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Christ, Muhammad and I Mohammad Al Ghazoli was raised a Muslim. But
the more he read the ancient literature of Islam,
the more convinced he became that Allah could
not be the True God. And the more he studied
the life of Muhammad, the more obvious it
became that Muhammad was not God's prophet.
Then one day, someone placed a Bible in his
hands and said, "Read." Soon Ghazoli had found
the True God, and forgiveness through His Son.
This book isn't just Ghazoli's testimony. It is
much more than that. It contains the facts from
the literature of Islam that shows why Allah can't
possibly be the True God. It gives proof from
Islam itself that whenever Muhammad wanted
more wives, or riches, or when he had a
problem, Gabriel was always standing by, ready
to give another verse to exempt Muhammad
from the law and morality. How convenient!
Many of the stories in the book will be unfamiliar
to the Western reader, but very familiar to
Muslims. It is this inside view of things that
makes the book so powerful as a witnessing tool
for Muslims. Over and over again, Ghazoli asks,
Is this the behavior of a prophet who was sent by
God? What kind of god would send a prophet like
that? The arguments contained in this book will
give you powerful evidence you can show to
Muslims you may try to witness to. Because it is
written by a respected Arab writer, who was an
advisor to the Arab league and even to Libyan
ruler Qhadaffi, you can give the book to a
Muslim and tell him, "Read." Learn about: The
220 contradictions in the Quran. Verses which
reverse and replace prior verses. Did Allah make
a mistake? The verses used to justify terrorism.

Even the Quran admits Jesus was crucified! Then
it denies it. Muhammad's 23 marriages,
including one to a little girl.
Sejarah kesusastraan Melayu klasik - Yock Fang
Liaw 1993
Classical Malay literature.
PEMETAAN DAN PEMANFAATAN TEKS
TERJEMAHAN AL-QUR’AN SEBAGAI
MATERI AJAR - Markhamah
Buku ini diharapkan memberi inspirasi kepada
peneliti lain untuk meneliti lebih banyak lagi
mengenai teks terjemahan Al-Qur’an. Selain itu,
buku ini diharapkan juga memberi inspirasi
kepada peneliti, dosen, guru dan mahasiswa,
khususnya calon guru, untuk mengembangkan
materi ajar dengan mengintegrasikan teks
terjemahan Al-Qur’an ke dalam pembelajaran.
Pengitegrasian itu merupakan upaya untuk
memahami dan menginternalisasi teks
terjemahan Al-Qur’an sehingga bisa menjadi
dasar dalam menjalani kehidupan. Kecuali itu,
melalui buku ini pembaca diharapkan
mendapatkan pemahaman yang relatif lebih
komprehensif mengenai isi Al-Qur’an, terutama
ayat yang menggunakan kata “langit”, pemetaan
isinya dan pembelajarannya di luar bidang
agama Islam atau Al-Qur’an.
Pesan-pesan Islam - Firdaus A. N. 1994
Autobiography of Firdaus A.N., b. 1924, an
Indonesian Islamic writer and his thoughts on
Islam.
Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi I,
Cisarua, 8-13 Maret 1982 - 1983
Islam menggugat - Abujamin Roham 2004
Interpretation of Islam on Bible; critics on the
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thought of Priest Robert Waleant on Bible and
Koran.
Fī Ẓilāl Al-Qurʼān - Sayyid Quṭb 2009
Sayyid Qutb's tafsir, commentary on the Qur'an.
Rekonstruksi Sejarah al-Quran - Taufik Adnan
Amal 2013-10-01
Buku ini berupaya merekonstruksi perjalanan
historis al-Quran yang diharapkan dapat
bertahan terhadap kritik sejarah sekaligus bisa
berhadapan dengan berbagai prasangka
“ilmiah” Barat. Masalah-masalah utama dalam
pewahyuan al-Quran serta pengumpulan dan
stabilisasi teksnya menjadi fokus kajian dalam
buku ini. Dengan demikian, obyek studi ini
mencakup keseluruhan etape perjalanan
kesejarahan al-Quran, dan hasilnya diharapkan
memberikan kontribusi signifikan di bidang
sejarah kitab suci kaum Muslim. Sesuai dengan
tujuan utamanya, penulis buku ini berpegang
ketat pada pendekatan sejarah. Namun, karena
beberapa aspek dari sejarah melibatkan
intensitas pemahaman keagamaan, maka
interpretasi yang dilakukan tidak bersifat
historis semata, melainkan juga bersifat islami.
Data kesejarahan tidak diperlakukan sebagai
sekadar data mati untuk dianalisis, tetapi
sebagai sesuatu yang memiliki implikasi religius
bagi masa depan kaum Muslim dan kitab
sucinya. Karena itu, buku ini juga bersifat
preskriptif dan diharapkan bisa menyumbangkan
perspektif-perspektif baru dan segar dalam
studi-studi al-Quran.
Suara muhammadiyah - 2006
TAQWA - Prof. Dr. drs. Maman A. Djauhari, DEA
Ada sesuatu yang khas dari buku ini, yaitu
menyangkut metode pengupasan taqwa yang
langsung dengan menelusurinya dari alqur'an
dan kemudian mengklasifikasinya sedemikian
rupa sehingga dapat membantu mereka yang
berminat untuk meraih kualitas ini. Pemilahan
ayat-ayat taqwa ke dalam kelas-kelas atau
kelompok-kelompok seperti: syarat perlu, syarat
cukup, dan algoritma.
Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas Katrin Bandel 2013-10-07
Pengantar Katrin Bandel Bagi saya, salah satu
unsur terpenting dalam penulisan esei adalah
memposisikan diri. Memposisikan diri bisa
dimaknai sebagai “berpendapat”, dalam arti
mengekspresikan pandangan atau penilaian

mengenai permasalahan tertentu. Namun dalam
perkembangannya, khususnya dalam jangka
waktu tujuh tahun yang terdokumentasikan
dalam kumpulan esei ini, usaha memposisikan
diri juga semakin sering dan semakin eksplisit
saya kaitkan dengan peta relasi kekuasaan
global dan posisi saya sendiri di dalamnya.
