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Kisah Wali Wali Allah
Keberadaan diri manusia terdapat rahasia Dzati Allah, rahasia keberadaan Allah. Badan lahiriyah berupa tubuh manusia, tiada bisa bersentuhan dan bertemu langsung dengan-Nya. Dan tubuh ini akan hancur, apa bila berjumpa secara langsung dengannya, karena tiada kuasa tubuh manusia, menerima kehadirannya di dalam tubuhnya. Hati dan rasa, adalah sesuatu yang gaib, keberadaannya tiada bisa di cium, dilihat, dan di raba dan tiada bisa dikenali indra lahiriyah manusia. Adanya hanya bisa dirasa. Begitu juga dengan Allah, keberadaannya juga tiada bisa dikenali oleh indra lahiriyah manusia. Keberadaanya hanya bisa dirasa, dan hanya dengan
hati dan rasa, diri manusia bisa mengenali keberadaan-Nya.
This important and comprehensive work of 18th-century Islamic religious thought written in Arabic by a pre-eminent South Asian scholar provides an extensive and detailed picture of Muslim theology and interpretive strategies on the eve of the modern period.
Kita mengenal Nabi Khidir dari kisah pertemuannya dengan Nabi Musa, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Kahfi ayat 65-82—ayat tersebut tak menyebut “Khidir”, tapi hanya “abdun”, seorang hamba. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa banyak kebijaksanaan. Hanya kisah demikian yang dapat kita temui tentang Nabi Khidir dalam Al-Quran. Selebihnya, Al-Quran tak banyak memberi informasi. Di buku ini, informasi mengenai Nabi Khidir diperkaya. Siapa nama sebenarnya Nabi Khidir? Di mana ia lahir? Siapa orangtuanya dan siapa saja silsilahnya? Apakah ia seorang nabi atau hanya seorang wali? Penyuguhan
kisah-kisah Nabi Khidir sejak masa Nabi Muhammad hingga masa modern membuat karya ini lebih kaya lagi, sekaligus menjadikan sosok itu kian misterius: apakah ia kini masih hidup atau telah wafat sebagaimana umumnya manusia? Apakah ia sosok nyata dalam sejarah atau hanya sosok simbolis? Dengan menyelisik kitab-kitab klasik dan referensi-referensi terkini—menjadi keunggulan dibandingkan dengan karya-karya serupa—buku ini mengulik seluk-beluk sosok paling misterius sepanjang masa dalam khazanah Islam itu.Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an
Karut!
sejarah dan aliran
Pedoman Akademik SD IT Darul Fikri Kota Tanjungbalai Edisi Revisi 2021
Kisah Sufi
Sunan Bonang lahir sekitar 1465 M. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Maka dari itu, Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya, merupakan putri dari seorang adipati Tuban yakni Aryo Tejo.
Doa dan Zikir yang disusun oleh Imam Nawawi ini padat dengan bimbingan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan petunjuk ke arah pencapaian kebahagiaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Amalan yang diketengahkan di dalam buku ini sama ada yang berupa doa, zikir, munajat dan hukum-hakamnya, semuanya dipetik daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
“Buku yang memiliki 14 bab ini membahas sangkaan orang ramai terhadap perkara yang dianggap boleh menjadi penguat keimanan walhal perkara tersebut tidak memiliki sandaran dalam agama,” Dato Dr. Hj. Abdul Basit Hj. Abdul Rahman.
Untaian kisah para wali Allah
Cerita Dari Langit
When Time was Born
Nordi Archie
Kisah 12 Isteri Para Rasul
Penulis : chandra utama Hal : 206 ISBN :978-602-6967-95-4 Sinopsis : wali merupakan sebuah gelar yang amat perstisius tetapi siapa dan apakah wali itu masih banyak yang kyrang paham buku ini mencoba menjawab pertanyaan itu serta berusaha meluruskan pengertian wali banyak contoh dan kisah yang bisa kita ambil hikma nya dari para wali di harapkan buku ini mampu membuka pemahaman itu dan semoga buku ini bisa menjadi bertambahnnya ridho Allah kepada kita
dan kita bisa meniru perjalanan hidup dari beberapa wali.
Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama; Bahagian I – Tasawuf: Serangan dan Sanggahan dan Bahagian II –Kritikan Rasul Dahri: Penilaian Semula. Menerusi perbincangan dalam Bahagian I, penulis menyanggah semula pelbagai pertuduhan dan tohmahan yang dilemparkan terhadap tasawuf. Tujuannya untuk membersihkan fitnah yang dipalitkan kepada tasawuf secara kritis melalui wacana intelektual demi mempertahankan kebenaran dan kesucian tasawuf di sisi
Islam. Bahagian II pula secara khusus untuk menepis dan menjernihkan cercaan dan cemuhan yang ditusuk oleh Rasul Dahri terhadap tasawuf menerusi bukunya, Bahaya Tarikat Sufi/Tasawuf Terhadap Masyarakat (1998). Hujah yang dikemukakan menerusi buku ini bertujuan membuktikan kebenaran dan kesucian tasawuf selain hujah yang mempertahankan tasawuf daripada belenggu pelbagai fitnah yang menyebabkan pandangan serong dan kefahaman keliru masyarakat.
SIPNOSIS: Himpunan 20 Kisah Para Wali Allah ini menceritakan beberapa kisah wali Allah yang masyhur sebagai pedoman kepada kita. Kisah-kisah wali Allah ini kadangkala membuatkan kita tidak percaya akan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Mereka mampu berjalan di atas air, terbang di udara dan hilang dalam sekelip mata. Amalan mereka pula tidak dapat ditandingi oleh kebanyakan orang biasa kerana mereka amat sabar dan bersungguh-sungguh dalam
mengejar cinta Allah. Diharapkan dengan perkongsian kisah-kisah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Lentera para wali
Pesona Ahli Syurga
referensi lengkap dalam meneladani para wali Allah
Jalan Terang Menuju Anugerah Ilahi
Tasawuf adalah ajaran suci yang dapat melindungi hati dari godaan-godaan duniawi yang sementara. Secara periodik dan konsisten ia mengajarkan bagaimana meraih suasana hidup yang lebih tenteram, memperbaiki kesalahan-kesalahan batin, dan menyirnakan egoisme berlebihan. Secara praktis, tasawuf akan menempa diri menjadi lebih bertanggung jawab atas perilaku sehari-hari dan menunjukkan bagaimana berlaku santun dan kasih pada orang lain. Berpijak pada konsep Imam Al-Ghazali, buku ini akan menuntun Anda
menemukan pemahaman yang luas. Buku ini disajikan secara khusus dan istimewa. Lebih praktis karena disusun secara alfabetis, lebih kompreheensif karena memaparkan konsep-konsep tasawuf secara menyeluruh, dan lebih mudah dipahami karena disampaikan dengan gaya tutur yang populer. [Mizan, Hikmah, Agama, Indonesia]
Dua ratus tujuh puluh lima kisah para wali sejak zaman nabi Ibrahim Alaihissalam hingga 1344 Hijriyah yang terkumpul dalam buku ini dapat dikatakan sebagai ensiklopedi kisah para wali. Diawali dengan kisah karomah Sarah istri Ibrahim Alaihissalam, Ashabul Kahfi, Asiyah istri Fir'aun, Masyithah dan bayinya, karomah para shahabat Radhiyallahu Anhum, karomah para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama abad kelima terakhir hingga Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah. Penulis, Abul Fida' Abdurraqib bin Ali bin
Hasan Al-Ibi, adalah murid Syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah. Yang dalam penulisan buku ini dia hanya mengacu pada akidah Ahlussunnah wal Jama'ah dan menghindari akidah kaum Mu'tazilah yang ekstrem serta kaum sufi yang cenderun:g berlebih-lebihan. Metode yang menjadi pedomannya dalam menuturkan karomah para wali adalah dalil yang ditunjukkan Al-Qur' an dan As-Sunnah berikut dengan sanad-sanadnya serta atsar-atsar yang shahih. Insya Allah, pembaca budiman memperoleh
pelajaran dan manfaat dari buku ini sehingga dapat memperkokoh keimanan, jalan datangnya hidayah, dan terbebas dari kesyirikan bernuansa khurafat.
