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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 bukubuku 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
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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.
Collective biography of Malaysian authors and their works.
Anak-anak umpama permata bagi ibu bapa. Kehadiran mereka pasti
menceriakan rumah tangga pasangan suami isteri. Namun, sejauh
manakah anak-anak ini dapat menjadi penyejuk mata ibu bapa
mereka? Sanggupkah kita melihat anak-anak menitiskan air mata
kedua orang tua mereka? Tahukah kita cara mendidik anak-anak
menjadi insan yang berguna, soleh dan cemerlang? Cukupkah
dengan hanya menggilap kecemerlangan akademik semata-mata?
Nabi Muhammad Saw. adalah manusia yang mulia. Sejak kecil kisah
hidupnya selalu penuh hikmah. Mulai dari dalam kandungan hingga
remaja, Nabi Muhammad Saw. sering mendapatkan pengalaman
yang menakjubkan. Rahim bundanya bercahaya sesaat sebelum
Nabi Muhammad Saw. lahir ke dunia. Kambing-kambing kurus milik
Bunda Halimah menjadi gemuk ketika berada dekat dengan
Muhammad. Hujan segera turun setelah Muhammad kecil berdoa
kepada Allah Swt. Dan kisah menarik lainnya. Buku ini memuat
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semua kisah hebat masa kecil Nabi Muhammad Saw. [Mizan, Noura
Books, Islamic, Religion, Illustration, Kids, Indonesia]
Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi sejak Nabi Adam
Alaihissalam hingga Nabi Isa Alaihissalam
Sirah Nabawiyah
Tuntunan Shalat Lengkap + Terjemah Perkata Bacan Shalat
Misteri unik pusat titik bumi dalam sejarah manusia
Buku Islam sejak tahun 1945
Al-Qur`an mengisyaratkan adanya dua karakter pola hidup pemuda dalam proses
regenerasi kehidupan umat. Ada karakteristik pemuda yang memberikan harapan,
ada juga pemuda yang mengecewakan umat. Menurut Al-Qur`an, pemuda yang
memberikan harapan bagi kehidupan umat adalah pemuda yang tergerak jiwanya
untuk menegakkan ajaran tauhid, serta menjadi kontributor positif bagi kemajuan
bangsanya. Sedangkan pemuda yang mengecewakan kehidupan umat adalah
pemuda yang pola hidupnya bermasalah, jauh dari ajaran tauhid. Hidupnya justru
akan membawa malapetaka bagi berlangsungnya kehidupan banyak orang. Contoh
potret kehidupan seorang pemuda harapan umat tercermin melalui kepribadian
Nabi Yusuf 'Alaihissalam, kehidupannya tidak semuanya lancar, justru banyak onak
dan duri yang selalu mengiringi kehidupannya. Namun, berkat kegigihan dan
ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala, cobaan demi cobaan dapat ia lalui
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dengan mudah tanpa harus mengorbankan kesucian agamanya. Buku ini perlu Anda
miliki, jika Anda ingin memperoleh kehidupan yang indah dan mulia di dunia
maupun akhirat. Sekaligus jawaban dari kegelisahan banyak orang yang merasa
bahwa hidupnya amat berat dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa letih. 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.
"Tiap-tiap umat mempunyai rasul. Maka, apabila telah datang rasul mereka,
diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka (sedikit pun) tidak
dianiaya." (QS. Yunus [10]: 47). Buku ini mengulas secara lengkap tentang 25 nabi
dan rasul, mulai dari sejarah hidup mereka, berbagai mukjizat yang dianugerahkan
oleh Allah Swt. kepada mereka, tempat-tempat bersejarah plus foto-foto eksklusif
terkait, hingga pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kisah hidup mereka.
Tidak hanya itu, pembahasan kisah sejarah kehidupan para nabi dan rasul tersebut
dibahas dengan menggunakan multiperspektif, yakni perspektif (versi) Islam,
Kristen, dan Yahudi. Maka, kehadiran buku ini dapat menjadi referensi utama,
sekaligus memperluas khazanah pengetahuan umat Islam tentang 25 nabi dan rasul
terkemuka—mulai dari Nabi Adam As. hingga Nabi Muhammad Saw. Semoga kita
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mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah hidup mereka, serta bisa kita
jadikan panutan, inspirasi, petunjuk, dan teladan bagi kita dalam kehidupan seharihari.
