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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 suratsurat pendek. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
Di dalam Islam ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Semuanya memiliki tugas yang sama dengan tantangan
berbeda-beda. Mari kita pelajari kisah nabi-nabi tersebut! Nabi Ibrahim a.s.: Nabi yang tidak terbakar api atas kuasa
Allah Swt. Nabi Luth a.s.: Nabi yang berdakwah kepada kaum Sodom. Nabi Ismail a.s.: Besama ayahnya, Nabi Ibrahim
a.s., menjalankan perintah Allah Swt., yaitu berkurban. Nabi Ishaq a.s.: Anak Nabi Ibrahim a.s. yang menyampaikan
ajaran Allah Swt. kepada kaum Kana’an. Nabi Ya’qub a.s.: Nabi yang memiliki saudara kembar bernama Ishu. Kisah
Menakjubkan 25 Nabi dan Rasul pantas jadi pilihan orangtua karena buku ini berperan aktif membantu orangtua untuk
membentuk karakter anak-anak mereka seperti sifat-sifat para nabi. H. Yanuar Isfanie, SS. Ketua Bidang Kurikulum
Pembelajaran Al Qur’an Di Lembaga Pendidikan Ilmu Al Qur’an (LPIQ Nasional) Masjid Istiqlal, Jakarta
Setiap nabi dan rasul memiliki kisahnya dan dari setiap kisah itu ada banyak makna dan keteladanan yang patut
dicontoh oleh anak-anak. Kisah-kisah dalam buku ini merangkum kisah kehidupan dan perjuangan luar biasa dan 25
nabi dan rasul dalam menyebarkan dan menegakkan agama Allah SWT. Setiap kisah juga sarat dengan pesan moral
yang baik diterapkan dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kisah luar biasa 25 nabi dan rasul ini, anak
bisa: Memperoleh kesenangan membaca cerita dengan ilustrasi yang menarik Memperoleh pengetahuan tentang
sejarah kehidupan nabi dan rasul Meneladani dan mencontoh sikap yang terpuji dari para nabi dan rasul Memperoleh
pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran Menumbuhkan rasa cinta, sayang, bangga, dan hormat kepada para nabi dan
rasul. Semoga dengan kisah-kisah dalam buku ini, anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang dengan kepribadian
dan sikap yang dimiliki oleh para nabi dan rasulNya. -AnakKitaNabi 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 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.
Di dalam Islam ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Semuanya memiliki tugas yang sama dengan tantangan
berbeda-beda. Mari kita pelajari kisah nabi-nabi tersebut! Nabi Yusuf a.s.: Nabi yang dibuang ke sumur oleh saudarasaudaranya. Nabi Ayyub a.s.: Nabi yang diuji dengan penyakit kulit yang sangat parah. Nabi Syu’aib a.s.: Nabi yang
berdakwah kepada kaum Madyan. Nabi Musa a.s.: Nabi yang diberi mukjizat membelah lautan oleh Allah Swt. Nabi
Harun a.s.: Nabi yang menemani Nabi Musa a.s. berdakwah kepada kaum Bani Israil. Kisah Menakjubkan 25 Nabi dan
Rasul pantas jadi pilihan orangtua karena buku ini berperan aktif membantu orangtua untuk membentuk karakter anakanak mereka seperti sifat-sifat para nabi. H. Yanuar Isfanie, SS. Ketua Bidang Kurikulum Pembelajaran Al Qur’an Di
Lembaga Pendidikan Ilmu Al Qur’an (LPIQ Nasional) Masjid Istiqlal, Jakarta
Buku Kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids ini menggambarkan hebatnya perjuangan para Nabi dan Rasul dalam
membimbing umat agar beriman kepada Allah. Keunggulan: bahasa mudah dimengerti, ilustrasi menarik, dan kemasan
cantik Sangat cocok bagi orang tua, guru TK/TPA, atau siapapun yang ingin membimbing anak-anak agar lebih
mengenal dan mencintai para Nabi dan Rasul Allah.[DAR! Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]
Flash cards ini berisi kisah singkat mukjizat 25 nabi dan rasul untuk anak muslim. Setiap cerita disertai dengan ilustrasi yang
menarik. Di dalamnya juga ada aktivitas untuk anak tentang 25 nabi dan rasul. Flash cards ini juga mudah dibawa ke mana-mana
sehingga membacanya bisa di mana saja.
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
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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.