Sebagai perempuan berkulit putih asal Eropa
yang menulis dalam bahasa Indonesia, di
manakah saya berdiri? Ada persoalan apa
dengan identitas saya sebagai perempuan
berkulit putih asal Eropa, dan apa kaitannya
dengan kegiatan tulis-menulis yang saya geluti?
Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin
berangkat dari sebuah anekdot yang diceritakan
pemikir pascakolonial asal India Gayatri
Chakravorty Spivak dalam sebuah dialog seputar
masalah representasi: I will have in an
undergraduate class, let’s say, a young, white
male student, politically-correct, who will say: ‘I
am only a bourgeois white male, I can’t speak.’
In that situation—it’s peculiar, because I am in
the position of power and their teacher and, on
the other hand, I am not a bourgeois white
male—I say to them: ‘Why not develop a certain
degree of rage against the history that has
written such an abject script for you that you are
silenced?’ (Gayatri Chakravorty Spivak 1993,
hlm. 197) (Misalnya, dalam sebuah kelas untuk
matakuliah S1 yang saya ampu akan ada
seorang mahasiswa laki-laki muda berkulit putih
yang, karena ingin bersikap politically-correct,
akan berkata: ‘Saya hanya laki-laki borjuis kulit
putih, saya tidak bisa bicara.’ Dalam situasi
tersebut—dan situasi itu memang unik, sebab
saya dalam posisi berkuasa sebagai dosen
mereka, tapi di sisi lain, saya bukan laki-laki
borjuis berkulit putih—saya akan kemudian
berkata pada mereka: ‘Kenapa Anda tidak
mencoba untuk, sampai tingkat tertentu,
menumbuhkan kemurkaan dalam diri Anda
terhadap sejarah yang telah menuliskan naskah
yang begitu keji bagi Anda, sehingga kini Anda
tidak dapat bicara?’) Mengapa mahasiswa lakilaki borjuis berkulit putih itu merasa “tidak bisa
bicara”? Mahasiswa tersebut tampaknya
berangkat dari kesadaran bahwa identitasnya
cenderung menempatkannya pada posisi yang
sangat diuntungkan. Untuk masa yang cukup
lama, justru umumnya hanya laki-laki borjuis
berkulit putih yang bisa dan berhak bicara,
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dalam arti diberi kesempatan untuk
menyuarakan pandangannya secara publik dan
dengan demikian berpartisipasi dalam
pengambilan kebijakan (baik secara
nasional/lokal maupun global). Manusia lain—
perempuan, kelas buruh, orang berkulit coklat
atau hitam—umumnya hanya dibicarakan,
namun tidak diberi kesempatan untuk ikut
bersuara. Political correctness yang disebut
dalam anekdot di atas berdasar pada kesadaran
akan ketidakadilan kondisi tersebut. Meskipun
sampai saat ini tetap saja terdapat cukup banyak
laki-laki borjuis berkulit putih yang berbicara
dengan suara otoritatif seperti sediakala, di
bidang-bidang akademis tertentu kini situasi
telah berubah secara cukup substansial. Suarasuara lain kini ikut hadir, tidak jarang untuk
menyampaikan gugatannya, antara lain lewat
perspektif teoritis yang dikembangkan misalnya
dalam Kajian Pascakolonial, Kajian Gender dan
Kajian Budaya. Berangkat dari kesadaran akan
perkembangan tersebut, di manakah kini posisi
seorang laki-laki borjuis berkulit putih? Selain
posisi otoritatif yang cenderung meniadakan
perspektif lain, masih adakah pilihan lain yang
tersedia? Tampaknya mahasiswa dalam anekdot
Spivak di atas tidak melihat adanya alternatif
apa pun, sehingga dia merasa satu-satunya
pilihan adalah diam. Saya memang bukan lakilaki. Tapi sebagai orang Eropa berkulit putih
yang berasal dari kelas menengah, saya tetap
merasa tersapa oleh anekdot yang diceritakan
Spivak. Sesuai dengan yang dikatakan Spivak,
tidak jarang saya merasa ada semacam script
(naskah) yang sudah disediakan untuk saya, dan
script tersebut memang kurang mengenakkan.
Apabila saya setia pada bidang studi yang saya
pilih semasa kuliah (di dunia Barat), saya
“seharusnya” menjadi indonesianis yang
berperan menjelaskan kebudayaan Indonesia
kepada orang sebangsa saya, atau kepada
“komunitas akademis internasional” (alias
komunitas akademis berbahasa Inggris). Dengan
kata lain, saya seharusnya menduduki posisi
otoritatif sebagai “ahli Indonesia” yang diberi
wewenang khusus untuk berbicara mengenai
Indonesia dalam forum-forum tertentu, dengan
catatan bahwa sampai saat ini orang Indonesia
sendiri kerapkali kurang memiliki akses untuk
ikut bersuara dalam forum tersebut. Dari
manakah datangnya script tersebut? Dalam

karya monumentalnya Orientalism (1978) yang
kerapkali disebut sebagai tonggak awal Kajian
Pascakolonial, Edward Said mendeskripsikan
betapa dalam tradisi pemikiran Barat tumbuh
sebuah wacana khusus mengenai “Orient”
(“Timur”), yaitu wacana “orientalisme”. “Timur”
dipelajari sebagai sebuah entitas yang konon
memiliki ciri khas sendiri, sehingga berbeda
secara substansial dari “Barat”. Lewat wacana
itu hadirlah sebuah suara otoritatif yang
mendefinisikan dan menguasai “Timur”. Otoritas
suara di sini secara langsung berkaitan dengan
kekuasaan sebab wacana orientalisme
berkembang bersamaan dengan kolonialisme.
