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and South East Asia. Yet many of the contributions of Muslim thinkers, scientists and theologians, not to mention rulers, statesmen and soldiers, have been occluded.
Quran Hadist

This book rescues from oblivion and neglect some of these personalities and institutions while offering the reader a new narrative of this lost Islamic history. The

Renungan bagi Aktivis Dakwah Kampus M. Jiva Agung 2015-11-13 Aktivis dakwah memiliki misi suci untuk menebar Islam dengan penuh cinta kasih dan toleran,

Umayyads, Abbasids, and Ottomans feature in the story, as do Muslim Spain, the savannah kingdoms of West Africa and the Mughal Empire, along with the later

serta anti dengan segala hal atau tindakan ektremisme (melampaui batas). Dalam sejarah, Rasulullah saw., dan para sahabat selalu menekankan hal yang demikian, tapi

European colonization of Muslim lands and the development of modern nation-states in the Muslim world. Throughout, the impact of Islamic belief on scientific

perlu diakui tugas ini memang tidak mudah. Banyak hal yang perlu disiapkan agar dakwah tersampaikan baik, mulai dari konten hingga metode. Semuanya harus

advancement, social structures, and cultural development is given due prominence, and the text is complemented by portraits of key personalities, inventions and little

matang sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pihak pendakwah dan yang didakwahi. Dalam buku ini Anda akan menemukan hal-hal apa saja yang perlu dimiliki

known historical nuggets. The history of Islam and of the world's Muslims brings together diverse peoples, geographies and states, all interwoven into one narrative

oleh aktivis dakwah, yang sayangnya sering kurang diperhatikan. Perlu diperhatikan antara lain adalah, pengetahuan yang luas dan luwes atau tidak kaku, cinta kasih

that begins with Muhammad and continues to this day.

dan penuh kebijaksanaan, sikap terhadap orang yang berlainan paham bahkan keyakinan, dan sebagainya. Semuanya dikemas dengan gaya bahasa yang sederhana

Salat & Salam Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān Sakhāwī 2008-11-01

namun mendalam. Pembahasan lebih menarik karena memberikan paparan mengenai permasalahan yang sudah biasa terjadi di lingkungan keseharian terutama di

The Paper House Lois Peterson 2012-04-01 Life is hard for ten-year-old Safiyah in the Kibera slum outside Nairobi. Too poor to go to school, she makes a meager living

lingkungan kampus, sehingga pembaca pun akan lebih mudah memahaminya.

for herself and her grandmother Cucu by selling things she finds at the garbage dump. After using scavenged paper to fix up the inside of the hut, Safiyah starts a

Rumah Cinta Rasul Dewi Ambarsari 2018-11-19 Buku ini merupakan catatan kecil perjalanan seorang ibu yang ingin mengenalkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

mural on the outside. As word of the paper house spreads, Safiyah begins to take pride in her creation. When Cucu collapses after a fire, Safiyah stays at the hospital to

sallam kepada anak-anaknya yang masih balita. Mudah-mudahan jurnal kecil ini bisa menjadikan anak-anak muslim seluruh dunia menjadi anak yang mengidolakan

help care for her grandmother. While Safiyah is away, her friend Pendo works on the mural, which upsets Safiyah. But when Pendo attracts media attention to the

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mengapa rasa cinta kepada Nabi begitu penting untuk ditumbuhkan? Bagaimana bisa kita mencintai jika tidak mengenali?

paper house, Safiyah and her grandmother are given a chance of a better life.

Awal dari rasa cinta yang mendebarkan hati itu berasal dari perkenalan, lalu berkembang menjadi penasaran dan keingintahuan serta berbuah menjadi rasa rindu.

THE PROPHETIC BIOGRAPHY (SIRAH OF IBNU HISHAM) ABD AL MALIK IBN HISHAM 2013-01-01

Ketika rindu memuncak berarti rasa cinta sudah mulai bersemi. Rasa cinta butuh dipupuk agar senantiasa bergelora, sehingga mendatangkan rasa cinta yang tidak

The Smiling Teacher Dr. H. Darmadi, S.Ag., M.M., MM. The Smiling Teacher ISBN :978-602-443-232-4 Sinopsis: Menjadi guru mungkin semua orang bisa, tetapi

bertepuk sebelah tangan.

menjadi guru yang senang dan bahagia menjalani profesinya karena disenangi atau diidolakan anak didik, perlu dipertanyakan. Guru yang memiliki keahlian dalam