Buku ini bisa menjadi bagian penting dalam pengasuhan anak karena anak-anak di seluruh dunia menyukai dunia hewan. Hewan,
anak-anak, dan semesta seolah memiliki bahasa universal yang membuat mereka saling terhubung. Di dalam Alqur’an banyak
termuat berbagai kisah-kisah tidak hanya tentang nabi, juga para tentara Allah yang tak terlihat. Bisa jadi, mereka berwujud
hewan. Hewan-hewan ini bisa menjadi sarana belajar untuk mengenal diri. Semoga kisah-kisah ini menjadi penguat jiwa, agar
tumbuh fitroh sejati sesuai dengan untuk apa seseorang dicipta.
Suatu hari Nabi Yusuf AS datang menghampiri ayahnya dan menceritakan isi mimpinya kepada sang ayah, Nabi YAqub AS.
Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan kulihat semuanya sujud kepadaku. (Al
Quran surah Yusuf [12], ayat 4). Dari mimpinya itu, tampak Nabi Yaqub AS mengetahui bahwa Nabi Yusuf AS kelak akan memiliki
kedudukan yang tinggi. Sementara itu, melihatÂ Nabi Yusuf AS yang mendapat perlakuan khusus dari ayahnya melebihi saudarasaudaranya yang lain, para saudara Nabi Yusuf AS berkumpul secara diam-diam mengatur rencana untuk menyingkirkan Nabi
Yusuf AS. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kelanjutan kisah Nabi Yusuf AS di buku ini.
"Hai Abu Thalib, lembah sudah mengering dan makhluk Allah dilanda dahaga. Segera mohonkanlah hujan untuk kami!"
Memenuhi permintaan para pemuka Quraish, Abu Thalib berjalan menuju Ka'bah bersama anak muda yang wajahnya cemerlang
bak matahari dhuha, tetapi teduh menyejukkan-Muhammad. Menyandarkan punggung pada dinding Ka'bah sambil memegangi
anak muda itu, Abu Thalib mengangkat tangan berdoa: "Turunkanlah hujan, wahai Tuhan kami. Kami ber-tawasul kepada-Mu
dengan anak yang penuh berkah ini." Serta-merta di langit yang tadinya sebening kaca dan biru bersih itu awan mulai berhimpun.
Gumpalan-gumpalan uap air bergulung-gulung dari pelbagai penjuru. Suara halilintar menggelegar bersahutan, dan hujan pun
mengguyur Makkah dengan sangat deras. Itulah salah satu kisah menakjubkan tentang Nabi Islam. Bersama kisah lain dalam
buku ini, cerita ini meyakinkan kita bahwa ialah Sang Mustofa manusia terpilih itu. [Mizan, Nourabooks, Noura Books, Islam,
Kisah, Hidup, Pelajaran, Indonesia]
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nuh 'alaihissalam sebagai manusia pertama yang diutus untuk menyampaikan risalah
kepada umat manusia, mengajak mereka bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Dengan
kesabaran yang tinggi, beliau terus-menerus menyampaikan da'wah kepada kaum yang menyekutukan Allah, meskipun pada
akhirnya sebagian besar kaum itu tetap saja mengingkarinya. Kisah Nabi Nuh 'alaihissalam ini sangatlah cocok kita ceritakan
kepada anak-anak kita, jika sejak awal kita ingin menanamkan kesabaran dan keteguhan jiwa kepada mereka. Pengajaran yang
terbaik adalah melalui keteladanan, dan keteladanan terbaik hanyalah bisa kita temukan pada sosok para nabi dan rasul, yang
tentu saja merupakan sekumpulan manusia-manusia terbaik yang pernah terlahir Buku Cerita yang menceritakan mengenai Nabi
Nuh 'Alaihissalam persembahan dari Mirqids Publishing (Mirqat Publishing Group)
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 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...
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 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 lainlain. Buku ini juga dilengkapi dengan fakta-fakta 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...
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 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
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 doadoa 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.
Sebagai umat Islam dan orangtua, tentu kita wajib mengenalkan kisah-kisah para nabi dan rasul kepada anak-anak sejak dini.
Banyak sekali kisah teladan dan hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan 25 nabi tersebut. Alangkah baiknya Ayah Bunda
yang membacakan kisah 25 Nabi ini untuk buah hati mereka, sehingga menimbulkan ikatan batin terhadap buah hatinya. Karena
akan berdampak positif pada akhlak dan keimanan buah hatinya sampai mereka dewasa kelak. Semoga buku ini bisa menambah
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keimanan dan pengetahuan Ayah Bunda, dan buah hatinya. (Genta Hidayah, Islam, Nabi, Anak, Kids)
Buku Kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids ini menggambarkan hebatnya perjuangan para Nabi dan Rasul dalam membimbing umat
agar beriman kepada Allah. Keunggulan: - Bahasa mudah dimengerti - Ilustrasi menarik, dan - Kemasan cantik Sangat cocok bagi
orangtua, guru TK/TPA, atau siapa pun yang ingin membimbing anak-anak agar lebih mengenal dan mencintai para Nabi dan
Rasul Allah.
