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Soalan: Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Persoalannya, apakah persedian yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup untuk menghadapi sebuah kematian indah? Jawapan:alam hidup ini kita
perlu merancang. Apa jua yang dilakukan, memerlukan perancangan agar ia dapat dilakukan dengan baik dan tiada kesilapan yang berlaku. Bahkan, untuk kematian juga memerlukan perancangan teliti agar
di akhirat kelak tiada penyesalan apatah lagi rasa ingin kembali semula ke dunia untuk beribadat walau sekejap cuma. Alam Barzakh Dalam Islam, kematian bukanlah sebuah pengakhiran, malah ia
merupakan permulaan siri perjalanan yang panjang dan abadi. Alam kubur merupakan perantaraan untuk menunggu hari kiamat iaitu hari pembalasan daripada Yang Maha Adil. Alam tersebut merupakan
alam mencabar. Alam yang mungkin menjadi satu taman daripada taman-taman syurga atau mungkin menjadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Namun, alam kubur ini adalah satu hakikat yang
akan ditempuhi oleh setiap insan. Dan ini jugalah yang ditempuhi oleh Anwar sekarang. Mudah-mudahan Anwar menghadapi hari-hari yang aman di sana...
Bahtera PenyelamatPTS Publications & Distributors Sdn Bhd
1 Januari 2005. Erai, remaja 16 tahun yang mencintai seni lukis, tanpa sengaja bertemu Aya, seorang penulis lagu yang berusia 10 tahun lebih tua. Melalui sebuah perkenalan yang tak biasa, keduanya
sepakat saling bertukar karya: Er melukis sketsa wajah Aya, sedangkan Aya menyanyikan Er satu lagu ciptaannya. Merasa senang, Er mempertanyakan kemungkinan mereka untuk bertemu lagi. Aya
menjawab bahwa mereka hanya mungkin bertemu di 1 Januari berikutnya. ÒKenapa 1 Januari? Kenapa harus menunggu satu tahun?Ó ÒKarena aku tinggal di tempat yang jauh.Ó ÒOh, ya? Seberapa
jauh?Ó ÒSangat jauh. Di suatu tempat yang tak terjamah.Ó
Nabi Muhammad Saw. pernah memberikan kesaksian langsung tentang kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Dalam buku ini, cerita-cerita yang disampaikan oleh beliau tak hanya tentang orangorang terdahulu, tetapi jauh lebih kompleks lagi. Kisah-kisah yang diceritakan oleh beliau dalam hadits shahih adalah suatu cerita yang sangat singkat. Namun, meski singkat, sabda Rasulullah Saw. tersebut
mengandung informasi dan hikmah yang sangat bermanfaat. - Cerita beliau tentang para nabi terdahulu. - Cerita beliau tentang orang-orang shalih. - Cerita beliau tentang umat terdahulu. - Ramalan beliau
tentang masa depan. - Dan berbagai kisah inspiratif lainnya. Selamat membaca dan buktikan!
Cinta kepada Nabi bagaikan aliran darah di dalam pembuluh-pembuluh umatnya. —Muhammad Iqbal, penyair dan filsuf Dalam buku ini, Annemarie Schimmel menunjukkan betapa luasnya penghormatan
Muslim kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai sosok agung dan manusia istimewa. Di Pakistan misalnya, hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad Saw. dirayakan dengan sangat meriah. Kota dan desa
dihiasi bendera, umbul-umbul, karangan bunga, pita-pita, dan lampu-lampu hingga tampak semarak. Ribuan orang melantunkan shalawat dan puji-pujian untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada Sang
Nabi. Para seniman kaligrafi di Dunia Muslim menuliskan nama Nabi Muhammad Saw. dengan bermacam variasi, demi memuliakan nama beliau. Demikian juga kaum wanita melukiskan asmanya pada
sulaman dan tenunan. Dengan bahasa yang ringan, Dan Muhammad adalah Utusan Allah berhasil menguatkan kecintaan Muslim pada Rasulullah, sekaligus menyuguhkan sosok Nabi yang mulia melalui
kacamata seorang warga Barat. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Religi, Agama, Islam, Indonesia]

Hawari Yohanes memberitakan Injil tanpa menghiraukan nyawa beliau walaupun berdepan dengan penganiayaan yang hebat daripada Kerajaan Roma. Beliau dibuang negeri
ke Pulau Patmos di mana beliau menerima wahyu daripada Tuhan.