Setiap amalan yang kita lakukan dianggap sebagai ibadat asalkan niat kita semata-mata kerana ALLAH SWT. Bukannya tertakluk kepada tuntutan wajib sahaja, tetapi juga perkara ‘biasa-biasa’ yang turut diganjari pahala selagi tidak melanggar syariat-NYA. Biarlah dunia tempat kita berpenat, asalkan di akhirat dapat beristirahat. Tingkat Amalan Tambah Pahala menghimpunkan kebanyakan perbuatan dalam kehidupan harian kita. Pengisian yang merangkumi hal dakwah, tarbiah, ibadat, Ramadan dan Aidilfitri membolehkan kita
menilai kembali keberhasilannya demi mencapai redha ILAHI. Bermuhasabahlah selalu agar kekhilafan dapat diinsafi, amal soleh bertambah meningkatkan lagi keimanan diri.
Tingkat Amalan Tambah Pahala
Fitnah Sufi : Fatamorgana Tasawuf Fenomena Tarekat (Penerbit UM)
SUNAN BONANG (MAULANA MAKDUM IBRAHIM)
Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir
The Conclusive Argument from God

Mengakhiri usia dengan husnul khatimah bukan satu perkara yang susah seperti yang difikirkan oleh majoriti masyarakat awam, bahkan juga dalam kalangan intelektual. Apa yang susah adalah sekiranya persepsi ini dibiarkan berlarutan. Ini sehingga menggigit daya pemikiran dan hati, tanpa sebarang usaha bagi menjelaskan sejauh mana peluang dan persiapan setiap insan dalam meraih husnul khatimah. Husnul khatimah adalah jalan keemasan yang memimpin kita bagi meraih darjat kehambaan. Ini tidak dapat dinilai walaupun dengan emas. Darjat kehambaan itu
tidak lain dan tidak bukan adalah bagi mendapatkan keredhaan dan maghfirah (keampunan) Allah s.w.t. Ini memungkinkan kita menemui dan melihat zat-Nya tanpa hijab di akhirat nanti.
CERITA DARI LANGIT merungkai hikmah setiap peristiwa yang dilihat dan dilalui oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanan pada malam Israk dan Mikraj. Penceritaan secara lengkap serta berturutan berdasarkan sumber yang muktabar lagi sahih. Lalu, dianalisa antara logik iman dan akal bagi dijadikan sebagai pengajaran untuk kita meneruskan kehidupan. Ingat… Israk dan Mikraj bukan kisah pengajaran sebelum tidur, tetapi ia kisah iktibar sebelum mati! Malah bukan sekadar naratif kepada umum kerana ia adalah sirah baginda yang dibuktikan kesahihannya di
dalam al-Quran.
Kisah wali-wali AllahKisah Karomah Para Wali AllahSejak Zaman Ibrahim Alaihissalam hingga 1344 HijriyahDarul Falah
Sejak Zaman Ibrahim Alaihissalam hingga 1344 Hijriyah
Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali
Kisah kisah wali Allah yang menakjubkan
HIMPUNAN 20 KISAH PARA WALI ALLAH
Serba-serbi wanita

Pada hakikatnya, setiap perintah Allah mengandung beribu hikmah. Di antara hikmah-hikmah tersebut, ada yang dapat dipahami dengan mudah, ada pula yang mesti dikaji melalui perjuangan dan pengorbanan. Begitu pula dengan haji. Sebagai salah satu rukun Islam, dalam haji tersimpan banyak berkah dan pelajaran. Seluruh rangkaian amalannya̶mulai dari berangkat, dalam perjalanan, maupun saat pelaksanaan̶tak ubahnya orang yang meninggal dan gambaran akhirat. Ucapan labbaik (kami hadir) mengingatkan
manusia pada panggilan malaikat pada Hari Kiamat agar berkumpul di hadapan Allah untuk dihisab. Haji juga merupakan praktik kecintaan, pengabdian, dan penghambaan secara hakiki kepada Allah. Menghadirkan diri di hadapan Yang Dikasihi, memutuskan semua yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, dan kebiasaan yang disukai. Dengan kecintaan yang membara ini, rintangan dan halangan seolah tak berarti. Baitullah dan Pemiliknya terasa dekat. Saatnya menilik diri sendiri: Sudahkah kita memiliki pengertian
dan seManga, Manhua & Manhwat demikian? Sudah luruskah niat kita berhaji? Hasil apa yang kita dapatkan? Melalui kisah insan terpilih, di antaranya: • Abu Bakar ash-Shiddiq, • Umar bin al-Khattab, • Utsman bin Affan, • Ali bin Abi Thalib, • Abdullah bin Umar bin al- Khattab, • Hasan bin Ali bin Abi Thalib, • Abdullah bin az-Zubair, • Abdulqabir al-Jailani; • juga kaum perempuan seperti Rabi ah al-Adawiyah dan Sayyidah Na sah, buku ini membantu kita: • memahami hakikat haji, • meluruskan niat naik
haji, • membuat persiapan yang baik, • membuka tabir-tabir hikmah haji, serta • mengevaluasi diri. Karena tanpa itu, sungguh sia-sia perjalanan haji kita.