Telaga Cinta Rasulullah Fuad Bawazir 2020-08-05 Andai saja harapan-harapan yang ada pada hati Rasulullah waktu itu boleh diperumpamakan, maka perumpamaan

mengajar dan mendidik tentu memerlukan keuletan, pendidikan, pelatihan, dan jam terbang yang cukup memadai, namun hal-hal tersebut tidak menjadi jaminan

dalam bentuk kata-kata tak akan pernah bias berhasil menggambarkan harapan-harapan suci itu. Namun selain kata-kata, tidak ada yang lebih indah dan romantis untuk

bahwa si guru berhasil di kelas dan disenangi atau diidolakan anak didik. Guru yang disenangi/diidolakan anak didik akan sangat tertolong dalam menjalankan

mewakilkan sebuah harapan dari bahasa cinta Rasulullah. Beginilah bentuk harapan dan rasa yang ada pada hati Rasulullah kepada gadis yang telah menjadikannya

tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Selain anak didik senang mendengar guru mengajar , namun yang lebih penting lagi adalah kemudahan dalam pembentukan

lelaki yang patah hati untuk pertama kalinya. Kenapa tidak kau katakana, bahwa hari ini kidung subuh dari cinta semesta tak cukup tembus meluluhkan hatimu,

karakter atau perilaku anak didik. Ketika guru idola meminta anak didik untuk melakukan sesuatu, maka anak didik akan merasa senang dan bahagia melakukan

kekasih? Padahal doa-doa itu, bagaikan anak panah yang lalu memutar balik saat ku ceritakan nama indahmu pada Tuhanku. Biar ku beri tahu, kekasih. Tidak ada yang

apapun yang diinginkan atau ditugaskan guru. Menjadi guru idola bukanlah semata-mata guru yang berparas cantik, ganteng, keren, pandai melucu atau hal-hal

meminta cinta dating. Lalu, berlama-lama tinggal di sini (hati), kecuali Tuhan yang menginginkannya. Agar ku tirakati cinta itu dengan doa-doa. Lalu memupuknya

lainnya. Tetapi lebih dari itu, guru idola adalah guru yang bisa diteladani dalam ilmu dan akhlaknya oleh siswanya. Oleh karena itu, output hasil belajar adalah siswa

dengan munajat-munajat. Kemudian kau tinggal pilih, antara selamanya dalam munajatku, atau munajatku yang akan meninggalkanmu. Namun, harapan-harapan itu

cerdas dan berakhlak baik, bukan sekedar pencapaian angka-angka. Tentanag pencapaian output yang baik, guru juga harus menekankan bahwa pencapaian nilai

tidak akan pernah sempurna, jika kita tidak saling meminta dan berharap. Maka, mintalah pada Tuhanmu, kekasih. Agar engkaulah satu-satunya harapan itu dari doa-

tersebut harus melalui cara yang benar, jujur dan menghindarkan diri dari sikap menghalalkan semua cara.

doaku yang abadi. Ibaratnya, rasa ini tidak akan berubah apalagi mati, kecuali ada yang bilang, bahwa mencintaimu adalah kafir, maka ku cabut kembali rasaku. Inilah

Akuntansi Utang: Menggali Makna tuk Menggapai Cinta Ilahi dengan Pendekatan Etnohipnosis Judi Suharsono 2020-05-01 Buku ini menggambarkan temuan tentang

bentuk ketidakmungkinan itu, kekasih.

"utang" di sebuah pesantren dengan metode etnohipnosis. Ditemukan bahwa cinta menjadi basis aktivitas utang-piutang di pondok pesantren. Temuan ini dapat

Jejak Bisnis Rasul Muhammad Sulaiman, Ph.D., Aizuddinur Zakaria 2010 Nabi Dawud dikenal sebagai ahli pandai besi. Nabi Sulaiman terkenal sebagai raja dengan

memberikan alternatif wawasan bahwa materialisme bukan satu-satunya cara dalam menelaah transaksi "ekonomi".

kekuasaan luas dan kekayaan melimpah. Nabi Nuh tangkas membangun kapal. Bagaimana dengan Nabi Muhammad saw.? Beliau adalah pebisnis hebat. Bukan semata
karena Muhammad saw. berasal dari suku dan keluarga besar pebisnis, sejak usia 10 tahun, ia sudah diperkenalkan oleh pamannya, Abu Thalib, dengan aktivitas bisnis.

