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Manhaj Akidah Imam Al
Buku Menyelami Hakikat Ahlussunnah wal Jama ah ini mengkaji atau berbicara perihal
bagaimana memahami kedalaman isi dari ahlussunnah wal jama ah secara utuh dan
disajikan dengan bahasa yang lugas dan dikaitkan dalam berbagai perspektif sendi
kehidupan serta aktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan para
pembaca lebih mudah memahaminya dan mendapat gambaran betapa dalam isi dari
ahlussunnah wal jama ah. Dinamika perkembangan zaman dan semakin terbukanya ruang
dialog dengan berbagai kelompok atau golongan dalam kawasan studi keislaman baik
secara langsung maupun dunia maya, hal ini sangat dimungkinkan munculnya pertanyaanpertanyaan yang menggelitik seputar ahlussunnah wal jama ah, sehingga perlu kiranya
pemahaman yang utuh berkenaan dengan hakikat dari ahlussunnah wal jama ah serta
aktualisasinya. Oleh karenanya, perlu kiranya bacaan atau referensi yang memadai sebagai
bahan untuk lebih mencerahkan dalam memperoleh pemahaman atas hakikat dari
ahlussunnah wal jama ah. Semoga hadirnya buku ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan
khususnya pemerhati studi keislaman dengan khazanah keilmuan yang luas dan perlu
diselami lebih dalam, sehingga memperoleh pemahaman yang tepat dan bisa bermanfaat
bagi kemaslahatan umat.
Sebagai agama yang besar, sejarah Islam diwarnai dengan munculnya berbagai aliran dan
madzhab yang tumbuh di negeri-negeri Muslim. Dengan berbagai corak pemikiran, tokoh,
dan doktrin-doktrinnya, keberadaan aliran-aliran dan madzhab tersebut saling berebut
pengaruh. Masing-masing berusaha menjaga eksistensi dengan terus menyebarkan pahampahamnya. Ada aliran-aliran yang menyimpang dan menjadi 'duri dalam daging' kaum
muslimin, ada juga yang berusaha untuk menjaga agar umat ini tidak keluar dari koridor
yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua ini perlu diketahui oleh umat Islam,
agar bisa membedakan mana kelompok yang menyimpang dan mana yang berada di jalan
yang lurus. Ensiklopedi ini ditulis oleh para profesor dan doktor yang mumpuni di bidang
akidah dan pemikiran, yang berusaha mengupas secara tuntas setiap aliran dan madzhab
yang dibahas. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturudiyah, Wahabiyah, dan AzhZhahiriyah, adalah sebagian dari puluhan aliran dan madzhab yang dibahas dalam buku ini.
sangat berharga jika Anda memilikinya!
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial
dengan rujukan Al-Qur̀an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur̀an
dan Hadits 2. Fiqih dan Ushul Fiqih
Meniti Kemurnian Akidah Ahlussunnah Melalui Penjelasan Ilmiah Kitab Syarhussunnah
Neo-traditional Salafi and Progressive Muslims' Methods of Interpretation
The Quest for Political Change and Reform
Manhaj Imam al-Ash'ari tentang sifat Allah s.w.t
Manhaj Imam al-Bukhari dalam akidah
Manhaj aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimah Allah Ta'ala

Isma'il bin Yahya al-Muzani yang lebih dikenal dengan Imam al- Muzani ( wafat pada tahun 264
H) adalah seorang ulama dari Negeri Mesir. Beliau adalah murid imam asy- Syafi'i. Bahkan
beliaulah yang memandikan jenazah Imam asy-syafi'i. Imam asy-syafi'i pernah berujar, "alMuzani adalah penolong mazhabku". Buku ini adalah penjelasan terhadap salah satu karya alMuzani dalam bidang akidah, yang dikenal dengan sebutan syarhus Sunnah Lil Muzani. Kitab
yang berisi uraian lengkap mengenai akidah ahlussunah wal jamaah yang shahih berdasarkan AlQur'an dan Sunnah. Di antara pembahasan di dalamnya adalah akidah tentang ketinggian Allah
diatas 'Arsy, iman terhadap malaikat, penciptaan Adam, surga dan neraka, keimanan terhadap
takdir, hakikat keimanan, keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah Kalamullah bukan mahluk,
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keimanan terhadap sifat-sifat Allah, tidak gegabah dan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan
seseorang yang asalnya muslim, ketaatan kepada pemimpin muslim, ajal mahluk, fitnah kubur,
pengadilan hari kiamat, serta kecintaan terhadap para sahabat Nabi. Buku ini dilengkapi pula
dengan pembahasan empat rukun Islam (shalat fardhu, zakat, shaum Ramadhan, haji),
menghindari najis, thaharah ( berwudhu dan mandi wajib), shalat sunnah ( witir, rawatib, Idul
Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana dan istisqa'). Dibahas pula beberapa contoh dosa besar seperti
perbuatan mengadu domba,ghibah, dusta, dan bertindak sewenang-wenang. Semoga kehadiran
buku ini memberi pencerahan bagi anda dalam mengenal dan mendalami akidah yang shahihah
sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya.
