Nama Nama Isteri Dan Anak Rasulullah
Muhammad Saw
Yeah, reviewing a book Nama Nama Isteri Dan Anak Rasulullah Muhammad Saw could amass
your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, expertise does not recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as capably as deal even more than further will present each success. next-door to,
the statement as skillfully as insight of this Nama Nama Isteri Dan Anak Rasulullah Muhammad Saw
can be taken as skillfully as picked to act.

Sirah Nabi Muhammad Al-Rahiq Al-Makhtum Sofiyurrahman al-Mubarakpuri 2018-01-01
Pada tahun 1973 telah diadakan sebuah
persidangan berkaitan pengajian Sirah Nabi
Muhammad SAW. Berakhirnya persidangan
berkenaan dengan keputusan menganjurkan
pertandingan penulisan Sirah peringkat

Antarabangsa. Semua penulis di seluruh dunia
telah dijemput untuk menulis di dalam apa jua
bahasa. Syaikh Sofiyurrahman telah menyertai
pertandingan berkenaan. Keputusannya, beliau
memenangi tempat pertama dengan meraih
hadiah serta kelebihan yang menakjubkan! Buku
beliau diterjemahkan kepada pelbagai bahasa
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serta disebarkan di serata negara. Lalu buku ini
menjadi popular. Di pelbagai masjid dan surau
bahkan sekolah telah menjadikan buku beliau
sebagai modul di dalam subjek sirah.
Keistimewaan buku beliau ialah; ia menjelaskan
isu sirah Nabi Muhammad dengan lengkap
Daripada lahir sehingga wafat! Bahkan, beliau
sertakan gambaran latar belakang tanah Arab
sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad. Ini
buku yang sangat istimewa! Pada 1994, beliau
telah membuat edisi kemaskini dengan pelbagai
tambahan dan pembaharuan. Antaranya ialah;
beliau menukar beberapa fakta yang pernah
disebut sebelum ini, memadam kenyataan lama
lalu ditambah dengan kenyataan baharu serta
pelbagai lagi pendirian terkini beliau. Santai
Ilmu Publication telah berusaha sedaya upaya
menterjemahkan karya ini kepada bahasa
Malaysia. Semoga dengan penerbitan buku ini,
umat Islam khususnya yang berada di Malaysia
akan lebih mendekatkan diri kepada peribadi
dan kehidupan Nabii Muhammad SAW.

Tarbiyatul Aulad Jilid 1 - Dr. Abdullah Nasih
Ulwan 2015-01-14
Tarbiyatul Aulad Jilid 1, Dr. Abdullah Nasih
Ulwan menggariskan persediaan awal bagi
mencorak peribadi anak bermula dari proses
memilih pasangan hidup sehingga persediaan
daripada aspek fizikal, mental, dan psikologi ibu
bapa sebelum dan selepas kelahiran anak.
Perbincangan meliputi: Perkahwinan adalah
Pemilihan Terancang Kelebihan Orang yang
Bersabar atas Kematian Anak Mendenda dan
Memulaukan Anak dengan Tujuan Mendidik
Mendahulukan Kepentingan Islam Melebihi
Kecintaan kepada Anak Hukum-Hukum Am
Berkenaan Anak yang Baru Lahir Faktor
Keruntuhan Akhlak Anak-Anak dan Cara
Mengatasinya Prinsip Dasar Rasulullah s.a.w.
dalam Menjaga Peribadi dan Akhlak
Siapa Laksamana R. E. Martadinata - Zamzulis
Ismail 1977
Kajian Naskah Kuno Perbendaraan Ilmu Jilid I
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Bilangan 9 & 10 - Sindu Galba 1997-01-01
Transliteration of a Jawi text.
Nabi Muhammad S.A.W. keluarga & sunnah Daud Mohd. Salleh 2004
Pendirian Ahli Sunnah Wal Jama'ah
Terhadap Para Sahabat & Aalil Bait - Ustaz
Muhammad Asrie bin Sobri
Buku ini merupakan himpunan kertas kerja yang
dibentangkan pada Seminar Pendirian Ahli
Sunnah Wal Jama'ah Terhadap Para Sahabat &
Aalil Bait anjuran Pertubuhan Ilmuan Malaysia
pada 29 Mei 2015 yang lalu.
Fatwa Kontemporari Jilid 1, Siri 3 (Wanita
dan Keluarga) - Dr. Yusuf Al-Qaradhawi
2015-05-08
“Setiap sakit ada penawarnya, setiap masalah
pasti ada jalan penyelesaiannya, dan setiap
persoalan pasti ada jawapannya.” Tanpa terikat
pada silibus buku-buku agama, Dr. Yusuf AlQaradhawi menjawab persoalan semasa yang
mencabar praktik ajaran Islam dalam dunia