Pengetahuan tentang “Timur” dan penjajahan
fisik saling menopang. Di dunia akademis,
orientalisme antara lain mengambil bentuk
institusi-institusi khusus yang melakukan atau
mendukung studi mengenai “budaya oriental”.
Struktur semacam itu kerapkali masih berbekas
sampai saat ini, meskipun orientasi keilmuannya
tentu saja sudah mengalami banyak perubahan.
Misalnya, saat saya kuliah di Universitas
Hamburg, Jerman, fakultas tempat saya
mempelajari budaya Indonesia masih bernama
“Orientalistik”. Jurusan yang saya ambil, yaitu
jurusan “Bahasa dan Budaya Austronesia” (di
mana bahasa Indonesia dipelajari sebagai bagian
dari rumpun bahasa Austronesia), merupakan
salah satu jurusan tertua di universitas itu sebab
jurusan itu berawal sebagai sebuah “institut
kolonial”. Jerman memang sempat memiliki
beberapa koloni di wilayah tersebut, yaitu di
kepulauan Pasifik dan di Papua. Strukturstruktur semacam itu ikut melanggengkan relasi
kekuasaan global yang timpang. Universitas di
negara-negara Barat mempelajari budayabudaya di seluruh dunia, kemudian pengetahuan
tersebut dipublikasikan dalam bahasa Inggris
atau bahasa Eropa lainnya di media-media
akademis yang dipandang bergengsi dan
terpercaya. Manusia-manusia yang budayanya
dipelajari tersebut kerapkali melakukan hal
sebaliknya, yaitu mempelajari bahasa dan
budaya Barat, namun bukan dalam rangka
memperoleh suara otoritatif seperti manusia
Barat yang membicarakan “Timur”. Akses
terhadap dunia Barat dirasakan perlu sebab
pada kenyataan memang pengetahuan dan gaya
hidup Barat tetap (atau bahkan semakin?)
dominan secara global. Bahkan tidak jarang
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budaya sendiri kemudian dipelajari lewat
pengetahuan Barat, misalnya lewat tulisan
peneliti asing (orientalis). Sebagai manusia
Eropa berpendidikan orientalis, saya tidak
mungkin mengelak dari wacana tersebut.
Namun meskipun secara institusional strukturstruktur orientalis yang hierarkis itu tetap
dipertahankan, manusia-manusia yang bekerja
dalam struktur tersebut belum tentu sepenuhnya
patuh padanya. Misalnya, sebagian peneliti
Barat yang bekerja di bidang “Studi Asia-Afrika”
(untuk menyebut salah satu istilah yang telah
menggantikan istilah “orientalisme” pada masa
kini, termasuk di almamater saya Universitas
Hamburg) kini bersikap kritis terhadap strukturstruktur tersebut, dan mengekspresikan kritik
itu dalam tulisan-tulisan mereka. Di samping itu,
usaha untuk lebih melibatkan suara-suara nonBarat dalam produksi pengetahuan tersebut pun
banyak dilakukan. Dalam pengalaman pribadi
saya, struktur yang timpang tersebut pada
mulanya hanya saya rasakan secara samarsamar saja. Saat kuliah, saya tidak memiliki
kesadaran politis yang cukup kuat, dan saya pun
tidak pernah berkesempatan mempelajari teori
pascakolonial atau teori-teori lain yang dapat
membantu saya untuk sampai pada sebuah
semangat yang lebih kritis dalam memandang
dunia. Yang saya alami pada tahap itu hanya
semacam perasaan kurang nyaman dan kurang
termotivasi untuk memasuki dunia akademis di
mana saya diharapkan memproduksi tulisantulisan berbahasa Jerman atau Inggris mengenai
Indonesia. Untuk siapakah saya menulis, dan
apa yang ingin dan perlu saya sampaikan?
Pekerjaan tersebut terasa hambar dan kurang
mengasyikkan. Perjalanan hidup kemudian
membawa saya menetap dan bekerja di
Indonesia. Disebabkan oleh kondisi hidup
tersebut, saya lalu mulai aktif menulis dan
berpublikasi bukan dalam bahasa Jerman atau
Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia. Hal itu
pada mulanya saya lakukan sama sekali bukan
disebabkan oleh sebuah semangat “heroik”
untuk melawan struktur kekuasaan wacana
akademis, namun sekadar mengikuti naluri dan
keasyikan berkarya. Dengan menulis di
Indonesia dalam bahasa Indonesia, saya merasa
menyapa audiens yang jelas (yaitu orang-orang
yang menaruh minat pada sastra Indonesia), dan
lewat respon dan apresiasi yang saya peroleh

saya pun merasakan betapa kontribusi tersebut
memberi manfaat yang nyata bagi pembaca
saya. Maka kemudian fokus pada tulisan dalam
bahasa Indonesia pun berlanjut. Dalam
perkembangannya, kadang-kadang terbersit niat
untuk menulis dalam bahasa Inggris atau
Jerman, dilandasi semacam rasa keharusan dan
kecemasan. Pada awalnya saya tidak
merefleksikannya lebih jauh, tapi saya sekadar
secara samar-samar merasa bahwa ada yang
aneh atau keliru pada perjalanan penulisan dan
karir akademis saya. Sepertinya saya sedang
“salah jalur”: bukan inilah pekerjaan yang
“seharusnya” saya lakukan sebagai indonesianis!
