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Kisah Nabi Isa Lengkap
“Konsep kebenaran objektif sedang memudar dari dunia. Kebohongan masuk ke dalam sejarah. Pada era kebohongan universal, mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner.” Itulah
peringatan George Orwell, seorang sastrawan, esais, & kritikus Inggris. Peringatan Orwell itu sekarang terwujud dalam era yang disebut “pascakebenaran” (post-truth) yang selalu dikaitkan dengan
kebohongan terkait dengan kebenaran fakta. Pascakebenaran adalah bentuk supremasi ideologis, di mana para pelakunya mencoba memaksa orang lain untuk percaya pada sesuatu, apakah ada fakta
untuk itu atau tidak. Ajaran “trilogi-ojo: ojo dumeh, ojo gumunan, ojo kagetan” dalam budaya Jawa akan menyelamatkan manusia (khususnya Indonesia) dari liarnya kehidupan post-truh itu: baik mereka
yang sedang berkuasa maupun masyarakat awam yang mendambakan keadilan.” Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. (Guru Besar Ilmu Wacana Universitas Negeri Malang) Selain trilogi ojo seperti yang diulas
Prof. Anang di atas, masih banyak lagi falsafah Jawa yang ada di buku ini, antara lain: Memayu hayuning bawono, Surodiro joyoningrat lebur dening pangastuti, Urip iku urup, Ojo adigang adigung, Ojo
rumongso biso nanging bisoho rumongso dan yang lainnya. Buku ini sebaiknya anda miliki, sebagai wahana untuk menambah wawasan menuju ke kehidupan yang lebih baik, dan terselamatkan dari liarnya
kehidupan.
Muhammad Asad, atau nama asalnya Leopold Weiss (1900-1992) adalah salah seorang pemikir Islam teragung yang pernah hidup, akan tetapi hampir tidak di kenali di Barat dan suatu misteri bagi
kebanyakan orang Islam sendiri. Tetapi, kepada mereka yang mengikuti kehidupannya melalui buku-buku dan penulisannya, pasti mengetahui bahawa tidak ada seorangpun yang lebih banyak memberi
sumbangan di dalam zaman ini terhadap kefahaman Islam dan kebangkitan umat Islam, atau berkerja lebih keras untuk membina jambatan diantara Timur dan Barat, melebihi daripada Muhammad Asad.
Kitab Risalah al-Qur’an ini adalah daripada terjemahan The Message of the Qur’an yang diusahakan oleh Muhammad Asad selama lebih 17 tahun membawa pesan yang signifikan dari kata kuncinya li
qawmin yatafakkarun (untuk kaum yang berfikir). Ia menegaskan pandangan dan kefahaman rasional dan intelek yang melatari perbincangannya yang ekstensif terhadap ayat al-Qur’an. Tema ini
diketengahkan bagi merekonstruksi dan memperbaharui pemikiran dan merealisasi idealisme perubahan dan ijtihad. Ia melaungkan suara islah dan tajdid bagi umat Islam di zaman moden ini seiring dengan
agenda perubahan yang dicanangkan oleh Imam Muhammad Abduh. Kitab tafsir yang diusahakan selama tujuh belas tahun ini menganalisis dengan mendalam karya-karya tafsir klasik dan mazhab tafsir
fuqaha’, mutakallimun dan usul di zaman pertengahan. Beliau mengangkat kefahaman rasional dan saintifik dan mempertahankan idealisme dan semangat Islam yang kental dalam tafsirnya. Tafsir ini
diangkat daripada kefahaman ayat yang ekstensif yang dikemukakan oleh mufassir daripada mazhab sunni, muktazili, dan zahiri seperti at-Tabari, az-Zamakhshari, ar-Razi, Ibn Kathir, Abu Muslim alIsfahani, Ibn Hazm, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mustafa al-Maraghi dan yang seangkatan dengan mereka.
Manual for cadre development of Partai Keadilan Sejahtera, an Islamic political party in Indonesia.
“Dan, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan, ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu
kecil.” (QS. al-Israa’ [17]: 24). Dalam buku ini, kita akan banyak menemukan hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus ditinggalkan demi berbakti terhadap orang tua. Juga terdapat penjelasan
tentang ciri-ciri anak berbakti, keutamaan dan manfaat anak berbakti, serta kisah-kisah anak berbakti. Al-Qur’an dan as-Sunnah sudah sangat jelas memaparkan kepada kita mengenai pentingnya seorang
anak menghormati dan berbakti terhadap kedua orang tua. Dengan demikian, berbakti terhadap kedua orang tua merupakan satu hal yang harus dijalankan oleh setiap anak. Bagi siapa saja yang ingin
menghormati, menghargai, dan berbakti terhadap orang tuanya, maka penting untuk memahami atau menghayati buku ini dengan sebenar-benarnya. Selamat membaca!
Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran serta hikmah berharga darinya adalah yang bersumber dari al-Qur`an dan hadis. Keduanya merupakan sumber utama bagi kaum Muslimin dalam
menetapkan hukum dan mempelajari sejarah kehidupan umat terdahulu beserta para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'alauntuk menyampaikan risalah-Nya di muka bumi. Buku Kisah Para Nabi ini
merupakan karya fenomenal ulama terkemuka sekaligus ahli tafsir dan sejarah, Ibnu Katsir. Kisah-kisahnya bersandar pada ayat al-Qur`an dan hadis sahih sehingga isinya terbebas dari berbagai kisah
israiliyat sejak awal paragraf hingga akhir. Di dalamnya juga tersaji berbagai peristiwa dan hal menarik, seperti: hikmah di balik penciptaan Nabi Adam Alaihissalam; pertemuan Nabi Muhammad Salallahu
'alaihi wasalam dengan Nabi Adam di surga; doa Nabi Nuh Alaihissalam sebagai rasul pertama yang diutus ke bumi; dakwah Nabi Ibrahim Alaihissalam ke tengah kaum penyembah berhala; kisah
penyembelihan Nabi Ismail Alaihissalam dan awal pembangunan Baitullah; perjuangan dakwah Nabi Musa Alaihissalammembebaskan Bani Israil dari cengkeraman Firaun; dialog Nabi Musa Alaihissalam
dengan Firaun dan para penyihir kerajaan; asal-usul dan bukti kenabian Khidhir; kisah beberapa nabi Bani Israil; serta kisah turunnya Nabi Isa Alaihissalam ke bumi pada akhir zaman, Selain hadir lebih
sistematis dan kaya informasi, dengan tetap menjaga orisinalitas dan keautentikan kitab aslinya, buku ini juga begitu istimewa karena telah melalui proses tahqiq dan takhrij yang dilakukan oleh Prof. Dr.