moden , khususnya berkaitan wanita dan
keluarga. Antara persoalan menarik dalam
Fatwa Kontemporari Jilid 1, Siri 3 adalah:
Benarkah kata-kata Saidina Ali menyatakan
bahawa setiap wanita adalah jahat? Adakah
haram untuk seorang wanita pergi ke pusat
kecantikan? Apakah jenis dusta yang dibenarkan
dalam rumah tangga? Apakah hukum bagi
seorang isteri yang mencintai selain daripada
suaminya? Hukum mewarnakan kuku dengan
pewarna tiruan. Apakah hukum pengambilan
sperma dan ovun untuk disenyawakan, dan
kemudian disuntik semula ke dalam rahim?
Young Aisyah 14: Sayang Umi - Saridah
Hamid 2018-12-21
Aisyah Sofia sangat menyayangi uminya dan
mereka berdua memang tidak dapat dipisahkan.
Suatu hari apabila pulang dari sekolah, seperti
biasa dia segera mahu mendapatkan uminya di
rumah. Tetapi selepas puas mencari, dia tetap
tidak menjumpai uminya. Aisyah Sofia menjadi
takut. Apakah uminya diculik orang jahat
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ataupun makhluk asing? Apa yang perlu dia
lakukan? Dia tidak mahu tinggal sendirian!
Apakah sebenarnya yang terjadi kepada umi
Aisyah Sofia? Bagaimanakah reaksi Aisyah Sofia
apabila mengetahui hal yang sebenar?
KITAB SUCI AL-QURAN - Bahasa melayu
iranslation of the Meanings - William B. Brown
Hidup bersama Rasulullah Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa sallam - Daeng Naja
materi khusus tentang sunnah Rasulullah
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam seharihari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Dan oleh karena waktu yang disediakan hanya
14 hari,
Kisah-kisah Tidak Sahih Di Meja
Penceramah - Dzulkhairi Md Noor 2021-04-23
Menceritakan mengenai kisah-kisah nabi,
sahabat dan ulama terdahulu yang perlu
disemak semula kesahihannya. Menariknya,
kisah-kisah tersebut popular dan selalu diulang
kali dalam ceramah. Setiap kisah yang

didatangkan di dalam buku ini akan disertakan
sekali dengan hujah, dalil, pendapat ulama
menyatakan bahawa kisah-kisah tersebut adalah
tidak sahih.
Chapters on Asia: Selected Papers from the Lee
Kong Chian Research Fellowship (2020) - Anh Sy
Huy Le 2021-08-29
Chapters on Asia features selected papers
written by scholars who have been awarded the
National Library’s Lee Kong Chian Research
Fellowship. These works examine the history
and heritage of Singapore and the region, and
contain fresh research based on materials and
resources from the collections of the National
Library and National Archives of Singapore.
Journal of the Straits Branch of the Royal
Asiatic Society - Malaysian Branch of the Royal
Asiatic Society 1916
List of members in some numbers.
Doa Jenazah Mustajab ; Mengiringi Arwah
Menghadap ke Hadirat Allah dengan Lafallafal Mubarokah - A.Kadir,M.H
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"Buku ini menghidangkan aneka bacaan, wirid,
dan doa yang hendaknya dibaca seseorang yang
mengurus jenazah. Doa-doa tersebut, di
antaranya: Doa Menjenguk si Sakit  Doa Saat
Sakaratul Maut  Menalqin Orang yang
Sakaratul Maut  Doa Saat Menutup Mata Mayit
 Doa Sebelum dan Sesudah Shalat Jenazah 
Doa Ketika Meletakkan Jenazah di Kubur  Doa
Setelah Menguburkan  Lafal Talqin Pasca
Penguburan  Doa Menyiram Pusara Saat Ziarah
 Dan lain Jika kita mengingat kematian adalah
gerbang pertama menuju akhirat, jika kita
teringat bahwa di alam barzakh para arwah
bagaikan orang tenggelam mencari-cari
pegangan, maka sudah seyogianya kita yang
hidup mengantarkan mereka dengan doa-doa
dan lafal yang mubarokah. Semoga dengan
memanjatkan doa-doa jenazah yang terangkum
dalam buku ini, Allah membukakan ketenangan
bagi arwah mereka, ketenangan abadi di sisiNya."
Al-Quran Dan Terjemahnya - -

