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Kisah Nabi Musa As Nabi Khidir As Scribd
PARA HADIS TELAH MENYUSUN HADIS-HADIS NABI MUHAMMAD SAW UNTUK MEMUDAHKAN UMAT SELEPAS MEREKA
MEMBUAT RUJUKAN. HADIS-HADIS INI BUKAN SEKADAR MENGENAI HUKUM-HAKAM. IA JUGA MENGANDUNGI KISAH-KISAH
MENARIK YANG TERJADI DI ZAMAN RASULULLAH DAN UMAT SEBELUM ITU. TERMASUK JUGA PERKARA-PERKARA GHAIB YANG
DICERITAKAN OLEH NABI SAW SENDIRI. SETIAP CERITA MEMBERI TELADAN, PEMBERSIHAN JIWA DAN MEMBENTUK AKHLAK
YANG BAIK. SEBAGAI ORANG ISLAM , KITA WAJIB HAYATI SETIAP KISAH SEBAGAI PANDUAN HIDUP.
Koleksi siri teladan kisah para Anbia yang diceritakan semula oleh seorang ibu kepada tiga orang anak kesayangannya, Abdul Hasif, Abdul
Hafiy dan Abdul Hariz. (KULIT KERAS - dwibahasa) A collection series of inspirational and moral tales as told by a mother to her three young
sons, Abdul Hasif, Abdul Hafiy and Abdul Hariz. (HARDCOVER - bilingual)

Buku ini berisi kisah-kisah para nabi dan rasul. Setiap kisah dituliskan dengan singkat dan padat sehingga anak-anak
tidak bosan membacanya. Dengan membaca buku ini, anak-anak akan dapat meneladani sikap para nabi dan rasul.
Anak-anak juga mengetahui mukjizat para nabi dan rasul. Sebagai pelengkap, buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan
Rasul ini disertai hadits-hadits pendek yang mudah dihafal oleh anak-anak. Lebih lengkap lagi, buku ini memuat ilustrasiilustrasi yang manarik. Selamat membaca! Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca, khususnya anak-anak.
Semoga anak-anak menjadi generasi yang bertakwa.
Nabi Musa AS adalah putra dari Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya’qub. Ibunda Nabi Musa AS bernama Yukabad. Nabi
Musa AS dilahirkan pada masa kekuasaan Raja Firaun yang kejam dan zalim. Nabi Musa AS dilahirkan saat raja Firaun
memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap bayi laki-laki. Namun, Nabi Musa AS selamat dari penangkapan
karena sang ibunda menghanyutkannya ke sungai Nil atas perintah Allah SWT. Ketika besar, Nabi Musa AS
diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa AS diberikan mukjizat oleh Allah SWT yaitu
berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Dengan mukjizat itu Nabi Musa AS datang
menantang para ahli sihir kerajaan Firaun
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Musa 'alaihissalam adalah tokoh dengan kemuliaan yang akan dikenang sepanjang zaman. Dialah sang Kalimullah,
insan yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah Thuwa yang disucikan. Dialah nabi
yang dianugerahi beragam mu'jizat yang menakjubkan mata dan jiwa orang-orang yang ketika itu berkesempatan
menyaksikannya. Di tangan beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kebinasaan seorang manusia lalim nan
sombong, Fir'aun la'natullah alaihi, serta menjadi pembebas Bani Israil dari penindasan dan perbudakan. Kisahkan
riwayat Musa 'alaihissalam yang indah ini untuk putra-putri anda tercinta. Jadikan hikmah-hikmah cerita ini meresap di
jiwa mereka, tumbuh bersama khayalan-khayalan indah, sebelum nikmat keimanan menyambut mereka di saat beranjak
dewasa. Buku Cerita yang menceritakan mengenai Nabi Musa 'Alaihissalam persembahan dari Mirqids Publishing
(Mirqat Publishing Group)
Kisah-Kisah daripada Al-Quran dan Hadis menghimpunkan pelbagai kisah tentang perjalanan hidup Nabi dan sahabat, kisah-kisah perang
yang berlaku serta kepahlawanan Nabi dan sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Buku ini berkonsepkan Bedtime Stories, Satu Hari
Satu Cerita mengikut kalendar Islam. Sangat santai untuk dijadikan aktiviti bersama Si Cilik sebelum tidur. Ia juga dapat menjadikan mesej
yang ingin disampaikan oleh Al-Quran dan hadis dekat dengan kehidupan para pembaca. Ini pasti menjadi pengalaman dan pembelajaran
yang menyeronokkan kerana buku ini dipenuhi dengan ilustrasi menarik dan berwarna warni serta info-info tambahan yang boleh dijadikan
iktibar serta teladan kepada kita.
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka
dimusnahkan oleh azab Allah dan mereka adalah orang-orang zalim (QS An-Nahl [16]: 113) [DAR! Mizan, Cerita Anak, Agama Islam,
Indonesia]

Siri Mukjizat Nabi menghimpunkan pelbagai kisah yang menarik tentang mukjizat para nabi. Cerita-cerita yang dipaparkan
menunjukkan kehebatan para nabi bagi membuktikan kebenaran mereka sebagai pesuruh Allah s.w.t. Kisah-kisah ini pasti dapat
memberi pengajaran, serta mengukuhkan keimanan kanak-kanak kepada Allah s.w.t. Siri ini menggunakan pendekatan yang
berlainan dalam usaha membantu meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan kanak-kanak. Ceritanya disampaikan dalam
bahasa mudah dan dibantu dengan ilustrasi yang menarik. Judul-judul lain dalam siri ini: - Nabi Ayub a.s: Air Menjadi Ubat - Nabi
Isa a.s: Mencipta Burung - Nabi Nuh a.s: Kapal yang Istimewa
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