Abdul Hayyi al-Farmawi, guru besar Tafsir dan Ulumul Qur`an dari Universitas al-Azhar, Kairo. Melalui buku ini, setiap mukmin akan tenggelam dalam oase keimanan serta ketakwaan yang indah dan
paripurna dari para nabi dan rasul. Jadi, tidaklah berlebihan jika buku ini “wajib ada” dalam perpustakaan pribadi kita. Buku persembahan penerbit Qitsihress
Sirah Rasulullah Salallahu 'alaihi wasalam memang tak pernah kering untuk digali dan tak pernah habis untuk ditulis. Para ulama dan sejarawan sudah banyak yang menjelaskan dan meriwayatkan segenap
aspek kehidupan beliau, serta setiap peristiwa dan kejadian yang beliau alami. Namun, belum ada di antara karya-karya tersebut yang menjabarkan rekaman kehidupan beliau secara utuh dan lengkap. Buku
Ar-Rahiq Al-Makhtum ini—tak diragukan lagi—adalah sebuah karya masterpiece yang menyajikan perjalanan hidup Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam sejak dilahirkan hingga wafat, dan melukiskan
perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam secara terinci. Penulisnya —Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri— menyandarkan kajiannya pada riwayat-riwayat otentik dari pelbagai sumber resmi
dan sahih. Kekuatan buku ini selain terletak pada kelengkapan dan kesahihan rujukan yang digunakan penulisnya, juga pada gaya tuturnya yang mengalir, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh
pelbagai lapisan pembaca, serta pemaparan secara kronologis setiap peristiwa dalam kehidupan Rasulullah. Karya ini akan membawa kita menjelajahi dan menelusuri setiap jejak Rasulullah Muhammad
Salallahu 'alaihi wasalam. Kita pun seakan dapat melihat secara nyata kehidupan beliau. Sehingga, kita tak hanya dapat memahami perjuangan dan ajaran beliau dengan lebih jelas, namun juga dapat
memetik pelajaran dan suri tauladan dari segenap aspek kehidupan beliau. Buku persembahan penerbit QisthiPress
"Setiap kali kugoreskan penaku untuk menulis buku ini, aku merasakan keteguhan dan kekhidmatan sebagaimana yang aku rasakan saat bersujud dalam shalat malam di sepuluh hari terakhir bulan
Ramadhan di Masjidil Haram, Mekah." Pengakuan penulis di atas menunjukkan betapa karya ini ditulis dengan khidmat, khusyuk, dan penuh penghayatan. Karenanya, tak mengherankan bila buku yang
diterbitkan kali pertama pada April 1973 ini meledak di pasar dan habis dalam hitungan hari. Sampai tahun 2006, edisi bahasa Arab buku ini sudah sampai pada cetakan ke-32. Banyak komentar menyebut
buku ini sebagai risalah sejarah terlengkap tentang nabi-nabi Allah, Karena, buku ini tidak hanya memuat kisah kehidupan 25 nabi yang selama ini telah kita kenal, tetapi juga riwayat hidup nabi-nabi lain
yang jarang terdengar, seperti nabi-nabi dari Bani Israil dan nabi-nabi dari kaum Yasin. Dengan gaya tutur sastrawi penulisnya, nilai keilmiahan buku ini semakin mudah dicerna dan dipahami. Bahkan, unsur
tersebut bersatu pada menjadikannya sebagai sebuah karya referensial yang sejuk dibaca hingga berkali-kali.
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Buku berdaya ubah ini mengajak kita untuk tumbuh bertransformasi menuju kedewasaan mental dan spiritual dengan proses tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam bahasa Arab tak hanya bermakna
menyucikan tapi juga menumbuhkan jiwa. Berlandaskan Al-Quran, hadis, ajaran para salaf saleh dan ketajaman matahati seorang guru ruhani, al-Yamani menuntun kita bagaimana merawat jiwa dari
berbagai penyakit yang mencelakakan, lalu memaparkan langkah-langkah yang menyelamatkan dan menumbuhkan kualitas jiwa. " Inilah buku yang pada zaman modern disebut dasar-dasar pendidikan
karakter dan psikologi kepribadian. Tak sebatas menerangkan keharusan dan keutamaan memiliki atau menghindari suatu sifat, pembaca dipandu untuk fokus mewujudkan karakter positif atau
menghilangkan karakter negatif, tahap demi tahap, sebagai satu rangkaian perjalanan panjang menuju Allah, muara damba semua hamba. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Di antara sekian banyak buku sejarah Islam, buku karya Thomas W. Arnold, seorang Profesor Studi Arabia di University of London, ialah salah satu yang terpenting. Buku ini berhasil menyuguhkan kajian
yang sangat menarik seputar penyebaran Islam, sejak awal agama Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad Saw. di Makkah dan Madinah hingga menyebar ke berbagai negara di dunia. Buku ini terdiri atas
13 bahasan utama. Di bahasan awal, penulis berhasil menayangkan ulasan yang mengagumkan seputar kehidupan Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang dai. Kemudian, dilanjutkan dengan ulasan lain
yang tak kalah mengagumkan dan apik, seperti penyebaran Islam di negara-negara di Asia Barat, Afrika, Eropa, Asia Tengah, India, Tiongkok, Kepulauan Melayu, dan sebagainya. Dengan bahasa yang
amat gamblang dan didukung oleh data-data yang kredibel, buku ini tentu amat layak menambah koleksi bacaan Anda. Terlebih, jika Anda concern terhadap buku-buku sejarah Islam. Inilah babon yang
sangat langka sehingga wajib untuk Anda baca segera. Tabik.
History and criticism of traditional Malay literature.
Buku yang mengupas tentang kisah para nabi memang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak sedikit dari buku-buku tersebut yang memasukkan unsure-unsur cerita yang bersumber dari mitos, riwayat
israiliyat, dan hadist-hadist lemah dan palsu (maudhu). Sehingga fakta-fakta dari kisah-kisah tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Buku ”Kisah Para nabi” yang ada di hadapan Anda adalah hasil karya
seorang ulama besar, Ibnu Katsir Rahimahullah, ulama yang dikenal memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjaga kemurnian riwayat dan sumber-sumber rujukan yang shahih dalam menuliskan karyanya.