The Deoband Ulama and their Love for Rasulullah Sallahu 'alaihi Wassalam S19 Design 2014-09-11 http://s19design.wordpress.com Bismillahir Rahmaanir Raheem

Dalam usia 20 tahun, beliau sudah menjalin kerja sama bisnis dengan Khadijah, seorang pengusaha Quraisy yang sangat kaya. Bahkan, jejak-jejak entrepreneurship

This book is a collection and compilation of the sayings and sterling words of advice of a master of Shariat and Tasawwuf, Hadhrat-e- Aqdas, Faqeehul Ummat, Hadhrat

Muhammad tercermin juga dalam langkah dakwahnya semenjak ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Lewat penelusuran jejak-jejak langkah (baca: sirah) Muhammad,

Mufti Mahmood Hasan Saahib Gangohi (May Allaah Ta'aala fill his grave with noor) in discussions that took place at various gatherings. These issues are of utmost

penulis buku ini mencoba menggali prinsip-prinsip bisnis, di antaranya mengungkap hal-hal berikut. Re-branding. Nabi saw. mengubah Yatsrib menjadi Madinah.

importance, especially in times when it is evident that many efforts are underway to undermine the integrity of the beloved friends of Allah and the true lovers of

Pemasaran holistis. Strategi Rasulullah membagi empat pasukan dalam peristiwa Fathu Makkah. Visioner. Rasulullah menyetujui Perjanjian Hudaibiyah yang

Rasulullah J. False allegations levelled against them puts the public into doubts and misunderstandings about them. Thus the common man is deprived of great benefit.

merugikan saat perjanjian itu ditandatangani, tetapi menguntungkan di masa yang akan datang. Inilah buku yang wajib dimiliki siapa pun yang ingin menghadirkan

One can only derive benefit from these saints when one has confidence and love for them. Hence it is necessary to guide the Muslims who have clear hearts and

Rasul dalam setiap langkah bisnisnya. [Mizan, Hikmah, Bisnis, Referensi, Indonesia]

minds. Those behind the propaganda against the Awliyaa, the warning in the following Hadith of Bukhaari is sufficient. In a Hadith-e-Qudsi Allah Ta'ala says,

The Classic Resemblance of RASULULLAH Sallallahu 'alaihi Wassalam S19 Design 2014-09-11 http://s19design.wordpress.com “My Sahaabah (radhiyallahu ‘anhum)

“Whoever has animosity for any of my friends, I declare war against them.” This announcement is made by the Creator Himself. There is no need for us to fight

are like guiding stars, whoever you follow you will be guided.” (Musnad ‘Abd ibni Humaid #783) This is the declaration of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam). It is

against those who dislike and harm the buzurgs (saints). By the grace of Almighty Allah, these sayings of Hadhrat Mufti Mahmood Hasan Gangohi (may Allah shower

therefore necessary to be well acquainted with the Sahaabah (radhiyallahu ‘anhum) and to then follow in their footsteps. In this light, a series of talks were conducted

him with His special 2 The Deoband Ulama and their Love for Rasulullah b mercy), regarding the Ulama of the Ahlus Sunnah Wal Jama'ah i.e. the Ulama of Deoband

on the life of the great Sahaabi, Sayyiduna ‘Abdullah bin Mas‘ood (radhiyallahu ‘anhu)1. The booklet in your hand in an edited transcription of the talks delivered.

(May Allah Ta'ala elevate their ranks), have eradicated doubts and distrust from the hearts of numerous people. Efforts have been made to give a literal translation of

While minor changes have been made, the manner and flow of the talk has been retained. This will insha-Allah make it a lighter read. May Allah Ta‘ala accept this

Hadhrat Mufti Saahib’s (RA) words. His words of advice bring about a unique sense of enjoyment and pleasure. However, due to the decline of the Urdu language in

effort and make it a means of great benefit for the Ummah, aameen.

Kashmir, readers may experience some difficulty. For this, the compiler seeks to be excused. As a precautionary measure, those passages which have already been

Aqidah Akhlaq

published in the Mawaaiz (discourses) and Malfoozaat (anecdotes) are quoted here directly from those publications, since the respected Mufti Farooq Saheb (db) & Mufti

Sejarah Terlengkap Nabi Muhammad SAW Abdurrahman bin Abdul Karim “Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran kepada Islam

Mas’ood Ahmad Saheb (db) have taken great care in compiling and publishing those kitaabs. There is a possibility that some flaws may have been made. These mistakes

pada masanya. Tapi, ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad; serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya,

should be attributed to the compiler and his inexperience. May Allah Ta’ala reward those who notify us of these errors. The contents of this book were read before

keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya.” (Mahatma Gandhi) Ibarat pepatah, semakin digali, air yang keluar semakin banyak. Itulah sosok Nabi

