya saat
pencalonan
presiden di awal
reformasi.
Penyebutan ini lalu
terus bergulir dan
berkembang dalam
perjalanan politik
Gus Dur.
Kepopuleran
penyebutan kiai
khos tersebut juga
berdampak
terhadap internal
Nahdlatul Ulama.
Karena dengan
munculnya "kiaikitab-hizib

kiai khos" tersebut
secara tidak
langsung
menghadirkan
kelompok kiai yang
bisa disebut spesial
yang bagi pihak di
luar Nahdlatul
Ulama dijadikan
bahan sebagai
desas-desus dengan
menyebutkan
secara plesetan
bahwa mereka
bukan kiai khos
melainkan kiai cost
(kiai tarif).
Sehingga marwah
keulamaan kiai
direndahkan.
Sehingga tak
tanggung-tanggung
pada tanggal 21
April 2004 PBNU
meminta kepada
masyarakat untuk
tidak memakai
penyebutan atau
pengistilahan kiai
khos lagi. Agar
tidak terjadi
gesekan yang
berdampak negatif
di kalangan santri.
16/34

Sampai hari ini
siapa saja kiai khos
yang sering berada
di belakang Gus
Dur dan selalu
memberi fatwa
langit tersebut
senantiasa menjadi
perbincangan
dalam acara-acara
tak resmi di
kalangan santri,
namun siapa saja
mereka masih saja
diperdebatkan,
barangkali malah
jarang ada yang
tahu, maka buku ini
menjawabnya! ***
Buku ini
membuktikan
revolusi
kebudayaan Gus
Dur yang merajut
paradigma rasional
dengan spiritual.
Langkah-langkah
politik dan laku
hidup Gus Dur tidak
hanya dipandu oleh
analisis rasional
akademik tetapi
juga analisis
spiritual.Bookmark
Hal ini File

asset.winnetnews.com on
December 7, 2022 Pdf For
Free

dibuktikan dengan
keberadaan para
kiai yang memiliki
kemampuan
spiritual yang ada
di belakang Gus
Dur. Kemampuan
merajut paradigma
yang selama ini
dipertentangkan
inilah yang
membuat Gus Dur
menjadi pemimpin
yang dikagumi
banyak orang dan
dianggap memiliki
kemampuan lebih.
Data-data yang ada
di buku ini menarik
bagi siapa saja yang
ingin mendalami
konstruksi
pemikiran dan
memahami langkahlangkah Gus Dur
dalam berpolitik
maupun memimpin
ummat. -Dr.
Ngatawi AlZastrouw
Budayawan, Dosen
Pascasarjana
Unusia Jakarta dan
Kepala Makara Art
kitab-hizib

Center Universitas
Indonesia *** Tidak
sedikit peneliti
maupun penulis
baik dari dalam dan
luar negeri yang
mengabadikan Gus
Dur melalui
karyanya. Penulis
buku ini membuka
kabut gelap,
mengungkap sosok
misterius di
belakang Gus Dur
yang selama ini
menjadi teka-teki
dan belum banyak
dikupas oleh
penulis lain. Datadata yang ada
dalam buku ini
terbilang unik dan
segar, sebab
penulisnya juga
menggunakan
metodologi spiritual
reseacrh. Sebuah
Metode yang
“berani” di dunia
kepenulisan!. —
Ahmad Ali Adhim
(Founder Dawuh
Guru)
Hizib Bahar Nov
17/34

06 2022 Abah Guru
Sekumpul
berpesan, bahwa
selepas shalat
Ashar jangan lupa
membaca Hizib
Bahr (Hizib
Lautan), dan
dihafalkan serta
diamalkan
istiqamah dan
pesan beliau agar
dihafal Hizib Bahr
ini diluar kepala.
Kami penyusun
ulang Hizib ini
tiada lain hanyalah
untuk
mempermudah para
pembaca untuk
membacanya
karena hurufhurufnya diedit
dengan lebih besar
dan berwarna.
Akulah Debu Di
Jalan Al-Musthofa
Jul 30 2019 Ulama
arif billah pernah
mengatakan bahwa
salah satu dari
sekian banyak
penyebab
Bookmark
kekacauan,
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sayangnya sulit
diatasi, adalah
karena gelar
mendahului ilmu.
Makin banyak
orang dengan ilmu
seadanya, belum
mengalami
berbagai ujian
hidup dan
kerohanian,
mendadak
dipanggil ustaz,
ulama, dan
mengeluarkan
pendapat yang
diklaim paling
sahih. Juga anakanak muda begitu
bersemangat
membaca,
menggaungkan
semangat iqra
dengan keinginan
mengubah dunia,
menciptakan
peradaban yang
agung atas dasar
pembacaan dan
tafsir mereka
tentang apa itu
peradaban yang
agung Buku
persembahan
kitab-hizib