Berbeda dengan buku-buku sejarah para nabi lainnya. Ibnu katsir dengan sangat gamblang mengupas dan menjelaskan kelemahan-kelemahan riwayat yang menceritakan kisah para nabi, bahkan
mengupas tentang distorsi sejarah yang telah dilakukan oleh ahli kitab, kemudian memberikan rujukan yang shahih mengenai kisah sesungguhnya. Semua kisah yang ada dalam buku ini ditulis dengan tinta
yang cermat, telaah yang mendalam, dan kehati-hatian dalam mengambil sumber rujukan. Karena itu, anda akan menemukan dalam buku ini penjelasan dari Ibnu Katsir mengenai kelemahan suatu riwayat
yang menceritakan tentang para nabi, dan menjelaskan mana riwayat yang sesungguhnya shahih dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai pegangan.
fungsi Quran Suci terhadap Kitab-kitab sebelumnya ialah: (1) Quran Suci sebagai Mushaddiq atau yang membetulkan (5:48) yakni: (a) Yang menyuguhkan kebenarannya, maksudnya Kitab-kitab Suci
terdahulu yang ada seharusnya masih ada kebenaran di dalamnya, tidak semuanya salah. Karena fungsi ini pihak Kristen mengkritik Quran sebagai jiplakan Bibel. (b) Membetulkan dalam arti mengoreksi,
maksudnya mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Kitab-kitab Suci terdahulu yang sekarang ada. Berkenaan dengan kedua fungsi ini Nabi Suci bersabda: “Janganlah kamu benarkan Ahli
kitab dan jangan pula kamu salahkan mereka” (HR Bukhari). Maksudnya, jangan kamu salahkan seluruh isi Kitab Suci kaum Ahli kitab, karena mengandung banyak kesalahan; dan jangan pula kamu
salahkan seluruh isi Kitab Suci mereka, karena masih banyak kebenaran di dalamnya. (c) Menggenapi ramalanan, jadi dalam Kitab-kitab Suci terdahulu banyak mengandung ramalan atau ramalan tentang
kedatangan Nabi Suci Muhammad saw. dan Quran Suci serta umatnya. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak kurang dari 300 ayat ramalan kedatangan beliau, sebagaimana diisyaratkan dalam
ayat 7:157, 3:81, dan lain sebagainya. (d) Menyempurnakan syariat, jadi dalam Kitab-kitab Suci terdahulu mengandung syariat tetapi belum sempurna, penyempurnanya adalah Quran Suci (5:3). (2) Quran
Suci sebagai Muhaimin atau yang menjaga (5:48), yakni yang menjaga dan melestarikan ajaran Kitab-kitab Suci terdahulu yang mengandung nilai kebenaran abadi dan permanen. Quran Suci menjadi
penjaga Kitab-kitab Suci terdahulu, karena Kitab-kitab Suci terdahulu misalnya Taurat, penjagaannya ada di tangan para ulama dan pendeta (5:44) yang mereka ternyata tak bisa dipercaya, sebab mereka
melakukan tahrîf (mengubah) firman Allah (2:75) atau mengubah dari tempatnya (5:13), padahal mereka ’dipertuhan’ oleh umatnya (9:31). Quran Suci dapat menjaga Kitab-kitab Suci terdahulu karena Kitab
Suci itu sendiri mendapat penjagaan Ilahi (15:9; 41:41-42; 56:77-80; 85:21-22). (3) Quran Suci sebagai Mubayyin atau yang menjelaskan yang samar-samar (16:63-64). Dalam Kitab-kitab Suci terdahulu
masih banyak ajaran yang samar-samar, misalnya tentang mukjizat, adanya Allah, sifat-sifat Allah, wahyu Allah, kehidupan akhirat, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi jelas berkat Quran Suci, termasuk
tentang kelahiran dan kehadiran Isa Almasih. Semuanya dijelaskan sampai tuntas. (4) Quran sebagai Hakim dan Wasit (4:105; 2:143). Agama diwahyukan ke dunia untuk mempersatukan umat manusia dan
menciptakan perdamaian, tetapi realitasnya justru menimbulkan perselisihan dan perpecahan umat yang meresahkan kehidupan, karena masing-masing umat menganggap dirinya sendiri yang paling benar,
seperti diperagakan oleh umat Yahudi dan Kristen (2:113). Quran diwahyukan sebagai Hakim yang mengadili perselisihan di antara berbagai agama. (5) Quran Suci sebagai Al-Furqân atau Pembeda (3:1-3),
yakni yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan antara yang benar dengan yang salah, yang dalam Kitab-kitab Suci terdahulu bercampur baur antara keduanya, misalnya tentang kelahiran
Isa Almasih (Yesus Kristus). Menurut Matius, Yesus lahir sebelum Herodes wafat tahun 4 SM, sedang menurut Lukas, Yesus lahir terkait dengan sensus penduduk untuk penarikan pajak yang
pelaksanaannya di Syria pada zaman Kirenius lama setelah tarikh Masehi. Jika hubungan Quran Suci dengan Kitab-kitab Suci terdahulu itu diabaikan, dapat dipastikan bahwa pemahaman umat Islam
terhadap ayat-ayat Nashraniyat (Kristianitas) lebih banyak salahnya daripada benarnya, sebab kisah-kisah dalam Quran Suci hanya dipandang sebagai kisah teologis semata, tanpa kisah historis dan
ramalan, yang sejatinya ketiga-tiganya tercakup di dalamnya, maka Quran Suci menyatakan dirinya sebagai Hudan linnâs, Petunjuk bagi umat manusia. Akhirnya, suatu hal yang harus dipahami adalah
bahwa Isa Almasih (Yesus Kristus) yang dalam menyampaikan ajarannya banyak menggunakan kalam ibarat dan perumpamaan itu dalam Quran Suci kisahnya juga dinyatakan dengan ayat-ayat
mutasyâbihât, yakni ayat yang dapat ditafsirkan bermacam-macam.