Manhaj akidah salafakidah Imam MalikManhaj al-imam al-banna fi al-'aqidahManhaj Imam alBukhari dalam akidahsatu kajian terhadap kitab al-Tawhid dalam al-Jami' al-SahihManhaj
'Aqidah Imam asy-Syafi'iNiaga SwadayaManhaj al-Imam al-Shafi`i rahimahu Allah Ta`ala fi
ithbat al-`aqidahManhaj Dakwah para NabiGema InsaniSyarhus Sunnah: Akidah Imam AlMuzaniAkidah Anak Murid Utama Imam As-SyafiePustaka Ilmu Salaf Resources
Membentangkan perbahasan mengenai niat yang ikhlas dan amal yang benar. Perbincangan ini
amat penting kerana telah wujud salah faham di kalangan masyarakat Islam berkenaan dengan
persoalan niat yang ikhlas. CUKUPKAH SEKADAR NIAT memberi penekanan akan pentingnya
mengkaji setiap amalan yang dilaksanakan. Ini amat mustahak memandangkan sebahagian
daripada ibadat kita sudah diresapi unsur-unsur bidaah yang sama sekali tidak pernah mendapat
keizinan daripada ALLAH dan Rasul-NYA. Mudah-mudahan, pengisian buku ini akan dapat
membetulkan kembali salah faham yang menyelubungi pemikiran segelintir umat Islam
Manhaj al-Imam al-Shafi`i rahimahu Allah Ta`ala fi ithbat al-`aqidah
Pendidikan Agama Islam
Syarah 'Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah
Akidah Islam Menurut Empat Madzhab
Ensiklopedia Khittah NU
Ushul Fiqih Mazhab Syafii

Salaf atau lebih dikenali sebagai "ulama terdahulu" adalah generasi awal yang hidup pada tiga
kurun pertama selepas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Salaf terdiri daripada sahabat, tabi'in,
dan tabi' tabi'in. Khalaf atau lebih dikenali sebagai "ulama terkemudian" adalah mereka yang
hidup selepas tahun 300 Hijrah. Dengan mengambil pandangan wasatiyyah berdasarkan AlQuran, hadith, serta pandangan ulama terkenal seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Ibnu
Kathir, dan Imam Al-Ghazali, buku ini menghuraikan secara terperinci perihal empat isu utama
yang menjadi perselisihan antara ulama salaf dan khalaf. Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf
karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ini mengetengahkan 4 usul daripada 20 usul yang disusun oleh
As-Syahid Imam Hasan Al-Banna, iaitu: Ayat Al-Quran ataupun hadith yang menyebut perihal
sifat Allah s.w.t. iaitu perihal anggota zahir, perbuatan, dan gerakan yang menyerupai
makhluk. Perihal para wali dan karamah mereka. Menziarahi kubur, adakah sunnah ataupun
bid'ah. Konsep tawassul kepada Allah s.w.t. melalui perantaraan nabi dan para wali.
Dalam Islam, perbedaan dalam masalah akidah sejatinya merupakan hal tabu dan dilarang.
Berbeda halnya dengan permasalahan fikih yang meniscayakan toleransi dalam perbedaan
pendapat, selama masih bersandar kepada dalil-dalil sahih lagi kuat. Banyak dari kita yang
menganggap bahwa perbedaan pendapat fikih di antara empat madzhab fikih Islam, dibarengi
dengan pemahaman dan keyakinan akidah yang berbeda-beda. Bahkan parahnya lagi, tidak
sedikit yang menyimpang dari akidah yang dianut oleh keempatnya. Padahal, para imam itu
memiliki akidah yang sama; yaitu akidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah, biarpun pendapat fikih
mereka acapkali berbeda. Namun yang sangat disayangkan adalah mayoritas kaum muslimin
tidak mengetahui hal ini. Akidah imam empat madzhab; Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan
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Ahmad adalah sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, sesuai
dengan apa yang menjadi pegangan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada perbedaan diantara
mereka dalam masalah ushuluddin (pokok agama). Sungguh perbedaan fikih di antara para
imam fikih tidak lantas membuat akidah dan keyakinan mereka pun berselisihan.