Namun karena permintaan untuk menyumbang
tulisan dalam bahasa Indonesia atau menjadi
pembicara dalam acara-acara berbahasa
Indonesia terus-menerus berdatangan, dan
berbagai perdebatan dan perkembangan di
dunia sastra Indonesia terus memancing saya
untuk ikut bersuara, rencana untuk menulis
dalam bahasa Jerman atau Inggris itu sangat
jarang terwujud. Saya tetap asyik menulis dalam
bahasa Indonesia. Seiring dengan waktu, fokus
pada tulisan dalam bahasa Indonesia semakin
saya mantapkan sebagai pilihan yang memberi
saya kesempatan untuk menduduki posisi yang
sedikit unik. Peta relasi kekuasaan global yang
saya gambarkan di atas semakin tampak bagi
saya. Dengan demikian, perjalanan karir yang
“salah jalur” itu pun berubah makna, yaitu
menjadi keistimewaan yang saya syukuri. Tanpa
pernah merencanakannya dengan sadar, saya
rupanya sudah menyimpang dari script yang
disediakan bagi saya. Meskipun tentu saja saya
tetap tidak dapat sepenuhnya mengelak dari
wacana orientalisme, paling tidak secara
institusional saya kini berada pada jalur yang
agak berbeda. Kumpulan esei ini
mendokumentasikan perjalanan penulisan saya
selama tujuh tahun terakhir, yaitu masa yang
membawa saya kepada kesadaran semakin kritis
akan relasi kekuasaan global yang membentuk
dunia intelektual tempat saya berkarya. Dalam
anekdot yang saya kutip di atas, Spivak
menganjurkan sebuah “kemurkaan” atas “script
keji” yang disediakan bagi kami, manusia
keturunan penjajah yang mesti berhadapan
dengan berbagai bentuk ketidakadilan yang
disebabkan oleh ulah bangsa-bangsa kami.
Kemurkaan semacam itu yang coba semakin
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eksplisit saya kembangkan dan saya ekspresikan
dalam esei-esei saya.
Cahaya di atas Cahaya - Syofyan Hadi
2022-09-07
Buku ini sejatinya masih lanjutan dari buku
sebelumnya yang menjelaskan tentang makna di
balik keindahkan redaksi al-Qur’an yaitu
“Keserasian Makna dalam Ragam Gaya”,
“Makna dan Mabna: Risalah Stilitika Al-Qur’an”,
“Permata Semantik di Samudera Stilistik”,
“Kilauan Hikmah di Balik Diksi dan Narasi” dan
“Cermat dalam Gaya, Halus dalam Makna”,
“Tersirat dan Balik Tersurat”, “Tabir Dalalah
dalam Ta’bir Jalalah”, serta al-Bayan dalam
Kalam alRahman. Seperti buku-buku
sebelumnya, semua artikel di dalam buku ini
juga telah penulis tuangkan di laman akun
facebook penulis.
(https://web.facebook.com/syofyan.hadi.14) sejak
Januari 2022 hingga Agustus 2022. Secara
metodologi, penulisan buku ini agak sedikti
berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang
mana sebagian besar artikelnya dituangkan
dengan memulainya dari penyajian tetang
konsep-konsep linguistik Arab dalam penjelasan
yang sederhana. Kemudian penulis
menghadirkan fakta-fakta dan fenomenafenomena unik linguistik yang ada dalam ayatayat 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.
Namun, buku ini lebih dominan menjelaskan
pesan-pesan pokok dari narasi ayat-ayat alQur’an tanpa memberikan penjelasan
kebahasaannya. Walaupun dalam beberapa
artikel masih dalam bentuk yang lama dengan
memulainya dari konsepsi linguistic untuk
kemudian menjelaskan fakta dan pesannya.
Sebagian tulisan ini merupakan hasil catatan
penulis dari upaya mengikuti video beberapa
pemikir bahasa Arab seperti Fadhil Samara’I
dan Ridho Jundiyah termasuk beberapa artikel di
media social Arab. Dari penjelasan merekalah
sebagian dari artikel ini lahir dan terinspirasi
yang semoga Allah swt memberikan pahala
kepada mereka lebih banyak dari yang diberikan
kepada penulis sendiri.

DILARANG BERCANDA DENGAN
KENANGAN 2 - Akmal Nasery Basral
2020-05-11
Johansyah Ibrahim kerap bertanya pada dirinya,
apa yang membuatnya tak beruntung dalam
asmara? KIni bahkan hatinya malah kembali
dikoyak atas berita pernikahan seorang
perempuan yang pernah merebut hatinya.
“Ayolah Jo. Kamu tidak akan membicarakan hal
ini kalau tidak ada tujuannya, bukan? Bagaimana
perasaanmu mendengar dia akan menikah?”
“Seperti menunggu hukuman mati,” ujarku
tanpa berpikir dua kali. Namun saat pelan-pelan
kisah cintanya bisa berakhir bahagia, satu per
satu cobaan datang tanpa bisa diduga. Di sini
kesetiaan, kekuatan, dan imannya sebagai lelaki
normal diuji. Bukan hanya cinta kepada wanita
yang kini merajai hati, tapi juga kepada Sang
Pencipta. Ternyata semua pernikahan adalah
samudera yang memiliki badainya masingmasing. Buku persembahan Republika Penerbit
[Republika, bukurepublika, Penerbit Republika,
kehidupan pernikahan]
Maryam Menggugat - Maulana M. Syuhada
2013-01-01
Umat Islam dunia digemparkan oleh video
kampanye Save Maryam yang menunjukkan
bahwa Muslim Indonesia akan kehilangan status
mayoritasnya pada tahun 2035. Video itu dibuat
oleh Mercy Mission, sebuah lembaga yang
berpusat di London. Tapi, benarkah pernyataan
itu? Ada misi apa di balik kampanye Save
Maryam? Mengapa lembaga asing ini bersikeras
ingin ?menyelamatkan? Indonesia? Dengan
penelusuran yang detail, Maulana M. Syuhada,
mengupas lapis demi lapis di balik propaganda
Save Maryam tersebut. Hasil penelitian kandidat
doktor Lancaster University Inggris ini sungguh
mencengangkan!!! [Mizan, Bentang, Bunyan,
Novel, Indonesia]
Menyiapkan Anak Jenius sejak Dalam
Kandungan - Mugi Rizkiana Halalia
Salah satu anugerah terindah bagi seorang
wanita adalah merasakan yang namanya hamil.