Hadhrat Mufti Sahib (RA) on my visits to Deoband. Thereafter, with the grace of Allah Ta’ala, my respected brother, Moulana Mufti Muhammad Farooq Saahib

Muhammad Saw. Meski sudah puluhan kali kita membaca sirah (perjalanan hidup) beliau, kita tidak akan pernah merasa bosan. Bahkan, kita justru akan menemukan

(Madda Zilluhul aali) reviewed the manuscript and expressed his satisfaction with it. With these reassurances, the manuscript was prepared for publication. May Allah

hikmah baru di balik sirah Nabi Muhammad Saw. Buku ini tidak lain adalah sebagai usaha menggali lebih dalam lagi mengenai sosok Nabi Muhammad Saw. agar kian

Ta’ala make this kitaab a balm for ailing hearts. May He make it a means of salvation for the writer through the blessings of our saints and elders. Aameen. This is not

banyak pengetahuan dan hikmah yang bisa kita peroleh. Selain itu, buku ini juga menyajikan sisi-sisi “kecil” yang jarang disentuh oleh para penulis sirah. Padahal, sisi-

difficult for Allah Ta’ala. (Hadhrat Moulana) Muhammad Rahmatullah of Darul Uloom Raheemiyah, Bandipoorah, Kashmir on the 3rd of Rajab 1411 Hijri.

sisi kecil itu sangat penting dan tidak bisa luput dari kehidupan Rasulullah Saw., serta demi menghadirkan secara utuh sosok beliau, baik sebagai manusia biasa maupun

Transformasi Ibadah Ritual Dalam Kehidupan Sosial Muhamad Bajri 2018-07-23 Buku transformasi ibadah ritual dalam kehidupan sosial ini mencoba menjelaskan

seorang rasul. Selamat Membaca! * “Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas mungkin mengejutkan semua pihak, tetapi dialah satu-satunya

hubungan-hubungan ibadah mahdhah-muamalah atau ritual-sosial lebih luas lagi dengan uraian yang menarik. Semua kewajiban ibadah dalam Islam diuraikan hikmah-

orang yang sukses baik dalam tataran sekuler maupun agama.” —Michael H. Hart [Penulis Buku The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History]

hikmahnya dalam kehidupan sosial oleh penulisnya. Syahadat misalnya. Kalimat kesaksian tauhid itu seperti hanya hubungan dengan Allah semata. Padahal refleksi

Lost Islamic History Firas Alkhateeb 2017 Islam has been one of the most powerful religious, social and political forces in history. Over the last 1400 years, from origins

dan implementasinya akan terlihat dalam kehidupan seharihari. Orang yang syahadatnya benar, akan kuat keyakinannya dalam kehidupan ketika menghadapi

in Arabia, a succession of Muslim polities and later empires expanded to control territories and peoples that ultimately stretched from southern France to East Africa

berbagai macam persoalan. Ia hanya akan menggantungkan hidupnya, rezekinya, dan nasibnya hanya kepada Allah Swt. Buku seperti ini sangat penting, karena tidak
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banyak buku-buku yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan ini, apalagi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Semoga buku ini bermanfaat bagi
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V dan beberapa pendekatan tentang manajemen mutu.

khalayak pembaca untuk menambah keimanan serta keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Hidup bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam Daeng Naja materi khusus tentang sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI H. Aminudin 2021-09-15 Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Aliyah (MA) khususnya

sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan oleh karena waktu yang disediakan hanya 14 hari,

untuk Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang

Fida’ Abdilah 2021-09-20 Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) khususnya

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini menyajikan materi tentang ilmu kalam dan aliran-alirannya, perilaku terpuji, perilaku

untuk Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang

tercela (israf, tabzir, dan bakhil), keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uways Al-Qarni, akhlak dalam pergaulan remaja, meraih husnul khatimah, tasawuf dan tokohnya,

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini terdiri dari dua materi besar, yaitu Akidah dan Akhlak. Materi pembelajaran Akidah

keteladanan Abdurrahman bin Auf dan, Abu Dzar Al-Gifari. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Tilawātul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah

mencakup tentang kalimat tayyibah, asmaul husna, beriman kepada hari kiamat, dan lainnya. Sedangkan untuk materi Akhlak mencakup tentang akhlak terpuji

Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang dapat memperkaya wawasan siswa.

seperti sikap disiplin, sikap mandiri, menghindari sikap tercela seperti putus asa dan tamak, adab bertamu, dan lainnya yang dikemas dalam bahasa yang mudah

HAYATUL MUSLIMEEN Maulana Ashraf Ali Thanvi 2003

dipahami disertai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari buku ini, adanya pernak-pernik yang dapat menambah wawasan siswa berupa Tilawātil

Fiqih

Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek.