Buku ini menyajikan kisah hidup dan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat perlu kita ambil hikmahnya. Disajikan pula nasihat-nasihat spiritual yang bakal menenteramkan batin dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca buku ini kita akan lebih tahu bagaimana menjadi Muslim sejati yang disayang Allah. Judul : NGALAP BERKAH KAROMAH SYEKH ABDUL QADIR JAILANI: Kisah dan Nasihat Spiritual untuk Ketenteraman dan Kebahagiaan Dunia Akhirat Jumlah halaman :
252 Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN : 978-623-7910-93-0
Collection articles on Islamic teaching in Indonesia.
NGALAP BERKAH KAROMAH SYEKH ABDUL QADIR JAILANI Kisah dan Nasihat Spiritual untuk Ketenteraman dan Kebahagiaan Dunia Akhirat
Di Dalam Diri Ada Allah
Travelog Haji Edisi Terkini
Kisah wali-wali Allah
Kisah Karomah Para Wali Allah
Anugerah Allah tidak turun begitu saja, ia harus diusahakan. Usaha manusia yang istikamah pada akhirnya akan mendatangkan anugerah. Namun, ketika anugerah itu turun, manusia tidak boleh mengatakan bahwa itu karena hasil usahanya. Sebab anugerah turun semata-mata karena kehendak-Nya. Anugerah adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang mendapatkannya maka ia akan beruntung sebab anugerah Allah akan memberinya cahaya yang terang benderang. Anugerah Allah akan menyadarkan manusia dari kelalaian. Anugerah Allah akan membuka pemahaman tentang hakikat dan makna kehidupan. Anugerah Allah akan membawa manusia pada
kebenaran yang akan membawa pada ketenangan dan kebahagiaan. Semoga hadirnya buku ini akan membawa kita pada Jalan Terang Menuju Anugerah sesungguhnya.
Dalam Al-Qur'an terdapat banyak pelajaran, nasihat, dan riwayat hidup orang-orang shaleh, seperti nabi dan rasul agar mereka menjadi teladan bagi orang mukmin dalam hidupnya. Juga sebagai penghibur bagi orang-orang beriman dalam menjalani berbagai cobaan hidup. Bagi orang-orang kafir yang membuat maksiat sebagai peringatan, bahkan juga bagi orang-orang Mukmin yang melakukan kemaksiatan. karena balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Buku Kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang ada di hadapan Anda ini, mengupas tentang kisah-kisah yang istimewa yang ada dalam Al-Qur'an yang tentu sudah pasti kebenarannya. Namun, penulis bukan hanya merujuk ayat-ayat, tetapi juga riwayatriwayat penguat, seperti dari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadits yang seluruh dalilnya sudah di verifikasi (tashfiyyah) terlebih dahulu oleh penulis, Dengan demikian, buku ini diberi judul Shahih Qashash Al-Qur’an oleh penulisnya sebagai penekanan bahwa buku ini adalah buku yang shahih. Penulis juga melakukan tarjih (memilih pendapat yang kuat) tentang hal-hal yang menjadi kontroversal. Namun, pada saat bersamaan juga meinggalkan hal-hal kecil yang tidak penting untuk diperdebatkan. - Pustaka Al-Kautsar Publisher "Ya Allah, aku mohon keampunan-Mu. Ya Allah, aku mohon kerahmatan-Mu. Ya Allah, aku mohon taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, izinkanlah aku bercerita tentang pengalaman dan pengajaran yang telah aku lalui semasa menunaikan fardu haji. Ya Allah, aku bukanlah ingin berlaku riak, menyombong diri, apatah lagi untuk bersikap angkuh." "Aku mohon izin-Mu semata-mata kerana aku ingin khabarkan tentang keagungan-Mu, keesaan-Mu dan kehebatan-Mu kepada sanak-saudaraku, rakan-rakanku dan masyarakat umum. Ya Allah, berikanlah aku ilham, permudahkan dan berikanlah kekuatan untuk aku memulakan dan menyudahkan penulisan buku ini." Itulah doa