Bagaimanakah akidah dan keyakinan yang mereka anut? Jawabannya ada didalam buku ini. Pustaka Al-Kautsar Publisher Karya ini adalah kajian yang bertujuan menjelaskan konsep altanzih berlandaskan pemikiran
dan pandangan salah seorang tokoh Islam terkenal dan berwibawa dalam bidang tasawuf iaitu
Imam al-Qushayri. Penulisan bercorak analisis dokumen ini difokuskan kepada karya agung
beliau, al-Risalah al-Qushayriyyah yang menjadi salah sebuah rujukan utama para pengamal,
pengkaji dan peminat disiplin tasawuf. Kaedah perbandingan turut diaplikasikan antara
pandangan Imam al-Qushayri dengan pendapat para ulama Islam yang lain bagi
memperhalusi lagi fokus perbincangan berkenaan konsep al-tanzih tersebut. Buku ini
memaparkan perbincangan mengenai biodata dan latar belakang kehidupan Imam alQushayri, diikuti dengan penjelasan konsep al-tanzih berdasarkan intipati pengajaran alQur’an al-Karim dan al-Hadith al-Nabawiyyah, seterusnya menerangkan sumber dan hujah
penetapan bagi konsep al-tanzih menurut Imam al-Qushayri. Karya ini turut menghuraikan
konsep al-tanzih beliau dengan merujuk karya al-Risalahnya. Secara keseluruhannya karya ini
berusaha untuk mendedahkan pandangan ulama sufi beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah
dalam membahaskan aspek akidah atau kepercayaan dalam agama Islam berkaitan
ketuhanan.
Jihad and Dawah
Sifat 20, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah
Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i
Dasar-Dasar Aquidah Para Imam Salaf
Sang Teladan
A Study of Bureaucratic Islam in Malaysia
Pembaca yang budiman, buku yang ada ditangan Anda ini adalah
kumpulan materi yang menjelaskan tentang Agama Islam secara
komprehensif. Tiga pilar utama agama Islam, yaitu: Akidah, Syari`ah dan
Akhlak diuraikan dengan sistematis dan rinci. Tujuannya dalah untuk
menciptakan tashawwur (pemahaman) yang baik terhadap agama yang
sempurna ini. Dengan demikian kita mampu menjalankan agama ini
berdasarkan Ilmu dan Iman. Disamping itu, Islam tidak saja agama yang
berorintasi kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi Islam juga
memperikan perhatian pada kehidupan dunia secara berimbang. Oleh
sebab itu, Islam membenci segala benuk ke-jumud-an dalam berfikir dan
mendorong manusia untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan. Banyak
ayat ataupun hadis yang menjadi sumber inspirasi dalam
mengembangkan Ilmu Pengetahuan. Namun, dibalik pencapain itu semua
harus kita sadari bahwa tujuan dibalik penciptaan manusia dan segala
pencapaiannya adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Manusia tidak
akan pernah bisa dekat dengan Allah Swt yang telah menciptakannya dan
alam semesta kecuali dengan Islam sebagai jalan yang lurus dalam
kehidupan.
Kata sebagian ahli bijak, "Masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah
harapan dan masa sekarang adalah kenyataan." Ciri-ciri orang besar
adalah menghargai sejarah, dalam waktu yang sama arif terhadap
kenyataan." Ciri-ciri orang besar adalah menghargai sejarah, dalam
waktu yang sama arif terhadap kenyataan serta punya harapan dan
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obsesi indah untuk masa mendatang. Buku ini adalah sejarah besar dan
menjadi bagian mata rantai besar untuk sejarah besar Islam. Ia tidak
boleh dilupakan. Buku Daulah Bani Saljuk ini, merupakan kelanjutan dari
buku-buku sebelumnya yang mengkaji sejarah masa kenabian dan masa
Khilafah Rasyidah. Ditulis oleh seorang pakar sejarah Islam terkenal,
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi. Buku ini berbicara detil tentang
Bani Saljuk, nenek moyang mereka, raja-raja mereka, tempat tinggal
mereka dan awal mereka muncul, konflik internal dinasti Saljuk,
perluasan wilayah, pembrontakan, peranan para ulama di masa itu dalam
memberantas akidah menyimpang. Juga, tentang biografi para khalifah
Dinasti Saljuk, fenomena kemenangan dan kekalahan, sebab berdiri dan
runtuhnya dinasti Saljuk. Serta bahasan lain yang menarik. Tak pelak,
buku ini layak Anda miliki untuk melengkapi buku-buku referensi sejarah
Islam. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan,
mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka
Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain
dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan
pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Wahabi adalah label yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul
Wahab. Sebuah gerakan dakwah yang kerap mengkritisi keberagamaan
mayoritas umat. Tak jarang muncul perselisihan sengit yang dapat
memecah-belah umat dan membuat senang musuh-musuh Islam. Bahkan
sampai ada anggapan Wahabi adalah madzhab kelima setelah madzhab
yang empat. Bagaimanakah hal ini dapat terjadi? Siapakah gerangan
yang berada di balik semua ini? Manakah orang-orang yang ikhlas dan
jujur yang akan menyikapi permasalahan ini dalam timbangan Islam?