Di bawah payung Aishah - 2007
"...maka berkahwinlah dengan sesiapa yang
kamu berkenan dari wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi; dua, tiga ataupun empat.
Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku
adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja..."
Benarkah poligami itu sunnah? Sejauh mana
poligami dapat membela nasib wanita? Buku ini
mendedahkan kebenaran menurut perspektif
Islam dan realiti masyarakat semasa. Ditulis
dengan gaya bahasa yang santai dan mudah
difahami. Buku ini merungkai kekeliruan yang
dihadapi oleh masyarakat khusus buat pasangan
suami isteri dan peminat poligami.
Hidup Bahagia dengan Poligami - 2008
Imamku, Mr. Kimchi - Kina Erdina 2015
Kecewa dikhianati kekasih hati, Kang Hae Jin
nekad membunuh diri di perairan Malaysia.
Takdir ALLAH telah mengatur segalanya. Dia
diselamatkan keluarga nelayan, Pak Cik Hanifah.
Fatimah Al-Zahra, anak Pak Cik Hanifah sering
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membayanginya siang dan malam. Lemah
lembut pada fizikalnya, namun sukar hendak
mendekatinya menjadikan gadis itu istimewa
pada pandangan Kang Hae Jin. Menjadikan dia
terlalu ingin hendak mengenali gadis itu. Saat
hati sudah sayang, perpisahan dipinta sebagai
pilihan. Kang Hae Jin kembali ke Korea. Saat
perpisahan, rasa rindu dan sayang makin
membara, namun terhalang dek perbezaan
budaya dan agama. Juga sikap Zara yang makin
mendingin menyebabkan dia dirundung rasa
kecewa.
Mengenali Rasulullah SAW & Keluarga Baginda
- Sahrulazmi Sidek
Perkahwinan adalah salah satu cara Rasulullah
SAW mengukuhkan hubungan dengan empat
sahabat karib yang utama iaitu Abu Bakar asSiddiq, Umar Ibnu al-Khattab, Uthman Ibnu
Affan dan Ali Ibnu Abu Thalib. Rasulullah SAW
berkahwin dengan Aisyah Binti Abu Bakar dan
Hafsah Binti Umar. Kemudian baginda pula
mengahwinkan puterinya iaitu Ummu Kalthum

dan Ruqayyah dengan Uthman. Manakala
Fatimah pula dikahwinkan dengan Ali. Strategi
ini juga dapat mengislamkan suku bangsa
berketurunan al-Mustalaq apabila Rasulullah
SAW berkahwin dengan Juwariyyah. Manakala
keturunan Bani Nadhir pula memeluk Islam
apabila baginda mengahwini Safiyyah. Jaringan
ini menyebabkan akhirnya Islam makin kuat dan
dihormati. Antara Yang Menarik Buku
Mengenali Rasulullah & Keluarga Baginda: ●
Mengenali Rasulullah SAW ● Mengenali
Siapakah Ahl al-Bayt ● Datuk dan nenek
Rasulullah SAW ● Ayahanda dan bonda
Rasulullah SAW ● Anakanda dan cucunda
Rasulullah SAW ● Sepupu Rasulullah SAW ●
Pengasuh Rasulullah SAW ● Ibu susuan
Rasulullah SAW ● Saudara-saudara Rasulullah
SAW
Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama
Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag 2022-06-22
Indonesia memilki sejarah kelam dalam
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hubungan antar agama, padahal negeri ini
terkenal sebagai negeri yang santun dan toleran.
Setidaknya terjadi kerusuhan Poso di Sulawesi
Tengah yang melibatkan kelompok muslim dan
Kristen pada Desember 1998 dan April-Juni
2000. Kerusuhan yang terjadi beberapa fase
inisebenarnya disebabkan oleh miskomunikasi
bukan karena faktor agama (Mappangara,
2000). Namun begitu konflik membesar kedua
kelompok agama tersebut saling berhadaphadapan dalam pertikaian fisik, bahkan saling
membunuh. Kejadian lain yang ditengarai
sebagai konflik agama terbesar dalam sejarah
sosial-politik di Indonesia terjadi di Ambon pada
tahun 1999. Konflik ini telah berlalu namun
terkadang masih muncul letupan-letupan kecil
hingga tahun 2011
KASIHMU SEMERBAK FIRDAUSI - Ruhana
Zaki 2010
AYAH DAN IBU... pada mereka ada syurga buat
kita. Jasa mereka tidak terhitung, bakti mereka
tidak ternilai. Betapa makbulnya doa ayah ibu