Mempelajari sejarah kebudayaan Islam bukan saja dapat membantu dalam
memahami disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya yang sebagian besar merupakan
produk sejarah, seperti kalam, yurisprudensi Islam (fiqh), tasawuf dan lainnya,
tetapi yang barangkali mendesak dan penting ialah masa lalu (yang merupakan inti
dari sejarah itu), dapat dijadikan sebagai cermin dan pedoman dalam mengarungi
bahtera kehidupan kini dan masa mendatang. Karena ada tidak sedikit dari warisan
masa lalu itu yang perlu dipelihara, dijaga dan diteruskan atau dikembangkan,
karena warisan tersebut telah terbukti dan teruji manfaatnya bagi kehidupan umat
Islam khususnya bahkan juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Pengalaman
pahit orang-orang terdahulu yang telah menyebabkan mereka harus menanggung
derita, yang mungkin juga penderitaan itu masih kita rasakan sampai sekarang,
sepatutnyalah kita kaji agar tidak terulang kembali, karenanya, tepatlah kalau Ibn
Khaldun menjadikan sejarah sebagai lil Ibar. Bahkan lebih jauh, Mantan menteri
Agama Republik Indonesia, Mukti Ali, mensinyalir bahwa salah satu pendekatan
yang sangat penting untuk memahami ajaran Islam yaitu dengan cara mempelajari
sejarah Islam itu sendiri, karena dengan cara itu kita akan memahami bagaimana
Islam dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam dalam sejarah. Buku yang sedang
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anda baca ini mencoba mendeskripsikan hasil rekonstruksi masa lalu yang telah
diupayakan oleh para ahli sejarah, dengan mencoba melakukan kritik terhadap
peristiwa-peristiwa yang muncul dalam sejarah berdasarkan prinsip-prinsip
kausaitas dan rasionalitas. Cara ini kami lakukan karena pada prinsipnya
munculnya suatu peristiwa tentu tidak berdiri sendiri, tetapi banyak faktor yang
mengantarkannya, meskipun terkadang faktor yang kita pandang sebagai faktor
utama tidak bersifat mutlak, karena dalam menentukan suatu faktor utama tidak
terlepas dari berbagai kepentingan yang mengiringinya. Ibn Khaldun dalam
karyanya yang fundamental, Muqaddimah, mengemukakan bahwa distorsi terhadap
historiografi (Islam) adalah banyaknya kepentingan-kepentingan politis dan
fanatisme kesukuan dan golongan. Sebagai konsekuensinya, karya yang
dihasilkannya sulit untuk bisa dikatakan obyektif. Terlepas dari hal itu, bila dilihat
dari perspektif makna kebenaran ilmu, bersifat relatif, termasuk tentunya sejarah
sebagai ilmu.
Seperti dapat langsung dikenali dari judulnya, Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik
ini memperkenalkan, mendokumentasikan, dan membahas berbagai naskah,
sumber, pertumbuhan, demografi, dan berbagai pemikiran mengenai kesusastraan
Melayu klasik, sehingga kita dapat mengenali kehidupan, problema, dan dinamika
masyarakat Melayu yang harus diakui, hingga kini bukan hanya relevan tetapi
makin penting untuk dipahami dan dihargai. Penjelasan menarik tentang
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kesusastraan rakyat, epos India dan wayang, cerita dari jawa, sastra zaman
peralihan Hindu-Islam, kesusastraan zaman Islam, cerita berbingkai, sastra kitab,
sastra sejarah, undang-undang Melayu lama, serta pantun dan syair dalam buku ini
mendorong kita untuk memahami kekhasan tata hidup dan cara pandang
masyarakat yang melahirkannya, sambil menimba kebijaksanaan dan berkaca pada
keuniversalan pengalaman di dalamnya. Buku ini membawa kita ke masa lalu, dan
dengan menikmati panorama latar manusianya yang tersebar luas serta mengarungi
kedalaman pesan yang bagaimanapun menantang kematangan dan keragaman
kemanusiaan kita, kita dimampukan untuk mengelola dan menghayati kehidupan
masa kini. --Prof. Riris k. Toha-Sarumpaet, Ph. D.
Sejarah Kebudayaan Islam Periode Klasik
Pendidikan Agama Luar sekolah
1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Makkah
Pesan-Pesan Islam
pemikiran global 11 sasterawan negara Malaysia

"Buku ini berusaha mengupas pembongkaran terhadap penafsiran yang
cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu yang niscaya karena
perempuan bukanlah makhluk nomor dua yang keberadaanya hanya sekedar
sebagai pelengkap kaum laki-laki. "
Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam Kisah Perjalanan Hidup Para
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Wanita Mulia yang Berperan Penting dalam Kehidupan dan Perjuangan Dakwah
Rasulullah S.A.W. Dr. Bassam Muhammad Hamami Sejatinya, wanita dengan
segala kelebihannya mampu berperan penting dalam perjuangan dakwah
sebagaimana wanita-wanita mulia terdahulu yang telah menggoreskan tinta
emas dalam sejarah Islam. Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam
karya Dr. Bassam Muhammad Hamami ini mengisahkan sejarah kehidupan para
wanita mukminah yang hidup, beriman, dan berjuang bersama Rasulullah s.a.w.
Mereka adalah ibu kandung dan ibu susu Nabi s.a.w., para istri, putri-putri beliau,
para bibi, dan shahabiyah. Diceritakan dalam buku ini bagaimana ketabahan dan
ketegaran Aminah yang seorang diri membesarkan Nabi s.a.w. sepeninggal
wafat suaminya; ketulusan Halimah dalam mengasuh dan menyusui Rasulullah
s.a.w.; perjuangan dan pengorbanan Khadijah dalam mendampingi serta
memfasilitasi dakwah Nabi s.a.w; hingga peran Aisyah yang sangat besar dalam
pengumpulan hadis. Dipaparkan juga dalam karya ini bagaimana para
shahabiyah berperan mengukir sejarah emas kejayaan Islam. Mereka itulah
wanita-wanita agung yang Allah anugerahkan keimanan dan keistimewaan yang
mampu menggetarkan seisi langit dan bumi, yang nama mereka tetap dikenal
dan diteladani hingga kini. Dengan gaya bahasa yang indah, ringan, lugas dan
mudah dipahami, penulis seakan membawa kita memasuki ruang-ruang pribadi
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dan menyaksikan langsung kehidupan mereka. Para wanita mulia nan agung
tersebut menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber ilmu dan teladan
yang merupakan hasil madrasah nubuwah. Maka pantaslah jika buku ini menjadi
rujukan yang mencerahkan dan istimewa bagi para wanita. -QisthiPressSalat Jamaah merupakan ibadah sunah yang diganjar dengan pahala yang
berlipat ganda oleh Allah SWT, yaitu dua puluh tujuh derajat. Secara filosofis,
Salat Jamaah setidaknya menyimpan empat hikmah, yaitu persatuan,
kesetaraan, ukhuwah, dan tanggung jawab. Karena itu, berjamaah lebih utama
dibanding salat sendiri. Hatim Al-Asham berkata, “Pernah sekali aku tidak Salat
Jamaah, hanya Abu Ishaq Al-Bukhari yang mengunjungiku. Bila anakku
meninggal dunia maka ada lebih dari 10 ribu orang datang untuk melayatku.
