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Tentang Cerita Kisah Nabi Musa As
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)
Seri Cerita Nabiku ini dipilih dari kisah-kisah Nabi yang sarat dengan pesan, yang bisa dipetik hikmahnya oleh anak-anak usia Taman Kanak-Kanak. Memberikan pengetahuan tentang arti keimanan, keyakinan, ketabahan, keberanian, kelembutan, dan sifat-sifat baik lainnya. Seperti dalam cerita Membelah Lautan ini. Menceritakan tongkat mukjizat Nabi
Musa a.s. yang bisa membelah lautan, ketika beliau dan orang-orang yang telah beriman kepada Allah dikejar Raja Fir'aun. Nabi Musa terjebak di depan lautan. Kemudian beliau memukulkan tongkatnya di pantai. Apa yang terjadi kemudian? [Mizan, DAR Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]
Raja dunia itu ada empat; Dua mukmin dan dua kafir. Yang mukmin: Sulaiman bin Dawud dan Dzulqarnain. Yang kafir; Namrud dan Nebukadnezar.” (Tarikh Ibnul Jauzi dari Ibnu Abbas). Sulaiman a.s adalah raja segala makhluk yang mempertemukan antara keuasaan dan ilmu. Allah pun menyebut Sulaiman sebanyak 17 kali dalam Al-Qur`an. Di buku ini,
penulis paparkan studi mendalam tentang Nabi Sulaiman a.s berdasarkan sudut pandang Al-Qur`an, hadits dan literatur sejarah klasik; mulai dari biografi beliau, warisan Nabi Dawud a.s kepadanya, kecerdasan memutuskan perkara, mukjizat dan kerajaannya, kebersamaannya bersama makhluk lain selain manusia, kemampuan menundukkan angin, kisah
semut dan pasukannya. Juga, inspirasi Hud-hud, kisah lengkap bersama Ratu Balqis, fitnah dan tantangan kekuasaan, kisah shafinat Al-Jiyad, aneka pelajaran dan catatan berharga bagi pemimpin dan masyarakat masa kini hingga kisah wafatnya, dan beragam tema menarik lainnya. Lebih dari 207 referensi, penulis sajikan semua tema dengan ilmiah dan
bahasa mudah dipahami. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas dan pemahaman lurus tentang sosok Nabi Sulaiman a.s. Tak pelak, buku ini layak Anda miliki. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah
memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Seri Buku Bersuara 5 in 1: Kisah Teladan Nabi & Rasul ini, terdiri dari 5 kisah yang berisi: Kisah Nabi Adam AS Kisah Nabi Ibrahim AS Kisah Nabi Musa AS Kisah Nabi Isa AS Kisah Nabi Muhammad SAW Yang berbeda dari Seri buku ini adalah cerita yang disajikan dalam dua bentuk menarik, yaitu tulisan bergambar dan suara. Si kecil bisa memilih
apakah ingin membaca atau mendengarkan kisahnya. Jika si kecil belum lancar membaca, bisa juga lho belajar membaca sambil mendengarkan kisahnya. Membaca kisahnya bisa dilakukan di rumah atau di sekolah, sedangkan untuk mendengarkannya bisa dilakukan saat dalam perjalanan ke sekolah atau saat pergi ke rumah nenek. Asyik, kan? Jangan
lupa untuk berbagi bacaan dengan teman-teman untuk menambah keseruan. Karena Seri Buku ini terdiri dari 5 buku, si kecil bisa mengajak empat teman lainnya untuk ikut membaca bersama. Seru, kan? Wah, banyak sekali manfaat dari buku ini, ya. Selain diajak meneledani kisah Nabi & Rasul, dengan buku ini si kecil juga diajak untuk belajar membaca,
belajar berbagi dengan cara yang mengasyikkan. Buku persembahan penerbit AnakKita #AnakKita
Kisah 25 Nabi & Rasul
25 Kisah Nabi & Rasul
Membelah Lautan
Cerita Teladan 25 Nabi dan Rasul
Mengalahkan Tukang Sihir
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
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)
“Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu.” (Ali bin Abi Thalib) Mendidik anak di zaman serba teknologi dan informasi tentu sangat berbeda. Anak-anak yang terlahir di atas tahun 2010 disebut juga Generasi Alfa, generasi yang telah terpapar teknologi sejak bayi, piawai menggunakan tombol touchscreen, dan cepat mengakses informasi. Generasi Alfa dikenal juga dengan Digital Natives
Generation, generasi yang lahir dan besar di era internet. Mendidik generasi ini tidak lagi cukup menjelaskan sesuatu hanya dengan kertas dan pensil saja, karena mereka adalah generasi yang kritis dan pintar. Generasi ini membutuhkan sebuah metode pembelajaran yang lebih dari itu. Salah satu metode pendidikan yang dapat diaplikasikan untuk Generasi Alfa adalah Metode Montessori. Buku Islamic Montessori 0-3 tahun ini dipersiapkan sebagai pendamping dalam