Setiap manusia pasti pernah merasakan masa kanak-kanak. 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]
Siapa sih yang adik-adik idolakan? Idola terbaik bagi kaum muslimin tentunya Rasulullah Muhammad ?. Beliau adalah teladan
yang terbaik. Karena begitu hebat dan indah akhlaknya. Tak heran jika Allah ? mengutus beliau untuk menjadi Rasulnya seluruh
umat manusia. Mereka harus meneladani perilaku dan mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Selain kisah dari Rasulullah
Muhammad ? masih banyak lho kisah-kisah nabi dan rasul lainnya. Mulai dari kisah Nabi Adam a.s hingga Rasulullah Muhammad
? yang sangat lengkap tentunya dengan animasi yang menarik .
Buku ini menggambarkan kehebatan perjuangan para Nabi dan Rasul dalam mengajak umat beriman kepada Allah SWT. Berbagai
tantangan berat dari para musuh harus mereka hadapi. Namun, ada kalanya mukjizat dan pertolongan Allah SWT datang tanpa disangkasangka. Semua kisah itu bisa menjadi teladan bagi putra-putri kita. Buku ini juga cocok untuk para orangtua atau pembimbing anak-anak.
Buku Kisah Menakjubkan 25 Nabi dan Rasul yang dilengkapi dengan faktu menarik seputar peninggalan nabi dari penerbit Cikal Aksara -cc#UniversalChildrenDay2017CikalAksara
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
25 Kisah Nabi & RasulBentang Belia
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
"Setiap kali kugoreskan penaku untuk menulis buku ini, aku merasakan keteguhan dan kekhidmatan sebagaimana yang aku rasakan saat
bersujud dalam shalat malam di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan di Masjidil Haram, Mekah." Pengakuan penulis di atas menunjukkan
betapa karya ini ditulis dengan khidmat, khusyuk, dan penuh penghayatan. Karenanya, tak mengherankan bila buku yang diterbitkan kali
pertama pada April 1973 ini meledak di pasar dan habis dalam hitungan hari. Sampai tahun 2006, edisi bahasa Arab buku ini sudah sampai
pada cetakan ke-32. Banyak komentar menyebut buku ini sebagai risalah sejarah terlengkap tentang nabi-nabi Allah, Karena, buku ini tidak
hanya memuat kisah kehidupan 25 nabi yang selama ini telah kita kenal, tetapi juga riwayat hidup nabi-nabi lain yang jarang terdengar,
seperti nabi-nabi dari Bani Israil dan nabi-nabi dari kaum Yasin. Dengan gaya tutur sastrawi penulisnya, nilai keilmiahan buku ini semakin
mudah dicerna dan dipahami. Bahkan, unsur tersebut bersatu pada menjadikannya sebagai sebuah karya referensial yang sejuk dibaca
hingga berkali-kali.
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 doa-doa sehari-hari yang dapat dihafal anak Anda. Temukan Teladan Sikap:
TawakalKejujuranKeberanianAmanahSabarSetiaTekunCerdasPenolongSopan dan Santun. #MariBaca
Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran serta hikmah berharga darinya adalah yang bersumber dari al-Qur`an dan hadis.