Karena tidak semua wanita dapat mengalami
kehamilan, maka adalah pengalaman hidup yang
sangat menakjubkan bagi seorang wanita
apabila ia dapat mengalaminya. Karena itu,
kehamilan itu harus disyukuri dan dijaga dengan
baik, agar anak yang dilahirkan nanti menjadi
generasi imani, islami, dan ihsani. Untuk
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mendapatkan generasi unggulan ini, Islam telah
mengajarkan untuk mendidik anak sejak dalam
kandungan. Ada banyak hal yang dapat
dilakukan oleh ibu hamil agar buah hatinya nanti
lahir dengan selamat, menjadi anak yang Shalih
dan Shalihah, serta berbakti kepada Allah dan
orang tuanya. Salah satunya adalah
mendengarkan bacaan Al-Qur’an sejak bayi
dalam kandungan. Buku ini menyajikan suratsurat di dalam Al-Qur’an yang memberikan
keutamaan luar biasa, yang tidak hanya dapat
dirasakan oleh ibu hamil, tetapi juga oleh janin
di dalam kandungannya. Jadi, bacalah buku ini,
ada banyak manfaat yang akan Anda dapatkan!
Sejarah Kesusastraan Melayu Kelasik - Dr.
Liaw Yock Fang 2011
Seperti dapat langsung dikenali dari judulnya,
Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik ini
memperkenalkan, mendokumentasikan, dan
membahas berbagai naskah, sumber,
pertumbuhan, demografi, dan berbagai
pemikiran mengenai kesusastraan Melayu
klasik, sehingga kita dapat mengenali
kehidupan, problema, dan dinamika masyarakat
Melayu yang harus diakui, hingga kini bukan
hanya relevan tetapi makin penting untuk
dipahami dan dihargai. Penjelasan menarik
tentang kesusastraan rakyat, epos India dan
wayang, cerita dari jawa, sastra zaman peralihan
Hindu-Islam, kesusastraan zaman Islam, cerita
berbingkai, sastra kitab, sastra sejarah, undangundang Melayu lama, serta pantun dan syair
dalam buku ini mendorong kita untuk
memahami kekhasan tata hidup dan cara
pandang masyarakat yang melahirkannya,
sambil menimba kebijaksanaan dan berkaca
pada keuniversalan pengalaman di dalamnya.
Buku ini membawa kita ke masa lalu, dan
dengan menikmati panorama latar manusianya
yang tersebar luas serta mengarungi kedalaman
pesan yang bagaimanapun menantang
kematangan dan keragaman kemanusiaan kita,
kita dimampukan untuk mengelola dan
menghayati kehidupan masa kini. --Prof. Riris k.
Toha-Sarumpaet, Ph. D.
Pembelaan seorang mualaf - H. Insan L. S.
Mokoginta 1998
Dahsyatnya Puasa Sunah - H. Amirulloh
Syarbini 2010-01-01
Jika Anda ingin sukses dalam usaha dan karier,

diberi kelapangan rezeki, tercapainya cita-cita,
sehat jasmani dan rohani, keluarga sakinah,
mendapatkan jodoh, dll., cobalah membiasakan
puasa sunah. Ini merupakan amalan yang sangat
dicintai Allah SWT dan dianjurkan oleh
Rasulullah SAW, karena banyak memiliki banyak
manfaat (hikmah), keuntamaan (fadilah), dan
keajaiban (berkah) bagi siapa saja yang
mengerjakannya. Amalkan dan praktikkan puasa
sunah untuk memecahkan persoalan hidup dan
meraih hidup yang pernuh berkah. -Ruang KataTerjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam
(Siti Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual
Ultimate Version - Jannah Firdaus Mediapro
2019-11-25
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti
Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Ultimate
Version. Surah Maryam (bahasa Arab: مريم,
Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam
al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan
termasuk golongan surah-surah Makkiyah
karena hampir seluruh ayatnya diturunkan
sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke
Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia
hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu
Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan
permulaan surah Maryam ini kepada raja
Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia
ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang
lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai
Maryam, karena surat ini mengandung kisah
Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu
dari Nabi Isa AS. Surah ini menceritakan
kelahiran yang ajaib, di mana Ia melahirkan Isa
AS sedang ia sebelumnya belum pernah digauli
oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa AS tanpa
ayah, merupakan suatu bukti kekuasaan Allah
SWT. Pengutaraan kisah Maryam sebagai
kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah
ini, diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya,
yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria AS oleh
Allah SWT, di mana ia ingin dianugerahi seorang
putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan
kepercayaannya. Maryam (Arabic: مريم, "Mary")
is the 19th chapter (sūrah) of the Qur'an and is a
"Meccan sūrah" with 98 verses (āyāt). It is
named after Mary, the mother of Jesus (Isa), who
appears in verses 16-34. Regarding the timing
and contextual background of the supposed
revelation (asbāb al-nuzūl), it is an earlier
"Meccan Surah", which means it is believed to
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have been revealed in Mecca, instead of later in
Medina. Theodor Nöldeke's chronology identifies
this Surah as the 58th Surah delivered, while the
traditional Egyptian chronology places it as the
44th. The sura opens with the Bismillah and five
Arabic letters: Kaf Ha Ya 'Ayn Sad. The
remaining 97 ayat can be divided into three
primary sections.
Terjemahan: Al-Kabair: Mengintai 76 Jalan ke
Neraka - Al-Imam Al-Zahabi (745H) 2019-06-11
Jika anda pernah memiliki buku al-Kabair yang
memuatkan 70 dosa besar, pastinya anda dapati
banyak hadis yang pelik, palsu dan meragukan.
Sedangkan Imam al-Zahabi terkenal dengan
penguasaan ilmu hadis yang tinggi. Oleh itu,
buku ini telah ditahqiq oleh Syeikh Muhyiddin
Mistu dengan membuat perbandingan pelbagai
kitab asal tulisan tangan. Ia menatijahkan
pengiktirafan ilmu al-Zahabi di dalam bidang
hadis. Ia sesuai dengan gaya penulisan Imam alZahabi. Semoga dengan penerbitan buku ini
memberikan manfaat ilmu kepada para
pembaca.