pembelajaran Montessori Islami yang mencakup pada islamic studies, kognitif, motorik, sensoris, dan bahasa. Penerapan aktivitas Montessori buku ini dikemas dengan menarik, menyenangkan, dan tak lupa pula selalu mengajak anak-anak untuk mengingat kebesaran dan keagungan Allah SWT, sang Pencipta. Buku persembahan penerbit AnakKita #AnakKita
Seri Buku Bersuara Kisah Teladan Nabi dan Rasul ini menyajikan cerita dalam bentuk tulisan bergambar dan bersuara. Sangat menarik, kan? Dengan begitu, Si Kecil dapat membaca sekaligus mendengarkan kisahnya langsung, lho. Nah, kegiatan membaca sambil mendengarkan teladan nabi dan rasul ini juga akan menambah keakraban Si Kecil bersama orang tua dan teman-temannya. Wah, seru sekali manfaat dari buku ini, ya. Lewat buku Kisah Nabi Musa AS ini, Si
Kecil dapat meneladani kisahnya sekaligus belajar banyak hal mengasyikkan lainnya yang tentu saja dapat mendukung perkembangan mereka. Keren, kan? Buku persembahan penerbit AnakKita #AnakKita
Kisah Nabi Musa AS
Tongkat Mukjizat Nabi Musa
Kisah Seru 25 Nabi & Rasul
5 Kisah Nabi - Vol 1
Manajemen Syariah Dalam Praktik 9 Nabi dan Rasul
Para Nabi dan Rasul merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Mereka dipilih untuk menyampaikan wahyu dari Allah dan memberikan petunjuk 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 hafalan surat-surat pendek yang bisa menjadikan anak-anak hafal surat-surat pendek. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
Cara terbaik untuk mendidik anak adalah dengan hati. Jika kita ingin sukses mendidik anak- anak kita, tentu kita harus mengetahui cara belajarnya anak, bukan memaksakan cara belajar kita kepada anak. Seorang guru, Pak Ilham membuktikan teori tersebut, dengan sabar dan penuh ketekunan, berharap anak-anak didiknya menjadi manusia yang sempurna. Bagaimana cerita keseruan Pak Ilham bersama anak-anak didiknya? Apa tantangan yang dihadapinya? Buku ini
merefleksi kegiatan Pak Ilham setiap hari bersama anak-anak didiknya serta memecahkan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Yuk, kita simak
Kisah Nabi Musa 'AlaihissalamSang Pelintas LautanMirqat
Nabi Muhammad Saw. pernah memberikan kesaksian langsung tentang kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Dalam buku ini, cerita-cerita yang disampaikan oleh beliau tak hanya tentang orang-orang terdahulu, tetapi jauh lebih kompleks lagi. Kisah-kisah yang diceritakan oleh beliau dalam hadits shahih adalah suatu cerita yang sangat singkat. Namun, meski singkat, sabda Rasulullah Saw. tersebut mengandung informasi dan hikmah yang sangat bermanfaat. Cerita beliau tentang para nabi terdahulu. - Cerita beliau tentang orang-orang shalih. - Cerita beliau tentang umat terdahulu. - Ramalan beliau tentang masa depan. - Dan berbagai kisah inspiratif lainnya. Selamat membaca dan buktikan!
ULUMUL QUR'AN
Ulumul Quran
Sejarah Bangsa Israel dalam Bibel dan Al-Quran
Cerita Al-Quran untuk Anak
KISAH TELADAN & MENAKJUBKAN 25 NABI

Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran serta hikmah berharga darinya adalah yang bersumber dari al-Qur̀an 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-Qur̀an 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 Qur̀an 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
Musa 'alaihissalam adalah tokoh dengan kemuliaan yang akan dikenang sepanjang zaman. Dialah sang Kalimullah, insan yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah Thuwa yang disucikan. Dialah nabi yang dianugerahi beragam mu'jizat yang menakjubkan mata dan jiwa orang-orang yang ketika itu berkesempatan menyaksikannya. Di tangan beliaulah Allah
Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kebinasaan seorang manusia lalim nan sombong, Fir'aun la'natullah alaihi, serta menjadi pembebas Bani Israil dari penindasan dan perbudakan. Kisahkan riwayat Musa 'alaihissalam yang indah ini untuk putra-putri anda tercinta. Jadikan hikmah-hikmah cerita ini meresap di jiwa mereka, tumbuh bersama khayalan-khayalan indah, sebelum nikmat keimanan
menyambut mereka di saat beranjak dewasa. Buku Cerita yang menceritakan mengenai Nabi Musa 'Alaihissalam persembahan dari Mirqids Publishing (Mirqat Publishing Group)
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.