sebelum meninggalkan Masjidilharam. Doa yang dibaca bersama linangan air mata. Doa yang dilafazkan ketika mengadap Multazam. Ia adalah doa sebelum bersembahyang subuh, sebelum melakukan Tawaf Widak dan sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Masjidilharam. Di kala inilah bibir dan hati bertutur sepenuh perasaan, melahirkan keinginan ‘luar biasa’ kerana terpegun dengan kehebatan Pencipta sehingga meleburkan sekeping hati setelah 35 hari berada di Masjidilharam.
Klasifikasi Kandungan Al Quran Lux 2
Membangun Keyakinan agar Doa Tidak Terhijab dan Mudah Dikabulkan
Karamah wali-wali Allah s.w.t
Quantum Doa (new)
Travelog Haji Mengusik Hati

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam memanjatkan doa kepada Allah. Akan tetapi ada kaidah-kaidah umum yang harus dilaluinya. Sebelum menginjak lebih jauh pada teknik pelaksanaan doa, pemahaman yang mendalam terhadap doa menjadi tuntutan yang perlu dikedepankan. Layaknya suatu lompatan, buku ini memberikan tawaran baru dalam berdoa. Sebagai seperangkat metode dan falsafah berdoa yang efektif (quantum doa), buku ini tentu sangat layak menjadi panduan bagi seorang muslim yang taat. Di dalamnya
dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan doa; mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Karena itu, pembahasan buku juga berlandaskan kepada suatu epistemologi (filsafat ilmu) doa yang ada dalam Islam. Buku ini berusaha memberikan pemahaman yang mudah, cepat, tepat, dan mendalam tentang praktik-praktik yang terkait dengan doa. Sehingga doa yang kita panjatkan tidak menjadi sia-sia; doanya tak terhijab, permintaannya terkabulkan.[Mizan, Hikmah, Panduan, Doa, Agama Islam, Indonesia]
History of Islamic reform in Malaysia, ca. 20th century.
Masya Allah, Subhanallah, Allahuakbar. Sungguh, saya rasa teruja apabila dikhabarkan ketiga-tiga buku, iaitu Travelog Haji: Mengubah Sempadan Iman (THMSI), Travelog Dakwah: Meniti Hari Esok (TDMHE), dan 50 Tip Motivasi Haji (50TMH) hasil karya bersama PTS akan diterbitkan semula sebagai buku tunggal. Ia memberi makna mendalam kepada perjalanan kehidupan saya bersama pembaca. Tentu sekali saya masih terkenang bagaimana teragak-agaknya hati dan perasaan ketika menghulurkan manuskrip THMSI
kepada Puan Ainon Mohamad (Pengerusi PTS) pada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2007. Sepatah komen beliau, “Buku ini akan memberi kesan motivasi besar kepada khalayak pembaca.” Beliau menolak rasa tidak yakin kepada keperluan menerbitkan buku ini. THMSI adalah sejarah. Proses penulisannya melalui pelbagai tahap dalaman yang tidak mampu saya catatkan secara terperinci. Ada ketikanya air mata menitis tanpa paksaan. Ada ketikanya saya tersenyum sendirian. Namun, rasa tunduk dan patuh
kepada-Nya melingkari hari-hari bersama rasa hati yang sentiasa bersyukur dengan pengalaman yang membuka sempadan iman. TDMHE adalah catatan pasca haji. Ia ditulis ketika hati masih terawang-awang dengan keinginan mahu menjadi manusia terbaik di sisi-Nya. Ia ditulis sejurus pulang dari Makkah dan Madinah. Saya mempunyai keinginan yang jelas, seperti mahu sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid, bangun malam, berpuasa sunat, membaca Al-Quran dan terjemahan, serta membersihkan hati. Ia