101 Akhlak Nabi Muhammad SAW Bunda Maghfira Dalam buku ini, terdapat 101 akhlak Nabi Muhammad Saw yang bisa kita teladani. Setiap tema akhlak yang

Sirah 60 Sahabat Nabi Muhammad saw Ummu Ayesha 2017-05-15 "Dan perang Shiffin pun pecah. 'Ammar yang menginjak usia 93 tahun maju dengan gagah berani.

dibahas akan disertai kisah hidup beliau. Kisah-kisah tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, kita akan mendapat

Langkahnya seperti layaknya pemuda 30 tahunan. Keberaniannya tidak susut oleh usia. Melihat, Ammar bin Yasir berada di tengah-tengah pasukan Ali ra.,

gambaran yang lebih jelas mengenai akhlak beliau. Buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang akan menguatkan gambaran kita terhadap tema akhlak yang dibahas.

Muawwiyah yang memimpin perlawanan terlihat gentar. Kabar tentang kematian 'Ammar di tangan pemberontak kembali terngiang di kepalanya. Muawwiyah

Tunggu apalagi? Yuk, beli buku ini dan jadikan Nabi Muhammad Saw sebagai teladan kita! Cerdas Interaktif

mewanti-wanti pasukannya untuk tidak melawan 'Ammar. Agar cap pemberontak tidak melekat pada dirinya dan pasukannya." Saat disebut nama Abu Bakar as

Refleksi Kecintaan Kepada Rasulullah SAW (Himpunan maulud Nabiullah Muhammad SAW dan terjemahnya beserta riwayat penyusunnya) Dra. Fatimah Hi Moh

Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (radiallahu anhum), sudah banyak yang mengenal keistimewaan mereka. Tapi ternyata dalam

Amin Lasawedi, M. Si Kelahiran dan Nasabnya Syeikh Ja’far Al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji adalah seorang tokoh yang terkenal lahir pada hari

peradaban nabawiyah yang dibangun oleh Baginda Nabi beserta sahabat bermunculan banyak permata yang berkilau. Mereka menorehkan kisah-kisah nyata yang

Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 H./1690 M. Di Madinah Al-Munawwarah.1 Nama lengkap beliau adalah Sayyid Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim bin

bukan isapan jempol. Bukan pula sekadar dongeng yang tanpa bukti. Tapi kisah nyata yang terukir dalam sejarah keemasan Islam. Kisah yang akan membawa kita

Muhammad bin Rasul Al-Barzanji. Beliau adalah seorang ulama besar dari keturunan Rasulullah Saw, dari keluaga Saadat (para Sayyid) yang berasal dari Barzanji

pada lautan hikmah dan teguhnya sebuah keyakinan. Di sini kita akan membaca betapa mulianya enam puluh orang manusia yang semasa hidupnya sudah mendapat

(Irak). Seluruh nenek moyang beliau merupakan ulama terkemukan yang terkenal dengan ilmu dan amal serta kesalehannya.2

jaminan masuk surga oleh Rasulullah saw. Dari mereka kita bisa melihat profil calon penghuni surga. Yaitu yang bersih hatinya dari rasa iri, yang sangat teguh

17 Kisah Penuh HIkmah 2016-02-09 Kisah, merupakan sebuah media pembelajaran bagi siapapun yang mengalami ataupun mengetahuinya. Ia mempunyai kekuatan

memegang janji setia, yang sangat dermawan dan mengejar keridhaan Allah di tengah lautan harta benda. Saudaraku, kalian akan diajak mengagumi kecerdasan Ibnu

yang sangat besar untuk mensugesti orang untuk berubah sesuai dengan kisah atau cerita yang dialaminya (red : dibaca). Kekuatan Mensugesti yang saya maksud,

Abbas ra. Juga mengenal orang-orang yang bisa jadi penampilannya tidak menarik, rambutnya kusut penuh debu, tapi saat dia mengangkat tangan untuk berdoa, maka

antara lain : • Membuat orang terpengaruh tanpa sadar telah dipengaruhi, • Membuat orang mengerti tanpa merasa digurui, • Membuat orang belajar tanpa merasakan

'Arsy akan bergetar. Dan doa-doa mereka tak terhijab. Subhanallah.... Mari membaca, mari merindu mereka yang telah menjadi cahaya peradaban Islam. Karena

adanya paksaan. Atas dasar itulah saya bermaksud untuk berbagi kisah-kisah penuh hikmah, dengan harapan kita dapat belajar dan mengambil hikmahnya. Awalnya,

mereka pernah ada. Karena mereka nyata!