Nabi dan rasul adalah panutan bagi kehidupan umat muslim. Siapa saja mereka dan bagaimana perjuangan mereka dalam membela agama? Yuk, kita kenali mereka satu per satu dan simak cerita teladan penuh mukjizat mulai dari Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw. Setiap cerita di dalam buku ini dilengkapi dengan hikmah cerita yang bisa kita teladani dan latihan soal interaktif
beserta kunci jawabannya yang akan membantu kita mengingat kembali cerita yang baru saja dibaca. Cerita teladan para nabi ini dilengkapi dengan gambar dan halaman yang penuh warna sehingga menarik bagi anak. Selamat membaca dan menuai hikmah. - Kisah cerita teladan 25 nabi dan rasul dari penerbit Cikal Aksara Islamic Montessori For 0-3 Years Old
Kisah dan Misteri Nabi Khidir : Menyingkap Rahasia Sang Nabi Miterius yang Hingga Kini Masih Hidup
Kisah Para Nabi
Kisah Nabi Musa dalam Ki a al-Anbiyā, Cod. Or. 7364
Islamic teachings of Syekh Siti Jenar, an extreme Javanese ulama in the 15th century.
Koleksi siri teladan kisah para Anbia yang diceritakan semula oleh seorang ibu kepada tiga orang anak kesayangannya, Abdul Hasif, Abdul Hafiy dan Abdul Hariz. (KULIT KERAS - dwibahasa) A collection series of inspirational and moral tales as told by a mother to her three young sons, Abdul Hasif, Abdul Hafiy and Abdul Hariz. (HARDCOVER - bilingual)
Al-Qur’an tetap menjadi inspirasi umat manusia. Dua pertiga kandungannya menyajikan cerita sejarah. Cerita dalam Al-Qur’an bukanlah kisah fiksi, melainkan kisah nyata yang tercatat dalam tinta sejarah. Metode berkisah memang memberikan keistimewaan tersendiri. Cerita dapat memengaruhi akal, jiwa, dan perilaku manusia. Bey Arifin termasuk salah seorang penulis yang berhasil menyuguhkan
serangkaian cerita nyata dalam Al-Qur’an. Beliau menuturkan kisah-kisah dalam Al-Qur’an secara naratif mulai dari kisah yang terjadi pada masa Nabi Adam, Nabi Uzair, Keluarga Imran, Zulqarnain, Negeri Saba’, Ashabul Kahfi hingga era Rasulullah Saw. Membaca lembaran demi lembaran kisah dalam buku ini akan semakin meneguhkan keimanan kita. Banyak ibrah yang bisa kita dapatkan dari
tokoh-tokoh yang teguh menggenggam iman.
Konsep leadership atau kepemimpinan saat ini semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemunculan teori dan implementasinya di berbagai bidang kehidupan. Mulai dari penerapan konsep kepemimpinan pada skala domestik yang dilakukan seorang individu sebagai bagian dari warga masyarakat sampai pada skala kelembagaan yang melibatkan interaksi dengan banyak orang lain pada
sebuah organisasi. Tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai pun beragam. Namun pada intinya, konsep leadership yang ada bertujuan hanya pada satu hal yakni bagaimana meraih sasaran pada tujuan yang telah dicanangkan setelah sebelumnya memberikan pengaruh lalu menggerakkan orang lain. Sebagaimana definisi tentang kepemimpinan yang disebutkan oleh Jeff Lorg dan pakar
leadership lainnya. Pada buku Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa a.s., penulis berusaha melakukan kajian untuk menemukan sejumlah karakter sebagai pedoman dan acuan bagi para pemimpin, baik ia sebagai individu (warga negara biasa) maupun sebagai presiden atau kepala negara, dalam mengatasi pelbagai persoalan krusial yang
terjadi di Negara Indonesia ini khususnya. Karakter yang penulis teliti setidaknya mengerucut pada beberapa karakter penting yang disaripatikan dari kisah Nabi Musa a.s., sebagai Nabi besar pada sejarah kehidupan kaum Bani Israil. Buku Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa a.s. memiliki daftar isi sebagai berikut : Bab I Pendahuluan
Bab II Diskursus Karakter Pemimpin Bab III Analisis Teoretis Karakter Pemimpin Bab IV Konsep Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Al-Qur'an Bab V Model Implementasi Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s.