Peradaban Prasejarah Nusantara Berdasarkan Kisah Para Nabi Penulis : Ki Jambalawuh Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-6449-85-1 Terbit : Agustus 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini
menyandarkan analisis pada kisah para nabi yang terdapat dalam kitab suci Al Qur'an. Setiap nabi adalah pelaku sejarah dan masing-masing memiliki periode sejarahnya sendiri, sedangkan bagi umat
muslim Al Qur'an adalah referensi terpercaya yang akurasinya melebihi segala hasil penelitian ilmiah para ahli manapun. Bagaimana penulis mengaitkan hubungan antara kisah para nabi dengan sejarah
Nusantara menjadi daya tarik utama buku ini. Para nabi yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah bisa mempunyai hubungan dengan Nusantara yang terletak di Asia Tenggara tentu agak
mengherankan. Belum lagi ketika berdasarkan analisis penulis bahwa kisah para nabi ternyata berhubungan dengan hal-hal lain yang krusial dalam sejarah dunia yang sebelumnya tidak pernah
terbayangkan. Buku ini memang berbeda, terasa aneh dan meragukan di awal, namun dengan mengikuti alur logika yang mengalir sepanjang tulisan pada akhirnya kita akan terbawa pada kesimpulan yang
mengejutkan. Dituliskan dengan bahasa sederhana dan dituturkan secara runtut dan rinci, bukti-bukti yang ada akan mengajak pembaca melihat sejarah secara berbeda dari sisi yang berbeda.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Lihat saja isi buku ini dan bandingkan dengan buku-buku lainnya yang sejenis, begitu lengkap dan padat. Semua materi-materi yang memang harus kamu kuasai, dirangkum secara cermat dan terpadu di
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dalam buku ini. Dengan adanya buku ini, maka dipastikan kamu sudah tidak membutuhkan buku-buku lainnya yang lebih tebal dan isinya tidak fokus langsung ke inti pelajaran. Inilah buku yang sangat
dibutuhkan siapa pun, sebagai teman belajar diwaktu yang terbatas dengan konsep Sistem Kebut Semalam Buku yang diterbitkan oleh VICOSTA PUBLISHING semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan
akan membawa siswa-siswi meraih nilai tertinggi di kelasmu. -Lembar Langit Indonesia Group-

Menjadi Manusia: Meraup Makna Dibalik Setiap Cerita Penulis : Pilar Teduh Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-130-2 Terbit : Januari 2021 Sinopsis : Buku yang ada di tangan
pembaca ini merupakan karya kedua penulis yang bergenre motivasi Islami populer. Di dalamnya memuat 100 kisah-kisah hikmah dari orang-orang besar sepanjang sejarah, seperti
Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim A.S, Filosof Islam Ibnu Rusyd, Cendekiawan Muslim Al-Ghazali, Sufi besar Abu Yazid al-Busthami dan Jalaluddin Rumi, Sufi Wanita Rabiah alAdawiyah, Sufi humoris Nashrudin Hoja, Ulama masyhur Hasan al-Bashri dan Ahli Fikih Abu Hanifah. Nama-nama tersebut sudah sangat akrab terdengar di kalangan kaum muslimin dan
tidak perlu diragukan keteladanannya. Selain menggali nilai-nilai kearifan dari Dunia Timur khususnya Islam, buku ini juga membuka ruang bagi kebijaksanaan peradaban Barat, misalnya
Filosof Socrates, tokoh revolusioner Che Guevara, orang terkaya di dunia Bill Gates, musisi jenius Freddie Mercuri, dan pesepakbola hebat Christiano Ronaldo. Tentu saja daftar nama-nama
orang hebat tanah air semisal wakil presiden Republik Indonesia pertama Muhammad Hatta, dan Presiden RI ke-4 Gusdur ikut ambil bagian menghiasi cerita dalam buku ini. Dalam setiap
bagian cerita terdapat refleksi makna ayat suci Al-Qur’an, hadits, dan kata-kata mutiara yang dikontekstualkan dengan kehidupan sekarang. Sehingga relevansinya menyentuh realitas dunia
nyata. Cara membaca buku ini dibuat praktis. Artinya pembaca boleh mulai membaca secara random (acak) dan memilih sesuka hati di bagian menu daftar isinya. Tidak mesti dari awal
secara berurutan seperti membaca alur novel. Buku ini boleh dibaca oleh siapa saja yang ingin belajar “menjadi manusia” seutuhnya, atau dalam kata lain berusaha untuk berkarakter dan
berakhlak baik. Endorsement “Hikmah adalah barang yang hilang milik orang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah,” sabda Nabi Muhammad. Buku ini berhasil
menghimpun hikmah dari mana saja yang ditemui penulisnya. Dari para nabi, wali, hingga tokoh-tokoh besar dunia dan negeri ini. Tak mesti seorang Muslim, tapi betul-betul dari mana saja”.
-Husein Ja’far Al Hadar, Konten Kreator Keislaman di Channel Youtube “Jeda Nulis”- "Buku yang ringan dibaca tapi mampu membuat kita merenung dalam, mengenai kehidupan". -Dina Y.
Sulaeman, Dosen, Penulis, Analis politik Timteng- “Pengetahuan kita yang sejati adalah pengalaman atas apa yang kita alami. Namun perjalanan kehidupan kita tak sepanjang perjalanan
waktu. Kita tak punya waktu untuk mengalami seluruh pengalaman-pengalaman yang terjadi pada orang lain. Tapi kita beruntung karena betapa banyak orang yang menuliskan kisah-kisah
pengalaman orang lain. Buku yang ada ditangan anda saat ini adalah salah satunya. Selamat Membaca!” -Muhammad Nur Jabir Direktur Rumi Institute- "Buku ini konsepnya bagus, buku
yang memberikan cerita dan nilai. Mudah sekali buat orangtuanya atau guru mendapatkan ide dalam menyampaikan pesan ataupun nasehat dalam bentuk cerita, miliki buku ini, karena
mendidik karakter akan semakin mudah". -Timothy Wibowo pendidikankarakter.com- “Saya ucapkan selamat kepada penulisnya. Membaca buku ini tidak sampai mengernyitkan dahi, namun
menyejukkan hati dan memberi inspirasi”. -Habib Muammar Fauzi Al-Muhdar, Pengasuh Yayasan TPQ Darul Qur'an Indonesia- “Buku ini sangat mudah dicerna isinya, namun sarinya
mampu 'menampar' dan menyadarkan siapa pun yang membacanya sembari dituntun tuk kembali memaknai sisi-sisi kehidupannya sebagai manusia. Hingga akhirnya buku ini pun
mengingatkan kita pada pesan Bapak Filsafat, Socrates. "Hidup yang tak direnungkan adalah hidup yang tak layak dijalani." K. H Zaenudin, Lc., MA (Dosen, Penerjemah karya klasik filsafat
Islam, Penikmat karya yang sarat makna) “Berpikir utuh tentang manusia merupakan salah satu aspek menuju iman selain berpikir utuh tentang alam semesta dan kehidupan. buku ini
menyajikan kolase kesantunan jiwa manusia sebagai makhluk beradab yang Allah ciptakan.” -Citahujan (Penulis di Rumah Antologi Indonesia) Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action) ternyata telah ada sejak zaman Nabi. Buku ini telah menginspirasi saya selaku praktisi di dunia distribusi. Konsep Manajemen dalam buku ini
menjelaskan bagaimana membuat perencanaan, pengaplikasiannya, controlling, problem solving, serta membuat forecast ke depan dengan melakukan perbaikan yang mengedepankan
proses yang excellent. Saya menyarankan praktisi di bidang operasional memiliki buku ini. — Zulhendra, Branch Head Bogor PT Sinar Niaga Sejahtera, Member of Tudung Group Buku
Manajemen Syariah dalam Praktik Sembilan Nabi dan Rasul, sangat menginspirasi saya selaku praktisi perbankan syariah. Konsep manajemen ini yang dibutuhkan praktisi untuk dapat terus
digali dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini saya mengenal konsep manajemen dari Barat. Apa yang sudah saya pelajari ternyata sudah ada sejak zaman Nabi.