hingga kita mampu hidup bahagia. Namun,
andai terguris hati kecil mereka, bisa membuka
pintu kegagalan dan dosa. Di sebalik kesibukan
kita mengejar duniawi, usah sesekali lupa pada
insan yang paling berjasa dalam sejarah hidup
kita. Setitis air mata kesedihan ayah ibu yang
tumpah kerana kita, beberapa langkah sudah
terjarak kita daripada reda dan syurga-NYA.
KASIHMU SEMERBAK FIRDAUSI mengajak kita
menghayati betapa sucinya kasih ayah dan ibu.
Hargailah mereka ketika denyut nafas masih
dipinjam-NYA dan teruslah berbakti meskipun
jasad mereka sudah reput dimamah bumi.
Izinkan kenangan indah bersama insan rabbani
ini terus hidup dalam jiwa kita. Ayah dan ibu
ingin kulafaz jutaan terima kasih di atas kasih
terindah, kasih yang melindungi
Suami isteri Berkarakter Surgawi - Syaikh
Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi
Khalid bin Al-Walid adalah seorang sahabat Nabi
S.A.W yang belum pernah mengalami kekalahan
sekalipun dalam semua pertempuran yang
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dihadapinya sepanjang hidupnya, dengan
keistimewaan kegeniusannya dan pengalaman
medan tempur yang luas, dia mampu
merumuskan strategi perang yang terprogram
dengan baik, mempertimbangkan dan
menimbang kekuatan musuhnya, mengintai
situasi dan kondisi medan tempur serta
melancarkan serangan mendadak. Dia mampu
menghancurkan kekuatan pasukan musuh dan
mengendalikan jalannya peperangan, dan
mengarahkan demi kepentingannya dalam
waktu yang singkat, hingga mampu
menhancurkan kekuatan musuh dengan lebih
cepat, sampai musuh-musuhnya meyakini bahwa
Khalid bin Al-Walid memiliki sebuah pedang dari
Allah untuk berperang dan meraih kemenangan.
- Pustaka Al-Kautsar Publisher Metode Dakwah Nabi Muhammad Terhadap
Makhluk Jin: Bukti Nyata Kerasulan Nabi
Muhamad kepada golongan Jin - DRS. H.
Muhammad Amanuddin. M.A
Mengidolakan Nabi Muhammad adalah wajar

bahkan terpuji, karena Allah sendiri memujinya
dengan sebutan hamba dan rasul yang memiliki
akhlak yang agung, Disisi lain, karena Nabi
Muhammad adalah sebagai penyebab Allah
menurunkan rahmatnya untuk seluruh alam,
Rahmat Allah itu tidak hanya dirasakan oleh
ummatnya tetapi dirasakan oleh ummat ummat
lain, yaitu seluruh manausia. Bahkan rahmat itu
juga dinikmati dan di rasakan oleh golong Jin,
karena nabi Muhammadlah, Jin dapat menjadi
bagian dari pengikut atau ummatnya yang
mendapat risalah dan dakwah dari nabi
Muhammad saw. Penciptaan yang berbeda
antara nabi Muhammad sebagai manusia (yang
merupakan makhulq kasar) dan Jin sebagai
makhluq tidak kasap mata, membuat kita
bertanya bagaimanakah nabi menyampaikan
dakwahnya kepada golongan Jin. Buku yang
sedang saudara baca sekarang, menjawab
pertanyaan pertanyaan tersebut bagaiman
dakwah nabi kepada makhluq jin, dijawab
melalui firman firman Allah yang pasti dan tidak
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diragukan, fakta fakta tersebut semakin
membuktikan tentang kerasulan nabi
Muhammad kepada makhluq jin yang mungkin
selama ini diragukan. Tulisan ini juga
bermaksud untuk mengumandangkan
bagaimana mulianya nabi kita Muhammad saw,
jin diluar makhluk manusia saja mengimani dan
memujinya, inikah pula yang sama sama dari
makhluq yang bernama manusia, mari kita sama
sama mengidolakan nabi kita dan mengikuti
Sunnah sunnahnya. Semoga menjadi suatu jalan
keselamatan bagi kita semua. Terima kasih dan
selamat membaca.
Tafsir Qashashi Jilid IV: Umat Terdahulu,
Tokoh, Wanita, Istri dan Putri Nabi
Muhammad saw - Syofyan Hadi 2021-04-28
Buku ini adalah bagian keempat dari Tafsir AyatAyat Kisah dalam Al-Qur’an yang sekaligus
merupakan seri terakhir. Buku pertama dimulai
dari kisah nabi Adam as hingga nabi Luth as.
Buku kedua hanya memuat dua kisah yang
paling panjang yaitu Yusuf dan Musa. Buku