penerbit Prenada
Media
Kajian Epistemologi
terhadap Ilmu
Hikmah dan
Penyimpangan
Prakteknya dalam
Masyarakat: Studi
pada Wirid Hizib
Asror di Pesantren
Nurul Hikmah
Bojonegara SerangBanten Aug 03
2022 Pengamalan
ilmu hikmah
merupakan suatu
kebiasaan yang
sering dilakukan
bagi masyarakat
Banten. Karena
tingginya suatu
kepercayaan
terhadap hal-hal
yang bersifat
supranatural.
Masyarakat
Bojonegara masih
meyakini bahwa
dengan pengamalan
ilmu hikmah segala
urusan baik urusan
sosial maupun
ekonomi dapat
tercapai karena
18/34

menganggap ilmu
hikmah mempunyai
kekuatan yang
dapat mempercepat
keinginan secara
pragmatis. Bagi
masyarakat
Bojonegara ilmu
hikmah yang
berkembang saat
ini ialah suatu
amalan yang
berupa ayat alQur`an, do`a-do`a
tertentu, wirid dan
hizib yang sematamata dijadikan
sebagai ikhtiyar
untuk mendekatkan
diri dan meminta
pertolongan kepada
Allah SWT. Akan
tetapi tanpa
disadari masih
banyak masyarakat
yang praktek
pengamalannya
tidak sesuai dengan
ajaran Islam Untuk
Pengamalan ilmu
hikmah tersebut
biasanya, para
warga dapat
berguruBookmark
kepada File
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sang kiyai, yang
mengajarkan ilmu
hikmahnya melalui
pesantrenpesantren,
khusunya pesantren
salafi, dari berbagai
macam ilmu hikmah
yang di ajarkan
lewat pesantrenpesantren tersebut,
maka penulis
tertarik untuk
meneliti tentang
bagaiman
memperoleh ilmu
hikmah Wirid Hizib
Asror dan
Penyimpa-ngan
prakteknya dalam
masyarakat
Bojonegara Serang
Banten Tujuan
penelitian ini
adalah: Untuk
mendiskripsikan
tentang apa itu ilmu
hikmah Wirid Hizib
Asror, bagaimana
proses memperoleh
dan manfaat lmu
hikmah Wirid Hizib
Asror, bagaimana
kedudukan ilmu
kitab-hizib

hikmah dalam
epistemologi, serta
mendiskripsikan
praktek
pengamalan
masyarakat sesuai
dengan ajaran
Islam dan yang
tidak sesuai dengan
ajaran Islam.
Penelitian ini,
menggunakan
metode kualitatif
dengan Pendekatan
epistemologi Islam,
teknik
pengumpulan data
yang digunakan
Library Research
dan Field Research.
Ilmu Hikmah Wirid
Hizib Asror ialah
amalan-amalan baik
berupa bacaan
zikir, dan do`a-do`a
yang mampuh
memberikan
kekuatan spiritual
yang bersifat
rahasia, yang
diperoleh melalui
niat, adanya
seorang guru,
berijazah,
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berpuasa,wirid, dan
Istiqamah.
Kemanfaatan dari
ilmu hikmah Wirid
Hizib Asror
membantu
mempercepat
tercapainya
keinginan menolak
suatu bahaya, dan
pengobatan. Serta
dilihat dari sebuah
kedudukannya
dalam epistemologi
Ilmu hikmah Wirid
Hizib Asror jelas
dapat dikatakan
sebagai
epistemologi, sebab
unsur-unsur dari
sub ontologi,
epistemologi dan
aksiologinya
terpenuhi.
Satu Pasangan
Calon Pada
Pilkada Lebak
2018, Sebagai
Kegagalan Partai
Politik (Sebuah
Catatan:
Fenomena Politik
Dan Budaya Di
Banten)Bookmark
Jul 10 File
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2020 Semenjak
dikabulkannya
ajuan permohonan
uji materi kepada
Mahkamah
Konstitusi (MK)
terhadap Undangundang (UU) No 8
tahun 2015 yang
didalamnya
mengatur bahwa
syarat minimal
pelaksanaan
pemilihan kepala
daerah (pilkada)
harus diikuti oleh
dua pasangan calon
kepala daerah,
sehingga MK
mengabulkan
permohonan uji
materi tersebut
dengan
memperbolehkan
adanya calon
kepala daerah
tunggal, yang pada
awalnya hanya
untuk beberapa
daerah saja.
Putusan itu
akhirnya
berdampak pada
pilkada serentak
kitab-hizib

selanjutnya yang
lebih banyak lagi
menghasilkan calon
tunggal seperti
yang terjadi di
Kabupaten Lebak
pada tahun 2018
yang menghasilkan
satu pasangan
calon yaitu atas
nama Hj. iti Octavia
Jayabaya – H. Ade
Sumardi, sehingga
menghadirkan
bumbung kosong
sebagai lawan.
Agama
danPerubahan
Sosial Dec 03 2019
Prof. Dr. Dede
Rosyada, MA: Islam
telah menorehkan
sejarah sebagai
agama yang
membawa
perubahan sosial,
dan diinspirasi
justru oleh kitab
sucinya sendiri,
kendati secara
empirik juga
dipengaruhi oleh
komunikasi kultural
dengan bangsa20/34