Sebab, musibah agama lebih ringan menurut orang ketimbang musibah dunia.
Ketahuilah, seandainya semua anakku meninggal dunia, hal itu lebih ringan
bagiku daripada kehilangan Salat Jamaah.” Buku Berjamaah Lebih Utama ini
dilengkapi dengan profil beberapa masjid di Indonesia yang memakmurkan
masjidnya dengan Salat Jamaah, terutama Salat Subuh. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan zikir pagi-petang atau al-ma’tsurat. Buku persembahan
penerbit QultumMedia
Kisah Zulkarnain (Dzulqarnain) Agung sangat familier dalam khazanah Islam. AlPage 9/34
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Quran menyebutkannya secara khusus dalam surah al-Kahfi. Sejumlah hadis
Nabi juga menyinggungnya. Namun, seperti kisah-kisah lainnya—misalnya,
Ashabul Kahfi (penghuni gua)—al-Quran tidak secara detail menjelaskan apakah
ia nama diri atau hanya gelar (dzu: pemilik, al-qarnain: dua tanduk). Tak pula
disebutkan kapan ia hidup, di daerah mana tempat tinggal atau kerajaannya, dan
hingga mana batas wilayah kekuasaannya. Sosoknya yang legendaris masih
misterius, menimbulkan tanda tanya dan beragam tafsir. Sumber-sumber nonIslam menyebut tokoh Cyrus (Persia) dan Alexander (Yunani) sebagai sosok
Zulkarnain yang disebut dalam kisah Islam. Beberapa penulis Barat bahkan
menyebut bahwa al-Quran telah menjiplak kisah itu dan membuat versi lain.
Benarkah demikian? Ataukah justru al-Quran penutur kisah yang benar tentang
Zulkarnain? Melalui pembacaan yang teliti dan tekun atas sumber-sumber terkait
tak hanya dari Islam, buku ini mengajak kita melancong ke masa lalu, menelusuri
kisah tiga tokoh itu beserta karakter personalnya. Dari situ kita dapat menilai
apakah ketiganya adalah tokoh yang sama, berbeda, atau dua dari ketiganya
sama
Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam
kajian semiotika sajak-sajak Nuh
Perjalanan Hidup Luar Biasa
Page 10/34

Online Library Riwayat Sejarah Kisah Nabi Ismail As Berryhs Com Blog
Ikon kesusasteraan
Dewan sastera
ÿBuku ini merekam sepenggal episode penting sejarah
pemikiran Islam Indonesia yang jarang diketahui. Pada 1953,
Hadji Agus Salim diundang memberikan kuliah Islam di Cornell
University, AS. Melalui kuliah-kuliahnya, Hadji Agus Salim
menjadi pelopor dalam mengenalkan Islam di AS sekaligus
membangun dialog antarperadaban dan iman.ÿ Melalui kerja
keras keluarga besar Hadji Agus Salim menerjemahkannya dan
mempersiapkan transkrip kuliah, buku ini akhirnya bisa hadir
di Indonesia. Bukan hanya sebagai warisan intelektual
berharga, kuliah-kuliah ini juga banyak memuat pembahasan
yang masih relevan hingga saat ini?bahkan ide-ide yang
terasa melampaui zamannya. Buku ini menghadirkan tantangan
kepada generasi baru umat Islam Indonesia untuk mengikuti
jejak Hadji Agus Salim: beranjak dari ?pinggiran?, maju ke
tengah menjadi pelopor kreativitas Dunia Islam dan membangun
dialog dengan berbagai umat.ÿ [Mizan, Ibadah, Hidup, Islam,
Indonesia]
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Nabi Muhammad adalah sosok teladan dan motivator agung.
Setiap ucapan, tindakan atau sifat beliau selalu mengandung
pesan-pesan kebaikan atau hal-hal positif, yang dapat
memotivasi, mendorong dan menggugah manusia untuk menjalani
kehidupan dengan sempurna. Dengan meneladani ucapan,
tindakan, dan sifat beliau, kita akan menjadi pribadi yang
berkarakter kuat, berpikiran maju, dan berakhlak mulia yang
penuh tanggung jawab, kasih-sayang, dan penghormatan pada
orang lain. Dalam buku ini, as-Samarqandi, seorang ahli
hadis, ahli fikih dan motivator pada zamannya, menyajikan
200 lebih pesan motivasi ala Nabi yang penting untuk
dicamkan dan direnungkan, kemudian diaplikasikan secara
nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan membentuk
kebiasaan (habit) positif dalam diri kita. Selain itu,
penulis juga menyertakan kisah-kisah inspiratif sarat hikmah
dan pesan moral yang dikutip dari khazanah klasik Islam,
seperti tasawuf, falsafah, sejarah, serta hikayat para ulama
wara’ dan karismatik dalam menyikapi kehidupan secara
bersahaja namun punya daya dorong kuat untuk mengubah masa
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depan umat manusia. Inilah buku yang akan memengaruhi dan
membentuk pribadi Anda.