permintaan dan permohonan kepada-Nya terlangsung bermula ketika hati resah gelisah mengenangi kisah-kisah lampau. Ini sebagaimana catatan dalam THMSI. Rasa ini yang melahirkan 50TMH. Ia adalah THMSI yang dipermudahkan. Khalayak pembaca mungkin bersama-sama merasai travelog haji dengan melihat bagaimana seorang profesor yang tidak pandai membaca Al-Quran mengenal huruf dan menamatkan bacaan selepas sebulan lebih berada di Makkah. Malah, ramai yang teruja membaca bagaimana saya
menghabiskan bacaan terjemahan Al-Quran dalam tempoh enam hari semasa berada di Madinah. Namun, catatan yang dipersembahkan kepada khalayak bukan soal emosi semata-mata. Ia mengandungi pelbagai falsafah yang mampu dipertimbangkan oleh bakal jemaah haji. Akhirnya, ketiga-tiga buku ini, iaitu THMSI, TDMHE, dan 50TMH bersifat kesalingan. Mengumpulnya dalam buku tunggal membawa manfaat kepada khalayak pembaca, terutamanya mereka yang mengenali saya selepas tujuh tahun penghasilan buku
THMSI. Kesukaran mencari ketiga-tiga buku serentak menjadikan penghasilan buku ini menjadi relevan.
Kisah para kekasih Allah
Kumpulan Zikir dan Doa
Himpunan kisah-kisah misteri para wali Allah
Pemikiran Islam di Malaysia
Buku Dunia Singapura
Buku ini menghimpunkan 170 kisah orang-orang soleh daripada zaman Rasulullah SAW sehingga abad ke-20. Tarikan utama buku ini adalah ia sebagai suatu bentuk hiburan kejiwaan yang bukan sahaja sekadar menghiburkan, tetapi juga mampu memberi motivasi dan momentum buat pembaca. Kisah-kisah benar ini berkisarkan mukjizat Baginda SAW, karamah orang-orang soleh, kehebatan mereka dalam beribadah dan mencintai Rasulullah saw. Antara
kisah yang dimuatkan dalam siri pertama ini: • Makanan bertasbih dan air memancar daripada jari-jemari Nabi • Harimah Makkah • Solat malamnya 300 rakaat • Ulama yang dipanggil Habib Neon • Ibu kepada syuhada’ • Meninggal dengan membaca hadis tentang kalimah la ilaha illallah Dan banyak lagi.
Buku ini telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik anak khususnya bagi orang tua peserta didik SDIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orang tua sangatlah vital dalam pendidikan anak. Waktu di sekolah hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah, artinya jika orang tua hanya memasrahkan pendidikan anak pada sekolah alangkah sangat mustahil bias terwujudnya
keberhasilan pada pendidikan itu. Sebagaimana pernah disampaikan dengan tegas oleh pembina JSIT vii Indonesia Dr. Sukro Muhab, “sekolah adalah mitranya orang tua, jangan dibalik!”. Pedoman Akademik SD IT Darul Fikri Kota Tanjungbalai Edisi Revisi 2021 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Dalam pembahasan mengenai isteri para Rasul, di sini diselitkan dua contoh wanita seperti Hajar dan Wailah. Hajar merupakan wanita agung yang menggadaikan kehidupannya demi anaknya untuk masa hadapan. Hajar isteri kepada Nabi Ibrahim misalnya, dia adalah wanita teladan dalam aspek akhlaknya yang baik dan budi yang mulia. Dia mendidik dan mengasuh anaknya, Nabi Ismail semenjak kecil hinggalah dewasa. Lalu akhirnya, Nabi Ismail
menjadi seorang nabi yang mampu menanamkan rasa sabar yang begitu tinggi.
panduan mengenal wanita
Menggapai Husnul Khatimah
Seratus cerita tentang akhlak
Kisah wali Allah membantu pencuri
198 Kisah Haji Wali-Wali Allah
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