bangsa yang sudah
terlebih dahulu
mencapai kemajuan
peradaban,
Byzantium dan
Persia. Umat Islam
Indonesia, juga
mengulang sejarah
tersebut, dengan
melakukan
perubahan sosial
setelah melakukan
kontak peradaban
dengan Timur
Tengah, dan Eropa
serta Amerika.
Kalangan terpelajar
Indonesia menimba
ilmu di Eropa dan
Amerika, lalu
membawa gagasan
serta gerakan
pembaharuan di
Indonesia, baik
melalui lembaga
pendidikan,
maupun organisasi
sosial. Gerakan
perubahan yang
dilakukan
organisasi sosial
yang nasionalis
sangat dipengaruhi
Bookmark File
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sementara gerakan
yang dilakukan
ormas keagamaan
sangat dipengaruhi
Timur Tengah.
Buku “Agama dan
Perubahan Sosial:
Signifikansi
Pendidikan Islam
Sebagai
StabilisatorDinamisator
Kehidupan” yang
ditulis oleh M.
Zainul Hasani
Syarif, mencoba
mengurai secara
filosofis tentang
perubahan sosial
dalam perspektif
agama, khususnya
Islam, serta
berbagai fenomena
perubahan sosial
dalam lintasan
sejarah, baik yang
dilakukan
organisasiorganisasi
keagamaan,
lembaga pendidikan
dan bahkan
pemerintah sendiri
dengan berbagai
kitab-hizib

kebijakan yang
dihasilkannya,
khususnya dalam
bidang pendidikan.
Mudah-mudahan
kehadiran buku ini
akan semakin
memperjelas
anatomi perubahan
sosial umat Islam
Indonesia, serta
memperjelas pula
genetika perubahan
tersebut, khususnya
perubahan yang
dilakukan lembagalembaga
pendidikan.
Do'a & Amalan
Terbaik Penghujung
Zaman May 08
2020 Dzikir adalah
sarana untuk
mendekatkan diri
kepada Allah SWT.
Oleh sebab itu
setiap muslim wajib
melakuk-annya
secara terus
menerus disetiap
waktu dalam
hidupnya. Karena
sesungguhnya,
sesuatu yang
21/34

sangat buruk dalam
pandangan ulama
sufi adalah jika
seorang hamba
lupa kepada
Tuhannya. Inilah
pentingnya
berdzikir dan do’a
karena pada
hakikatnya ketika
seseorang berdzikir
ia sedang
tersambung kepada
Allah SWT.
Membela Islam
dengan Cinta Aug
11 2020 Kalian
telah pulang dari
sebuah
pertempuran kecil
menuju
pertempuran besar.
Lalu sahabat
bertanya, “Apakah
pertempuran akbar
(yang lebih besar)
itu wahai
Rasulullah? Rasul
menjawab, "Jihad
(memerangi) hawa
nafsu.” (HR. AlBaihaqi) Ketika
Nabi Muhammad
berhasilBookmark File
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mengalahkan kaum
Quraisy pada
perang Badar,
beliau tidak
merayakan
kemenangan itu
dengan meriah,
melainkan
memperingatkan
bahwa
sesungguhnya jihad
yang paling besar
ialah menahan
hawa nafsu.
Mengapa bisa
Baginda Nabi
mengatakan
demikian?
Terjadinya perang
dikarenakan hawa
nafsu kaum Quraisy
yang membenci
umat Islam,
padahal ketika
berdakwah, Nabi
Muhammad tidak
memaksakan
mereka untuk
memeluk Islam.
Nabi hanya ingin
bangsa Arab
meninggalkan
kebiasaan buruk
yang mampu
kitab-hizib

merusak mereka.
Buku ini
menguraikan
bagaimana etika
dalam
memperjuangkan
Islam, jangan
sampai atas nama
memperjuangkan
Islam justru
membuat nama
Islam menjadi
rusak.
Arah pergerakan
pemuda NW :
refleksi satu tahun
PW Pemuda NW
NTB periode
2020-2024 Feb 26
2022 Pada 5 Juni
1966 merupakan
Golden Moment
Pemuda NW karena
pada saat itu
Maulana Syaikh
TGKH. Muhammad
Zainuddin Abdul
Majid mendirikan
Pemuda NW
sebagai badan
otonom organisasi
Nahdlatul Wathan,
kemudian sejak
tanggal 27 sampai
22/34

tanggal 30 Juni
1969 Pemuda NW
telah merintis
sebuah jalan bagi
penyatuan semua
gerakan Pemuda
NW melalui
Muktamar I
Pemuda NW.
Maulana Syaikh
mendirikan Pemuda
NW berdasarkan
pengalaman
Maulana Syaikh
ketika menjadi
konstituante dari
Partai Masyumi
periode 1955-1959,
dalam kunjungan
kerja di berbagai
daerah di
Nusantara Maulana
Syaikh banyak
melihat gerakan
para Pemuda begitu
mengagumkan
mereka memiliki
gairah perjuangan
yang tinggi
melahirkan
aktifitas-aktifita
pendidikan, sosial,
keagamaan dan lain
Bookmark File
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Kekaguman
Maulana Syaikh
disampaikan secara
langsung dan tidak
langsung melalui
tulisan seperti yang
tertuang dalam
wasiat, nasyid
(lagu) tentang
Pemuda seperti Ya
Fata Sasak, Nahnu
Fityanul ‘Ulum dan
karya-karya
Maulana Syaikh
lainnya yang
banyak memiliki
relevansi dengan
Kepemudaan. Bagi
Maulana Syaikh
Pemuda NW
memiliki
kesempatan yang
sama dengan
pemuda-pemuda
lain yang ada di
Indonesia untuk
terlibat
memberikan
kontribusi pada
agama, masyarakat,
bangsa, dan negara
yang direalisasikan
melalui penguatan
trilogi perjuangan
kitab-hizib