saya hanya berbagi dengan cara membuat sebuah blog bernama “Kisah Penuh Hikmah” yang bisa sahabat kunjungi di URL http://virouz007.wordpress.com/ Tetapi

5 Cara Dahsyat Menjadi Muslim dan Muslim Amirulloh Syarbini 2013-02-25 Banyak orang mengaku beragama Islam, tapi sering meninggalkan shalat. Banyak orang

seiring bergulirnya waktu dan keadaan, membuat saya berinisiatif untuk merangkum beberapa kisah pilihan dari blog saya, yang merupakan 17 kisah terbaik yang

melakukan shalat, tapi masih gemar melakukan maksiat. Dan banyak orang yang berkali-kali menunaikan ibadah haji, tapi tetap saja senang melakukan korupsi.

pernah saya publikasikan, dan 17 kisah terbaik ini saya pilih berdasarkan banyaknya jumlah pengunjung yang memilih 17 judul yang saya maksud. Akhir kata,

Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena Islam kita masih di lidah, belum terwujud menjadi sikap dan perilaku. Dengan kata lain, Islam

semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah serta manfaatnya. Amiin.

kita masih KTP, belum menjadi muslim dan muslimah hebat. Menjadi muslim dan muslimah hebat adalah impian setiap kita yang beragama Islam. Allah Swt.,

The Life of the Prophet Muhammad Leila Azzam 2003-02-01 - A special edition was produced for the Bosnian Minister of Education. - What everyone needs to know

membanggakan muslim dan muslimah hebat di hadapan para malaikat-Nya. Rasulullah saw., senantiasa memberikan syafaat pada muslim dan muslimah hebat. Setan

to understand the Muslim World and The Nature of the Prophet Mohammed as the role model of for the lives of all Muslims. - An authentic and accurate biography

merasa ‘gentar’ terhadap muslim dan muslimah hebat. Dan, surga pun disiapkan untuk muslim dan muslimah hebat. Lalu, bagaimana cara menjadi muslim dan

prepared for Muslim children, widely used in university religion courses. - Has been translated into Arabic, Bosnian and Spanish. - full color illustrations.

muslimah hebat? Bacalah buku ini, 5 Cara Dahsyat Menjadi Muslim dan Muslimah Hebat. Materi yang diberikan meliputi; 1. Memiliki Iman yang Kokoh 2.

Ensiklopedia Kiamat TIM GIP 2020-12-01 Buku Ensiklopedia Kiamat ini hadir dengan format dan isi yang berbeda. Yaitu, format bergambar yang menampilkan

Melakukan Ibadah Superdahsyat 3. Memiliki Akhlak yang Mulia 4. Menjauhi Akhlak Tercela 5. Berbisnis seperti Rasulullah. Dengan membaca buku ini dan

gambar-gambar fenomena berbagai peristiwa yang telah terjadi yang menunjukkan kebenaran sabda Nabi Muhammad saw. dan bukti telah adanya tanda-tanda Kiamat.

mengamalkan isinya, insya Allah kita bisa menjadi muslim dan muslimah sejati yang dapat menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari segi isi, buku ini berusaha merangkum berbagai informasi mengenai pengetahuan seputar Kiamat dari beberapa buku yang telah ada menjadi satu kesatuan yang

Tanya Jawab Islam PISS KTB 2015-12-28 Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-

utuh dengan tetap memegang pedoman sumber yang pasti, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan sanad-sanad yang shahih. Buku ini menjelaskan secara ringkas dan

Sunnah, Ijma, dan Qiyas. topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits 2. Fiqih dan Ushul Fiqih

padat mengenai nama-nama hari Kiamat yang tercantum dalam Al-Qur’an, tanda-tanda sebelum datangnya hari Kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Al-Mahdi,

The 10 Habits of Rasulullah Rizem Aizid Banyak orang yang belum tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad Saw. tidak sekadar berpahala, tetapi

peristiwa terjadinya hari Kiamat, pengumpulan manusia di Padang Mahsyar, Mizan, para penghuni al-A‘raf, ash-Shirath hingga kedatangan manusia ke surga dan

mengandung banyak manfaat yang telah dibuktikan secara sains dan medis. Bahkan, ada beberapa kebiasaan beliau yang bisa mengantarkan kita meraih kesuksesan.

neraka beserta sifatnya. Dalam penyajiannya, buku ini juga dilengkapi dengan catatan samping di setiap halaman yang berisi poin-poin penting dari setiap pembahasan

Buku ini menyajikan penjelasan seputar kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad Saw. yang bisa menunjang masa depan Anda. Pemaparan kisah kehidupan Rasulullah

sehingga memudahkan pembaca dalam memahami inti pembahasan. [Gema Insani]

Saw. yang sarat hikmah juga akan membantu Anda dalam meneladani beliau. Masa depan yang gemilang pun akan segera Anda capai. Selamat membaca!