Subhanallah! Saya berharap teman-teman yang bergerak dalam lembaga keuangan syariah dapat memiliki buku ini. — Roni Irawan, Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Ungaran, Jawa
Tengah Manajemen berbasis syariah ternyata sudah ada dari zaman Nabi Adam as. Buku ini mengulas dan menjelaskan dengan lengkap praktik-praktik manajemen di zaman para Nabi dan
Rasul. Bagi kami sendiri sebagai abdi negara, memberi pemahaman dan banyak pengetahuan manajemen syariah yang dapat diterapkan dalam bekerja. — Halim Sani, PNS di lingkungan
Sekretariat jenderal DPD RI di Jakarta)
Inilah Buku yang dinanti-nantikan para ibu. Kisah dahsyat tentang 4 Bidadari Dunia dan Surga. Bagaimana perjuangan Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah sebagai bidadari dunia? Hingga
keteladanan mereka mengangkat ke surga. Sebuah buku yang mencerahkan dan patut diapresiasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Rasulullah Saw. —Pipiet
Senja, Seniman dan Motivator Indonesia Membaca halaman-halaman awalnya sudah membuat makin penasaran. Banyak ilmu baru yang tersaji di baliknya. —vbi_djenggotten, Penulis Best
Seller Komik 99 Pesan Nabi Buku ini menjawab Studi Gender dalam perspektif Islam. Kajiannya jelas, bukan hanya sekadar "rekreasi masa lalu" tapi memberi warna dalam sejarah
kemanusiaan yang hakiki dan seimbang. Tokoh-tokoh wanita yang dipilih penulis, mewakili status sosial dan akan banyak memberi inspirasi bagi kaum hawa. —Dr. Ajid Thohir, MA Sejarawan Muslim UIN SGD Bandung Sebuah bacaan inspiratif yang mengajak para muslimah untuk menjadi The Next Bidadari di dunia dan di alam keabadian. Wajib dibaca! —Lilim Halimah,
BHSc, MHSPY - Dosen Fakultas Psikologi Unisba
BEBAS TES SURGA ATAU NERAKA? PENULIS: Abay Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7953-74-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: BEBAS TES SURGA ATAU NERAKA?
Buku ini berisi tentang faktor-faktor penyebab bebas tes masuk surga dan neraka. Diawali dengan penjelasan mengenai proses perjalanan hidup manusia mulai dari alam Ruh hingga menuju
alam akhirat, sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi? Selain berisi tentang perjalanan hidup manusia serta faktor penyebab bebas tes masuk surga dan neraka,
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buku ini juga merangkum kisah-kisah menarik mengenai orang-orang yang mampu meraih keberhasilan menuju surga, seperti kisah Uwais Al-Qarni, laki-laki yang tidak dikenal di bumi, tetapi
terkenal di langit, hingga Amar bin Jam’uh, seorang kakek tua pincang yang ikut berperang demi menegakkan agama Allah. Selain itu ada juga beberapa kisah mengenai orang-orang yang
terjerumus ke dalam nerakanya Allah, seperti Fir’aun, sang penguasa zolim, hingga binasanya Abrahah dan pasukan bergajah. Hal ini dapat menambah wawasan dan juga mengajarkan
kepada kita dalam meraih kenikmatan surga dan agar terhindar dari kesengsaran neraka. Apa saja penjelasan lengkap mengenai buku ini? Ayo miliki dan selamat membaca!
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Memuat 365 kisah yang utamanya disarikan dari Al-Quran dan Hadits Sahih. Penyajian pengetahuan spiritual yang lengkap daan runut. Senin: Kisah Al-Quran /Hadits, Selasa: Akidah /
Keimanan, Rabu: Fiqih / Ibadah, Kamis: Akhlak Mulia, Ju’mat: Kisah Para Sahabat, Sabtu: Kisah Menakjubkan, dan Minggu: Kisah Teladan Lain. Materi sarat muatan edukatif yang disajikan
secara menyenangkan dengan ilustrasi yang menarik. Semua kisah dilengkapi hikmah sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan membentuk karakter buah hati kita. CERDAS
INTERAKTIF
Adakah yang lebih penting dari memiliki sebuah keluarga? Mungkin keluarga tidak pernah sepenuhnya sempurna. Namun, keluarga yang membuat kita mempunyai kisah-kisah istimewa.
