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Bulletin of ʻAisyiyah, Islamic women's organization.

99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan
Rasulullah
Bahtera kandas di bukit
Suara ʻAisyiyah
Dalam penyajiannya, hadis-hadis dalam buku ini
dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu akidah,
ibadah, dan akhlak. Ketiganya merupakan dasar
agama Islam. Di setiap akhir pembahasan hadis dan
penyampaian kisah, terdapat “pesan kisah” yang
dapat membantu anak untuk memetik hikmah yang
terkandung dalam kisah tersebut. Buku ini juga
diilengkapi dengan ilustrasi gambar yang menarik.
Cerdas Interaktif

Kisah Seru 60 Sahabat Rasul
Semiotic analysis on Indonesian poems focusing on
Noah's story.

Buku Islam sejak tahun 1945
Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi dan
Rasul
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Terkadang sulit untuk memaksakan diri belajar
Mungkin kata itulah yang tepat untuk
menggambarkan tujuan penyusunan ebook ini Tidak
banyak dari kita mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu
baru karena mungkin alasan dari rutinitas kita dalam
kehidupan sehari-hari Melalui cerita inilah penulis
berharap kita dapat belajar dengan lebih mudah
karena biasanya kita lebih suka mendengarkan
sebuah cerita daripada mendengarkan ceramah ilmu
di majlis-majlis ta’lim Cerita yang disajikan di dalam
ebook ini merupakan kumpulan dari kisah-kisah
inspiratif yang sangat berguna sebagai renungan
kehidupan bagi kita Renungan yang berasal dari
pengalaman orang-orang yang lebih dahulu
mengalaminya dalam kehidupan Melalui cerita kisahkisah di dalam ebook ini, penulis berharap kita dapat
mengambil faedah berguna setidaknnya untuk diri
kita sendiri dan lebih baik lagi jika kita bisa
menyebarkan faedah ini ke sesama saudara maupun
sahabat ataupun kenalan yang kita miliki Sedalam
apakah kita mengambil faedah dari kisah-kisah dari
ebook ini, hal tersebut tergantung pada pemahaman
kita masing-masing Walau begitu belajar dari kisah
merupakan kegiatan yang mengasyikan dan tidak
menjenuhkan karena kita dirangsang untuk
menyelami kisah orang lain, meresapinya dan
memikirkan faedah apa yang dapat kita ambil dari
cerita tersebut i Kisah Yang disajikan dalam ebook ini
: 1. Tangisan Rasulullah Mengguncangkan Arasy 2.
Ibnu Hajar dan seorang Yahudi 3. Ayah, Anak dan
Burung Gagak 4. Perbincangan di Barbershop 5.
Kuingin Anakku Menirumu 6. Dulu Haram Kini Halal 7.
Kisah Sebutir Buah Apel 8. Kekuatan Maaf Rasulullah
9. Taubatnya Ka’ab bin Malik 10. Perempuan Tua dan
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Seekor Sapi 11. Apakah Saya Menikahi Orang yang
Tepat 12. Kasih Tanpa Batas 13. Mengalahkan Diri
Sendiri 14. Kisah Pohon Apel 15. Penantian Puluhan
Tahun 16. Perempuan yang Dicintai Suamiku