Daftar buku - Ikatan Penerbit Indonesia Ikatan Penerbit Indonesia 1989
Keseimbangan Matematika Dalam Al Al Qur'an Abah Salma Alif Sampayya 2007
Mukjizat Setangkup Kasih - Irja Nasrullah
2014-07-16
Selama kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo,
Ihsan berteman dekat dengan Julia, seorang
gadis Jerman, putri seorang pendeta. Dia pun
dekat dengan keluarga gadis tersebut.
Persahabatan keduanya sangat subur sampaisampai Julia memendam perasaan suka pada
Ihsan. Di sisi lain, Julia harus menekan
perasaannya. Konflik batin Julia memuncak
ketika ia tertarik pada Islam. Akibatnya, ia diusir
oleh ayahnya. Ihsan dan teman-temannya
sesama mahasiswa Indonesia menolong Julia dan
menampung gadis itu di flat milik mahasiswi
Indonesia. Namun, Julia tak lama tinggal di flat
itu. Ia memutuskan untuk pergi ke Jerman dan
mencari familinya di sana. Ihsan sendiri tak
mempunyai perasaan apa-apa pada Julia.
Hatinya masih tertambat pada Salsa, teman
kuliahnya semasa di ITB, meskipun hubungan
asmara mereka telah lama berakhir. Ihsan masih
merindukan Salsa, terlebih karena keduanya

punya tekad yang sama, yaitu memajukan
Indonesia. Ihsan ingin menikahi gadis itu dan
membangun imperium cinta yang pernah
mereka canangkan. Namun, keinginan Ihsan
selalu saja terhambat oleh masalah perbedaan
agama. Akankah ada keajaiban kasih yang
mempersatukan cinta mereka? Novel bertema
cinta, teologi, dan sains ini juga berisi bantahan
terhadap ateisme. *** Masih relevankah
mempertanyakan keberadaan dan kekuasaan
Tuhan? Sedangkan Sang Tak Terpermanal itu,
'mengendap' bahkan dalam otak manusia,
sehingga para Saintis pun gagal membuktikan
ketidakberadaan-Nya. Intan Savitri, Penulis,
Kandidat Doktor Psikologi UI
Yusoff Zaky Yacob - Asmadi Yakob 2011
Biography of Yusoff Zaky Yacob, a Malaysian
ulama and Muslim scholar from Kelantan.
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam
(Siti Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual
Lite Version - Jannah Firdaus Mediapro
2019-11-25
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti
Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Lite
Version. Surah Maryam (bahasa Arab: مريم,
Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam
al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan
termasuk golongan surah-surah Makkiyah
karena hampir seluruh ayatnya diturunkan
sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke
Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia
hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu
Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan
permulaan surah Maryam ini kepada raja
Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia
ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang
lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai
Maryam, karena surat ini mengandung kisah
Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu
dari Nabi Isa AS. Surah ini menceritakan
kelahiran yang ajaib, di mana Ia melahirkan Isa
AS sedang ia sebelumnya belum pernah digauli
oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa AS tanpa
ayah, merupakan suatu bukti kekuasaan Allah
SWT. Pengutaraan kisah Maryam sebagai
kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah
ini, diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya,
yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria AS oleh
Allah SWT, di mana ia ingin dianugerahi seorang
putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan
kepercayaannya. Maryam (Arabic: مريم, "Mary")
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is the 19th chapter (sūrah) of the Qur'an and is a
"Meccan sūrah" with 98 verses (āyāt). It is
named after Mary, the mother of Jesus (Isa), who
appears in verses 16-34. Regarding the timing
and contextual background of the supposed
revelation (asbāb al-nuzūl), it is an earlier
"Meccan Surah", which means it is believed to
have been revealed in Mecca, instead of later in
Medina. Theodor Nöldeke's chronology identifies
this Surah as the 58th Surah delivered, while the
traditional Egyptian chronology places it as the
44th. The sura opens with the Bismillah and five
Arabic letters: Kaf Ha Ya 'Ayn Sad. The
remaining 97 ayat can be divided into three
primary sections.
Subject Catalog - Library of Congress

Zhunun, Imam Syalabi memberikan pandangan,
“Buku-buku yang ditulis berkenaan dengan ilmu
hadis terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi,
ulama salaf dan khalaf telah memutuskan bahwa
buku yang paling sahih setelah Kitab Allah
(Alquran) adalah Shahih Bukhari, dan kemudian
Shahih Muslim.” Dalam Al-Taqrib, Imam AlNawawi memberikan kesaksian bahwa, “Karya
pertama tentang hadis yang sahih adalah Shahih
Bukhari, dan setelah itu baru Shahih Muslim.
Keduanya merupakan yang paling sahih setelah
Alquran. Tetapi di antara keduanya Shahih
Bukhari adalah yang paling sahih dan paling
banyak manfaatnya.”
Imam Dambaan Kekasih Allah - Sarah
Nurlatifah

Inilah Alasan Rasulullah SAW Menganjurkan
Puasa Sunah - H. AmIrulloh Syarbini 2012-01-02
Tahukah anda ibadah apa yang paling di
anjurkan oleh Rasulullah SAW? Ya, jawabannya
adalah puasa sunah. Selain sarana mendekatkan
diri kepada Allah SWT. Ternyata puasa sunah
juga dapat mencegah dan mengobati segal
penyakit, menenangkan jiwa, mempermudah
datangnya jodoh, melapangkan rezeki,
menambahkan kesuksesan mencerdakan akal
dan hati dan segudang mapaat lain. Jutaan umat
islam telah memperaktikkan dan membuktikan
betapa banyak mangfaat dan kedahsyatan puasa
sunah. Tidaklah mengherankan jika Rasulullah
SAW, sendiri sangat menganjurkan puasa sunah.