ketiga ini memuat kisah beberapa nabi yang
dimulai dari nabi Daud dan ditutup dengan nabi
Isa. Dan buku keempat ini yang sekaligus bagian
terakhir akan memuat kisah tentang tokoh,
wanita dan umat terdahulu. Memang, dalam
penulisan buku ini tata urutnya tidak sesuai
dengan sebutan pada judul yaitu dimulai dari
tokoh, wanita dan umat terdahulu. Akan tetapi,
dalam penulisan buku ini penulis justru memulai
paparannya dari kisah umat terdahulu,
kemudian tokoh dan diakhiri kisah para wanita.
Hal ini penulis lakukan hanya untuk tujuan
pragmatis semata yaitu agar pembaca lebih
muda dalam mengingat judul buku ini. Penulisan
buku ini diawali dengan kisah umat terdahulu
dengan pertimbangan runtut tokoh dalam
peritstiwa, yaitu akan lebih berurut rasanya jika
sebuah kisah dimulai dari kisah sekelompok
orang kemudian menuju orang perorang yang
dimulai kisah para lelaki dan kemudian ditutup
dengan kisah para wanita. Dalam pemaparan
kisah, penulis memulai paparan dari kelompok
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umat terdahulu yang durhaka dan mendapat
hukuman Allah, seperti Ashhab al-Sabti, Kaum
Saba’ Ashhab al-Qaryah dan seterusnya, dan
diakhiri dengan paparan kisah kelompok umat
terdahulu yang beriman dan mendapat rahmat
Allah swt yaitu Ashhab al-Kahf dan Ashhab alUkhdud. Begitu pula paparan tentang kisah
tokoh yang dimulai dengan tokoh yang berbuat
maksiat seperti Harut dan Marut menunuju
paparan tokoh yang beriman dan taat seperti
Uzair, Luqman dan Zulqarnain. Adapun
pembahasan tentang kisah wanita penulis
memaparkanya menurut urutan masa hidup
mereka sekalipun khusus kisah isteri nabi Luth
dan isteri Fir’aun tidak ditulis menurut urutan
waktu hidup mereka karena kisah mereka
disebutkan dalam paket yang sama dan dalam
konteks yang sama pula di dalam al-Qur’an.
Seperti buku-buku bagian sebelumnya, buku ini
penulis ditulis juga berdasarkan hasil bacaan
dari beberapa kitab seperti Qashashul Anbiya’,
Tafsir al-Mishbah, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-

Qurthubi dan lainnya. Khusus uraian narasi
kisah-kisah di dalam buku ini penulis
mengambilnya dari banyak sumber termasuk
sumber-sumber online dari beberapa artikel
yang penulis anggap otoritatif. Mudah-mudahan
semua penulis buku dan artikel yang menjadi
sumber dan rujukan dari penulisan buku ini
diberikan pahala oleh Allah swt lebih banyak
dari yang diterima penulis sendiri.
Ada Apa Dengan Nama - Ahmad Saifuddin
Yusof 2014
Setiap kali menimang cahaya mata, pastinya
perkara pertama yang difikirkan adalah nama
yang bersesuaian untuk si comel. Baik lelaki
mahupun perempuan, nama yang sedap
didengar dan elok maksudnya akan dicari
sehinggalah berjumpa dengan satu yang
berkenan. Bak kata orang tua, nama yang baik
adalah cermin kepada peribadi yang mulia.
Namun dek kemodenan yang melanda serta
pengaruh-pengaruh luar, trend memilih nama
telah berubah mengikut arus zaman. Masyarakat
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kini lebih cenderung memilih nama-nama yang
agak kebaratan malah kadang-kadang langsung
tiada makna. Lebih malang lagi jika dipilih nama
yang tidak diketahui maksudnya atau pun yang
berunsur negatif. Sesuai dengan keperluan pada
hari ini, buku ini menceritakan secara terperinci
tip-tip untuk memilih nama yang baik
termasuklah ejaan serta perkara yang
dibolehkan dan tidak dibolehkan di dalam Islam.
Selain itu turut diberikan senarai nama
cadangan bersama maksudnya untuk
memberikan inspirasi dalam memilih nama buat
cahaya mata yang tersayang.
Tafsir AL-Quranul Majid An-Nur Jilid 3 - Prof. Dr.
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy
Tafsir al-Qur'anul Majid An-NUur ini dikerjakan
oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy
(wafat 1975) sejak tahun 1952 sampai dengan
1961 di sela-sela kesibukannya mengajar,
memimpin Fakultas, menjadi anggota
Konstituante dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Hidupnya yang sarat dengan beban itu tidak

memberi peluang baginya untuk secara
konsisten mengikuti tahap-tahap kerja yang
lazim dilakukan oleh penulis-penulis profesional.
Dengan bekal pengetahuan, semangat dan
dambaannya untuk menghadirkan sebuah kitab
Tafsir dalam bahasa Indonesia yang tidak hanya
sekedar terjemahan, ia mendiktekan naskah
kitab tafsirnya ini kepada seorang pengetik dan
langsung menjadi naskah siap cetak. Memang
ketika ia mendiktekan naskah itu, di atas meja
kerjanya penuh terhampar buku-buku referensi
dan catatan-catatannya pada kepingan-kepingan
kertas. Itulah barangkali yang menjadi salah
satu penyebab terjadi pengulangan informasi,
penekanan atau maksud ayat, uraian yang tidak
terpadu dan penomoran catatan kaki yang tidak
mengikuti metode penulisan karya ilmiah dalam
kitab Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur ini.
Beliau adalah seorang yang terlalu akrab dengan
sumber bacaan berbahasa Arab. Karena itu,
struktur dan istilah bahasa Arab terbawa serta
dalam karya tulisnya yang bisa berakibat