NW; pendidikan,
sosial dan da’wah.
Maulana Syaikh
menuang inspirasi
dan motivasi
perjuangan untuk
Pemuda NW
melalui tulisan;
Kitab, wasiat,
nasyid, dan lagu
perjuangan. Tinggal
Pemuda NW
menggali dan
mengaktualisasi
pesan-pesan
tersebut yang
diwujudkan dalam
bentuk program
(amal usaha) yang
realistis dan adaptif
dengan kondisikondisi baru yang
dihadapi. PW
Pemuda NW NTB
priode 2020-2024
dalam menjalankan
aktivitas-aktivitas
organisasi berupaya
untuk berpedoman
dari pesan tersurat
dan tersirat dari
karya-karya
Maulana Syaikh
tersebut, Ad/Art23/34

GBHO-PO Pemuda
NW, Intruksi
PBNW, tradisi keNW-an, dan
melanjutkan raihan
positif dari PW
Pemuda NW NTB
priode-priode
sebelumnya.
Setelah melewati
Satu Tahun
terhitung semenjak
11 Agustus 2020
hingga Juli 2021,
perjalan telah
dijalani dengan baik
dan tentu tidak
terhindar juga dari
berbagai
kekurangan yang
mengiringi untuk
menjadi evaluasi.
Sebagai gambaran
perjalanan satu
semester tersebut
ekspresikan dan
dideskripsikan
dalam buku
sederhana ini.
Penyusunan buku
ini sebenarnya
jawaban dari
kegelisahan
Bookmark
File
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penulis,
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karena usia
Pemuda NW yang
sudah mencapai
setengah abad (55
tahun), belum ada
satupun tulisan
karya tulis ilmiah
yang dipulish yang
mengangkat
tentang Pemuda
NW baik dalam
bentuk buku
maupun jurnal.
Sehingga muncul
kekhawatiran bagi
generasi pelanjut
akan mengalami
ahistoris kalau
tidak ada jejak
sejarah, akibatnya
generasi dapat
mengalami
“kebingungan”
dalam
mengoprasikan
organisasi. Maka,
hadirnya buku yang
sangat sederhana
ini hanya sedikit
ikhtiar untuk
merespon
kegelisahan
tersebut. Sebatas
pemantik, dengan
kitab-hizib

berharap akan
muncul tulisan baru
yang lebih
komprehensif dan
solutif dari rekan
Pemuda NW
lainnya yang lebih
berkompeten.
Dengan begitu
keberadaan
Pemuda NW dapat
dibaca dan
diketahui oleh
generasi saat ini
secara utuh yang
bersilsilah
semanjak zaman
Maulana Syaikh
hingga kini dan
berlanjut ke
generasi yang akan
datang.
PENDIDIKAN
TASAWUF Jan 16
2021 Tasawuf hadir
dalam wajah baru
‘hasil’ integrasi
dengan ilmu
pendidikan.
Maksudnya,
kerangkanya
bernuansa seperti
kerangka
pendidikan pada
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umumnya yang
berisi tentang
konsep dasar,
proses
pembelajaran,
model, metode,
strategi, media,
materi, evaluasi,
tahapan dan
capaian dan lain
sebagainya.
Namun,
substansinya berisi
tentang ajaran dan
nilai-nilai tasawuf
yang kemudian
ditutup dengan
kerangka lembaga
pendidikan tasawuf
yang dikenal
dengan istilah
tarekat. Kolaborasi
antara ilmu tasawuf
dan ilmu
pendidikan inilah
yang melahirkan
istilah pendidikan
tasawuf yang
dijadikan sebagai
sebuah kerangka
pembelajaran
sufistik. Pendidikan
tasawuf ini
Bookmark File
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sebuah proses
pembelajaran
berbau sufistik
yang ideal bagi
para salik
khususnya, dan
masyarakat modern
pada umumnya.
Artinya, ketika
seseorang ingin
mendalami
pemahamannya
tentang sufi, ingin
meniti jalan
spiritual agar bisa
‘wushul’ dengan
Allah, selain
memperbaiki budi
dan mensucikan
hati, maka mau
tidak mau harus
melalui proses dan
prosedur yang
benar. Untuk itulah,
dalam buku ini
disusun proses dan
prosedur tersebut
secara sistematis
sehingga dapat
memudahkan
seseorang untuk
bertaqarrub kepada
Allah swt.
Language and
kitab-hizib