Buku ini secara lengkap membahas makna, tata
cara, dan mampaat puasa sunat seperti tuntunan
Rasulullah SAW. Lebih dari itu, buku ini buka
sekadar wacana yang hampa, tapi secara
menakjubkan mampu menyuguhkan bukti dan
kisah nyata dari para pengamal puasa sunah.
Adanya doa-doa kunci meraih sukses dan
kalender puasa sunah pelengkap buku ini.
Balada si Roy - Gola Gong 2004

Berita Idayu - 1976

Kitab Shahih Bukhari Jilid 2 (HC) - Yoli
Hemdi 2019-04-29
Imam Al-Qasthalani dalam buku Irsyad Al-Sari
berkomentar, “Umat sepakat dalam hal
menerima Al-Shahihain. Mereka hanya berbeda
pendapat menyangkut mana yang paling sahih.
Jumhur menegaskan bahwa Shahih Bukhari
lebih sahih. Tidak seorang pun yang secara
tegas menolak pendapat ini.” Dalam Kasyf Al-

Al-Alfaazh - Masduha
Perhatian umat terhadap penguasaan hafalan AlQur'an dan apresiasi terhadap para penghafal
yang cenderung meningkat belakangan ini,
merupakan sesuatu yang menggembirakan,
Namun, hal itu perlu diimbangi dengan upaya
untuk memahaminya. Studi-studi terkait AlQur'an (Diraasaat Qur’aaniyyah) dari berbagai
aspeknya, dengan demikian, menjadi sangat
penting. Buku yang mengurai makna kosakata
Al-Qur’an ini adalah salah satu dari upaya
penting itu. Baik sekali untuk dibaca oleh dosen,
guru, mahasiswa, dan masyarakat umum. (Ust.
Muhammad Arifin, MA, Pengasuh Pesantren
Pasca Tahfizh Bayt Al-Qur’an dan Dewan Pusat
Studi Al-Qur'an (PSQ), Sount City, Pondok Cabe,
Tangerang Selatan Banten) Bahwa Al-Qur’an
adalah kalam Allah yang suci, dan jauh dari
pertentangan, di dalamnya terkandung berbagai
macam bahasa dan dialek berbagai macam suku
di mana ia diturunkan. Sebagai mukjizat, AlQuran dalam pemaparannya kerap menyajikan
gayanya yang khas; penyebutan banyak makna
dengan ungkapan yang irit (jawaami’ul kalaam)
terbukti telah mampu menguggah seorang Umar
bin Al-Khatab yang berhati kasar untuk
tersungkur sujud dan mengimani bacaan AlQuran dengan izin-Nya. Sebuah rangkaian kata
yang memiliki kekuatan yang belum pernah
dikemukakan para jago syair di ranah Arab. Tak
kalah pedasnya bila yang dihadapi merupakan
ras yang cerdas, bani Israil, maka Al-Quran
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mengambil sikap dengan mematahkan sederat
argument para ahli kitab, untuk menyeret paksa
mengakui kelemahan diri, dan mengambilkan
jalur fitrah, dengannya ia masuk dalam rahmatNya. Buku ini disajikan dengan sistematika
penyusunan berdasarkan alfabetis, menyajikan
pembahasan setiap entri kata berdasarkan asalusul, defines, sejarah, dan perubahan makna;
kesemuanya adalah upaya merumuskan makna
secara tepat demi sebuah kecerahan pikiran
sesuai dengan kaidah penafsiran. Yakni tafsir
ayat dengan ayat berwawaskan Sunanul Arab
(Kebiasan bangsa Arab bertutur kata). Buku AlAlfaazh, sebuah alternatif, menata cara berpikir
dewasa berinteraksi dengan kata-kata suci, AlQuranul Karim. Selanjutnya, memperkenalkan
para pembaca budiman menuju pemahaman
utuh dan andal.
Al Quraan dan tafsirnya: Juz 16-18 - 1986
Boalemo bertasbih - Shodiqin Nursa 2007
Good governance form of Boalemo Regency,
Indonesia, based on Islamic civil society.
Mukjizat Ibadah - Ibnu Abdullah
Semua perintah Allah itu baik untuk kehidupan
manusia, sementara semua larangan Allah pasti
berdampak buruk bagi mereka. Disinilah letak
mukjizat ibadah. Ibadah itu bukan hanya
sekedar kewajiban yang berkonsekwensi dapat
pahala jika dikerjakan dan akan mendapatkan
dosa jika ditinggalkan. Ibadah bukan hanya
sekedar itu! Dalam ibadah ada sebuah mukjizat
yang tersembunyi. Mukjizat inilah yang akan
menghantarkan manusia mampu menemukan
kebahagiaan hidup; baik di dunia maupun di
akhirat. Mukjizat inilah yang nantinya akan
menuntun manusia menemukan keberuntungan
besar; baik secara materi maupun non materi.
Sejauh manakah keberuntungan yang akan
diperoleh manusia ketika mereka beribadah?
Buku ini akan menguak mukjizat yang terdapat
dalam ibadah. Lewat buku ini pembaca diajak
untuk menemukan sendiri bahwa di dalam
ibadah ternyata terdapat sebuah keajaiban yang
nilainya begitu agung.
AL FATHUN NAWA JILID 1 - Dato’ Philosopher
Dr. Halo-N 2016-01-13
Dato’ Philosopher Dr. Halo-N Member of
Supreme Council of Humanity, Universal State
of Earth, United Nations
(http://www.wpf-unesco.org/eng/use/suprcoun.ht

m), Head, World Philosophical Forum, Malaysia
National Branch. Aristocrats of The Earth – XXI.
The Earth – XXI Citizen (Id. No. 000 000 070)
(http://www.wpf-unesco.org). The First AlQuranic Scientist of The World. The
International Gusi Peace Prize Laureate
(http://www.gusipeaceprizeinternational.org).