5 in 1 Kisah Teladan Nabi & Rasul
Tafsir Qashashi Jilid II: Nabi Yusuf as dan Nabi Musa as
Kisah Nabi Musa 'Alaihissalam
SYKH SITI JENAR
suntingan teks dan telaah pembentukan cerita

Bagi sebagian orang, Nabi Khidir hanyalah mitis, karena keberadaannya tidak nyata secara historis. Tetapi bagi sebagian orang lain, ia dianggap nyata secara historis dan merupakan Nabi Allah sehingga dipercaya turut memberi kontribusi bagi peradaban manusia. Sebab, tidak sedikit tokoh yang pernah bertemu dengannya, ada kalanya dalam mimpi, ada pula yang dalam keadaan terjaga.
Keberadaan Nabi Khidir pada kisah para nabi yang termaktub dalam Alquran telah mengisyaratkan kepada kita tentang pengetahuan yang melampaui sudut pandang sejarah. Pengetahuan yang dikandung dalam kisah-kisah tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup ke arah yang lebih baik, manusiawi dan berperadaban, sehingga manusia tidak kehilangan eksistensi dan identitas
dirinya. Buku ini mengupas kisah dan misteri Nabi Khidir, baik yang tercantum dalam Alquran maupun kisah-kisah yang termuat dalam hadis dan juga kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Semoga buku ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk keimanan kita dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Tebal buku : 240 halaman Ukuran buku: 14x20.5cm Kertas isi:
bookpaper Tahun: 2019
“Proyek Fatoohi dan Al-Dargazelli bisa disebut sebagai Islamic archaeology, sebagai tandingan dari Biblical archaeology.” —Nahyan Fancy, Ph.D. Dosen Jurusan Sejarah Universitas DePauw, Indiana, AS “Fatoohi dan Al-Dargazelli memulai penelitian dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, sehingga hanya memuat informasi akurat tentang peristiwa-peristiwa historis. Oleh karena
Eksodus Bani Israel telah mendapat banyak perhatian dari para pakar Bibel, Fatoohi dan Al-Dargazelli juga berusaha mengajukan pandangan alternatif berdasarkan informasi Al-Quran tentang Eksodus, dan mempertahankan bahwa klaim mereka itu akurat dan konsisten dengan penemuan-penemuan arkeologis dan historis terkini. Saya setuju bahwa kesimpulan mereka lebih rasional dan
memaparkan sejarah Eksodus secara jauh lebih baik ketimbang kesimpulan-kesimpulan sebelumnya.” —Nahyan Fancy, Ph.D. Dosen Jurusan Sejarah Universitas DePauw, Indiana, AS “Peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada masa Musa banyak dijumpai dalam Bibel maupun Al-Quran. Dengan demikian, sejarah bangsa Ibrani di Mesir Kuno memuat titik-titik temu yang paling meyakinkan di
antara umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. Sejarah bangsa Ibrani di Mesir secara sangat sempurna menggambarkan kesesuaian antara ilmu pengetahuan modern dan Kitab-Kitab Suci.” —dr. Maurice Bucaille, penulis Firaun dalam Bibel dan Al-Quran Pelajaran terpenting yang bisa kita peroleh dari Fatoohi dan Al-Dargazelli adalah cara memformulasikan pertanyaan atau teka-teki ilmiah dalam
kerangka Islamic science. Sebagai contoh, setelah membaca kisah Eksodus dalam Al-Quran, kita bertanya-tanya tentang identitas Firaun yang tewas dalam Eksodus, seperti: Apakah pada masa hidup Musa ada dua Firaun atau hanya satu? •Berapa lama Firaun masa Musa itu hidup? •Benarkah dia tenggelam di Laut Merah? •Apakah tubuhnya pernah ditemukan, artinya apakah dia dimumikan,
ataukah tubuhnya tidak ditemukan di antara mumi-mumi Firaun? Fatoohi dan Al-Dargazelli memformulasikan dan menjawab semua pertanyaan itu menggunakan Al-Quran. Dan dalam prosesnya, mereka mendemonstrasikan bagaimana sejarah dan arkeologi yang eksternal dan empiris dapat diselaraskan dengan ajaran Al-Quran dan Islam secara umum. “Dalam Bab Tujuh, Fatoohi dan Al-Dargazelli
mencoba menetapkan identitas Firaun Eksodus. Mereka menunjukkan bahwa dalam Al-Quran, Firaun Eksodus adalah Firaun yang berkuasa pada masa Musa lahir. Tambahan, dengan hanya menggunakan Al-Quran, mereka menetapkan bahwa Firaun itu pastilah berkuasa sangat lama (paling tidak mulai masa kelahiran Musa hingga saat Firaun tewas di Laut Merah). Barulah setelah itu mereka