11/17

menjadi sulit dipahami oleh pembaca yang tidak
menguasai bahasa Arab. Padahal kepada
merekalah kitab ini ditujukan. Selain itu, bahasa
Indonesia tahun 1990-an telah pula mengalami
pengembangan dari bahasa yang dipakai pada
tahun 1950-an ketika kitab ini dikerjakan. Ini
menjadi salah satu alasan pula mengapa kitab
ini yang dibaca oleh peminat dan pengkaji tafsir
al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia,
memerlukan suntingan untuk disesuaikan
dengan pertumbuhan bahasa pada masa kini.
Penyunting kitab tafsir al-Qur'an ini, adalah
salah seorang pengetik dan pengoreksi cetak
cobanya. Dengan kesadaran seorang bodoh yang
ingin belajar, ketika sedang mengetik seringkali
pula bertanya tentang hal-hal yang belum jelas
baginya. Setiap kali dilontarkan pertanyaan,
penulis menghentikan diktenya dan memberikan
penjelasan. Tak jarang pula terjadi diskusi kecil
antara penulis dan pengetik. Dari keterlibatan
penyunting dalam proses pengerjaan kitab tafsir
ini telah memberi peluang baginya untuk belajar

tafsir dan memahami jalan pikiran serta
pendirian penulis.
Cerita-cerita Motivasi Untuk Pemimpin Ainon Mohd 2006
Menyingkap Rahsia Di Sebalik Kejadian Nur
Muhammad - Maulana Muhammad Asri Yusoff
Saringan oleh: Darulkautsar.net Artikel asal
oleh: Maulana Muhammad Asri Yusoff Banyak
sekali terdapat dalam kitab-kitab tasauf, sirah
dan maulid kenyataan yang menunjukkan
bahawa kejadian pertama alam semesta ini
adalah Nur Muhammad. Kenyataan seperti ini
telah menimbulkan banyak pula fahamanfahaman lain berhubung dengan Rasulullah
s.a.w seperti Rasulullah s.a.w. tidak mempunyai
bayang, tergila-gilanya perempuan-perempuan
kepada ayahanda Nabi s.a.w. ketika Nur
Muhammad dikatakan memancar di dahinya
sampai membawa mereka mati dan sebagainya.
Ia juga mendekatkan kepada konsep “Nur
Panjthan” (yang bermaksud, Nabi Muhammad,
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Ali, Fatimah, Hasan dan Husain) yang dikatakan
berlegar-legar mengelilingi arasy sebelum
kejadian alam semesta selama 50,000 tahun
mengikut ajaran Syiah. Ia juga merupakan punca
kesesatan golongan Barelwi yang mempercayai
bahawa Nabi Muhammad bukannya seorang
manusia biasa dari segi kejadian asalnya tetapi
kejadiannya berbeza dari yang lain kerana ia
adalah Nur yang terpancar daripada nur Allah.
Untuk ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran
ditakwilkan dengan sewenang-wenangnya dan
banyak pula hadis-hadis yang sahih diketepikan
atau diabaikan langsung. Walaupun pengarang
kitab-kitab sirah dan maulid dan juga
pengarang-pengarang kitab-kitab tasauf itu
mengemukakan riwayat tentang Nur
Muhammad tetapi tidak pula mereka
menyatakan sanadnya, di samping tidak
diketahui langsung punca-puncanya yang boleh
dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, hanya
satu hadis yang dikatakan telah dikemukakan
oleh Abdul Razak dalam “Musannaf”nya,

