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Sirah Nabi Muhammad
Nabi Muhammad Saw. adalah manusia yang mulia. Sejak kecil kisah hidupnya selalu penuh hikmah. Mulai dari dalam kandungan hingga remaja, Nabi Muhammad Saw. sering mendapatkan pengalaman yang menakjubkan. Rahim bundanya bercahaya sesaat sebelum Nabi Muhammad Saw. lahir ke dunia. Kambing-kambing kurus milik Bunda Halimah menjadi gemuk ketika berada dekat dengan Muhammad. Hujan segera turun setelah Muhammad kecil berdoa kepada Allah Swt. Dan kisah menarik
lainnya. Buku ini memuat semua kisah hebat masa kecil Nabi Muhammad Saw. [Mizan, Noura Books, Islamic, Religion, Illustration, Kids, Indonesia]
Buku ini berisi tentang sejarah hidup Nabi Muhammad Saw., terlengkap mulai dari kondisi sosial Jazirah Arab pada masa Jahiliah, mengapa Nabi Saw. diutus di Jazirah Arab, kondisi sosial Makkah pada zaman kelahiran Islam. Selain itu, di dalam buku ini juga diulas tentang sejarah Islam periode Makkah, seperti tentang permulaan diutusnya Nabi Saw. sampai peristiwa hijrah, dan peristiwa Isra’ Mi’raj. Sedangkan, dalam Periode Madinah, diulas tentang kondisi Madinah saat Hijrah, sambutan
penduduk Madinah saat Nabi Saw. hijrah ke sana, tentang semua peristiwa ghazwah dan sariyyah, dakwah Nabi Saw. kepada para raja dan pemimpin, Fathu Makkah, dan lain sebagainya. Juga, dibahas tentang kewafatan Nabi Muhammad Saw. Sebagai tambahan yang menjadikan buku ini benar-benar lengkap mengulas sirah Nabi, di bagian akhir diulas tentang akhlak dan berbagai keistimewaan Nabi Muhammad Saw.
Al-Sirah Al-Nabawiyah
Muhammad Sang Teladan
buku 3
Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah
buku 2
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 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.
Harus ada sumber yang diandalkan dan menjadi tolok ukur dalam menghidangkan sirah Nabi Muhammad saw.. Yang primer adalah Al-Quran, Sunnah, dan riwayat-riwayat dari orang-orang yang semasa atau hidup dekat dengan masa Nabi (terhimpun dalam kitab-kitab sirah). Al-Quran dan Nabi Muhammad saw. tak dapat dipisahkan; Al-Quran mengisahkan Nabi dan Nabi adalah penjelas Al-Quran. Sedangkan dari Sunnah, kita mendapatkan
informasi yang sangat kaya tentang kehidupan Nabi Muhammad saw.. Informasinya demikian lengkap dan terperinci: peristiwa besar maupun peristiwa kecil; kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, hingga kehidupan terkait umat; gambaran akhlak dan fisik, dan lain-lain. Sementara, dari kitab-kitab sirah, kita dapat membaca sejarah Nabi Muhammad saw. dalam alur yang mengalir dan teratur. Sistematis. Melalui kombinasi
ketiganya, sirah Nabi Muhammad saw. dapat terhidang secara autentik, detail, dan kronologis … Karakter seperti itulah yang akan Anda jumpai dalam Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih ini. Melalui karya referensial nan penting ini, Anda diajak mengenal [atau mempertajam pengenalan Anda pada] sejarah Nabi Muhammad saw.: kehidupan, kepribadian, perjuang- an, dan teladan—dengan
gaya tutur yang renyah dan mudah dipahami, sebagaimana karya-karya lain M. Quraish Shihab.
Sirah dan kisah Nabi Muhammad SAW untuk putera puteri Muslim
Sirah Nabawiyah For Kids
buku 1
Sejarah Paling Autentik tentang Kehidupan Rasulullah Saw.