Riwayat hidup Muhammad adalah sejarah paling penting yang
hampir tak tertandingi. Sayangnya, dalam keagungan pemujaan
namanya, kisah yang intens tentang sang pengibar Islam ini
tidak dimengerti secara mendalam. Banyak buku telah ditulis,
namun hanya sedikit yang mengupas secara utuh sisi
humanistik sang tokoh. Dalam buku ini, Lesley Hazleton
menggambarkan Muhammad dalam suatu cerita yang hidup.
Mengurai kisah sang Nabi dalam bingkai sejarah, politik,
agama, dan psikologi, ia menampilkan sosok agung ini sebagai
manusia seutuhnya, dengan segala kompleksitas dan
vitalitasnya. Lebih dari itu, buku ini memaparkan
kebangkitan Muhammad: dari lelaki tak berdaya menjadi
pemimpin penuh kuasa, dari seorang tak dikenal menjadi
pribadi yang namanya terus dikenang, dari sosok tak penting
menjadi figur yang pengaruhnya sangat kuat bagi umat
manusia. Bagaimana seorang outsider ini akhirnya menjadi
insider utama di dunia Arab yang “sakit” kala itu? Ditulis
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dengan jernih tanpa tendensi ideologis-politis, Muslim
Pertama menyuguhkan narasi yang hidup tentang seorang pria
mengagumkan yang berada di antara idealisme dan pragmatisme,
iman dan politik, perdamaian dan kekerasan, serta penolakan
dan pujian. Dan, buku ini tak hanya menerangi figur sang
tokoh, tapi juga warisan pengaruhnya yang terus terasa
hingga saat ini.
Informal Islamic education systems in Jakarta.
Sejarah Terlengkap 25 Nabi
Cerita Bergambar 25 Nabi & Rasul
200 Motivasi Nabi & Kisah Inspiratif Pembangun Jiwa
Metode Merusak Akhlak Dari Barat
Sejarah Kesusastraan Melayu Kelasik
Buku Ajar Kami Yang Berjudul ‘teori Pembelajaran Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi Pada
Kisah-kisah Nabi Dan Rosul’ Ini Telah Selesai Kami Buat Secara Semaksimal Dan Sebaik Mungkin
Agar Menjadi Manfaat Bagi Pembaca Yang Membutuhkan Informasi Dan Pengetahuan Mengenai
Teori Pembelajaran Pendidikan Islam Yang Disajikan Melalui Teori Dan Aplikasi Pada Kisah Nabi
Dan Rosul. Dalam Buku Ini, Tertulis Teori Pembelajaran Pendidikan Islam Yang Diambil Dari
Teori Dan Aplikasi Kisah Nabi Dan Rosul. Buku Ajar Ini Berisikan Mulai Dari Cerita Dan Kisah
Nabi Dan Rosul Serta Bagaimana Praktik Di Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Mulai Dari
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Nabi Adam As, Nabi Idris As, Nabi Nuh As, Dan Lainnya. Selain Itu Dalam Buku Ini Juga Di Bahas
Mengenai Teori Belajar Dan Praktik Pembelajaran Yang Dikaitkan Dengan Cerita Dan Kisah Para
Nabi Dan Rasul. Harapannya Adalah Pembaca Dapat Meneladani Akhlak Baik Yang Sudah
Dicontohkan Oleh Nabi Dan Rasul. Kami Sadar, Masih Banyak Luput Dan Kekeliruan Yang Tentu
Saja Jauh Dari Sempurna Tentang Buku Ini. Oleh Sebab Itu, Kami Mohon Agar Pembaca Memberi
Kritik Dan Juga Saran Terhadap Karya Buku Ajar Ini Agar Kami Dapat Terus Meningkatkan
Kualitas Buku. Demikian Buku Ajar Ini Kami Buat, Dengan Harapan Agar Pembaca Dapat
Memahami Informasi Dan Juga Mendapatkan Wawasan Mengenai Bidang Sistem Informasi
Manajemen Serta Dapat Bermanfaat Bagi Masyarakat Dalam Arti Luas. Terima Kasih.
Di dalam buku ini, anda akan berinteraksi dengan 50 kisah yang tidak diragui daripada sudut
kebenaranya. Ia akan membuatkan anda tenang di dalam membaca dan menghayati kisah-kisah
yang diceritakan oleh Rasulullah SAW atau berlaku pada zaman berkenaan.
Kepada orang-orang yang mencari kebahagiaan hakiki dan orang-orang yang mendambakan
kedamaian dan ketenteraman, buku ini mempersembahkan biografi istri-istri para nabi dalam bentuk
cerita, agar mereka tahu bahwa kebahagiaan itu ada pada iman dan bahwa mata air kesenangan itu
memancar dari hati manusia itu sendiri ketika mereka kembali kepada fitrahnya, menjawab seruan
tinggi, dan tujuan terakhir menjadi jelas baginya, kemudian ia menyelamatkan diri dari kubangan
kebingungan dan kekalutan, sebab ia telah damai dengan Allah dan berinteraksi dengan para nabi.
Ya, tiba-tiba ia lahir kembali dengan keyakinan dan menjadi orang mukmin yang ridha kepada
dirinya sendiri dan Allah.