meninjau catatan-catatan historis dan arkeologis untuk mengidentifikasi Firaun yang berkuasa lama itu. Kemungkinan dapat dipersempit hingga Rameses II, yaitu dengan menggunakan kisah Yusuf dalam Al-Quran dan materi historis lainnya.” —Nahyan Fancy, Ph.D. [Mizan, Mizania, Referensi, Sejarah]
Seri Cerita Nabiku ini dipilih dari kisah-kisah Nabi yang sarat dengan pesan, yang bisa dipetik hikmahnya oleh anak-anak usia Taman Kanak-Kanak. Memberikan pengetahuan tentang arti keimanan, keyakinan, ketabahan, keberanian, kelembutan, dan sifat-sifat baik lainnya. Seperti dalam cerita Mengalahkan Tukang Sihir ini. Menceritakan mukjizat Nabi Musa a.s., ketika ditantang Raja Fir'aun,
bertanding dengan para tukang sihir. Para tukang sihir mengubah tali menjadi ular yang menakutkan. Apa yang dilakukan Nabi Musa kemudian? Apa Nabi Musa digigit ular tersebut? [Mizan, DAR Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]
Tiada ungkapan yang paling indah dan menyejukkan jiwa selain lantunan ayat-ayat Alquran. Ia merupakan obat (syifâ’) dan kasih sayang (rahmah). Berdialog dengan Alquran sesuatu yang menyenangkan. Pesan-pesan yang terkandung didalamnya memikat jiwa. Sepantasnya, kitab suci inilah yang dijadikan sumber pemecahan segala persoalan hidup yang dihadapi manusia. Namun, Alquran tidak
akan memberikan sesuatu yang bermanfaat jika ia tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dipahami, dan tidak dihayati. Untuk memahaminya, manusia perlu bimbingan dan mengenali hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang pencinta Alquran perlu mengenali segala seluk beluk kitab suci ini; bagaimana ia diturunkan, sosiologis historis masyarakat Arab ketika diturunkannya Alquran, kaedah-kaedah
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penafsiran, dan lain sebagainya. Hal-hal ini perlu dikuasai oleh seseorang yang ingin memahami Alquran. Buku ini yang ada di tangan pembaca ini menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan di atas. Disamping itu, ia juga menyajikan persoalan-persoalan tafsir; seperti sumber tafsir, metode tafsir, corak tafsir, serta isi dan fungsi Alquran.
Seri Buku Bersuara
Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi sejak Nabi Adam Alaihissalam hingga Nabi Isa Alaihissalam
Sulaiman : Raja Segala Makhluk
Kisah bapak dan anak dalam Al-Qur'an
Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa a.s.
Tahukah kamu, bagaimana kisah Nabi Adam si manusia pertama, kisah Nabi Ibrahim yang tak mempan dibakar api, serta kisah hijrah yang menakjubkan Nabi Muhammad Saw.? Di manakah para nabi dan rasul diturunkan Allah di muka bumi ini? Yuk, temukan semua kisahnya dalam buku ini. Pssst, buku ini dilengkapi dengan trivia persebaran nabi dan rasul, lho.
Temukan halaman berlogo khusus, lalu pindai dengan smart pen-mu, ya. Kamu akan menemukan kejutan menariknya! 25 Kisah Nabi dan Rasul adalah buku yang tepat untuk anak saleh dan salehah seperti kalian. Selamat membaca! [Mizan, Bentang Belia, Referensi, Pengetahuan, Religi, Cerita, Islam, Anak, Indonesia, Seri, Muslim, Cilik, Bentang] seri muslim cilik
bentang
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 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 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/e-book ] 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 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 Agama-Agama 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. - Beda-Bedanya Qirat. Pengantar dari H. Agus Salim Di tanah air 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. Salinan-salinan 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 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, macam-macam 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 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 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.
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.