Salah satu kritik dalam pembelajaran keislaman adalah kurangnya minat dan concern pada pembelajaran sejarah. Padahal Al-Quran telah mencontohkan, bagaimana ia turun kepada kita dengan banyaknya kisah. Kisah-kisah tersebut menjadi pembelajaran dan ibrah yang penting bagi kehidupan manusia. Belajar Islam melalui pemahaman sejarah juga lebih mudah, karena menyenangkan dan tidak terkesan menggurui. Selain itu belajar keislaman melalui kisah-kisah terutama kisah manusia paling mulia, baginda Rasulullah SAW akan membawa kita pada kenyataan bahwa Islam itu
indah. Memahami Islam melalui kisah indah Rasulullah, akan memudahkan kita menangkap sisi humanis dan egaliter ajaran Islam. Rasulullah, seperti dinyatakan dalam Al-Quran adalah suri tauladan yang terbaik. Oleh karena itu belajar Islam, akan terasa pincang tanpa mempelajari perikehidupan beliau SAW. Dalam mempelajari kisah Rasulullah para ulama membagi menjadi beberapa kajian, yakni Syamail (bentuk fisik, karakter, sikap, adab keseharian), Dalail (tanda-tanda kenabian seperti hadits yang berisi prediksi masa depan), Khashaish (kekhu-susan Rasulullah), Fadhail
(keutamaan Rasulullah) dan Sirah (kisah kehidupan Rasulullah). Buku ini lebih cenderung pada kategori terakhir ini.
"Dan perang Shiffin pun pecah. 'Ammar yang menginjak usia 93 tahun maju dengan gagah berani. Langkahnya seperti layaknya pemuda 30 tahunan. Keberaniannya tidak susut oleh usia. Melihat, Ammar bin Yasir berada di tengah-tengah pasukan Ali ra., Muawwiyah yang memimpin perlawanan terlihat gentar. Kabar tentang kematian 'Ammar di tangan pemberontak kembali terngiang di kepalanya. Muawwiyah mewanti-wanti pasukannya untuk tidak melawan 'Ammar. Agar cap pemberontak tidak melekat pada dirinya dan pasukannya." Saat disebut nama Abu Bakar as Shiddiq, Umar
bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (radiallahu anhum), sudah banyak yang mengenal keistimewaan mereka. Tapi ternyata dalam peradaban nabawiyah yang dibangun oleh Baginda Nabi beserta sahabat bermunculan banyak permata yang berkilau. Mereka menorehkan kisah-kisah nyata yang bukan isapan jempol. Bukan pula sekadar dongeng yang tanpa bukti. Tapi kisah nyata yang terukir dalam sejarah keemasan Islam. Kisah yang akan membawa kita pada lautan hikmah dan teguhnya sebuah keyakinan. Di sini kita akan membaca betapa mulianya enam puluh orang
manusia yang semasa hidupnya sudah mendapat 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 memegang janji setia, yang sangat dermawan dan mengejar keridhaan Allah di tengah lautan harta benda. Saudaraku, kalian akan diajak mengagumi kecerdasan Ibnu Abbas ra. Juga mengenal orang-orang yang bisa jadi penampilannya tidak menarik, rambutnya kusut penuh debu, tapi saat dia mengangkat tangan untuk berdoa, maka 'Arsy akan bergetar. Dan doa-doa mereka tak
terhijab. Subhanallah.... Mari membaca, mari merindu mereka yang telah menjadi cahaya peradaban Islam. Karena mereka pernah ada. Karena mereka nyata!