Sebenarnya K4 (Kisah Kasih Keluarga Kita) hanya ingin menelusuri jejak-jejak cinta Tuhan yang dititipkan dalam ikatan keluarga. Ternyata, justru cerita indah yang menakjubkan yang hadir
sebagai bagian dari potret kehidupan ini. Bersama keluarga, terkadang tikaman emosi mampu menghujam sehingga membuat kita tersadar, “Rupanya kita sering lupa bersyukur memiliki
keluarga”. Walaupun ungkapan rasa ini hanyalah model cinta hitam putih yang disematkan dalam hati. Dari manakah semua kisah ini bermulai? (Tim NuBar Area Jabar #26)
Barangkali tak ada ulasan yang lebih baik tentang kebiasaan sikap masa bodoh kaum Muslimin terhadap agama Islam daripada kenyataan bahwa golongan non-Muslim lebih besar
sumbangannya akan karangan-karangan tentang keislaman yang ditulis dalam bahasa Inggris daripada kaum Muslimin sendiri. Memang benar banyak karangan mereka yang memberi
gambaran yang salah tentang Islam, namun demikian, orang Islam lebih pantas mendapat celaan daripada orang non Islam, karena dalam hal ini menjadi kewajiban orang Islam untuk
menyajikan bahan-bahan yang benar kepada dunia yang haus akan ilmu pengetahuan. Akan tetapi apa pun kata orang tentang kedangkalan sebagian karangan itu, dan maksud jahat dari
sebagian yang lain, namun tak dapat disangkal lagi bahwa Eropa memberi gambaran yang amat berharga terhadap penyelidikan ilmiah tentang keislaman dan sejarah umat Islam. Memang
benar bahwa kaum Muslimin juga menaruh perhatian akan penerbitan buku-buku agama dalam bahasa Inggris, akan tetapi usaha itu hingga kini masih amat lemah karena lebih ditujukan
kepada masalah pemasaran dari pada mengusahakan itu dengan sungguh-sungguh, yang pekerjaan ini sangat memerlukan kerja keras dan ketajaman otak. Ada buku bernama The Religion
of Islam buah karya tulis pendeta F.A. Klien, yang diterbitkan tahun 1906. pada tahun 1928, kami mendapat buku itu atas kebaikan seorang sahabat. Beliau membaca itu penuh rasa pilu,
katanya, karena di dalamnya berisi gambaran yang salah tentang Islam, dan beliau menyarankan agar kami menulis buku yang lengkap, yang berisi gambaran yang benar tentang Islam dan
membahas ajaran-ajarannya sampai bagian yang kecil-kecil. Duapuluh tahun lebih sebelum itu, kira-kira pada waktu buku itu diterbitkan di London, tepatnya pada 13 Februari 1907, kami
disuruh oleh Pendiri Gerakan Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dari Qadian, supaya menulis satu buku dalam bahasa Inggris, yang berisi segala sesuatu yang perlu diketahui oleh
orang Islam maupun non-Islam, dan memberi gambaran yang benar tentang agama Islam yang sering digambarkan dengan gambaran yang amat keliru. Bermacam-macam tugas yang harus
kami kerjakan sebagai Ketua Ahmadiyah Anjuman Isha’at Islam, merupakan tantangan besar bagi kami, akan tetapi karena terdorong oleh panggilan suci, maka segala macam kesulitan
dapat diatasi; dan setelah kami membaca seluruh karangan F.A Klein, kami segera mulai bekerja, dan kini tulisan kami diterbitkan dengan nama yang sama. Sekiranya kami hanya bekerja
untuk ini saja, niscaya pekerjaan ini tak akan memakan waktu lebih lama dari tiga tahun. Akan tetapi tujuh tahun telah lewat, dan kami belum juga yakin bahwa buku ini memberi gambaran
yang lengkap seperti yang kami idam-idamkan. Dipandang dari satu segi, kami merasa bahwa kami dapat menyumbangkan karya literatur tentang keislaman, dan menjadi Ketua suatu
perkumpulan yang bertujuan menyiarkan Islam, yang dua pekerjaan ini sangat erat hubungannya satu sama lain; akan tetapi dari segi lain, ini merupakan kemalangan, karena masing-masing
memerlukan penggarapan yang sempurna dengan mengorbankan pekerjaan yang lain. Acapkali kami sering harus mengerjakan pekerjaan menulis di tengah-tengah kesibukan sebagai ketua
suatu jamaah yang baru saja didirikan, namun selalu ada saja pekerjaan lain yang amat mendesak, yang harus segera kami selesaikan ketika itu juga. Bagi kami tak mungkin melulu bekerja
sebagai penulis saja, oleh sebab itu kami akui terus terang bahwa kepincangan inilah barangkali yang menyebabkan tulisan ini berlarut-larut. Ada peristiwa lain yang barangkali mengurangi
nilai buku ini. Pada bulan Maret 1935 kami jatuh sakit agak keras, dan para dokter menyuruh kami supaya beristirahat penuh untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan setelah sembuh pun
kami dinasihati supaya jangan bekerja terlalu keras – suatu nasehat yang terus terang tak dapat kami jalankan – karena penerbitan buku ini tak dapat ditangguhkan lebih lama lagi. Oleh
karena itu, pekerjaan ini harus kami percepat; oleh sebab itu ada dua bab yang sedianya kami masukkan, terpaksa kami batalkan. Selain itu, bab-bab yang paling akhir, tak kami bahas
secara mendalam seperti yang kami inginkan. Kami hanya berharap semoga kekurangan ini dan lain-lainnya dapat kami sisipkan jika kami diberi kesempatan untuk menerbitkan cetakan
kedua. Sebagaimana kami terangkan dalam Mukadimah buku ini. Islam adalah agama yang bukan saja membahas cara-cara ibadah dan membahas sarana-sarana untuk dapat berhubungan
dengan Allah, melainkan membahas pula masalah dunia di sekeliling kita yang amat banyak macam ragamnya, dan membahas segala soal yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan
politik. Dalam karangan yang tujuannya untuk memberi gambaran yang benar tentang Islam, bukan saja perlu dibahas segala undang-undang dan aturan agama ini, melainkan perlu
diterangkan asas-asasnya, bahkan perlu pula diterangkan sumber-sumber pengambilan segala ajaran dan undang-undang pokok agama ini. Oleh karena itu, kami membagi buku ini menjadi
tiga jilid. Jilid pertama membahas sumber-sumber yang menjadi pokok pangkal ajaran-ajaran Islam, dan yang dapat dijadikan pedoman bagi kaum Muslimin sedunia untuk memenuhi segala
kebutuhan yang diperlukan sekarang dan kelak. Jilid kedua membahas Rukun Islam dan Rukun Iman. Jilid ketiga membahas undang-undang dan aturan-aturan Islam, yang bukan saja
mengatur hubungan keluarga, masyarakat dan internasional bagi orang Islam, melainkan mengatur pula hubungan dengan Allah, yang ini menjadi daya pendorong untuk mengembangkan