KKM. Kisah Muslimah Teladan Ahli Surga
Setiap manusia pasti pernah merasakan masa kanakkanak. Bagaimana dengan para nabi dan rasul, ya?
Tentu saja, mereka merasakan masa kecil juga.
Bisakah Teman-Teman membayangkan seperti apa
masa kecil mereka? Pastinya ada masa kecil yang
menyenangkan, mengharukan, bahkan menyedihkan.
Teman-teman akan menemukan keunikan kisah para
nabi dan rasul dalam buku ini. Ada banyak kisah, lho,
di antaranya: Nabi Ibrahim a.s. yang tinggal di
sendirian di gua; Nabi Ismail a.s yang akan
dikurbankan; Nabi Ya?kub a.s. yang dibenci saudara
kembarnya, Nabi Yusuf a.s. yang dijatuhkan ke sumur
tua; Nabi Musa a.s. yang dihanyutkan ke sungai; Nabi
Daud a.s. yang berperang dengan membawa ketapel,
Nabi Sulaiman a.s. yang pandai memecahkan
masalah; Nabi Isa a.s. yang mampu berbicara ketika
baru lahir; dan Nabi Muhammad Saw. yang disucikan
hatinya. Eits enggak cuma itu saja, masih banyak lagi
cerita yang lain. Penasaran, kan? Baca buku ini
sampai selesai. Ajak juga orangtua dan gurumu untuk
membaca buku ini, ya Pasti seru! [Mizan, Cerita,
Kisah, Anak, Nabi, Indonesia]

Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi &
Rasul
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Travel account on the pilgramage of the Brunei Royal
family.

Teladan Indah Rasulullah dalam Ibadah
The Middle Ages were a period of tremendous cultural
and scientific advancement in the Islamic
Empire—ideas and inventions that shaped our world.
Did you know that: • The numbers you use every day
(Arabic numerals!) are a Muslim invention? • The
marching band you hear at football games has its
roots in the Middle East? • You are drinking orange
juice at breakfast today thanks to Islamic farming
innovations? • The modern city's skyline was made
possible by Islamic architecture? The Muslim world
has often been a bridge between East and West, but
many of Islam's crucial innovations are hidden within
the folds of history. In this important book, Bryn
Barnard uses short, engaging text and gorgeous fullcolor artwork to bring Islam's contributions gloriously
to life. Chockful of information and pictures, and
eminently browsable, The Genius of Islam is the
definitive guide to a fascinating topic.

Kisah Teladan 25 Nabi & Rasul
Adik-adik, kayaknya seru ya kalau kita bisa ngobrol
dengan binatang piaraan kita. Sstt. ternyata ada lho,
manusia yang bisa mengerti bahasa binatang, sudah
tahu? Ya, ia adalah Nabi Sulaiman. Selain bisa
berbicara dan mengerti bahasa binatang, Nabi
Sulaiman juga mempunyai kerajaan yang sangat
megah. Ada juga Nabi yang ditelan ikan paus, yaitu
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Nabi Yunus. Nabi Musa yang bisa membelah lautan
dan berjalan melintasinya. Nabi Ibrahim yang tidak
mempan dibakar, beneran lho… bukan karena punya
kesaktian. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang
yang sudah meninggal. Wah, subhanallah yaa Selain
menawarkan kisah teladan sarat hikmah dari para
Nabi, buku ini juga dilengkapi dengan kisah seru dan
menyentuh para Khulafaur Rasyidin, seperti kisah Abu
Bakar yang rela digigit ular demi melindungi Nabi
Muhammad. Ada juga kisah Umar yang pemberani,
dan lain-lain. Buku ini juga dilengkapi dengan faktafakta sains, tempat-tempat bersejarah, dan
pengetahuan lain, sisipan ayat al-Quran dan hadits
nabi untuk memperteguh keimanan, serta hikmah
kisah untuk membentuk karakter hebat. Ayo, ikutin
semua ceritanya, dijamin seru dan sungguh
menakjubkan

Kumpulan Kisah Teladan Islami
Hadis Dan Kisah Teladan Untuk Anak
Saleh
Taqlid in Islamic practice in Indonesia.