Muhammad SAW: Manusia Paling Sempurna, Nabinya Para Nabi
Perjalanan hidup nabi Muhammad s.a.w
pengajaran dan pedoman
pengajaran & pedoman
upaya reformulasi sejarah perjuangan nabi Muhammad s.a.w
Membaca buku sirah Nabi Saw ini barangkali akan terasa unik. Mengapa? Sebab, buku ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan Nabi Saw, berdasarkan apa yang dianggap sebagai sumber-sumber akurat dan dapat dipercaya oleh para akademisi serta sejarawan Islam. Tidak sedikit pun ada usaha untuk “memodernkan” Nabi Saw dengan menunjukkan beberapa sifat Nabi Saw yang saat ini banyak kita jumpai, atau dengan membuat atau membenarkan apa pun yang akan dianggap “tidak tepat secara politik” oleh sebagian pembaca. Saat banyak umat Islam menulis kehidupan Nabi Saw dalam bahasa Inggris sebagai
sebuah apologi, dengan harapan dapat menarik para pembaca yang masih meragukannya, Prof. Mubarakpuri, melalui buku ini, justru dengan bijak menolak justifikasi dan penjelasan semacam itu. Terlebih lagi, menurutnya, Nabi Saw lebih penting daripada zaman dan budaya. Tidak ada gunanya menciptakan beliau berulang kali untuk pembaca yang berbeda dan waktu yang berbeda, sebab keagungan Nabi Saw terlihat jelas dalam konteks apa pun. Kebenaran pesan dan misinya bertahan, dan buku ini adalah kesaksian bagi fakta tersebut. Inilah buku sirah Nabi Saw yang ditulis secara jujur dan autentik yang didasarkan pada
sumber-sumber yang juga autentik dan otoritatif. Selamat membaca!
Sebenarnya umat manusia tidak perlu mengalami krisis keteladanan, karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan. Di mana seluruh aspek kehidupannya merupakan teladan terbaik, yang akan dapat terus terpakai sepanjang masa. Inilah yang menjadi latar belakang penulisan Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad saw. ini. Sehingga buku ini amat layak dibaca dan dikoleksi, bahkan menjadi warisan berharga untuk generasi penerus. Telah banyak buku Sirah Nabawiyah, tetapi penulisan sejarah Nabi Muhammad saw. tidak akan pernah terhenti, sebab kehidupan beliau merupakan mata air inspirasi
yang tidak pernah kering. Dan buku ini hadir untuk memperkaya khasanah intelektual Islam, di mana sejarah Nabi Muhammad saw. ditulis dengan membuatkan tafsir sirah, yang menjadikan Al-QurÕan dan hadis sebagai narasumber utama. Dengan demikian, para pembaca akan melihat kehidupan Rasulullah bukanlah sekadar kisah melainkan seri keteladanan yang spektakuler. Buku ini merupakan investasi yang tiada ternilai harganya dalam membangun kualitas muslim sejati. Sempurnakanlah kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan mengoleksi buku sejarah kehidupan beliau.
Terjemahan Ringkasan Sirah Nabi
Sirah Dan Riwayat Hidup Nabi Muhammad S.A.W
Perjalanan Hidup Luar Biasa
Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW.: Memahami Kemuliaan Rasulullah Berdasarkan Tafsir Mukjizat Al-QurÕan
Sultan Muhammad Al-Fateh: The Conquerer of Constantinople

RINGKASAN SIRAH NABI MUHAMMAD
Allah SWT telah memilih Rasul dan Nabi-Nya dari seluruh makhluk yang paling baik budi pekertinya. Dialah Muhammad SAW. Sosoknya telah dilindungi Allah SWT sejak dari masa kecilnya dan masa dewasanya hingga diangkat menjadi seorang pembawa kabar gembira dan peringatan ke seluruh alam semesta. Allah SWT telah mengasuhnya dengan sebaik-baiknya dan mengajarkan kepadanya sebaik-baik budi
pekerti. Allah SWT memerintahkan kepda Rasul-Nya untuk menghiasi dirinya dengan segala sifat kebaikan dan melarang Rasul-Nya dari segala bentuk perbuatan keji berupa akhlak-akhlak tercela dan perbuatan mungkar berupa perkataan dan perbuatan yang buruk. Jelaslah sudah sifat-sfat Nabi Muhammad SAW adalah sifat-sifat yang harus kita teladani, karena hal itu merupakan anugrah langsung dari
Allah SWT. Dalam buku Sirah Nabawiyah ini adik-adik sekalian akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk di teladani dari perjalanan hidup manusia termulia sepanjang zaman yaitu Muhammad SAW. Buku tentang sejarah Islam ini diterbitkan olej Mirqat Publishing.