Sejarah peradaban Islam merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang banyak menarik
perhatian para peneliti, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim. Sejarah adalah gambaran
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masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan
lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi
pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu. Buku ini menguraikan tentang sejarah
peradaban Islam secara umum; Jazirah Arab sebelum Islam dari berbagai aspeknya, Umayah Timur
dan Barat, Abbasiyah, dinasti-dinasti lain di dunia Islam, tiga dinasti besar; imperialisme Barat
terhadap dunia Islam; Islam dan peradabannya di Nusantara dan Indonesia; serta kontribusi Islam
terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat. Maka diharapkan buku ini berfungsi sebagai sumber belajar
bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membaca literature sejarah peradaban Islam dalam
bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Berjamaah Lebih Utama
Bahtera kandas di bukit
Sirah Nabi Muhammad Al-Rahiq Al-Makhtum
Kisah Hebat Masa Kecil Nabi Muhammad Saw
al-Islam

Kisah sang panutan agung, Muhammad saw, tokoh yang sangat
memperhatikann anak-anak dan dunia mereka terbukti dengan
canda ria pada masanya seperti dengan Hasan, Husein, Ibn
Abbas, Anas bin Malik, atau juga perhatian beliau yang
tinggi pada pengajaran dan pengarahan anak sejak kecil
seperti pada Abdullah bin Amr bin Ash, Zaid bin Tsabit dan
tentu saja pada anak paman beliau Abdullah Ibn Abbas yang
Page 16/34

Online Library Riwayat Sejarah Kisah Nabi Ismail As Berryhs Com Blog
nantinya sebagai pelanjut kehidupan intelektual beliau. Buku
ini, dengan tema dan gaya penulisan serta penuturan
penceritaan yang menarik, untuk pertama kali dilakukan dalam
edisi Bahasa Indonesia oleh orang Muslim Indonesia sendiri.
Inilah sebuah pembuktian bahwa berislam dan mementingkan
penyelamatan kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang
bersifat universal dan dapat dilakukan oleh orang yang
berada jauh dari sumber keislaman (Mekkah).
Pada tahun 1973 telah diadakan sebuah persidangan berkaitan
pengajian Sirah Nabi Muhammad SAW. Berakhirnya persidangan
berkenaan dengan keputusan menganjurkan pertandingan
penulisan Sirah peringkat Antarabangsa. Semua penulis di
seluruh dunia telah dijemput untuk menulis di dalam apa jua
bahasa. Syaikh Sofiyurrahman telah menyertai pertandingan
berkenaan. Keputusannya, beliau memenangi tempat pertama
dengan meraih hadiah serta kelebihan yang menakjubkan! Buku
beliau diterjemahkan kepada pelbagai bahasa serta disebarkan
di serata negara. Lalu buku ini menjadi popular. Di pelbagai
masjid dan surau bahkan sekolah telah menjadikan buku beliau
Page 17/34

Online Library Riwayat Sejarah Kisah Nabi Ismail As Berryhs Com Blog
sebagai modul di dalam subjek sirah. Keistimewaan buku
beliau ialah; ia menjelaskan isu sirah Nabi Muhammad dengan
lengkap Daripada lahir sehingga wafat! Bahkan, beliau
sertakan gambaran latar belakang tanah Arab sebelum
dibangkitkan Nabi Muhammad. Ini buku yang sangat istimewa!
Pada 1994, beliau telah membuat edisi kemaskini dengan
pelbagai tambahan dan pembaharuan. Antaranya ialah; beliau
menukar beberapa fakta yang pernah disebut sebelum ini,
memadam kenyataan lama lalu ditambah dengan kenyataan baharu
serta pelbagai lagi pendirian terkini beliau. Santai Ilmu
Publication telah berusaha sedaya upaya menterjemahkan karya
ini kepada bahasa Malaysia. Semoga dengan penerbitan buku
ini, umat Islam khususnya yang berada di Malaysia akan lebih
mendekatkan diri kepada peribadi dan kehidupan Nabii
Muhammad SAW.
Dapatkan Bonus ebook Al Qur'an Terjemah dan Tafsir ini
secara gratis dengan membeli versi cetaknya di: s.id/qslaz
Lalu setelah pesanan diterima, memberi rate 5 dan komentar
positif. Kirimkan bukti screen shoot rate 5 dan komentar
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positif nya ke admin via chat lazada *** Anda sering
berdialog dengan Non Muslim? * Sering mendapatkan pertanyaan
atau pertanyaan dari Non Muslim? * Sering mendengar
statement-statement negatif tentang Islam? * Anda tahu
pernyataan atau statement negatif dari pihak Non Muslim itu
tidak benar, namun bagaimana cara membantah dan menyanggah
mereka dengan argument yang kuat ? Quran ini dalam tafsirnya
banyak membahas hal-hal yang sering dipermasalahkan oleh
pihak Non Muslim seperti mengenai: —> Jihad Benarkah Jihad
itu berarti mengislamkan orang dengan mengangkat senjata?
Benarkah dalam penyebaran Islam Quran ditangan kiri dan
pedang ditangan kanan? Lihat tafsir no 1073, 1405, 1793,
2522; Surat 29:6, Tafsir no 1902 Lalu apa makna sebenarnya
dari surat Al Baraah 9:5 yang sering disebut oleh pihak Non
Muslim sebagai ayat pedang? —> Murtad: Islam menjunjung
tinggi kebebasan beragama dengan semboyannya Tidak ada
paksaan dalam Islam (Qs 2 :256), lalu benarkah orang yang
keluar dari Islam (Murtad) itu halal darahnya? Lihat Surat
2:217 tafsir no 279 surat 5:54 tafsir no 710; Orang Murad
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tak dihukum mati, 279 —> Surga Islam: Benarkah Surga umat
Islam itu berisi pemuasan nafsu birahi? Lalu apa arti dari
Bidadari yang merupakan salah satu kenikmatan surga? Lihat
tafsir 2356 Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan
lainnya yang InsyaAllah akan menambah keimanan Anda serta
memperkaya pengetahuan Anda sebagai bekal dialog lintas Iman
** [Untuk pemesanan versi cetak bisa menghubungi
SMS/Whatsapp: +62811187416 atau di desainbuku.com/quran
Dapatkan koleksi e-book kami yang lain di: studiquran.com/ebook ] Al Quran Terjemah dan Tafsir Ukuran: A4, 21x29,7 cm.