InsyaAllah akan dibahaskan kemudian. Tetapi
anehnya banyak lagi perincian yang tidak
terdapat di dalam hadis Abdul Razak itu tentang
Nur Muhammad dapat kita lihat dalam riwayatriwayat yang dikemukakan mereka. Sebagai
contohnya, dapat kita lihat pada muka surat
pertama lagi daripada kitab “Madariju As-Suud”
karangan Muhammad Nawawi Bantan, syarah
kepada kitab Maulid Nabawi karangan Syed
Jaafar yang lebih dikenali sebagai “Al-Barzanji”.
Kitab tersebut dibuka dengan puji-pujian kepada
Allah yang telah memulakan wujud ini dengan
Nur Muhammad yang meresap dalam segala
perkara yang ditakdirkan Allah sebelum
diciptanNya langit dan bumi selama 50,000
tahun.
Anak bulan di kota London - Yusuf Harun
1990
Contemporary conditions of Islam.
Mulut Kata Benci - FATIN NABILA 2016
“Aku benci kau, benci keluarga kau! Sampai
mati, aku takkan lupa apa yang kau orang buat
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pada aku.” Lumat kebencian Jannah Amilia
terhadap Arash Luqman. Sedari kecil, dia ditujah
dengan penghinaan dan ejekan daripada Arash
Luqman sekeluarga. Malah, tubuh kecilnya juga
sering diseksa. Pada Jannah, keluarga Arash
adalah ahli sihir. Peristiwa hitam pada malam
enam jahanam, memusnahkan hidup Jannah.
Semuanya seakan tiada erti lagi. Malang datang
bertindih-tindih. Hiduplah Jannah dengan
berendam air mata. Tatkala bahagia menyapa,
dugaan semakin hebat mewarnai. Semalam,
sang kekasih hulurkan bulan dan bintang. Hati
dihiasi sekebun bunga cinta. Esoknya, sang
kekasih hadiahkan duka dan lara. Taman hati
terus hangus terbakar. Hidup Jannah jadi kosong
semula.
Kamus al-Quran - Zulkifli Mohd. Yusoff
2015-12-30
KENAPA ANDA PERLU MEMILIKI KAMUS INI
Menyenaraikan makna setiap perkataan yang
bersesuaian dengan penggunaannya dalam
pelbagai bentuk.Menyenaraikan bilangan

perkataan yang diulang di dalam ayat-ayat alQuran.Menjelaskan makna lafaz al-Quran
dengan metode pentafsiran yang ditetapkan oleh
sarjana tafsir iaitu:Mentafsirkan al-Quran
dengan al-Quran.Mentafsirkan al-Quran dengan
al-Ma`thur.Mentafsirkan al-Quran dengan
pendapat-pendapat ulama.Tafsir lafaz al-Quran
bersandarkan Asbab al-Nuzul (tujuan penurunan
ayat) untuk memahami makna perkataan dengan
lebih tepat.Menggunakan syair bagi menjelaskan
maksud suatu perkataan.Menghuraikan tafsir
ayat berdasarkan qiraat (bacaan) yang berbeza.
BAGAIMANA MENGGUNAKAN KAMUS INI:
Penggunaan Peribadi: Baca satu entri setiap hari
selepas solat Maghrib atau Insyak.Semak setiap
ayat yang mengandungi perkataan itu dan kaji
penggunaannya dalam setiap ayat. Gunakan
terjemahan yang mudah difahami. Salin semula
ayat-ayat al-Quran berkaitan dalam buku
nota.Ulangkaji dengan membaca ayat-ayat
berkaitan dan fahami makna perkataan yang
telah dipelajari. Penggunaan Berkumpulan:
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Setiap ahli kumpulan diberikan beberapa entri
tertentu. Setiap ahli mengkaji entri-entri yang
diberikan seperti metode kajian untuk
penggunaan peribadi.Setiap ahli dikehendaki
membentangkan setiap entri dengan terperinci
sehingga semua ahli kumpulan memahaminya
dengan jelas. Kaedah ini juga boleh digunakan
untuk melatih para pelajar memahami al-Quran.
Harta Nabi - Dr. Abdul Fattah As-Samman
Tidak sedikit umat Islam yang menyakini bahwa
Rasulullah lebih mengajarkan hidup miskin,
meninggalkan kemewahan dunia daripada hidup
kaya dan sejahtera. Ironisnya, pemikiran dan
doktrin seperti ini hadirkan keterpurukan Islam
dan umat islam secara ekonomi dan politik. Di
antaranya, separuh umat Islam adalah golongan
fakir miskin, meracuni tekad dan etos kerja umat
Islam dengan zuhud palsu. Bahkan, tidak sedikit
para pegiat dakwah justru menganjurkan
membenci dunia dan menentang seruan Islam
untuk bangkit secara ekonomi dan politik. Nasib
islam digambarkan hanya bisa pasrah pada