Insya Allah, buku ini dapat menjawab berbagai polemik seputar dakwah
yang oleh kebanyakan orang dikenal dengan sebutan ”Wahabi”.
Akidah dan pembangunan modal insan (Penerbit UM)
PENETAPAN HUKUM BERDASARKAN HADIS MUKHTALIF PERSEPKTIF IMAM
SYAFI’I
Islamic Reform in the Twentieth Century
Jilid 1
Islam and Political Reform in Saudi Arabia
BIOGRAFI DAN AKIDAH IMAM AL-MUZANI

Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu’ Surat al-Fatihah Edisi
Terbaru, sebuah kajian ilmiah berusaha untuk mencari deskripsi sebagai
langkah kelanjutan belajar kami dalam memahami perbedaan dan
kesepakatan para ulama Ahlu Sunah wal Jama’ah dalam tiga pilar agama
(akidah, syariat dan tasawuf) yang berkaitan dengan surat al-Fatihah,
buku ini bukanlah tafsir, melainkan catatan kecil yang dinukil dari para
ulama dengan menghadirkan berbagai pendapat pada pembahasan yang
dikaitkan makna surat alFatihah. beberapa persoalan akidah diantaranya
bentuk kegelisahan karena banyaknya paham yang jauh dari ulama Ahlu
Sunah wal Jama’ah, melupakan siapa yang harus dijadikan panutan,
adanya sebagian kelompok lebih mengutamakan mengutip pendapatpendapat tokoh liberalisme, tokoh hermeneutika dan cendekiawan
kontemporer yang bertentangan dari pada para ulama imam mazhab yang
Page 4/10

Download File PDF Manhaj Akidah Imam Al
harus diikuti atau bahkan lari dari imam mazhabnya, ada lagi jargon yang
mengatakan: mari kita kembali kepada Alquran dan Hadis, secara tidak
langsung kalimat seperti itu menjauhkan kita dari ulama dengan
mengatasnamakan Alquran. Tiga Permata Agama Kajian Ushul Dan Furu
Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak
This book traces the expansion of Islamisation within a modern and
plural state such as Malaysia. It elaborates on how elements of theology,
sacred space, resources, and their interactivity with secular instruments
such as legislative, electoral, and new social technological platforms are
all instrumentally employed to consolidate a divine bureaucracy. The
book makes the point that religious social movements and political
parties are only few of the important agents of Islamisation in society.
The other is the modern and secular state structure itself. Weber’s legal
rational bureaucracy or Hegel’s ethical bureaucracy predominantly
characterises a modern feature of governmentality. In this instance an
Islamic bureaucracy is advantageously situated not only within an ambit
of modernity and therefore legality, but divinity and therefore sacrality
as well. This positioning gives religious state agents more salience than
any other form of bureaucracy leading to their unquestioned authority in
the current contexts of societies with Muslim majority rule. One of the
requisites of this condition is the homogenisation of Islam followed by
ring-fencing of its constituents. The latter can involve contestations with
women, other genders, ‘secular’ Muslims, non-Muslims as well as
dissenting Muslims with their differing truthful ‘Islams’.
In this comprehensive study, Adis Duderija examines how Neo
Traditional Salafi thought (NTS) and progressive Muslims interpret the
normative concepts of 'Believer' and 'Muslim Woman' in contemporary
Islam
Tanya Jawab Islam
Akidah Anak Murid Utama Imam As-Syafie
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk
suatu kajian terhadap kitab al-ibanah `an 'usul al-diyanah
Manisnya Iman
Ensiklopedi Aliran dan Madzhab Di Dunia Islam
Manisnya Iman kerana setiap perbuatan hamba terjaga dalam kerangka syariat-NYA.
Ingatlah... Setiap apa yang dilakukan, pasti akan kembali kepada kita nanti. Setiap
pengisian yang merungkai persoalan yang sering dihadapi dalam hidup kita.
Apakah pegangan Akidah Imam As-Syafi’i yang sebenarnya dan mengapa kita jarang
mendengar masyarakat mengetengahkan tokoh ini dalam isu akidah? Jawapan yang
sering kita dengar ialah kerana Imam As-Syafi’i tidak begitu menonjol dalam bidang
akidah, beliau lebih dikenali dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh, tambahan pula beliau
tidak meninggalkan hasil karya dalam bidang Akidah sebagaimana hasil tulisan beliau
dalam bidang Fiqh yang sampai pada generasi kita pada hari ini. Walaubagaimanapun,
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beliau meninggalkan ramai anak-anak murid yang terus memperjuangkan Akidah Salaf,
antara anak murid utamanya ialah Imam Isma’il bin Yahya Al-Muzani rahimahullah dan
beliau meninggalkan sebuah risalah yang sangat berharga bagi menjelaskan pokokpokok penting mengenai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut fahaman
Salafussoleh yang dikenali sebagai “Syarh As-Sunnah”. Daripada hasil tulisan murid
utamanya inilah kita dapat mengetahui gambaran sebenar dan bagaimana pendirian
akidah guru mereka iaitu Imam As-Syafi’i rahimahullah, sebagaimana pepatah Melayu
ada menyebut, “Ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi”. Wallahu a’lam.