Cover: Hardcover poly emas. Kertas: Qpp Import 50 Grm.
Tebal: 1000 halaman Teks Arab dan Indonesia nyaman dibaca. Diterbitkan pertama kali oleh Hadji Oemar Said
Tjokroaminoto, Pahlawan dan Pendiri Bangsa RI, pada tahun
1928. - Kata pengantar dari H. Agus Salim, Pahlawan bangsa.
- Setiap awal surat diberi penjelasan tentang hubungannya
dengan surat sebelumnya, yang membuktikan bahwa tuduhan
Quran itu tidak teratur adalah salah. - Kitab tafsir yang
dijadikan rujukan oleh tafsir Quran ini adalah tafsir besar
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karya Ibnu Djarir, Imam Fahrudin Razi, Imam Atsiruddin Abu
Hayyan, tafsir Zamakhsyari, Baidlowi, dan Jamiu-l-Bayyan
karya Ibnu Katsir. Di antara kitab kamus yang digunakan
ialah kamus besar Taju-l-Arus dan Lisanu-l-Arab. - Terdiri
lebih dari 2.822 footnote yang berisi tafsir dan penjelasan
detail ayat. - Terdapat index lengkap keterangan kata-kata
dan kalimat Arab. - Terdapat Index lengkap Bahasa Indonesia.
Terdapat Mukadimmah, pengantar pengenalan tentang Al-Quran
yang berisi: - Al-Quran dan Bagian-Bagiannya. - Kekuatan
Rohani yang Paling Besar Di Dunia. - Hubungan Quran dengan
Kitab Suci Sebelumnya. - Sikap Lapang Dada Terhadap AgamaAgama Lain. - Hidup Sesudah Mati. - Kedudukan Kaum Wanita. Kemurnian Teks Quran Suci. - Tiap-Tiap Wahyu Al-Quran
Ditulis Menurut Bunyi Wahyu Yang Diturunkan. - Semua Wahyu
Quran Dihafalkan. - Susunan Ayat Dan Surat Dilakukan Oleh
Nabi Suci Sendiri. - Abu Bakar Yang Mula-Mula Menghimpun
Naskah Quran Yang Ditulis. - Khalifah Utsman Menyuruh
Menyalin Dari Naskah Asli Sayyidina Abu Bakar. - BedaBedanya Qirat. Pengantar dari H. Agus Salim Di tanah air
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kita dan di tiap-tiap negeri Islam lainnya, juga telah
terbit Quran dengan bahasa asing: Belanda, Jerman, Inggris
dan lain-lain yang diterjemahkan oleh pihak Non Muslim. Dan
tidak sedikit pula tulisan tentang Agama Islam daripada
pihak tersebut itu, baik yang berasal dari bangsa ahli ilmu
pengetahuan, maupun bangsa lainnya khususnya Kristen dan
Theosofi, yang tulisan-tulisan itu memakai Quran. Salinansalinan Quran dan buku-buku tersebut biasanya tidak sampai
ke tangan kaum santri (orang surau) umumnya, tapi untuk kaum
terpelajar atau kaum sekolah umumnya, yang hendak mengetahui
ajaran-ajaran Agama Islam, bisa dikatakan hanyalah buku-buku
bangsa itu yang menjadi pedomannya. Dan terutama sekali
Quran yang utamakannya; sebab agama Kristen, yaitu umumnya
Eropa, yang di sini menjadi persaingan dan bandingan Agama
Islam di mata orang, diajarkan dengan kitab suci agama itu
yaitu Bebel, khususnya kitab Injil. Padahal dalam buku-buku
tersebut banyak sekali terdapat pemalsuan ayat-ayat Quran,
yaitu berbeda dari makna yang sebenarnya. Atau, sekalipun
tidak boleh dikatakan menukar makna, akan tetapi seolah-olah
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dipilih perkataan-perkataan, yang dengan mudah menimbulkan
yang keliru atau perasaan yang tak menyenangkan, oleh karena
memang keliru pengertian atau tidak menyukai ajaran-ajaran
yang disalinnya itu. Sebaliknya, kitab-kitab tafsir Quran
yang berasal dari pihak Islam pada umumnya tak dapat dibaca
oleh kaum sekolah atau kaum terpelajar tadi. Kaum itu jarang
yang mengerti bahasa Arab. Dan jikapun ada yang dapat bahasa
Arab atau dapat tafsir yang dengan bahasa Melayu dan
sebagainya, tidak juga dapat memuaskan kaum terpelajar itu,
sebab tafsir-tafsir itu tidak memakai ilmu pengetahuan zaman
ini dan tidak dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan
paham dan pengertian orang zaman kita ini. Alhamdulillah,
tafsir Maulana Muhammad Ali itu adalah salah satu literatur
yang sesuai dengan pengetahuan dan pengertian kaum
terpelajar zaman sekarang ini. Macam-macam pemalsuan, macammacam cacian, celaan dan gugatan daripada pihak luar Islam,
khususnya Eropa, mendapat bantahan dan sangkalan dengan
alasan-alasan dan bukti-bukti, yang merubuhkan hujah-hujah
dan membuktikan kekosongan falsafah pihak pencaci, pencela
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dan penggugat itu. Sebaliknya tidak ada di dalam tafsir itu
sesuatu keterangan yang membatalkan tafsir-tafsir lama yang
beredar di kalangan umat Islam. Jika pun ada satu atau lebih
penjelasan yang berbeda keterangan atau pemandangan dengan
tafsir terdahulu itu, tidaklah perbedaan itu semata-mata
baru ada, melainkan perbedaan sudah ada dari dulu di dalam