English Listening Exercises Islamic Topics Lita Cempaka, S.Pd 2019-08-26 "Mau belajar Listening Bahasa Inggris dengan topik islami? Ebook ini sangat cocok untuk

Sehat Gaya Rasul DR. dr. Sagiran, Sp. B., M. Kes. 2014-01-01 Indonesia mesti berterimakasih kepada DR. Sagiran yang berupaya menyehatkan rakyat dengan cara yang

pelajar pelaku Homeschooling Islami tingkat SMA/SMK/MA, orang dewasa pun boleh belajar memakai ini. Topiknya beragam seperti fanatisme boyband, musik, adab

sederhana. Beliau telah menemukan sebuah metode cara Nabi yang bisa meremajakan sel-sel dalam tubuh manusia. Karena saya merasa ini sangat penting maka saya

bertamu, vlogging, standup comedy, dll. Dilengkapi kunci jawaban serta kutipan ayat Al Qur'an dan Hadits. Ada tiga bahasa yang dipakai di dalamnya: Bahasa Inggris,

langsung ikut SGR. (Ust. Yusuf Mansur) Banyak problematika umat yang perlu diatasi, di antaranya di bidang kesehatan. Lebih khusus lagi masalah pola makan dan

Bahasa Indonesia, dan sedikit Bahasa Arab. Ada 50 audio listening untuk latihan, dengan aksen serta gaya bahasa yang bervariasi. Anda bisa membeli 50 file audio di

aktifitas. Sedentary life style, membuat orang jatuh dalam kondisi obesitas. Kondisi ini merupakah hal yang berada di luar batas kisaran sehat. Jika dibiarkan, berisiko

laman kami: https://payhip.com/djolikaproduction. Anda juga bisa bertanya, memesan dan membelinya melalui ig @lita.cempaka atau whatsapp ke nomor

terhadap penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kanker. SGR "Sehat Gaya Rasul" merupakan petunjuk menuju

+6283852000500." Penulis: Lita Cempaka, S.Pd Penerbit: Djolika Production

sehat secaraTanya
aman, Jawab
alami, murah,
Kumpulan
Islam mudah dan tentu barakah. Sebelum menyusun Program Weightlose Ala Nabi yang ada dalam buku ini, penulis yang juga berprofesi

KEAJAIBAN MASJID NABAWI M. IRAWAN 2014-09-08 Islam menyimpan banyak keindahan dari Sang Maha Pencipta, yakni Allah SWT. Salah satu

sebagai dokter bersama keluarganya telah mempraktikkannya. Dan, BERHASIL! Dari berat badan 97 kg turun menjadi 75 kg dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bukan

keindahannya adalah masjid. Banyak masjid indah nan megah berdiri sebagai rumah Allah yang digunakan umat Islam dalam mendekatkan diri dengan penciptanya.

sekadar diet, bukan sekadar langsing. Tidak perlu buang duit, jalani syari'at itu yang penting. -QultumMedia-

Di antara sekian banyak masjid yang ada di dunia ini, ada tiga masjid suci yang memiliki ikatan sejarah dengan Rasulullah SAW. Masjid Nabawi merupakan salah satu

PISS-KTB 2015-10-10 Koleksi tanya Jawab Islam yang dikumpulkan oleh tim PISS-KTB Diupload oleh Tim Baitul Quran Daarul Hijrah

masjid suci yang memiliki peran sangat penting bagi umat Islam di dunia. Perjalanan panjang sejarah yang mengiringi berdirinya Masjid Nabawi menjadi suatu ilmu

100 Muslim Paling Berpengaruh dan Terhebat Sepanjang Sejarah Teguh Pramono, M.Pd.I. Sejak diturunkan ke dunia lebih dari lima belas abad yang lalu, Islam telah

yang sangat mahal dan berharga. Banyak umat Islam yang rindu dan ingin untuk menjejakkan kaki di Masjid Nabawi. Buku ini berisi tentang: • Perjalanan Sejarah

memunculkan peradaban gilang-gemilang, yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Sejarah kebesaran Islam dimulai sejak masa-masa kehidupan Rasulullah