Keduanya merupakan sumber utama bagi kaum Muslimin dalam menetapkan hukum dan mempelajari sejarah kehidupan umat terdahulu
beserta para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'alauntuk menyampaikan risalah-Nya di muka bumi. Buku Kisah Para Nabi ini
merupakan karya fenomenal ulama terkemuka sekaligus ahli tafsir dan sejarah, Ibnu Katsir. Kisah-kisahnya bersandar pada ayat al-Qur`an
dan hadis sahih sehingga isinya terbebas dari berbagai kisah israiliyat sejak awal paragraf hingga akhir. Di dalamnya juga tersaji berbagai
peristiwa dan hal menarik, seperti: hikmah di balik penciptaan Nabi Adam Alaihissalam; pertemuan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi
wasalam dengan Nabi Adam di surga; doa Nabi Nuh Alaihissalam sebagai rasul pertama yang diutus ke bumi; dakwah Nabi Ibrahim
Alaihissalam ke tengah kaum penyembah berhala; kisah penyembelihan Nabi Ismail Alaihissalam dan awal pembangunan Baitullah;
perjuangan dakwah Nabi Musa Alaihissalammembebaskan Bani Israil dari cengkeraman Firaun; dialog Nabi Musa Alaihissalam dengan
Firaun dan para penyihir kerajaan; asal-usul dan bukti kenabian Khidhir; kisah beberapa nabi Bani Israil; serta kisah turunnya Nabi Isa
Alaihissalam ke bumi pada akhir zaman, Selain hadir lebih sistematis dan kaya informasi, dengan tetap menjaga orisinalitas dan
keautentikan kitab aslinya, buku ini juga begitu istimewa karena telah melalui proses tahqiq dan takhrij yang dilakukan oleh Prof. Dr. Abdul
Hayyi al-Farmawi, guru besar Tafsir dan Ulumul Qur`an dari Universitas al-Azhar, Kairo. Melalui buku ini, setiap mukmin akan tenggelam
dalam oase keimanan serta ketakwaan yang indah dan paripurna dari para nabi dan rasul. Jadi, tidaklah berlebihan jika buku ini “wajib ada”
dalam perpustakaan pribadi kita. Buku persembahan penerbit Qitsihress

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
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 kisah mereka di dalam buku ini. Setiap kisah dilengkapi
dengan latihan soal yang akan membantu kita mengingat kembali kisah yang sudah kita baca. Latihan soal ini sekaligus bisa
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menjadi media belajar bagi para siswa. -Cikal AksaraMelihat Kaum Ninawa yang sesat karena menyembah berhala, Nabi Yunus pun pergi mendatangi mereka. Atas perintah Allah
swt., Nabi Yunus berdakwah dan berusaha menyadarkan Kaum Ninawa untuk kembali menyembah Allah. Tapi hanya ejekan dan
penolakan yang didapat Nabi Yunus. Dengan marah Nabi Yunus pergi meniggalkan kaum itu dan menuju ke sebuah dermaga.
Ketika berlayar menuju negeri seberang, badai datang menerpa kapal yang ditumpangi Nabi Yunus. Untuk menyelamatkan
penumpang kapal agar tidak tenggelam, salah satu dari mereka harus mengorbankan diri terjun ke laut. Atas kuasa Allah swt.,
Nabi Yunus mengorbankan diri-nya dan melompat ke dalam laut. Di saat itulah Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk
menelan tubuh Nabi Yunus. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Hai teman-teman, siapa yang tahu nama-nama Nabi dan Rasul? Ayo tunjuk tangan! Ya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui
jumlahnya ada 25. Setiap Nabi dan Rasul diberikan keistimewaan dan mukjizat, seperti Nabi Ibrahim yang tidak merasakan panas
dan masih hidup ketika dibakar Raja Namrudz. Nabi Musa yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Wah, masyaallah
hebat sekali ya, semuanya terjadi atas karunia dan kuasa Allah Swt. Yuk kita baca kisah para Nabi dan Rasul selengkapnya
dalam buku ini! Buku ini berisi kisah menarik dan inspiratif 25 Nabi dan Rasul disertai kutipan ayat Al-Quran, mukjizat, dan hikmah
cerita yang bisa kita petik dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Lewat buku ini juga, kalian akan mengetahui perbedaan Nabi
dan Rasul serta persebaran dakwahnya. Tak hanya itu, dalam buku ini juga disertai info pengetahuan dan fakta-fakta ilmiah dari
setiap Nabi dan Rasul. Dilengkapi juga dengan doa-doa harian yang diambil dari setiap kisah cerita Nabi dan Rasul. Selamat
membaca ya teman-teman! Buku persembahan penerbit RuangKata
Buku ini menceritakan tentang kisah 25 nabi dan rasul yang ada dalam Alquran beserta hikmah yang dapat dipetik dari kisahkisah tersebut. Kisah yang diceritakan diambil dari ayat Alquran dan beberapa kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, dengan
menghindari kisah-kisah versi Israiliyat. Hikmah yang dikemukakan didukung oleh ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis shahih. Buku
ini merupakan pelengkap dari kisah nabi dan rasul yang telah banyak ditulis dalam beberapa kemasan yang berbeda. Kisah yang
diceritakan tidak disajikan secara runtut seperti buku-buku lainnya, namun lebih ditekankan pada hikmah apa yang terkandung
pada kisah tersebut. Pembahasan hikmah yang disajikan akan membantu pembaca untuk dapat menarik pelajaran yang berharga
dari setiap kisah nabi dan rasul. Buku ini cocok dibaca oleh para orang tua dan pendidik untuk dapat membentuk karakter anak
dan peserta didik. Kajian hikmah ditulis secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa dan mahasiswa.
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