Politics Oct 13 2020
Nasihat Agama
Dan Wasiat Iman
Dec 15 2020
Membimbing
pembaca untuk
mengenal ilmu-ilmu
yang wajib dari
akidah Islamiah dan
hukum-hakamnya,
serta ciri-ciri akhlak
yang mulia. Ia juga
menunjukkan caracara berdakwah ke
jalan Allah Ta'ala,
dengan berdalilkan
ayat-ayat suci AlQuran dan Hadis.
Tuan Guru Haji
Lalu Anas Hasyri :
kharisma dan
kontribusinya
mengembangkan
Nadhlatul Wathan
Jun 20 2021 Verba
volant scripta
manent (yang
terucap akan sirna,
yang tertulis akan
abadi), artinya
segala yang terucap
akan menguap
menghilang
bersama udara,
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sementara segala
yang tertulis akan
tetap ada membeku
bersama waktu.
Pesan peribahasa
Latin tersebut
menjadi inspirasi
untuk menulis buku
biografi tentang
TGH. Lalu Anas
Hasyri. Dan
berbekal restu dari
beliaulah penulisan
ini dimulai.
Kehidupan TGH.
Lalu Anas Hasyri
yang berkarismatik,
bersahaja dan
kesederhanaannya
dalam buku biografi
ini melengkapi
perjalanan
eksistensi Pondok
Pesantren Darul
Abror NW Gunung
Rajak sebagai salah
satu pendiri
sekaligus tempat
beliau berkhidmah
mengabdikan
hidupnya sebagai
role model pilar
keilmuan, spiritual
Bookmark File
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Selain itu TGH.
Lalu Anas Hasyri
merupakan salah
satu tokoh penting
pada organisasi
Nahdaltul Wathan,
dalam
hubungannya
sebagai pendidik
dan pendakwah
mengembangkan
Nahdlatul Watahan.
Disisi lain TGH.
Lalu Anas Hasyri
adalah sosok Guru
dan Ayah bagi
penulis. Sekalipun
penulis sebatas
anak idologis,
namun beliaulah
yang
mempengaruhi
perjalanan hidup
penulis dari kelas 5
MI (1998/1999)
yang saat itu
bersetatus yatim
yaitu semenjak
menyantri di
Pondok Pesantren
Darul Abror NW
Gunung Rajak.
Hingga saat ini
beliau sosok idola
kitab-hizib

bagi penulis. Oleh
sebab itu, content
buku ini sangat
bergantung dari
sudut pandang
penulis terhadap
beliau sehingga
yang tampak
terlihat dengan
jelas unsur
subjektivitas akan
kental muncul
melapisi setiap
diksi dalam tulisan
ini. Akan tetapi
menyadari ini
adalah karya
ilmiah, tentu
penulis tetap
berlandaskan data
dari objek yang bisa
dipertanggungjawa
bkan secara ilmiah.
Penulis mecoba
menjabarkan data
dengan
argumentasi
panjang
berdasarkan pada
testimoni-testimoni
orang yang
berintraksi
langsung dengan
beliau secara intens
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(keluarga, santri
dan orang-orang
terkait dengan
beliau). Penulis
berharap dengan
kehadiran buku
biografi ini, bisa
melepas dahaga
kerinduan bagi para
alumni Pondok
Pesantren Darul
Abror NW Gunung
Rajak dan bagi
seluruh santri
Nahlatul Wathan
dimana saja berada
dengan membaca
buku biografi ini
semakin mengenal
beliau sebagai
sosok yang
diteladani. Akhirnya
semoga buku
biografi ini
menambah
khazanah dalam
kategori pondok
pesantren
khususnya
Nahdlatul Wathan,
umumnya
pesantren Islam
Nusantra.
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Serkileran Umrah
Apr 06 2020
Banyak yang
mengetahui bahwa
hidup ini hanya
sekali. Banyak yang
memahami rumus
dunia bahwa semua
akan kembali
kepada-Nya.
Banyak yang
menyadari bahwa
infak dan sedekah
itu sangat besar
nilainya. Banyak
yang merasakan
mendapat keajaiban
tetapi tidak
menyadari bahwa
itu adalah anugerah
maunah sehingga
lupa mensyukuri
nikmat-Nya. Semua
karena merasa
asyik dengan
masalah duniawi.
Rahasia yang
Maha Indah May
20 2021
Perjumpaan dengan
Yang Mahalembut,
Yang Mahakuasa,
dan Yang
Mahakasih acap
kitab-hizib