kalangan ulama Islam. Sebagai lagi, biar betapapun modern
nya keterangan-keterangan dalam karangan Maulana Muhammad
Ali itu, betapapun takluknya kepada ilmu pengetahuan
(wetenschappelijk), akan tetapi sepanjang pendapat
penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan
(materialisme) dan daripada paham ke-aqlian (rationalisme),
paham keghaiban (mistik), yang menyimpang dari iman dan
tauhid Islam yang benar. Jelasnya ia terpelihara dari
kesesatan Dahriyah, Mutazilah dan Batiniyah. Akhir-al-kalam
penerbitan Kitab Al Quran dan tafsir yang saat ini sedang
diusahakan tidak memakai metode kuno. Dari awal terbit
bagian pertama penyalin dan penerbit menerima perbaikan
kalau ada salah satu pihak membuktikan salah atau keliru
Page 24/34

Online Library Riwayat Sejarah Kisah Nabi Ismail As Berryhs Com Blog
ataupun suatu yang amat berlainan di dalam kitab yang
diterbitkan itu. Dengan cara seperti ini saya memperoleh
keyakinan, bahwa usaha penerbitan kitab tafsir Muhammad Ali
itu akan mendapatkan segala faedah yang berguna dengan
menyingkiri segala yang mudlarat dan keliru. Maka oleh sebab
itu bukan saja hilang tak sedap hati saya yang pada
permulaan itu, melainkan berganti menjadi suka dan setuju
membantu dengan segala kesungguhan hati akan menjadikan
usaha itu. Adapun akan taufiq, kepada Allah kita pohonkan.
Demikianlah kata pengantar dari Bpk H. Agus Salim seorang
Tokoh Pahlawan Nasional dan Bpk HOS Tjokro Aminoto sebagai
Pahlawan dan Bapak Pendiri Bangsa untuk memberikan yang
terbaik bagi bangsa ini. Dan pada tahun 1945 Bangsa
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang diwakili oleh
Ir. Soekarno, sang menantu dan juga murid Bpk. HOS Tjokro
Aminoto.
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
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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
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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
50 Kisah Menarik Riwayat Al-Bukhari
Anak Cemerlang
Renungan Iman dalam Surat Yusuf
Tuhan yang Kesepian
Semiotic analysis on Indonesian poems focusing on Noah's story.
KIAMAT semakin dekat! Kiamat pasti berlaku! Janji-janji Allah itu
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pasti. Sudah termaktub di dalam kitab suci Al- Quran mengenai
Kiamat. Tanda-tanda akhir zaman makin jelas. Tanda-tanda kecil
banyak melata. Tanda-tanda besar juga makin nyata. Cuma yang
masih menjadi rahsia Allah adalah bila Kiamat akan berlaku. Dunia
semakin sakit. Akhlak semakin sempit. Fitnah tegar membadai.
Kerakusan manusia menjadi tunjang. Nafsu semakin bermaharajalela.
Iman semakin dikesisikan. Yang benar dinafikan dan yang batil
dijulang. Itulah realiti akhir zaman. Tanda-tanda Kiamat semakin
rapat. Antara tanda akhir zaman ialah fitnah yang berleluasa.
Serangan fitnah menghukum bertubi-tubi. Serangan datang dengan
pelbagai cara dan strategi yang berbeza. Penindasan berlaku di manamana. Kerosakan makin menyenakkan. Bencana alam bertali arus.
Banyak peringatan dan amaran yang Allah berikan. Namun, manusia
makin alpa dan terbuai dengan yang fana. Kiamat makin dekat namun
manusia semakin jauh daripada Maha Pencipta.
Sejarah peradaban Islam merupakan salah satu bidang kajian studi
Islam yang banyak menarik perhatian para peneliti, baik dari
kalangan muslim maupun non-muslim. Sejarah adalah gambaran masa
lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang
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disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa
tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian
dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu. Buku ini menguraikan
tentang sejarah peradaban Islam secara umum; sejarah masuk dan
kerajaan Islam di Indonesia: peradaban Islam di Indonesia. Buku ini
berfungsi sebagai sumber belajar bagi mahasiswa yang mengalami
kesulitan membaca literature sejarah peradaban Islam dalam bahasa
Arab dan bahasa Inggris. Akan tetapi, kekuatan yang ada pada buku
ini adalah pembahasan yang menonjol pada aspek peradaban Islam
yang sejalan dengan perkembangan Islam (penganut dan wilayah
kekuasaan).
Apabila ternampak seketul batu besar di tepi rumah itu, pantas dia
berseru, “Muhammad! Jika kamu benar-benar pesuruh Allah, cubalah
keluarkan sebatang pokok bercabang dua dari batu itu. Satu
cabangnya condong ke barat dan satu cabang lagi condong ke timur.”