Sirah Nabi Muhammad SAW
Sejarah Lengkap Sirah Nabi Muhammad (s. A. W.)
Sejarah lengkap sirah nabi Muhammad (s.a.w.)
RINGKASAN SIRAH NABI MUHAMMAD
Membaca Sirah Nabi Muhammad : Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Shahih (Edisi Baru)
Nabi Muhammad adalah tokoh besar dalam sejarah umat manusia, figur teladan dan inspiratif tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi umat lainnya. Karakternya yang religius, jujur, bersahaja, ramah, cerdas, humanis, dan visioner membuat ia diakui, dikagumi, dipuja-puji bahkan ajarannya diikuti oleh begitu banyak orang di berbagai belahan dunia hingga hari ini. Berbagai catatan sejarah telah merekam dan mengabadikan dirinya hingga bisa dikenal dan dipelajari oleh
setiap generasi lintas zaman, dari berbagai sisi dan disiplin ilmu. Buku ini merupakan riwayat sejarah penting mengenai biografi dan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ditulis oleh ulama besar abad ke-5 H, Ibnu Hazm, buku ini menghadirkan kisah-kisah, momen-momen, dan catatan-catatan penting dalam kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga wafat. Bahasanya sederhana, ringkas, dan lugas tetapi padat berisi. Diolah dari berbagai sumber rujukan otoritatif, yakni kitab-kitab
sejarah sebelumnya dan riwayat-riwayat shahih para ahli hadis, dilengkapi dengan ilustrasi gambar dan peta, buku ini menjadi referensi utama ihwal riwayat kehidupan sang Nabi dan Islam awal, yang tak mungkin diabaikan begitu saja.
Menurut Syekh Shafiyurahman al-Mubarakfuri bahwa pada hakikatnya Sirah Nabi adalah gambaran risalah (misi) yang dibawa oleh Rasulullah saw. kepada umat manusia, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Gambaran risalah yang menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini dan implikasi-implikasinya. Oleh
karena itu, Syekh Shafiyurahman menulis sejarah Nabi saw. dengan model pembahasan secara detail, baik dari segi bahasan per bahasan maupun kisah per kisah. Antara lain, pembahasan seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, juga tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad saw. diutus, dan bahasan lain sebagainya. Buku Sirah Nabawiyah ini adalah Juara ke-1 pemenang lomba penulisan sirah Nabi yang diadakan oleh Rabithah al-Alam al-Islami
Arab Saudi. Karya ini merupakan karya yang sangat lengkap dan komprehensif tentang penulisan sejarah perjalanan hidup Rasulullah saw.. [Gema Insani]
Intisari Sirah Nabawiyah: Kisah-Kisah Penting dalam Kehidupan Nabi Muhammad
Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad S.a.w
Gambaran sirah nabawiyah berdasarkan cerita tentang Nabi Muhammad s.a.w. di alam Melayu
Sirah Nabi Muhammad Al-Rahiq Al-Makhtum
Sirah Nabawiyah
This is the story of the legendary Muhammad Al Fateh, following him from his childhood and how he was raised by his father to become a Caliph of Islam, through to his appointment as the Caliph of the Ottoman Empire at the tender age of 19 and subsequent rule. Without Constantinople under its jurisdiction, the Ottoman Empire was incomplete. And so, Sultan Muhammad AlFateh set out to conquer it. Al Fateh was not the first person to attempt conquering
Constantinople. Many warriors and caliphs of Islam before him had tried in vain. Learning from their past failures, AlFateh carefully assembled and equipped his army. Finally, after an epic battle, Constatinople was conquered. Al Fateh changed the name of the city to Istanbul. At his peak, Al Fateh was the ruler of 25 countries. In the end, he was poisoned and killed by his enemies. Yet, the Ottoman Empire and legacy he left behind stayed standing
strong.