Kota Madinah • Keajaiban Dakwah Rasulullah SAW di Madinah • Hijrah Rasulullah SAW ke An Nabawiyyah • Keajaiban Sejarah Berdirinya Masjid Nabawi • Rahasia

Saw. dan para sahabat-sahabatnya, hingga saat Imperium Turki Utsmani menguasai sebagian Eropa. Selama masa-masa itu, dunia Islam telah diwarnai, diharumkan,

Doa yang Makbul • Misteri Mayat di Atas Kubah Hijau Masjid Nabawi • Masjid Nabawi Sebagai Taman Surga (Raudhah) • Keajaiban Shalat di Masjid Nabawi • Misteri

bahkan dibuat mengharu-biru oleh sepak terjang umatnya. Banyak sekali tokoh besar Islam yang lahir dan turut mempengaruhi sejarah dan peradaban dunia. Lalu,

Masjid Nabawi yang Bercahaya

siapa sajakah tokoh-tokoh yang dianggap paling berpengaruh dan turut menentukan jalannya sejarah peradaban Islam dunia tersebut? Dan, apa peranan dari masing-

Gue Cinta Rasul Rahem Insan Nurrohiem “I love you….” “Gue cinta lo….” Pernah ngungkapin cinta ke orang yang lo sayang? Pasti pernah, kan? Kalau ngungkapin

masing tokoh tersebut dalam perkembangan agama Islam? Temukan semua jawabannya dalam buku ini. Buku ini berhasil merangkum 100 profil dan tokoh Islam,

cinta ke Rasulullah Saw., udah belum? Udah atau belum, yang pasti, jangan sampai ungkapan cintamu hanya manis di bibir. So, gimana, dong, cara buktiin cinta kepada

mulai dari sahabat Rasulullah Saw, Abdullah bin Abbas, hingga tokoh cendekiawan muslim Abad Pertengahan, Ibnu Khaldun; mulai dari khalifah pertama, Abu Bakar

Rasulullah Saw.? Tentu dengan meneladani Rasulullah Saw. Dalam diri Rasulullah Saw., ada banyak banget teladan yang bisa lo contoh sebagai bukti kecintaan lo

ash-Shiddiq, hingga Hindun binti 'Uthbah, sang Pemakan Jantung Hamzah Ra. Masing-masing tokoh diuraikan secara lengkap dan komprehensif beserta asal-usul,

terhadap beliau. Apa aja teladan itu? Banyak banget! Mulai urusan ibadah, akhlak, sampai muamalah. Dan, semua itu udah disajikan dalam buku keren yang lo pegang

keluarga, keutamaan, kelebihan, serta sumbangsihnya bagi dunia Islam. Dengan gaya bahasa yang lugas, menjadikan buku ini sebagai referensi lengkap tentang tokoh-

ini. So, what are you waiting for? Grab it fast! Selling point: 1. Gue Ingin Mencintai Rasulullah Saw. Seumur Hidup Gue 2. Yuk, Berdoa Kayak Rasulullah Saw. 3.

tokoh Islam yang patut Anda miliki. Selamat membaca.

Bahagia dengan Selalu Bersyukur 4. Langkahin Kaki Menuju Akhlak Mulia 5. Nyambung Tali Persaudaraan, Yuk! 6. Dll.

10 Sahabat Rasul Penghuni Surga Ariany Syurfah Sebagai seorang muslim yang mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi was sallam, kita tentu ingin mengenal para

PENGANTAR MANAJEMEN ISLAMI Ari Prasetyo 2021-05-05 Buku ini membahas mengenai ilmu Manajemen Islami yang memuat berbagai hal tentang konsep

sahabat beliau. Forty
An-Nawawi's
Oleh karena
Hadithitu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari kisah hidup sahabat Rasul. Dengan mempelajarinya, kita juga dapat mengambil pelajaran

manajemen islami, perkembangan konsep manajemen, manajemen bisnis masa Rasulullah Muhammad Saw., ekonomi & lingkungan bisnis, prakiraan bisnis,

dari perjuangan yang telah mereka persembahkan untuk Islam dan dapat meneladani sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Apalagi, para sahabat Rasul yang dikisahkan

perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian bisnis, termasuk bab tentang pengawasan dan pengarahan. Dalam buku ini juga dibahas tentang komunikasi, motivasi,

dalam buku ini adalah para sahabat Rasul yang telah dijamin masuk surga. Cerdas Interaktif
Nawawī 1982-04

rasulullah-wordpress
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