Kandungan: => Pendahuluan Penterjemah => Metodologi Penterjemahan => Biografi
Imam Al-Muzani => Sanad Kitab => Sebab Penulisan => Pendahuluan => Bab 1: Sifat
‘Uluw (Ketinggian) => Bab 2: Qada’ dan Qadar => Bab 3: Beriman Kepada Malaikat =>
Bab 4: Penciptaan Adam ‘Alaihis Salam dan Ujian Terhadapnya => Bab 5: Amalan Ahli
Syurga dan Neraka => Bab 6: Amal => Bab 7: Al-Quran => Bab 8: Sifat-sifat Allah => Bab
9: Ajal => Bab 10: Kubur => Bab 11: Kebangkitan dan Hisab => Bab 12: Syurga => Bab
13: Ru’yah => Bab 14: Mentaati Imam dan Pemerintah dan Larangan Dari Keluar
Memberontak => Bab 15: Menahan Diri daripada Mengkafirkan Ahli Kiblat => Bab 16:
Sahabat Nabi => Bab 17: Solat di Belakang Imam dan Berjihad Bersama Mereka => Bab
18: Qasar Solat dan Memilih antara Berpuasa dan Berbuka Ketika Safar => Bab 19: Ijmak
Imam-Imam Petunjuk di atas Akidah Ini => Bab 20: Menjaga Kewajipan Amalan Fardu,
Sunat dan Menjauhi Perkara-Perkara Yang Haram => Penutup => Bibliografi => Biografi
Penterjemah
DAFTAR ISI Bab 1 : Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah Bab 2 :
Pembahasan A. Biografi Imam Asy-Syafi’i 1. Nasab 2. Tahun Dan Tempat Kelahiran
Manhaj al-imam al-banna fi al-'aqidah
Intisari Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah
Tiga Permata Agama Kajian Ushul Dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru
Akidah Salaf Vs Ilmu Kalam Jilid 3
Akidah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali
Majalah Asy-Syariah edisi 109

Al-Maghribiyah adalah kitab penjelasan akidah Qairawan
(wilayah Magrib dan sekitarnya) yang dirawikan oleh Ibnu Abi
Zaid Al-Qairawani, Wafat 386 H, ia menghimpun pandangan
fikih, hadits, tafsir, akidah serta pandangan Imam Malik dalam
berbagai hal. Ibnu Abu Zaid merupakan murid langsung Imam
Malik yang bermukim di wilayah Magrib yang konsisten
menjaga akidah umat islam dari penyimpangan yang
dihembuskan oleh ahli kalaf (kaum filsafat) yang berkembang
saat itu di wilayah Magrib, di antara mereka adalah jahmiyah,
murjiah, muktazilah, khawarij, rafidhah, dll. Penulis Syaikh
Abdul Aziz Marzuq Ath-Tharifi memaparkan secara gamblang
akar konflik penyimpangan akidah di dunia Islam serta debat
antara ulama salaf dan ahli kalam dalam beragam tema,
seperti; Apakah iman bertambah dan berkurang, apakah AlQur`an makhluk, apakah surga dan neraka sudah diciptakan,
dimanakah posisi surga dan neraka, apakah Allah bersemayam
di atas Arasy, apakah Nabi melihat Allah di dunia, apakah
Mizan, Shirat, Arasy, Telaga, Syafaat benar adanya. Juga,
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apakah siksa dan nikmat kubur dan kebangkitan benar adanya,
wajibkah Taat kepada ulil amri, lalu bagaimana hukum belajar
ilmu Kalam. Siapa dan apa dengan paham Jahmiyah,
Muktazilah, Murjiah, Khawarij dan Rafidhah?, serta beragam
tema menarik lainnya. Isu-isu akidah dan keislaman yang
sering dihembuskan oleh kaum liberal dan sekuler masa kini
hanyalah merupakan kelanjutan dari apa yang dihembuskan
oleh aliran ahli kalam sebelumnya. Tak pelak, buku ini layak
Anda miliki. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras
mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku
Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah
memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang
sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan
pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan
haram.