Biografi (sirah) dan sejarah Nabi Muhammad tak pernah selesai diulas dan dibicarakan. Sebagai manusia biasa maupun utusan Allah yang membawa risalah langit, sosoknya selalu menarik perhatian. Peristiwa-peristiwa di seputar kehidupannya atau hal-hal yang berkaitan dengan karakter pribadinya senantiasa melahirkan banyak pandangan dan tafsir, tak hanya dari kalangan pakar muslim tetapi juga nonmuslim. Membahas sirah Nabi tidak secara kronologis, buku
ini mengulas sejumlah peristiwa penting dan istimewa di seputar kehidupan beliau, dari sebelum lahir hingga wafat, untuk menjernihkan beragam polemik dan salah tafsir tentang beliau. Dengan begitu, sosok Nabi sebagai manusia tidak tenggelam dalam sosok kenabiannya, atau sebaliknya. Sebab dalam diri beliau memang terhimpun dua kedudukan sekaligus: manusia biasa (ana basyarun mistlukum) dan utusan Allah. Dengan bahasa yang penuh penghormatan dan
kekaguman sekaligus pengamatan yang kritis, penulis menjelaskan secara lebih masuk akal, objektif, dan simpatik terhadap sosok Nabi Muhammad yang luar biasa, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai nabi penutup. Sebuah kajian yang benar-benar berbeda dari buku-buku sirah Nabi pada umumnya.
graphic novel
Sejarah lengkap
kajian dan pengajian (as sirah an nabawiah)
Kisah Hebat Masa Kecil Nabi Muhammad Saw
Ringkasan Sirah Nabawiyah: (Pelajaran dari Manusia Pilihan)

Sirah NabawiyahSejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw.IRCISOD
Buku ini akan memudahkan umat Islam membuat semakan terhadap keseluruhan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siapakah ibubapanya , anak anaknya , sahabat sahabatnya yang utama , mukjizatnya serta tarikh tarikh istimewa
sirah Nabi Muhammad (s.a.w)
Sirah Nabi Muhammad
Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw.
Sirah Nabi Muhammad S.A.W.
Sirah Nabi Muhammad s.a.w. (zaman Makkah)

Sirah Rasulullah Salallahu 'alaihi wasalam memang tak pernah kering untuk digali dan tak pernah habis untuk ditulis. Para ulama dan sejarawan sudah banyak yang menjelaskan dan meriwayatkan segenap aspek kehidupan beliau, serta setiap peristiwa dan kejadian yang beliau alami. Namun, belum ada di antara karya-karya tersebut yang menjabarkan rekaman kehidupan beliau secara utuh dan lengkap. Buku Ar-Rahiq Al-Makhtum ini—tak diragukan lagi—adalah sebuah karya masterpiece yang menyajikan perjalanan hidup
Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam sejak dilahirkan hingga wafat, dan melukiskan perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam secara terinci. Penulisnya —Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri— menyandarkan kajiannya pada riwayat-riwayat otentik dari pelbagai sumber resmi dan sahih. Kekuatan buku ini selain terletak pada kelengkapan dan kesahihan rujukan yang digunakan penulisnya, juga pada gaya tuturnya yang mengalir, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh pelbagai lapisan pembaca, serta
pemaparan secara kronologis setiap peristiwa dalam kehidupan Rasulullah. Karya ini akan membawa kita menjelajahi dan menelusuri setiap jejak Rasulullah Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam. Kita pun seakan dapat melihat secara nyata kehidupan beliau. Sehingga, kita tak hanya dapat memahami perjuangan dan ajaran beliau dengan lebih jelas, namun juga dapat memetik pelajaran dan suri tauladan dari segenap aspek kehidupan beliau. Buku persembahan penerbit QisthiPress
Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam
Sirah 60 Sahabat Nabi Muhammad saw
Sirah dan kisah Nabi Muhammad SAW untuk putera-puteri Muslim
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