kali memahatkan
jejak yang teramat
indah dan mulia
pada hati setiap
hamba. Kerap kali
mereka tak bisa
mengungkapkan
pengalaman batin
mereka dengan
kata-kata. Apa yang
terucap tak
selamanya
menggambarkan
yang teralami.
Syair, hikayat, dan
munajat sering
mereka jadikan
sarana untuk
mengungkapkan
apa yang dirasa.
Karena itulah
keindahan dan
kehalusan
senantiasa
mewarnai karyakarya para wali.
Keindahan dan
keluwesan itulah
yang kita rasakan
ketika membaca
karya-karya Ibn
Athaillah, termasuk
Lathaiif al-Minan
yang ada di tangan
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pembaca. "Buku ini
penuh berkah,
karena
menceritakan dua
sosok agung yang
telah mencapai
puncak ketinggian
ruhani. Abu alHasan al-Syadzili
r.a. dan Abu alAbbas al-Mursi r.a.
Buku ini pun
teramat berharga
karena setiap
pembaca akan
mendapatkan
pengetahuan yang
bermanfaat. Ibnu
Athaillah tak
melewatkan
penjelasan tentang
berbagai persoalan
yang selama ini
pelik dan sulit
dipahamiserta halhal istimewa
lainnya. Diterbitkan
oleh penerbit
Serambi Ilmu
Semesta" (Serambi
Group)
#RamadhanWeek2
Serambi
File
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Runtuhnya
Daulah Ayyubiyah
Jun 28 2019
Bercerita tentang
era para sultan
Dinasti Ayyub
sepeninggal
Shalahuddin AlAyyubi, buku
sejarah ini merinci
kampanye Perang
Salib IV,V,VI dan
VII, membeberkan
konflik budaya
antara kaum
Muslimin dan
Salibis, serta
menganalisis aneka
faktor penyebab
runtuhnya
pemerintahan
Dinasti Ayyub. Di
sela-sela semua itu,
diulas pula biografi
Syaikh Izzudin bin
Abdussalam, ulama
masyhur yang
hidup di zaman AlMalik Ash-Shalih
Najmuddin Ayyub.
Selain memaparkan
aneka kejadian
bersejarah di kurun
waktu antara tahun
kitab-hizib

1193 M hingga
1250 M, buku ini
sarat dengan
pelajaran yang bisa
dipetik dari sejarah.
Antara lain sistem
pemerintahan
kesultanan serta
hubungannya
dengan
kekhalifahan,
teknik menangkal
kristenisasi
terhadap umat
Islam, dan
penyabab
keruntuhan
pemerintahan Islam
yang mesti
dihindari. Pastilah
semua peminat
sejarah Islam selalu
mennatikan
hadirnya karya tulis
yang berbobot serta
memadai. Dan,
tentu saja nama
sejarawan Islam Dr.
Ali Muhammad Ash
Shallabi menjadi
jaminan mutu bagi
bacaan sejarah
yang satu ini. Pustaka Al-Kautsar
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Publisher - Dilarang
keras mem-PDFkan, 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.
Model Pendidikan
Tasawuf Pada
Tariqah
Shadhiliyah Dec
27 2021
Masyarakat modern
merasa kehilangan
pegangan hidup
setelah mereka
terlelap dalam
kehidupan
materialismenya,
kemudian
mengalami
kebingungan.
Mereka Bookmark
menjadi File
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bingung dan skeptis
dengan
materialisme.
Karenanya mereka
berpikir tentang
sesuatu yang lebih
dari sekedar bendabenda di sekeliling
mereka,
bahwasanya ada
hal-hal yang
transenden di balik
kehidupan manusia.
Oleh karena itu
sebagian manusia
kembali kepada
nilai-nilai
keagamaan, sebab
salah satu fungsi
agama adalah
memberikan makna
bagi kehidupan.
Dalam agama Islam
terdapat ajaran
yang dikenal
dengan istilah
tasawuf. Sesuai
dengan pandangan
tasawuf dalam
tariqah Shadhiliyah
ini, antara lain:
Tidak
menganjurkan
murid-muridnya
kitab-hizib

untuk
meninggalkan
profesi dunia dan
tidak melarang
mereka untuk
menjadi orang kaya
secara materi,
asalkan hatinya
tidak bergantung
pada harta yang
dimilikinya,
memperhatikan
pelaksanaan syariat
Islam, zuhud
dengan
mengosongkan hati
dari selain Allah.
Selain itu, mereka
harus berupaya
mencapai “langit”
(mengenal Dzat
Allah) dan
beraktifitas dalam
realita di “bumi”
ini. Beraktifitas
sosial untuk
kemaslahatan umat
adalah bagian
integral dari hasil
kontemplasi.
Karena jiwa
manusia
membutuhkan
Tasawuf, maka
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perlu
ditransformasikan
kepada generasi
penerus melalui
pendidikan
Tasawuf. Semoga
buku ini menjadi
ilmu yang
bermanfaat. [ ]
Amalan Para Wali
Allah Jun 08 2020
Buku ini berisi
amalan-amalan
yang diambil dari
para ulama
tasawuf, habaib.
Awalnya hanya
sekedar
mengumpukan
amalan-amalan
ulama untuk
diamalkan
dikeluarga. Akan
tetapi, rasanya
ingin penyusun
berbagi kepada
para sahabatsahabat, sehingga
ada manfaatnya
yang lebih banyak.
Sehinga kami susun
menjadi bentuk
buku seperti ini,
sehinggaBookmark File
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memudahkan para
pembaca untuk
membacanya
melalui HP atau
menfhoto copy
ulang. Semoga
Bermanfaat.
BUNGA RAMPAI
KELISANAN
MASYARAKAT
SANTRI Aug 30
2019 SEBUAH
BUKU KARYA
MAHASISWA
HEBAT PBSI 2016
STKIP PGRI
PASURUAN : Siti
Rohmah ; Rizki
Amaliatul Jannah ;
Safira Armadani ;
Devya Erfitri
Rahmadhani ;
Kurnia Ita Lestari ;
Kunzita Lazuardy
Rahmadhani ;
Muchammad Yahya
; M Muhlason ;
Kamissatur Rohmah
; Indrawati ; M
Lukman Hakim ;
Nevi Apriliani
Rahmayanti ; Puji
Ayu Sukmaningtyas
; Dewi Anta Sari ;
kitab-hizib