Hermẽneia
Kisah-kisah teladan untuk keluarga
Keajaiban Maaf dan Kisah-Kisah Teladan Lainnya
berisi kisah-kisah mengasyikkan yang penuh
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keteladanan. Salah satunya adalah kisah Hasan dan
Husain yang menyaksikan seorang laki-laki tua
berwudhu, tetapi dengan cara yang tidak benar. Lalu,
laki-laki itu melaksanakan shalat. Tetapi, shalatnya
juga tidak benar. Kedua cucu Rasulullah tersebut
ingin menasihati atau mengajari orang tersebut.
Tetapi, mereka merasa malu untuk melakukannya
karena orang tersebut sudah tua. Hmmm apa yang
akan dilakukan Hasan dan Husain ya? Baca saja cerita
lengkapnya dalam Nasihat yang Berharga. Selain itu,
masih ada cerita-cerita seru lainnya yang
mengajarkan tentang kejujuran, kesabaran,
kerendahan hati, dan keagungan memaafkan. [DAR!
Mizan, Cerita Anak, Indonesia]

365 Kisah Teladan Islam
Mutiara Akhlak Rasulullah S.A.W.
Rasulullah Saw. adalah sumber teladan ibadah dan
muamalah kita kepada Allah. Beliaulah yang pertama
kali mengajari kita--melalui Sunnahnya--bagaimana
kita shalat, puasa, zakat, haji, dan menyempurnakan
amaliah Islam sesuai dengan teladan terbaik. Namun,
tak jarang teladan-teladan indah Rasulullah Saw. itu
kita lewatkan tanpa perenungan dan pemaknaan
yang dalam. Dan, ribuan hadis yang mengajarkan
keteladanan masih tertimbun dalam tumpukan kitab
hadis yang jarang kita jamah. Melalui penelaahan
yang dalam atas pelbagai kitab kumpulan hadis,
penulis menyajikan kisah-kisah teladan ibadah
Rasulullah, utamanya rukun Islam. Inilah kisah-kisah
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teladan yang ditampilkan secara komprehensif:
menyebut konteks sosial historisnya, memberikan
pengayaan tokoh-tokoh yang terlibat, dan
menyarikan inti pesan yang hendak disimak. Lebih
dari itu, kisah-kisah ini juga layak dijadikan rujukan
dalam amaliah ibadah kita karena sumbernya yang
jelas: hadis-hadis Nabi Saw. [Mizan, Mizan Pustaka,
Agama, Indonesia]

Wangi Akhlak Nabi
Kisah Masa Kecil Nabi dan Rasul
On Islamic studies.

Bibliografi nasional Indonesia
Cerita Teladan 25 Nabi dan Rasul
Membacakan cerita kepada anak sebelum tidur
terbukti memberikan dampak yang baik terhadap
tingkat kecerdasan anak. Pilihan cerita yang
dibacakan tentunya juga menjadi pertimbangan
utama. Lima rasul Allah, yaitu Nabi Nuh as, Ibrahim
as, Musa as, Isa as, dan Muhammad SAW adalah
panutan hidup bagi umat muslim. Sudah selayaknya
jika cerita tentang kelima rasul tersebut wajib
disampaikan kepada anak-anak sejak dini. Karena itu,
buku ini bisa menjadi pilihan tepat untuk
mengantarkan putra-putri Anda ke alam mimpinya
yang indah. Selain menstimulasi kecerasan, juga
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menumbuhkan keimanan dan rasa kecintaan anak
terhadap rasul. -CikalAksara#PromoRamadhanWeek4CikalAksara

Kisah-kisah teladan anak Muslim
Adik-adik tahu enggak, sejak dahulu, umat Islam
memiliki muslimah-muslimah yang berhati luhur, lho!
Di antara mereka; Aminah Binti Abdul Muthalib, Laila
Al-Ghifariyah, Al-Khansa, Masyithoh, Khamnah Binti
Jahsy, dan masih banyak lagi. Mereka gigih berjuang
mendampingi kaum Muslim untuk menegakkan
agama Islam. Para muslimah yang cantik itu begitu
sabar. Mereka menjalani hidup dengan penuh
semangat dan selalu ceria. Mereka juga tidak pernah
mengeluh saat mengalami kesusahan. Pantas saja
mereka mendapat jaminan masuk surga. Mau tahu
kisah perjuangan dan keluhuran hati mereka? Baca
saja buku ini. [Mizan DAR! Mizan, Cerita, Anak,
Indonesia]

Himpunan kisah-kisah teladan Nabi
Muhammad SAW
Islam and politics in Indonesia; articles previously
published in dailies and magazines.