Expert in Future Monetary Predictions,
Mathematical Engineering. Specialized on Islam
ideology. The Founder of Gual Periok
Foundation and social activist. He is also an
author. His book in English, Al Fathun Nawa is
known as the first book delivering several
theories in science Al Quran. Including four (4)
theories of Science Natural Products and Bio
Chemistry: Nine Star Halo-N Theory, Nawiah
9x45 (1) Theory, Nawiah 9x45 (2) Theory, HaloN 9.2 Homolength Theory. Beside sixteen (16)
other known theories including: Carbon
Indoorent Theory, Indoorent Carbon Hybrid
Theory, Cardiac Methane Helium Theory,
Cardiac Oxy Methane Spark Theory, Oxy
Methane Carbon Hybrid Theory, Explosion
Heart Beat Theory, Mind Heart Delighting
Theory, Down Turn Heart Beat Theory, Recover
Heart Beat Theory, Heart Beat Efficient Theory,
Oxy Methane Spark Flame Theory, Piston Heart
Beat Theory, Carbon Dioxide Breath Theory and
Nitrogen Cancer Bite Theory. All these are
particular theories involve in the process of
expelling electron from atom of oxygen O and
Nitrogen N to produce new species of CH6 ,
CH4 , C2H8 , 4-Helium, C2H6N , C2H8 , CH2
and NO. The new species as mentioned were
born from the theories have been produced from
research extracted the verse of Noble Quran
indeed. Source : World Philosophical Forum,
Athens -2015
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti
Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Standar
Version - Jannah Firdaus Mediapro 2019-11-25
Terjemahan Dan Makna Surat 19 Maryam (Siti
Maryam) Virgin Mary Edisi Bilingual Standar
Version. Surah Maryam (bahasa Arab: مريم,
Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam
al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan
termasuk golongan surah-surah Makkiyah
karena hampir seluruh ayatnya diturunkan
sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke
Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia
hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu
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Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan
permulaan surah Maryam ini kepada raja
Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia
ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang
lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai
Maryam, karena surat ini mengandung kisah
Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu
dari Nabi Isa AS. Surah ini menceritakan
kelahiran yang ajaib, di mana Ia melahirkan Isa
AS sedang ia sebelumnya belum pernah digauli
oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa AS tanpa
ayah, merupakan suatu bukti kekuasaan Allah
SWT. Pengutaraan kisah Maryam sebagai
kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah
ini, diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya,
yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria AS oleh
Allah SWT, di mana ia ingin dianugerahi seorang
putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan
kepercayaannya. Maryam (Arabic: مريم, "Mary")
is the 19th chapter (sūrah) of the Qur'an and is a
"Meccan sūrah" with 98 verses (āyāt). It is
named after Mary, the mother of Jesus (Isa), who
appears in verses 16-34. Regarding the timing
and contextual background of the supposed
revelation (asbāb al-nuzūl), it is an earlier
"Meccan Surah", which means it is believed to
have been revealed in Mecca, instead of later in
Medina. Theodor Nöldeke's chronology identifies
this Surah as the 58th Surah delivered, while the
traditional Egyptian chronology places it as the
44th. The sura opens with the Bismillah and five
Arabic letters: Kaf Ha Ya 'Ayn Sad. The
remaining 97 ayat can be divided into three
primary sections.
Yesus Kristus Bukanlah Nabi Isa - Herli
2018-06-06
Buku ini membahas tentang Yesus Kristus dan
Nabi Isa berdasarkan Kitab Suci masing-masing
penganutnya. Harapan penulis setelah membaca
buku ini para pembaca tidak mau lagi terlibat
dalam perdebatan yang tak kunjung selesai
mengenai topik ini. Marilah mulai sekarang kita
tidak lagi menganggap Yesus Kristus adalah
Nabi Isa dan sebaliknya. Bhineka tunggal Ika .
Berbeda-beda kita tetap satu jua. Satu bangsa,
bangsa Indonesia.

Terjemahan Dan Makna Surat 02 AlBaqarah (Sapi Betina) The Cow Versi
Bilingual - Jannah Firdaus Mediapro
2019-01-19
Terjemahan Dan Makna Surat 02 Al Baqarah
(Sapi Betina) The Cow Edisi Bilingual Dalam
Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia. Surah AlBaqarah (bahasa Indonesia: "Sapi Betina")
adalah surah ke-2 dalam AlQur'an. Surah ini
terdiri dari 286 ayat tergolong surah Madaniyah.
Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat
terbanyak dalam AlQur'an. Surah ini dinamai alBaqarah yang artinya Sapi Betina sebab di
dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan
sapi betina yang diperintahkan Allah kepada
Bani Israil. Surah ini juga dinamai Fustatul
Qur'an (Puncak Al-Qur'an) karena memuat
beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam
surah yang lain. Dinamai juga surah Alif Lam
Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga
huruf arab yakni Alif, Lam, dan Mim. The Cow or
Surah al-Baqarah is the second and longest
chapter (Surah) of The Noble Qur'an. It consists
of 286 verses. It is a Medinan surah, that is to
say that it was revealed at Medina after the
Hijrah, with the exception of a few verses which
Muslims believe was revealed during the
Farewell Pilgrimage, the last Hajj of Prophet
Muhammad SAW. This is the longest Surah in
The Noble Quran. It was the first Surah to be
revealed at Medina, but different verses were
revealed at different times, covering quite a long
period so much so that the verses with regard to
riba (interest or usury) were revealed in the final
days of Prophet Muhammad SAW, after the
conquest of Makkah (Maariful Quran). Verse 281
in this chapter was the last verse of The Noble
Quran to be revealed, on the 10th of Dhul al
Hijjah 10 A.H, when Prophet Muhammad SAW
was in the course of performing his last Hajj,
and only 80 or 90 days later he died (Qurtubi).
Surah al-Baqarah enjoins fasting on the believer
during the holy month of Ramadan.
Ensiklopedi gereja: H-Konp - Adolf Heuken
1992
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