Lailatul Fitria ;
Rista Mauliddhiya ;
M Zakariya Efendi ;
Annisa Puspa
Rachma Dyta ;
Mutiara Kusuma
Hidayatillah ; Ina
Izatur Rohma ;
Robiatus Suniyah ;
Laili Alfiatul Izza ;
Riszki Ainun
Khoiria ; Laili Nurul
Azizah ; Risky
Kurniawan ; Fitri
Fairusmayangsari ;
Fitri Handayani ;
Maya Vuvita ; Nurul
Fitriyah ; Rizky
Damayanti
Islamiyah ;
Muhammad Mihtar
Hamada ; Achmad
Damanhuri ; M
Zainul Arifin
Sungsang Maulana
; Aris Saputra ;
Syifaul Ummah ;
Ince Mirza ;
Choirun Nisa ;
Maghfirotus
Sholikha ; Berkah
Mayasari Fariska ;
Mega Laicha Ragil
P ; Muhammad
30/34

Jabbar Syehjehan ;
Aprilia Wulandari ;
Tafif Rizal Sholeh ;
Siti Choiriyah ;
Astutik ; Yenni
Novia Ningsih ; Ayu
Fitro Kamila ; Reni
Mujianto ; Nur
Lailatuz Zahroh ;
Yusniar Oktaviana ;
Rikhil Wardah
PENGANTAR BUKU
Kajian Folklore di
Indonesia terus
dikembangkan.
Usaha-usaha
penelitian untuk
menggali data,
mendokumentasika
n, dan
merefleksikan
bentuk dan konten
Folklore telah
banyak dilakukan
sebagai usaha
pelestarian. Tidak
terlepas dari
pergerakan
penelitian Folklore
nasional, penelitian
Folklore di Kota
Pasuruan juga
sampai pada titik
Bookmark
File
“mewujud”.
Setelah

asset.winnetnews.com on
December 7, 2022 Pdf For
Free

melakukan
pengkajian Folklore
di bangku
perkuliahan, para
peneliti pemula
STKIP PGRI
Pasuruan mulai
menghimpun wujud
Folklore lokal Kota
Pasuruan dalam
bentuk buku dan
berbagai
transformasi bentuk
literasi lain seperti
video dan buku
cerita bergambar.
Selain bermanfaat
untuk melestarikan
Folklore, usaha
pendokumentasian
juga bermanfaat
untuk menjadi salah
satu kontribusi
perguruan tinggi
setempat terhadap
semangat Kota
Pasuruan menuju
keanggotaan resmi
Jaringan Kota
Pusaka Indonesia.
Dengan adanya
hasil-hasil
pengkajian Folklore
akan semakin
kitab-hizib

menguatkan
eksistensi Kota
Pasuruan sebagai
Kota Pusaka yang
kaya akan warisan
sejarah, kearifan
lokal, dan kekayaan
budaya.
Selanjutnya
diharapkan naskah
ini akan memiliki
nilai kegunaan bagi
banyak pihak, baik
untuk akademisi,
praktisi,
pemerintah /
stakeholder terkait,
dan masyarakat
pada umumnya.
Sebagai ungkapan
syukur para penulis
atas
terselesaikannya
naskah Bunga
Rampai Kelisanan
Masyarakat Santri
Kota Pasuruan ini,
ucapan terimakasih
dapat kami
sampaikan kepada
berbagai pihak
yang telah
membantu, di
antaranya : 1)
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Direktorat Riset
dan Pengabdian
Masyarakat, Dirjen
Penguatan Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
2018- 2019, selaku
sumber pendanaan
riset yang diberikan
dalam rangkaian
skema Penelitian
Dosen Pemula
2019, 2) STKIP
PGRI Pasuruan
selaku institusi
yang menaungi dan
mendukung
terlaksananya riset,
3) Dosen dan
Mahasiswa Prodi
Pendidikan Bahasa
Indonesia STKIP
PGRI Pasuruan
yang telah
memberikan
semangat dan
dukungan, dan 4)
Mahasiswa
Angkatan 2016
Prodi Pendidikan
Bahasa Indonesia
STKIP PGRI
Pasuruan yang
Bookmark File
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sungguh menjadi
kontributor tulisan
dalam naskah ini.
Hormat saya, Dosen
pengampu
Matakuliah Folklore
sekaligus
koordinator
penyusunan naskah
: Tristan
Rokhmawan, S.S.,
M.Pd.
CORAK BUDAYA
PESANTREN DI
INDONESIA
(Berbasis NilaiNilai Kearifan
Lokal) Apr 30 2022
Banyak hal menarik
dalam karya ini
yang seolah ingin
menepis anggapan
banyak ahli, bahwa
pesantren salafiyah
akan kehilangan
perannya dalam
arus modernisasi
yang sangat
kompleks di masa
depan.
DALA'IL AL
KHAYRAT
TERJEMAHAN
BAHASA MELAYU
kitab-hizib