40 kisah pengantar anak tidur
Adik-adik, kayaknya seru ya bisa ngomong dengan
binatang piaraan kita. Sss ternyata ada lho, manusia
yang mengerti bahasa binatang. Tahukah kalian? Ya,
ia adalah Nabi Sulaiman. Selain bisa berbicara dan
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mengerti bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga
mempunyai kerajaan yang sangat megah. Lalu, ada
juga nabi yang ditelan ikan paus, ia adalah Nabi
Yunus. Yang tidak kalah hebatnya, ada nabi yang
dapat membelah lautan dan berjalan melintasinya.
Ya, ia adalah Nabi Musa. Kemudian, ada Nabi Ibrahim
yang tidak mempan dibakar. Eit beneran lho bukan
karena ia punya kesaktian, tetapi atas izin Allah Swt
ia diberi mukjizat tersebut. Nabi Isa pun demikian, ia
mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal
dunia. Wah, subhanallah ya Selain memuat kisah
teladan yang sarat hikmah dari para nabi, buku ini
juga dilengkapi dengan kisah seru dan menyentuh
para Khulafaur Rasyidin yang terkenal itu. Seperti
kisah Abu Bakar yang rela digigit ular demi
melindungi Nabi Muhammad, terus ada juga kisah
Umar bin Khatab yang pemberani, dll. Yang tidak
kalah menarik, ada pula kisah teladan para sahabat
yang sudah dijamin masuk surga. Buku persembahan
dari penerbit Ruang Kata ini juga dilengkapi dengan
fakta-fakta sains, tempat-tempat bersejarah, dan
pengetahuan lainnya. Sisipan ayat al-Qur'an dan
hadits nabi, untuk memperteguh keimanan, serta
hikmah kisah untuk membentuk karakter hebat. Ayo,
ikuti semua ceritanya, dijamin seru dan sungguh
menakjubkan

Annida
Tahukah Adik-adik … siapakah duta Islam pertama?
Lalu, siapakah pemuda pemberani dari suku Ghifar?
Siapa pula muazin pertama dalam sejarah Islam? Adikadik pengin tahu, kan? Nah, buku ini akan mengajak
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Adik-adik untuk mengenal dan meneladani 60 kisah
seru para sahabat Rasulullah. Adik-adik pasti suka!
[Mizan, DAR! Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]

Bid'ah-bid'ah di Indonesia
?Akhlak mulia Muhammadlah, dan bukannya pedang,
yang menyebabkan umat Muslim berjaya dan mampu
menyingkirkan segala penghalang. Ketika
menamatkan biografi Muhammad, saya sedih karena
tak ada lagi yang bisa saya baca tentang kehidupan
nan agung itu.? (Mahatma Gandhi). Rasulullah
mengumpamakan teman yang berakhlak baik dengan
penjual minyak wangi. Meskipun kita tidak membeli
dagangannya, jika berdekatan dengannya, kita akan
ikut terkena semerbaknya. Melalui potonganpotongan kisah kehidupan Muhammad, buku ini
mengajak Anda ?berdekatan? dengan Rasulullah yang
dipuji Allah sebagai manusia berakhlak paling mulia.
Anda akan merasakan keindahan cinta,
persaudaraan, dan kebajikan yang beliau tuntunkan.
Tanpa terasa, tetes-tetes wewangian akhlakul
karimah akan meresap ke dalam hati Anda dan
melembutkannya. Buku ini merupakan ?sahabat? bagi
setiap Muslim yang ingin memperharum akhlaknya
dengan meneladani Nabi Muhammad Saw. [Mizan,
Mizania, Religi, Agama, Islam, Indonesia]