This book examines the link between Islamic
thought/jurisprudence on the one hand and political action on
the other. It shows how reformism is deeply rooted in Islamic
tradition and how Sunni scholars have become activists for
change in Saudi Arabia.
This book provides a detailed account of the emergence and
metamorphoses of Lashkar-e-Taiba (LeT) and its political arm,
Jamat ud Dawah, since the early 1990s. Linking the group's
narratives to the process of Islamization in Pakistan and
divergent views on the country's Islamic identity, it is the first
systematic analysis of how the organization, globally reviled as
the perpetrator of the 2008 Mumbai Bombings, has developed
its conception of da'wah (proselytizing) and jihad in response
to regional and global developments. Samina Yasmeen makes
extensive use of Urdu materials (pamphlets, books, ephemera)
by Markaz Da'wah wal Irshad, the parent organization of LeT,
to examine the 'insider's vision' of the dominant threats to
Pakistan and the Muslim ummah, as well as strategies for
countering these threats. She argues that while adopting an
oppositional narrative vis-à-vis India and the West, LeT has
increasingly turned its attention to da'wah narratives within
Pakistan engaging with broader spectrums of society. Women
have increasingly been assigned significant agency in this
narrative, and JuD's activism in education and social welfare
has helped it acquire social capital. This, in turn, prompts a reimagining of the movement's relationship with the Pakistani
military.
satu kajian terhadap kitab al-Tawhid dalam al-Jami' al-Sahih
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The Divine Bureaucracy and Disenchantment of Social Life
Menyelami Hakikat Ahlussunnah wal Jama'ah
Konsep al-tanzih Imam Al-Qushayri (Penerbit UM)
Piss KTB
Manhaj aqidah Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala
Pemikiran Imam Syafi’i, dalam menetapkan hukum berdasarkan hadishadis mukhtalif. Sementara tujuan Karena penelitian ini adalah
penelitian literer yang mengkaji pemikiran Imam Syafi’i dalam
menetapkan hukum dengan hadis-hadis mukhtalif, maka penulis
menggunakan literatur-literatur kepustakaan (library research).
Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya yang ditulis alSyafi’i sendiri antara lain kitab Ikhtilaf al-hadith, Al-Umm dan alRisalat. Sementara sumber sekundernya adalah antara lain Fidu alQadir oleh Al-Manawi, Nayl al-Autar oleh AlSyaukani, Fiqh al-Islam wa
Adillatuhu oleh Wahbah Al-Zuhailiy, Bulugh al-Maram min Adillatil alAhkam oleh Ibn Hajar al‘Asqalani, Imam Syafi’i: Metode Penyelesaian
Hadis-Hadis Mukhtalif oleh Edi Safri dan lain-lain.
Dalam AD/ART Nahdlatul Ulama (NU) awal yang kemudian diakui
Pemerintah Belanda itu, perkumpulan bernama NU—dulu disebut NO
(Nahdlatoel Oelama)—dilahirkan di Surabaya pada tanggal 31 Januari
1926, dan untuk keperluan lamanya sampai 29 tahun. Kalau dihitung
sejak NU didirikan, maka keperluan 29 tahun itu berarti jatuh pada
tahun 1955. Pada tahun ini pula, bertepatan dengan Pemilihan Umum
(Pemilu) Pertama yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Lantas, NU
berubah menjadi partai politik. Ketika NU sudah menjadi partai
politik, peran sosialnya sebagai ormas “tercemari” dan “penuh
kepentingan”. Dan, para tokoh NU cemas dengan keadaan demikian. Maka,
setelah melalui musyawarah yang alot dan dinamis, pada tahun 1984,
pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo, dicetuskanlah Deklarasi
Situbondo yang menetapkan bahwa NU kembali ke Khittah 1926 sebagai
ormas dan “cabut” dari politik praktis. Sebagai landasan berpikir,
bertindak, dan berjuang warga Nahdliyin, Khittah NU bagai bola api.
Darinya, kemudian lahirlah dinamika-dinamika baru, pemikiranpemikiran baru, dan gerakan-gerakan baru, yang sulit dibayangkan bisa
lahir jika Khittah NU tidak pernah dicetuskan. Dan, buku Ensiklopedia
Khittah NU Jilid 1 (Sejarah dan Pemikiran Khittah NU) ini merekam
hampir semua sejarah dan pemikiran Khittah NU.