Tafsir al-Azhar ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan ungkapan yang teliti, me-nerangkan maknamakna yang dimaksud dalam Al-Qur’an dengan bahasa yang indah, dan menghubungkan ayat dengan realita social dan sistem budaya yang ada. Tidak hanya itu, beliau juga membicarakan permasalahan sejarah, sosial, dan budaya di Indonesia. Me-ner jemahk an
ayat demi ayat, menafsirkan ilmu pengetahuan untuk memperkuat tafsir uluhiyyah dan rububiyah. Menyeimbangkan dalil-dalil naqli dan aqli serta tidak hanya menukil dari ulama salaf, namun beliau juga meng angkat pengalaman sendiri namun tetap ber landaskan atas kepercayaan ulama-ulama ter dahulu. Beliau juga menguraikan makna dari bahasa Arab ke bahasa
Indonesia dan memberi kesempatan bagi pembaca untuk berpikir. Tafsir ditulis membawa corak pandang hidup penafsir, haluan dan madzhabnya. Dalam tafsir ini, Hamka merujuk pada madzhab salaf, yaitu madzhab Rasulullah saw., para sahabat, dan ulama yang mengikuti jejak beliau. Tentang aqidah dan ibadah, Hamka mengikuti yang mendekati kebenaran dan
meninggalkan yang menyimpang. Dan, mengenai pengetahuan umum, Hamka kerap kali meminta bantuan kepada ahlinya. Selain penyajiannya dalam masalah-masalah sosial, antropologi, dan sejarah, tafsir ini juga memiliki keunggulan lain yakni pembaca akan menemukan beberapa pen dapat dari para ulama Indonesia yang tidak terdapat dalam tafsir lainnya.
Sehingga, wajar jika tafsir ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mengutip ucapan Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Tun Abdul Razak, “Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa Asia Tenggara.” [Gema Insani]
Al Qur'an Terjemah dan Tafsir
Arketipe Kisah Para Nabi dalam Pembentukan Sikap Toleransi
Telaah tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran
Kumpulan Kisah & Doa Para Nabi
Sang Pelintas Lautan
Doa-doa pilihan para nabi AllahKisah-kisah bersejarah para nabi yang sarat makna dan keteladananDisusun dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh anakUlasan hikmah kisah pada setiap akhir ceritaDilengkapi dengan ilustrasi cerita bergaya klasik nan apikBuku terbitan dari WahyuMedia
ini berisikan dengan cerita - cerita, doa - doa para Nabi, agar anda dapat memberikan buah hati anda cerita yang baik serta mengamalkan doa - doa dari para Nabi
Dalam kisah-kisah Nabi dan rasul, ada banyak inspirasi yang bisa kita ambil dan ceritakan kepada putra-putri kita. Merekalah tokoh terbaik dengan sikap dan karakter yang patut dijadikan teladan. Namun, tahukah Anda, ternyata ada banyak cerita nabi dan rasul yang selama ini kita ketahui
ternyata tidak sahih? Dalam buku persembahan PandaMedia yang berjudul Cerita Terbaik 25 Nabi dan Rasul, kisah-kisahnya sudah dipilah berdasarkan kesahihan yang diceritakan dalam Al-quran. Dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, dilengkapi pula dengan permainan kreatif dan doadoa sehari-hari yang dapat dihafal anak Anda. Temukan Teladan Sikap: TawakalKejujuranKeberanianAmanahSabarSetiaTekunCerdasPenolongSopan dan Santun. #MariBaca
Keberagaman dari segala aspek sosial yang menjadi kekayaan serta kebanggan bangsa Indonesia, ternyata menjadi sebuah tantangan besar untuk terus memupuk sikap tolerasi terhadap keberagaman itu sendiri. Dibutuhkan sikap toleransi yang tinggi untuk mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan
kedamaian dalam menyikapi keberagaman yang sangat kompleks seperti di Indonesia. Sikap toleransi yang tinggi dapat mencegah munculya tindakan-tindakan intoleransi yang dapat dikaitkan dengan penyebab berbagai tindakan anarkhisme, diskriminasi, perpecahan, dan munculnya gerakan radikalisme di
Indonesia. Tindakan-tindakan anarkis dan radikal akibat rendahnya sikap tolerasi tentunya tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, semboyan “Bineka Tunggal Ika”, dan nilai-nilai agama apa pun termasuk Islam. Islam sebagai agama yang memiliki pemeluk terbesar di Indonesia pada akhir-akhir
ini sering dikaitkan dengan basalah-masalah akibat berkembangnya sikap intoleransi. Stigma tersebut, bahkan tidak hanya muncul di Indonesia namun juga negara-negara lain di dunia. Padahal, Islam justru menyerukan ajaran tentang “rahmatan lil alamin” yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam
semesta. Ada banyak contoh kisah atau ajaran Islam yang menyerukan tentang kasih sayang, perdamian, dan tentunya sikap-sikap menghargai sesama manusia. Terlepas dari persoalan Islam yang dikaitkan dengan berkembangnya sikap intoleransi, ada hal yang perlu segera dan serius dilakukan yaitu
menggali sisi-sisi positif ajaran Islam itu sendiri. Seperti telah disampaikan bahwa Islam mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang justru dapat digunakan sebagai upaya-upaya untuk membentuk atau memupuk sikap toleransi. Salah satu nilai-nilai yang dapat ditemukan adalah melalui kisah