takdir dan keadaan. Karena itu, kehadiran buku
“Harta Nabi ini, meluruskan pemikiran dan
klaim yang keliru itu, mengingatkan kepada
pembaca bahwa Rasulullah adalah seorang yang
kaya, berkecukupaan dan gemar shadaqah,
bukan seorang yang fakir tidak memiliki apaapa. Sungguh, tidak ada doktrin Islam yang
mengukuhkan kemiskinan dan kefakiran.
Q&A Perihal Rasulullah SAW - Ustaz Muhadir
Bin Haji Joll As-Sanariy. 2015-06-30
Kupasan yang ringkas, padat dan berfakta serbaserbi tentang Junjungan Mulia Nabi Muhammad
SAW. Istimewa berbentuk soal jawab yang
memudahkan pembaca memahami dan
mengingatinya. Sesuai dimiliki untuk menambah
kefahaman dan kecintaan terhadap Baginda.
Antara persoalan utama yang diperbincangkan:
*Nama dan Keturunan Nabi * Sifat-sifat Fizikal
Nabi * Pakaian dan Perhiasan Nabi * Akhlak
Nabi * Mukjizat Nabi * Kehidupan Nabi *
Hikmah dan Rahsia Nabi * Cinta dan Rahmat
Nabi *Keistimewaan Nabi
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Wanita Lebih Mudah Masuk Syurga Muhammad Suhadi 2015-01-14
Wanita lebih mudah masuk syurga Allah s.w.t.
sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang
membawa kepada jalan-jalan yang diredhai Allah
s.w.t. Tiada jalan mudah ke syurga melainkan
memerlukan pengorbanan dan keimanan yang
kuat selain, mentaati suami dan ibu bapa yang
menjadikan jalan mudah membolehkan sampai
ke syurga dengan cepat. Rasulullah s.a.w.
menyatakan, “Jikalau seorang wanita solat lima
waktu, menjaga kemaluannya, dan taat kepada
suaminya, pasti dia masuk syurga dari mana
sahaja pintu yang dikehendakinya.” (Hadith
direkodkan oleh Ibnu Hibban) Demikianlah
kelebihan seorang wanita Islam. Tidak sukar
bagi merasai nikmat syurga, asalkan menjaga
diri dan menunaikan kewajipan yang ditetapkan
agama. Tetapi syangnya, ramai wanita kini tidak
pandai menjaga maruah diri, tidak menutup
aurat, menderhakai suami, dan sebagainya.
Wanita senang masuk syurga, mudah juga

melangkah ke neraka. Waspadalah.
Monumen Islam di Sulawesi Selatan - Dr.
Akin Duli, MA.
Diskursus menyangkut Islam di nusantara
memunculkan perdebatan yang panjang di
antara para ahli yang semuanya bertumpu pada
tiga masalah pokok, yaitu tempat asal
kedatangan, para penyiarnya, dan waktu
kedatangannya. Memang banyak teori tentang
asal muasal Islam di nusantara, misalnya dari
Anak Benua India, dan dari Persia atau Arabia.
Riyadhus Shalihin 1 & 2 - Imam Nawawi
2018-01-05
Mengandungi hadis-hadis yang menerangkan
hukum agama Islam dalam semua kitab dan
meliputi syariat Islam. Buku ini digunakan untuk
pengajian di kelas-kelas yang dijalankan di
masjid dan madrasah.
Beriga - 1983
Ibadah Mukmin: Sembelihan - Syeikh Ahmad
Faisol bin Haji Omar 2015-01-13
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Merungkai dan menjelaskan pelbagai
permasalahan secara mendalam tentang
penyembelihan, perburuan, pemakanan, ibadah
korban dan akikah. Sebuah kupasan
berdasarkan rujukan kitab-kitab ulama muktabar
dan dipersembahkan dalam bentuk yang mudah
dan ringan. Istimewa berwarna penuh dan
berfakta serta muatan gambar dan ilustrasi yang
menarik
Koleksi Nama Anak Terindah - Marzuki Bin
Mohd Noor 2014-10-07
Memberi nama yang baik kepada anak-anak
adalah langkah awal membentuk peribadi. Nama
yang diberikan mencerminkan betapa ibu bapa
menyayangi mereka. Selalunya ibu bapa
memberi nama yang terbaik supaya mereka
menjadi hebat seperti maksud nama yang
dipilih. Namun terdapat juga ibu bapa yang
mengambil mudah dalam memberi nama kepada
anak yang tidak membawa apa-apa maksud dan
mungkin juga membawa kepada nama yang

kurang elok. Koleksi Nama Terindah
menghimpunkan nama anak-anak yang memberi
maksud yang baik. Pemilihan nama-nama adalah
daripada sumber yang sahih. Semoga dengan
pemilihan nama yang baik untuk anak-anak akan
membentuk peribadi unggul selaras dengan
nama yang dipilih.
Siapa Muhammad bin Abdullah - 2008
Buku Siapa Muhammad bin Abdullah
mengisahkah tokoh paling berpengaruh menurut
buku The 100: A Ranking of The Most Influential
Persons in History. Kenali Nabi Muhammad
sebagai Utusan Tuhan yang terakhir dan
penghulu semua utusan Tuhan. Peribadi beliau
dipuji Tuhan di dalam al-Quran dan umatnya
menggelarnya sebagai ‘Al-Quran Berjalan’.
Berbanding dengan buku-buku sejarah yang lain,
buku poket ini memaparkan profil Muhammad
bin Abdullah secara ringkas dan padat. Diolah
dengan bahasa moden dan disusun mengikut
kronologi sejarah supaya lebih mudah difahami.
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