Sep 11 2020 Kitab
Dala’il Al Khayrat
merupakan karya
agung Imam
Muhammad Ibn
Sulaiman Al-Jazuli
yang termasyhur di
dunia. Karya
masyhur Imam Al
Jazuli ini bukan
sahaja terkenal di
dunia Islam bak
disimpan sebagai
khazanah yang
antik dan berharga
di muzium-muzium
di Barat. Kitab yang
berusia dalam
lingkungan 600
tahun ini ditulis
oleh Imam Al Jazuli
di penginapan
beliau di sebuah
madrasah,
Madrasah AlSaffarin yang
terletak di belakang
Universiti Al
Qarawiyyin
(universiti tertua di
dunia), Fez,
Maghribi. Beliau
mengarang karya
yang penuh dengan
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pancaran cahaya
kumpulan selawat
dan salam kepada
Nabi kami yang
terulung dan
tercinta, Rasulullah
 ﷺmengikut hari
dengan doa-doa
tertentu. Imam Al
Jazuli menekankan
kepentingan
berselawat ke atas
Rasulullah ﷺ
sebagai tanda cinta,
sekali gus
mengikuti teladan
Baginda. Cinta
Imam Al Jazuli
terhadap Rasulullah
 ﷺadalah menerusi
pena beliau yang
merangkapkan
kalam-kalam
selawat yang penuh
dengan mahabbah
Rasul dan pujipujian kepada Allah
ﷻ. Rangkapan
salawat yang telah
diterjemahkan ini
boleh direnung,
dinikmati dan
dihayati oleh para
pembacaBookmark
yang File
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memahami Bahasa
Melayu. Nabi
Muhammad ﷺ
adalah seorang
Nabi dan Rasul
yang merupakan
pemberi syafaat
kepada umatnya di
akhirat
kelak…اِشْفَـــع
ْ لَنَا يَا
رَسُــــوْلَ الله
Inisiatif untuk
meningkatkan kasih
sayang kita kepada
junjungan mulia,
Nabi Muhammad ﷺ
adalah lebih banyak
berselawat agar
suatu hari nanti,
Rasulullah  ﷺlebih
mengenali kita.
Buku terjemahan
ini kami sengaja
susun dengan
sederhana agar
harapan ia mudah
dibawa, ringan
dibaca dan mudah
diamalkan oleh
semua golongan
semasa waktu
kesibukan.
Pembaca yang
kitab-hizib

budiman yang
dimuliakan dan
dihormati, kami
hadirkan di
hadapan anda,
karya agung Imam
Al Jazuli yang
diterjemahkan
dalam Bahasa
Melayu untuk kita
menikmati
keindahan,
kenikmatan dan
keberkatan
berselawat kepada
Rasulullah ﷺ. Kami
berharap para
pembaca termasuk
diri kami yang
menyusun kitab ini
dapat mendekatkan
diri kepada
Rasulullah ﷺ
dengan
meningkatkan kasih
sayang kepada
Rasulullah ﷺ
Walaupun kitab
terjemahan Bahasa
Melayu ini dikaji
secara mendalam
dan disemak
berulang kali,
namun ia tidak
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terlepas dari
kekurangan. Kami
menyedari kami
tidak sempurna dan
kami amat berharap
segala kritikan dan
saranan konstruktif
dari para pembaca
dapat menjadikan
kitab Dala’il Al
Khayrat
Terjemahan Bahasa
Melayu ini lebih
baik lagi untuk
cetakan kedua,
ketiga, keempat
dan seterusnya
hingga akhir zaman
insyaAllah! Semoga
kitab yang
diterbitkan ini
diterima Allah
sebagai amal
jariyah dan
memberi manfaat
kepada para
pembaca termasuk
kami yang
menerbitkan kitab
ini.
Dakwah Moderasi
Tuan Guru Oct 25
2021 Tuan Guru
Bookmark File
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Abd. Madjid, dalam
kajian buku ini
adalah pendiri
organisasi
Nahdlatul Wathan
(NW), mendapat
anugerah gelar
Pahlawan Nasional
Tahun 2017. Kakek
Tuan Guru Bajang
(TGB) Dr. M. Zainul
Majdi, MA ini
mengukuhkan
dedikasinya sebagai
Tuan Guru yang
ber-visi kebangsaan
religius. Secara
generik, ia
membangun

kitab-hizib

eksistensinya
sebagai ulama yang
berdakwah dengan
moderasi Islam.
Kedalaman
wawasan
pengetahuan serta
pengalaman
hidupnya, secara
mendasar
mempengaruhi
sikap
keberagamaan yang
mampu
menyemangati
rakyat untuk
memperjuangkan
kemerdekaan serta
mengisi ikhtiar
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pembangunan
negeri tercinta
Indonesia yang
damai dan
sejahtera.
Tanya Jawab
Islam Jun 01 2022
Koleksi tanya jawab
agama islam yang
di himpun dari
berbagai diskusi di
media sosial
dengan rujukan AlQur`an, As-Sunnah,
Ijma, dan Qiyas.
topiknya adalah : 1.
Tafsir Al-Qur`an
dan Hadits 2. Fiqih
dan Ushul Fiqih
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