para nabi dalam Al Quran. Cerita para nabi ini telah banyak dituliskan umumnya dalam bentuk cerita anak. Oleh karena itu, melalui cerita nabi inilah upaya-upaya pembentukan sikap tolaran dapat dilakukan sejak usia anak-anak terutama pada tingkat sekolah dasar. Di sekolah dasar baik umum maupun
sekolah yang berbasis Islam, penyampaian tentang cerita-cerita nabi ini menjadi lazim dilakukan. Cerita para nabi dapat ditemukan dalam buku-buku materi ajar Pendidikan Agama Islam untuk sekolah dasar. Cerita nabi termasuk dalam cerita anak atau genre sastra anak yang berfungsi untuk
memberikan pengajaran moral terhadap anak-anak. Menurut Nurgiantoro (2013:35) sastra anak memberikan kontribusi mengembangkan kepribadian anak dalam proses pendewasaan diri. Sastra anak dalam ha ini cerita nabi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menanam, memupuk, mengembangkan, dan bahkan
melestarikan atau mempertahankan nilai-nilai yang diyakini baik dan berharga dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kisah yang disampaikan dalam cerita nabi pada dasarnya menggambarkan tentang khasanah dunia Islam dan terkesan kontekstual, namun sebenarnya juga mengangkat nilai-nilai
universal yang dapat diterima tidak hanya umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia di muka bumi. Nilai-nilai universal inilah yang disebut arketipe dalam cerita. Menurut Cawelti dan Gace (dalam Adi:2011) menjelaskan bahwa arketipe adalah pola cerita yang tidak dibatasi budaya tertentu atau
waktu tertentu. Arketipe dalam cerita adalah simbol yang menandai keuniversalan tema cerita dan dapat menyentuh sisi kemanuisaan. Permasalahannya adalah nilai-nilai kemanusiaan sebagai arketipe cerita nabi disampaikan secara implisit dalam cerita. Sehingga perlu kajian untuk menemukan arketipe
yang memuat tentang nilai-nilai kemanusiaan tersebut untuk kemudian dapat dikembangkan dalam pembentukan sikap tolerasi. Analisis dalam buku ini berupaya mencari bentuk arketipe cerita nabi yang didasarkan pada teori strukturalisme sastra.
Al-Quran merupakan sandaran Islam yang senantiasa dinamis dan mukjizat abadi, yang mampu mengalahkan dan senantiasa dapat mengalahkan kekuatan manusia manapun sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Ia merupakan aturan Islam yang mencakup seluruh aspek dasar kehidupan umat manusia yang
sesuai dengan ﬁtrah manusia dan bersumber dari kedalaman hati nurani manusia. Al-Quran sendiri memiliki kewibawaan yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan kewibawaan umat manusia. Ia sama sekali tidak tunduk terhadap kekuatan yang batil, dan sebaliknya, mampu menjadikan mereka tunduk dan
menerima kepemimpinan al-Quran yang adil dan bijaksana. Pada akhirnya, dengan mempelajari al-Quran, mereka dapat menerima al-Quran dengan rasa cinta, kerinduan, dan kesucian.
Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir
Kala Kanjeng Nabi Bercerita
Cerita Bergambar 25 Nabi & Rasul
Catatan hati seorang guru
Tafsir al-Azhar Jilid 3

Buku ini sangat tepat untuk menjadi rujukan penting bagi para peminat dan penelaah Alquran. Ia menjadi pengantar sebelum seseorang mendalami dan menelaah Alquran lebih jauh. Ingat bahwa ahl al-quran adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Alquran sepanjang hayat dikandung badannya. Baginya, berkomunikasi dengan Alquran merupakan
keniscayaan, sekaligus kebutuhan diri. Berilmulah dengan ilmu Alquran niscaya dunia ini akan terbebas dari kegelapan cahaya iman. Ingatlah bahwa “orang yang melakukan dan menerima sesuatu tanpa ilmu bukanlah manusia”
Shafana Kanzia Nadhifah, seorang perempuan muda yang dalam hidup hanya mengikuti arus tanpa benar-benar tahu apa tujuan hidupnya. Terlahir sebagai seorang muslim, tetapi seiring terikut arus saat ada pemberiataan negatif tentang Islam dan tanpa disadarinya lama kelamaan dia semakin menjauh dari Islam. Sampai di satu titik, kepalanya dipenuhi oleh banyak
pertanyaan tentang agamanya sendiri, lalu saat dia berusaha untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan itu, Shafa sadar kalau selama ini dia tidak tahu apa-apa tentang agamanya sendiri. Riley Anderson, pria asal Australia yang sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan kesusahan, hidup Riley begitu bahagia, wajah tampan, harta yang tak terhitung, keluarga
yang mencintainya, tapi tetap saja ada ruang hampa di dalam hatinya. Riley merasa ada yang salah dengan tujuan hidupnya, sesuatu yang sekuat apapun dia mencari, tapi tidak menemukan jawabannya. “Manusia yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh manusia. Saya salat karena saya butuh Allah. Allah without me is still Allah, but me without Allah si nothing.”