30 kisah teladan
Kisah penuh nilai positif yang bersumber dari sejarah
Islam, tauhid, moral, ilmu pengetahuan, kasih sayang,
dan lain-lain. Kisah-kisahnya diambil sejak masa Nabi
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Muhammad SAW, para sahabatnya hingga para
pengikutnya. Buku persembahan penerbit
QultumMedia

Keajaiban Maaf dan Kisah-Kisah Teladan
Lainnya
Rasulullah Saw. adalah sumber teladan yang layak
kita ikuti. Melalui Sunnahnya, beliau mengajari kita
bagaimana meneguhkan iman dan takwa, bersabar
dalam setiap musibah, bersyukur ketika mendapatkan
anugerah, bersikap ridha dan tawakal dalam setiap
urusan, bertindak jujur dalam segenap keadaan, serta
berjiwa ikhlas dalam beramal. Inilah kisah-kisah
teladan Rasulullah yang ditampilkan secara
komprehensif: menyebutkan konteks sosial
historisnya, menggambarkan tokoh-tokoh yang
terlibat, dan menyarikan inti pesan di dalamnya.
Betapa indah jika kisah-kisah teladan ini kita simak,
renungkan, dan praktikkan dalam kehidupan kita
sehari-hari. [Mizan, Mizania, Referensi, Agama]

Islam substantif
Kisah Teladan Lima Rasul
20 Seri kisah Teladan 1
Tahukah kamu, siapa saja 25 nabi dan rasul Allah
yang wajib kita imani? Kisah seru penuh mukjizat
mulai dari Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad
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Saw. ada semua di buku ini. Kisah para nabi ini
semakin seru karena dilengkapi dengan gambar dan
halaman yang penuh warna. Selain itu, ada
permainan asyik dan edukatif yang tersebar di
halaman buku, lho. Yuk, baca bukunya dan dapatkan
ilmunya! Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul sangat
cocok menjadi buku bacaan wajib untuk kalian
semua. Selamat membaca! [Mizan, Bentang Belia,
Referensi, Pengetahuan, Religi, Cerita, Islam, Anak,
Indonesia, Seri, Muslim, Cilik, Bentang] seri muslim
cilik bentang

Kisah-Kisah Teladan Terbaik Sepanjang
Masa
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 -

Kisah teladan 25 nabi dan rasul
Senyumlah Bunda dan Kisan-Kisah Teladan lainnya
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ini, bercerita tentang orang-orang yang sangat
sayang sama Bundanya. Ayo, kita cari tahu!ÿ[ DAR!
Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]

Rumah Cinta Rasulullah
As Guest of Allah
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

Ikhlas beramal
Begitu agungnya akhlak Rasulullah hingga Allah
memujinya sebagai memiliki khuluq azhim.
Keagungan Rasulullah tampak dalam segala hal,
termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Buku ini
menceritakan kisah-kisah indah tentang hubungan
Rasulullah dengan istri-istrinya, anak-anaknya, dan
cucu-cucunya. Laiknya kehidupan rumah tangga,
kisah-kisah ini penuh nuansa?ada romantisme,
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keceriaan, kecemburuan, kesedihan, dan lainlain?yang sangat manusiawi. Tetapi, semua itu
diselimuti oleh atmosfer cinta Rasulullah. Inilah kisahkisah terbaik seputar kehidupan rumah tangga
Rasulullah yang patut dibaca oleh setiap keluarga
Muslim yang ingin membangun surga di rumah
masing-masing. [Mizan, Mizania, Religion, Agama,
Indonesia]

Senyumlah Bunda dan Kisah Teladan
Lainnya
The Genius of Islam
Mukjizat dan kisah-kisah teladan 25 nabi
& Rasul
Panji masyarakat
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