Nabi Muhammad mendengar dengan tenang permintaan Abu Jahal.
Baginda beredar ke suatu sudut rumah dan berdoa kepada Allah SWT.
Baginda berharap Allah menunaikan per-mintaan Abu Jahal itu. Tidak
lama kemudian, dengan kehendak Allah SWT, batu besar yang keras
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itu pun mer ekah, lalu mengeluarkan sepohon pokok. Pokok itu
bercabang dua, sepertimana yang diminta oleh Abu Jahal. Satu dahan
bergerak ke timur dan satu lagi condong ke barat. “Alangkah
hebatnya apa yang kamu datangkan, wahai Muhammad,” ucap
seorang kawan Abu Jahal dengan nada menyindir. Mereka masih tidak
puas hati lalu menyuruh Nabi Muhammad SAW men jadi kan pokok
itu me ngecil dan masuk semula ke dalam batu. Dengan kehendak dan
kuasa Allah, pokok itu pun mengecil dan masuk semula ke dalam batu.
Sejarah Peradaban Islam
Rahiq Makhtum
Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad
Ummi
Kisah Para Nabi
Buku Cerita Bergambar 25 Nabi & Rasul ini disusun berdasarkan AlQuran 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 anakanak. ilustrasinya dibuat lucu dan menarik, namun tetap
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menggambarkan situasi pada masa tersebut dan tidak
menghilangkan esensi cerita yang penuh inspirasi.
Mekkah disebut sebagai kota suci karena terdapat di Masjidil
Haram, yang dimana KaÕbah merupakan simbolnya, maka kota
Madinah disebut juga sebagai kota suci karena terdapat Masjid
Nabawi, yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Maka dalam
buku ini akan membahas sedikit mengenai adanya
keistimewaankeistimewaan yang ada di mekkah ataupun Madinah.
Tentu saja penerbit LA TAHZAN menyadari bahwa buku ini masih
jauh dari kata sempurna, oleh karena itu memohon maaf jika
terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja
dalam kata-kata. -Lembar Langit Indonesia GroupDi tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang bergelumang
dengan amalan yang menyimpang daripada ajaran Tuhan, lahir
seorang manusia paling sempurna di atas muka Mekah. Muhammad
bin Abdullah s.a.w., Rasul Allah yang mulia. Sebaik-baik kejadian
manusia. Keperibadian Baginda adalah Al-Quran, kitab Allah yang
sempurna. Karya tentang sirah Nabi Muhammad s.a.w (perkataan,
perbuatan, dan akhlak Baginda) ini dikarang oleh Syeikh Safiyyur
Rahman Al-Mubarakfuri dari Universiti As-Salafiyyah, India. Karya
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ini diangkat sebagai johan dalam pertandingan antarabangsa
mencipta buku sirah Nabi Muhammad s.a.w. anjuran badan
kebajikan Islam, Rabitah Al-Alam Al-Islami di Persidangan Islam
Asia Pertama pada tahun 1978. Berlandaskan kecintaan beliau
terhadap Baginda s.a.w., biografi lengkap ini ditulis dengan hasil
kajian terperinci daripada sumber yang sahih sahaja. Melalui
penulisan yang lengkap dan padat, penulis membawa pembaca
merasai sendiri setiap momen kehidupan Rasulullah s.a.w. Daripada
detik kelahiran, perjalanan kehidupan Baginda, fasa penyebaran
dakwah, fasa hijrah ke Madinah, perihal peperangan, fasa
perjanjian damai, sehingga detik terakhir Baginda s.a.w. bersama
umatnya dan alam dunia. Rahiq Makhtum, sebuah berkongsian
tentang diri seorang Rasul Allah s.a.w. daripada seorang umat yang
mengharap pengampunan daripada Allah s.w.t. dan syafaat
daripada nabi-Nya.
Shalat adalah pilar agama. Buku ini berisi panduan praktis shalat
dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya: 1. Tatacara bersuci,
yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan membersihkan najis. 2.
Tatacara shalat wajib (maghrib, isya, subuh, zhuhur, asar) dan
sunah (tahajud, dhuha, istikharah, idul fitri, idul adha) berikut
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terjemah perkata bacaan-bacaan di dalamnya. 3. Doa dan zikir
setelah shalat, kumpulan shalawat, Al-Maktsurot (doa-doa pagi dan
sore hari), dan Asmaul Husna. 4. 37 persoalan seputar shalat, di
antaranya: a. Bagaimana cara menunaikan shalat jika kita sedang
mengemudikan mobil dan kondisi lalu lintas sedang macet,
sementara waktu shalat segera habis? b. Bagaimana cara
menunaikan shalat jika kita tidak tahu arah kiblat dan tidak ada
orang atau alat yang bisa menunjukkannya? c. Bagaimana cara
menunaikan shalat di tempat yang tidak ada toleransi untuk
mengerjakannya? d. Apa yang harus kita lakukan jika saat shalat
kita ragu-ragu, apakah kita masih suci atau sudah batal? e.
Bolehkah shalat sambil menggendong bayi? Buku persembahan
penerbit QultumMedia
Zulkarnain Agung: Antara Cyrus dan Alexander, Jejak Cerita dalam
Al-Quran dan Riwayat Sejarah
Istri-Istri Para Nabi
Pribadi Muhammad: Riwayat Hidup sang Nabi dalam Bingkai
Sejarah, Politik, Agama, dan Psikologi
DAHSYATNYA PETAKA KIAMAT
Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell University Amerika
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Serikat
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