“Tidak peduli betapa susah pertanyaannya, kita harus bertanggung jawab untuk mewakili Islam dengan cara yang baik. Dan untuk mencapai semua itu yang harus dilakukan adalah belajar.” *** "Berasa tertampar setelah membaca buku ini. Buku yang sangan sarat dengan pemahaman tentang Islam yang selama ini kita belum ketahui. Dengan penyampaian yang
sederhana, Kak Alnira mampu membuat siapa pun yang membacanya larut dalam kisah pencarian jati diri antara Riley dan Shafa." --Ima Madani: Penulis novel best seller Assalamu'alaikum Calon Imam. Buku Persembahan Penerbit WahyuQolbu
Menjelajahi cerita nabi ternyata mengasyikan, lho! Kita jadi tahu bagaimana manusia pertama ada di bumi. Ada kisah nabi yang pertama kali mengenal tulisan dan membuat rumah dengan arsitektur sederhana. Ada juga nabi yang bisa mengerti bahasa binatang. Oh iya, kita juga jadi tahu mengapa Nabi Nuh membuat kapal yang besar, mukjizat ketika Nabi Ibrahim
dibakar, bagaimana serunya perjalanan Nabi Muhammad, dan masih banyak cerita menakjubkan lainnya. Buku ini menyajikan banyak hikmah dari kisah-kisah 25 nabi. Buku ini tambah menarik karena dilengkapi dengan peta perjalanan nabi-nabi di bumi ini. Salam CERDAS INTERAKTIF
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 orangorang 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]
Kisah Keteladanan & Inspiratif 25 Nabi & Rasul
cinta tak mengenal meskipun
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Ismail
Cerita Nabiku; Dua Bahasa
Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi
Buku ini hadir untuk menyampaikan nilai-nilai akhlak dan pesan-pesan moral yang agung melalui ‘ibrah dari paparan kisah dua manusia agung pula yaitu Yusuf dan Musa. Dalam buku ini hanya dijelaskan dua kisah nabi saja yaitu nabi Yusuf dan nabi Musa dengan pertimbangan bahwa kedua kisah ini dianggap yang paling panjang
dan paling lengkap di dalam al-Qur’an. Di samping paling panjang, kedua kisah Yusuf dan Musa ini disatukan karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Perjalan hidup kedua nabi ini memiliki jalinan dan keterhubungan antara satu dengan lainnya. Jika Yusuf adalah tonggak awal kemunculan Bani Israel ke Mesir, maka
Musa menjadi titik awal pula kembalinya bani Israel ke Palestina setelah merantau sejak nabi Ya’qub as ke Mesir. Jika Yusuf lahir di Palestina dan meninggal di Mesir, maka Musa lahir di Mesir dan meninggal di Palestina. Jika Yusuf berteman baik dengan raja Mesir pada masanya, maka Yusuf menjadi musuh abadi raja mesir
pada masanya. Jika Yusuf masuk istana raja setelah di buang saudaranya ke dalam sumur, maka Musa masuk istana raja setelah dimasukan ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan ibunya di sungai. Jika Yusuf dipenjarakan oleh karena perbuatan seorang isteri raja, maka Musa diselamatkan karena kebaikan seorang isteri raja.
Jika Yusuf diselamatkan dari kebinasaan kejaran wanita oleh sehelai baju, maka Musa diselamatkan dari kebinasaan kejaran Fir’aun oleh sebuah tongkat. Jika pada kisah Yusuf disebutkan peran ayah yang dominan dalam mendidik dan membentuk Yusuf, maka dalam kisah Musa disebutkan peran ibunya yang dominan dan mendidik dan
membentuk Musa. Jika dalam kisah Yusuf disebut ada wanita yang agresif ketika melihat Yusuf dan tanpa kenal malu merayu Yusuf, maka dalam kisah Musa disebutkan wanita yang sangat pemalu ketika melihat dan bertemu dengan Musa. Jika Yusuf diangkat menjadi pejabat di Mesir karena pertimbangan matin (kokoh) dan amin
(jujur), maka Musa diangkat menjadi pegawai nabi Syu’aib di Madyan dengan pertimbangan qawiyun (kuat) dan amin (jujur). Begitulah seterusnya keterhubungan kisah Yusuf dan Musa dan karenanya dijadikan dalam sebuah kesatuan.
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