kemampuan-kemampuannya. Selain itu, kami tambahkan pula satu Mukadimah yang membahas segala persoalan yang bertalian dengan agama, khususnya agama Islam. Karangan
semacam ini tak akan tinggi nilainya jika tak dilengkapi dengan referensi (penunjukkan) kepada dalil asli yang menjadi sumbernya, dan ini membuat karangan ini bertambah besar, karena di
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dalamnya tercantum lebih dari 2500 referensi dan kutipan. Qur’an Suci, sebagai sumber asli yang menjadi pangkal segala asas dan hukum Islam, menduduki tempat teratas dalam daftar
referensi. Kemudian menyusul Bukhari, kitab Hadits yang paling sahih. Dua sumber yang kuat inilah yang dipakai sebagai dasar karangan ini; akan tetapi di samping itu, jika dianggap perlu,
kami mengambil pula banyak dalil dari sumber yang lain, dan untuk ini kami cantumkan pula referensinya. Kami menyadari bahwa buku ini banyak sekali kekurangannya, akan tetapi kami
mohon kesabaran para pembaca dan kami sangat berterima kasih jika para pembaca suka menunjukkan kekurangan dan kesalahan apa saja, dan kami akan usahakan sebaik-baiknya untuk
memperbaiki itu dalam cetakan berikutnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami’ul-‘alim. Akhirnya kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada yang terhormat Sir William
Chaudri Syahabuddin, Ketua Dewan Pembuat Undang-undang di Punjab, seorang sahabat yang kami sebut-sebut di muka, yang selain menyarankan kepada kami tentang perlunya buku
semacam ini, namun juga beliau membantu kami dengan saran-saran yang berharga. Kami berterima kasih pula kepada Dr. K.D. Saggu M.A. D.C.L, M.R.A.S., seorang yuris yang membuat
daftar umum, daftar kata-kata dan ungkapan bahasa Arab. Lahore Ahmadiyya Buildings 21 Nopember 1935 MUHAMMAD ‘ALI Ketua Ahmadiyya Anjuman Isha’ati Islam Lahore

Kisah Para NabiSejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi sejak Nabi Adam Alaihissalam hingga Nabi Isa AlaihissalamQisthi Press
"Jika cara Anda tepat dalam membuat keputusan, maka Anda akan terbebas dari berbagai persoalan dalam hidup." Anda bingung mengambil keputusan; tidak tahu mana yang
harus dipilih. Jangan berputus asa, tapi juga jangan tergesa-gesa. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Temukan dulu cara yang tepat untuk mengambil keputusan. baru
kemudian Anda memilih. Buku ini akan memberi Anda cara-cara yang tepat untuk mengambil keputusan. Cara-cara yang ada, bisa Anda pilih sesuai dengan masalah yang
sedang Anda hadapi. Penjelasan cara-cara pengambilan keputusan disertai dengan contoh-contoh. Sehingga Anda bisa lebih cepat memahami metode-metode pengambilan
keputusan. [Mizan, Hikmah, Inspirasi, Motivasi, Indonesia]
Buku ini membahas ilmu komunikasi dalam perspektif filsafatnya, etikanya, dan perspektif Islam. Ilmu komunikasi memiliki peran besar dalam membangun pola berpikir di
masyarakat karena itu para pencinta dan pengguna ilmu harus mengolaborasi antara aspek keilmuan dan kearifan lokal serta agama. Diharapkan penggunaan ilmu ini, seperti
dalam praktik komunikasi politik, public relations atau komunikasi pemasaran, tetap dalam koridor titik harmoni bangsa, yakni Pancasila. Pancasila sendiri merupakan
perwujudan nilai-nilai agama. Agama menjadi bahasan yang harus selalu menyertai pengembangan dan penggunaan ilmu karena sumber segala ilmu adalah Allah. Rasionalitas
manusia dalam pengembangan ilmu harus ditempatkan sesuai dengan rasionalitas Allah sebagai Pencipta. Buku ini penting sebagai sarana introspeksi perilaku-perilaku
komunikasi era digital agar juga tidak meninggalkan adab atau etika komunikasi yang diajarkan agama dan kearifan bangsa ini agar tidak muncul bencana komunikasi. Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia
Para Nabi dan Rasul merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Mereka dipilih untuk menyampaikan wahyu dari Allah dan memberika npetunjuk menuju jalan yang benar. Kisah
hidup para nabi dapat dijadikan teladan hidup bagi kita dan anak-anak kita. Buku ini merangkum dengan baik cerita perjalanan para nabi dan rasul dalam mengemban tugas
mulia, yakni menyampaikan wahyu dari Allah. Lebih menariknya lagi buku ini dilengkapi dengan ilustrasi yang sangat disukai anak-anak. Dengan ilustrasi ini, anakpun akan lebih
mudah membayangkan cerita yang sedang dibaca. Kelebihan lainnya yang ada dalam buku ini yakni adanya aplikasi Android. Dengan aplikas iini, anak-anak dapat
mendengarkan sekaligus melihat beberapa cerita pilihan. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
Shalawat terhadap Nabi Muhammad saw memiliki kedudukan yang sangat dalam di hati umat manusia. Menumbuhkan banyak kebaikan di kehidupan kita. Setiap kebaikan
adalah sedekah. Sebuah aktivitas yang ego-less. Di mana letak ‘ego-less-nya? Ketika kita mengisi ruang dalam diri dengan sebuah ingatan mengulang-ulang, meminta-minta,
dan menghendaki kebaikan. Menghendaki agar Allah SWT mengirimkan sebaik-baik salam dan penghormatan kepada Nabi kita. Meminta tentang sesuatu yang lebih banyak,
besar, dan agung, dibandingkan kepentingan dan kebaikan kita sendiri. Buku persembahan penerbit TransMedia
Surah apakah yang pertama kali diturunkan? Bagaimana cara Rasulullah menerima wahyu? Surah apakah yang terpanjang? Apa perbedaan surah makiyyah dan madaniyyah?
Apa arti juz, manzil, dan ruku'? Masih banyak lagi pertanyaan seputar Al-Quran! Teman-Teman akan menemukan jawabannya dalam buku ini. [DAR! Mizan, Referensi, Agama,
Islam, Indonesia
Aku Nabi Isa! Refleksi Wad Sakit Jiwa. Jangan kau hinakan orang gila, kerana sekurang-kurangnya mereka jujur dengan kegilaannya, sedangkan kewarasanmu belum tentu
kejujurannya.
Hello Qur`an merupakan flash card yang bisa digunakan sebagai `teman` memahami kandungan surah-surah dalam Al-Qur`an. Isinya lengkap 114 surah dalam Al-Qur`an disertai dengan arti
nama surah, jenis surah Makiyah atau Madaniyyah, dan jumlah ayat per surahnya.
Mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bukan sekedar mengetahui seperti peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau, seperti
kajian sejarah pada umumnya. Tetapi ada tujuan lebih besar dari sekedar mengetahui rentetan sejarah belaka. Kajian sejarah Nabi Muhammad harus memberikan gambaran komprehensif
tentang bagaimana konsep kehidupan itu harus direncanakan dan bagaimana kehidupan ideal sesuai ridha Allah itu harus diraih dan diupayakan. Dengan memahami sejarah beliau, kita
dapat mengetahui makna sebenarnya dari ajaran dan prinsip Islam. Melalui buku ini, pembaca dapat menggali catatan berharga bagi perkembangan dakwah Islam selanjutnya. Buku ini
begitu istimewa karena tidak hanya menampilkan narasi kisah sejarah an sich. Lebih dari itu, di dalamnya tertuang berbagai analisa dan eksplorasi nilai-nilai keislaman yang mumpuni. Melalui
pemahaman sirah nabawiyyah (sejarah Nabi Muhammad) yang tepat, setiap muslim akan mendaptkan gambaran utuh dan paripurna tentang hakikat Islam, serta memiliki semangat juang
untuk merebut kembali kejayaan yang pernah dimiliki umat Islam. Semoga! - Pustaka Al-Kautsar Publisher Page 5/6
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Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan ikhtiar penulis dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan taman-taman pendidikan al-Qur’an yang membutuhkan sistematisasi
pembelajaran bagi para santrinya. Berdasarkan pengamatan penulis selama menjadi pengajar di Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA/TPQ) sejak tahun 2004 sampai sekarang, belum ada satu
buku pegangan para asatidz/asatidzah (guru/pengajar) dan santri yang praktis dan sistematis untuk materi yang diberikan, maka hadirnya buku ini diniatkan penulis dalam rangka mengatasi
permasalahan tersebut sekaligus mengamalkan hadits Nabi: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya.” (H.R. Bukhari). Buku ini terdiri atas 4 jilid. Setiap jilid
berisi 1 tahun pembelajaran, yang di bagi atas 2 semester. Pembahasan dalam buku ini meliputi: taharah, bacaan salat, bacaan surah pendek, hafalan doa harian, akidah, akhlak, mahfuzhat,
kisah Islami dan lain-lain. Setiap bab mulai dari buku jilid satu dan seterusnya telah disesuaikan mulai dari materi yang paling dasar hingga menuju level materi yang lebih tinggi secara
bertahap, sehingga akan mempermudah para pengajar dalam memberikan materi kepada para santri. Walau demikian karena buku ini tiap bagian pembahasannya dibuat secara ringkas,
perlu kiranya para guru/pengajar untuk mengembangkan materi yang singkat tersebut, tentu dalam hal ini para pengajar harus mempersiapkan diri dengan memperkaya referensi materi dan
metode mengajar yang inovatif sehingga pembelajaran yang diajarkan lebih menarik bagi para santri. Terakhir, semoga buku ini bermanfaat, kritik dan saran yang kontruksif dari pembaca
untuk perbaikan buku ini sangat dinantikan.
Banyak orang yang belum tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad Saw. tidak sekadar berpahala, tetapi mengandung banyak manfaat yang telah dibuktikan secara sains dan
medis. Bahkan, ada beberapa kebiasaan beliau yang bisa mengantarkan kita meraih kesuksesan. Buku ini menyajikan penjelasan seputar kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad Saw. yang
bisa menunjang masa depan Anda. Pemaparan kisah kehidupan Rasulullah Saw. yang sarat hikmah juga akan membantu Anda dalam meneladani beliau. Masa depan yang gemilang pun
akan segera Anda capai. Selamat membaca!
Buku Cerita Bergambar 25 Nabi & Rasul ini disusun berdasarkan Al-Quran dan riwayat yang diceritakan dalam kitab-kitab karangan ulama Islam terkemuka. Buku terbitan WahyuMedia ini
juga dilengkapi dengan character building, hikmah, serta doa-doa Nabi yang sangat positif untuk membantu tumbuh kembang mental anak-anak. ilustrasinya dibuat lucu dan menarik, namun
tetap menggambarkan situasi pada masa tersebut dan tidak menghilangkan esensi cerita yang penuh inspirasi.
Isinya menarik dan pantas diteladani.? ?Ridwan Abqary, penulis bestseller kisah Masa Kecil Nabi dan Rasul Tahukah Teman-Teman ? mengapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amiin oleh
kaum Quraisy? Mengapa Nabi Adam a.s. meninggalkan surga? Siapakah nabi yang menasihati ayahnya untuk kembali ke agama tauhid? Siapa, ya, bayi mungil yang dibuang ke sungai
untuk menghindari raja zalim? Teman-Teman ingin tahu lebih banyak, kan? Nah, buku ini akan mengajak Teman-Teman untuk mengenal akhlak Nabi Muhammad Saw. dan para nabi lainnya.
Tidak cuma itu, lho. Ada juga kisah orang saleh, sahabat nabi, orang durhaka, dan kaum durhaka. Lengkap, bukan? Buruan baca kisah selengkapnya. Dijamin, deh, Teman-Teman pasti
suka! Keunggulan: Penuh hikmah dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti - Dilengkapi ayat Al-Quran - Ilustrasi Menarik [Mizan, DAR Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]
Assalamu'alaikum... Teman-teman.... Sudah siap untuk baca kisah seru dua puluh lima Nabi dan Rasul? Nama-namanya pasti kalian sudah hafal. Oya, kali ini akan diceritakan lebih lengkap.
Tentu saja dengan versi baru, dong. Gambarnya juga baru dan keren banget, lho! Teman-teman bakalan tahu kehebatan Nabi Musa membelah laut untuk menyelamatkan orang-orang
Yahudi dari kejaran Fir'aun. Teman-teman juga bakalan tahu umat Nabi Shaleh yang membunuh unta pemberian Allah. Dan tentu saja, Teman-teman bakalan tahu mukjizat Nabi Muhammad
Saw. yang paling hebat. Juga cerita nabi-nabi lainnya yang tak kalah menarik. Pokoknya, cepetan deh, dapatkan bukunya! Dijamin bakal ketagihan.....[DAR! Mizan, Cerita Anak, Agama Islam,
Indonesia]
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