Sang Teladan Nama asy-Syaikh Muqbil begitu dikenal oleh umat. Murid
beliau tersebar hampir ke semua penjuru dunia. Boleh dikatakan bahwa
dakwah beliau sangat berpengaruh, terkhusus di negeri Yaman. Orang
yang melihat dengan kacamata lahiriah mungkin akan berdecak kagum
dengan perkembangan dakwah salafiyah yang beliau ajarkan. Akan
tetapi, mengemban dakwah hingga menyebar dan besar seperti itu
ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Dakwah yang demikian
besar membutuhkan bimbingan alim rabbani yang berbekal dengan sekian
banyak kepribadian terpuji. Asy Syariah edisi 109 mengupas perjalanan
dakwah asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dengan segala rintangan dan
hambatan yang beliau alami. Dipaparkan pula karakter mulia yang
beliau miliki sehingga mampu mengemban amanah dakwah yang sedemikian
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besar. Ikuti pembahasannya... - Asy-Syaikh Muqbil, Dakwah di Tengah
Basis Syiah - Kepribadian, Akhlak, dan Perangai Mulia asy-Syaikh
Muqbil - Dakwah Harus Memiliki Keistimewaan - Nasihat dan Pengarahan
asy-Syaikh Muqbil - Dll. Dapatkan pembahasan menarik lainnya: Ziarah Kubur Saat Hari Raya - Agar Sabar Menghadapi Gangguan #⃣ Makna
Syahadat Muhammad Rasulullah - dll. Dapatkan pula pembahasan tak
kalah menarik di lembar Sakinah : - Di Balik Rumah Tangga Sang Rasul
- Nasihat Ulama Seputar Pendidikan Anak - Kemuliaan Akhlak Muslimah Sebab Terjatuh dalam Dosa - dll.
Evolving Narratives of Lashkar-e-Taiba and Jamat ud Dawah
The Making of Salafism
Akidah Empat Imam Madzhab Rahimahumullah
HANYA ISLAM BUKAN WAHHABI
Manhaj Dakwah para Nabi
akidah Imam Malik
Akidah merupakan kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah s.w.t. di dunia dan akhirat. Tanpa
akidah yang benar, tepat dan jelas, segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah
s.w.t.. Kini, umat Islam terdedah kepada pelbagai cabaran fahaman luaran dan dalaman yang
menguji akidah kita. Umat Islam perlu menjernihkan kembali akidah keimanan daripada segala
kekeliruan menerusi mengenali Allah s.w.t. serta sifat-Nya. Berpegang teguh kepada-Nya menerusi
bukti-bukti dan hujah yang nyata, terang, tepat, jelas, berpaksikan Al -Quran dan hadith serta
berasaskan keterangan para ulama muktabar. Buku ini sesuai dimiliki oleh setiap individu bergelar
Muslim, khususnya masyarakat awam yang masih kurang memahami akidah secara tepat dan jelas
kerana ia turut; Memberi tumpuan sepenuhnya kepada Akidah Ahli Sunah Wal Jemaah.
Menerangkan sejarah perbincangan tentang sifat-sifat Allah s.w.t. serta kemunculan dan
perkembangan perbahasan Sifat 20 secara terperinci. Menerangkan 41 sifat; Wajib, Mustahil dan
Harus bagi Allah s.w.t. secara tafsili (terperinci), berasaskan Al-Quran, hadith, penjelasan para
ulama akidah tersohor dan tafsir pilihan sepanjang zaman. Merungkai isu-isu yang mencabar akidah
Sifat 20 seperti Akidah Tauhid Tiga anjuran golongan Salafiah. Mudahan-mudahan buku ini dapat
memberi kefahaman mengenai segala hal yang berkaitan akidah dan Sifat 20. Walau bagaimanapun,
ilmu ini perlu dipelajari dengan menuntut ilmu daripada guru-guru yang murshid dan muktabar
supaya kefahaman mengenai ilmu ini tidak lari daripada konteks sebenar.
Some Islamic scholars hold that Salafism is an innovative and rationalist effort at Islamic reform that
emerged in the late nineteenth century but gradually disappeared in the mid twentieth. Others argue
Salafism is an anti-innovative and antirationalist movement of Islamic purism that dates back to the
medieval period yet persists today. Though they contradict each other, both narratives are considered
authoritative, making it hard for outsiders to grasp the history of the ideology and its core beliefs.
Introducing a third, empirically based genealogy, The Making of Salafism understands the concept as
a recent phenomenon projected back onto the past, and it sees its purist evolution as a direct result of
decolonization. Henri Lauzière builds his history on the transnational networks of Taqi al-Din alHilali (1894–1987), a Moroccan Salafi who, with his associates, participated in the development of
Salafism as both a term and a movement. Traveling from Rabat to Mecca, from Calcutta to Berlin, alHilali interacted with high-profile Salafi scholars and activists who eventually abandoned Islamic
modernism in favor of a more purist approach to Islam. Today, Salafis tend to claim a monopoly on
religious truth and freely confront other Muslims on theological and legal issues. Lauzière's
pathbreaking history recognizes the social forces behind this purist turn, uncovering the popular
origins of what has become a global phenomenon.
Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Selawat dan salam kepada nabi kita Muhammad,
penghulu para rasul, serta kepada keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya. Ammā ba'du: Ini
adalah tulisan ringkas tentang apa yang wajib dipelajari dan diyakini oleh manusia, berupa
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permasalahan tauhid dan usuluddin (pokok agama) serta beberapa perkara yang berkaitan
dengannya, yang diambil dari kitab-kitab akidah karya imam yang empat: Imam Abu Hanifah, Imam
Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta para pengikut mereka raḥimahumullāh
Ta'ālā yang telah bersepakat di atas akidah Ahlussunnah waljamaah dan tidak berselisih di
dalamnya. Seperti kitab: - Al-Fiqhul Akbar karya Abu Hanifah raḥimahullāh (w. 150H); Al-'Aqīdah aṭ-Ṭaḥāwīyah karya Aṭ-Ṭaḥāwī (w. 321H) berikut penjelasannya oleh Al-'Allāmah Abu
al-'Izz al-Hanafi (w. 792H); - Muqaddimah ar-Risālah karya Ibnu Abi Zaid alQairawānī al-Māliki
(w. 386H); - Uṣūlus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain alMālikī (w. 399H); 4 - At-Tamhīd Syarḥul
Muwaṭṭa` karya Ibnu Abdil Barr al-Mālikī (w. 463H); - Ar-Risālah fī I'tiqād Ahlil Ḥadīṡ karya aṣṢābūnī asy-Syāfi'ī (w. 449H); - Syarḥus Sunnah karya Al-Muzani murid asySyafi'ī (w. 264H); Uṣūlus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241H); - As-Sunnah karya putra Imam Ahmad
bin Hanbal, Abdullah (w. 290H); - Sunnah karya Al-Khallāl al-Hanbalī (. 311H); - Al-Bida'
wannahyu 'anhā karya Ibnu Waḍḍāh alAndalusī (w. 287H); - Al-Ḥawādiṡ wal Bida' karya Abu Bakr
aṭ-Ṭarṭūsyī al-Mālikī (w. 520H); - Al-Bā'iṡ 'alā Inkāril Bida' wal Ḥawādiṡ karya Abu Syāmah alMaqdisi asy-Syāfi'ī (w. 665H); dan kitab-kitab akidah lainnya yang ditulis oleh para imam dan
pengikut-pengikut mereka dalam rangka mendakwahkan kebenaran, menjaga Sunnah dan akidah
serta bantahan terhadap berbagai bid'ah, kebatilan, dan khurafat. Saudaraku se-Islam, Jika Anda
adalah pengikut salah satu imam empat mazhab tersebut, berikut ini adalah akidah imam Anda.
Sebagaimana Anda mengikutinya dalam masalah hukum (fikih), maka ikutilah juga dia dalam
masalah akidah. 5 Tulisan ini disusun dalam bentuk tanya-jawab untuk memudahkan penyampaian
materi dan mengingatnya. Hanya kepada Allah kita memohon agar semua diberi taufik untuk
menerima kebenaran serta ikhlas di dalamnya dan meneladani (mutaba’ah) Rasulullah ṣallallāhu
‘alaihi wa sallam. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad
Shollallaahu 'alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya.
Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf
Kitab At-Tawheed Explained
Manhaj akidah salaf
Constructing a Religiously Ideal ',Believer', and ',Woman', in Islam
Akidah Al-Maghribiyah
Buku ini merupakan sebahagian daripada hasil penyelidikan penulis yang
berjudul, Penekanan aspek pembangunan modal insan dalam pengajaran subjek
akidah: Kajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al-Azhar dan fakulti-fakulti
pengajian Islam di Malaysia. Penulisan ini memfokuskan perbincangan kepada
prinsip akidah yang terkandung dalam rukun iman dan hubungannya dengan
tema pembangunan modal insan. Selain daripada mengetengahkan perbezaan
konsep pembangunan modal insan menurut perspektif Barat dan Islam yang
menatijahkan kesan berbeza, ia turut memberi penekanan dari aspek pengaruh
keyakinan terhadap prinsip-prinsip rukun iman dalam pembangunan ilmu dan
akhlak modal insan yang dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di bumi. Buku
ini sesuai dibaca oleh semua pihak yang terlibat dengan bidang pendidikan,
perancangan dasar pembangunan, khususnya pembangunan karakter dan
pelaksana polisi pembangunan sosial, penjawat awam dan pekerja swasta,
pensyarah, guru, mahasiswa, pelajar dan masyarakat awam. Penyampaian buku
dipersembahkan dalam gaya bahasa yang mudah agar kandungannya mudah
difahami dan dihayati.
Syarhus Sunnah: Akidah Imam Al-Muzani
CUKUPKAH SEKADAR NIAT?
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