Buku ini memuat: *7 Fakta Ilmiah Paling Menakjubkan dalam Al-Qur’an *7 Fakta Ilmiah Kebenaran Sabda Nabi SAW *5 Rekor Terpopuler dalam Dunia Islam *3 Pesantren Unik
dan Aneh di Indonesia *8 Astronot Muslim Penjelajah Luar Angkasa *10 Hewan Unik yang Suka Puasa *8 Tempat Paling Disukai Jin dan Setan *3 Pemimpin Dunia yang Hafal AlQur’an *7 Bangsawan Muslim Paling Tajir Sejagat *11 Atlet Muslim yang Pernah Mengguncang Dunia *11 Mualaf Paling Berpengaruh di Dunia *11 Selebriti Muslim Paling
Populer di Dunia *10 Negara Muslim Terkaya di Dunia *5 Wanita Muslim Terkaya di Dunia *18 Profesi Unik Wanita Berjilbab *7 Masjid Terindah dan Terunik di Indonesia *4
Pasukan Khusus Militer Islam yang Paling Ditakuti di Dunia *4 Bocah Muslim yang Menghebohkan Dunia *43 Jejak Peninggalan Bersejarah Para Nabi dan Rasul *10 Jagad Unik
dalam Dunia Islam *30 Penemuan Ilmuwan Muslim yang Menginspirasi Dunia *Dan 1.700++ fakta-fakta Islam lainnya… ------------------------ “Buku ini akan membuatmu
tercengang luar biasa. Sebuah kenyataan yang diungkap, digali, ditemukan akan membuka mata kita selebar-lebarnya, betapa Islam sedemikian indah dan luar biasa.” —Opick:
Aktor & Penyanyi “Banyak fakta & pengetahuan tentang Islam yang baru saya ketahui semenjak membaca buku ini.” — Zaskia Adya Mecca: Artis “Super, informatif, dan
dikemas secara modern. Mempermudah kita untuk belajar sejarah Islam yang luar biasa. Sukaaa banget. Good luck, ya.” — Zee Zee Shahab: Aktris, Model, Penyanyi, &
Presenter “Buku ini kaya akan fakta-fakta Islam yang masih banyak belum saya ketahui. Bermanfaat untuk menambah wawasan tentang Islam.” — Aan: Drummer of GEISHA.
-WahyuQolbuSyair Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Habib Umar bin Hafidz
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 anakanak 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)
Salah satu tanda bahwa hati seseorang telah dipenuhi oleh rasa cinta yang sangat mendalam ialah ia sering menyebubt nama seseorang yang dicintainya dalam setiap
keadaan, baik di kala sepi maupun ramai. Nah, bershalawat termasuk salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai penanda rasa cinta
kepada beliau SAW., bershalawat juga merupakan bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah SWT. Sebab, di dalamnya berisi pengagungan terhadap Nabi Muhammad
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SAW. Di dalam buku ini, beberapa bacaan shalawat yang dimuat antara lain Maulid Diba’i, Maulid Barzanji, Maulid Simthud Durar, Maulid Qasidah Burdah, dan Maulid Dhiyaul
Lami’. Menariknya, masing-masing dilengkapi transliterasi, terjemahan, dan fadhilahnya. Sehingga, buku ini sangat mudah dibaca dan dipahami maknanya. Hingga akhirnya,
kita bisa mencontoh sifat dan sikap (akhlak) Nabi Muhammad SAW. dalam keseharian kita.
Buku ini mengisahkan tentang Syed Shaykh yang merupakan salah seorang pengasas al-Im?m pada tahun 1906, sebuah jurnal Melayu-Jawi yang diterbitkan di Singapura dan
didedikasikan demi isl?h dan tajd?d, pembaikan dan pembaharuan. Pada tahun 1926–8, ketika berpusat di Pulau Pinang, beliau telah mewujudkan al-Ikhw?n, akhbar Saudara,
serta Jelutong Press.Di dalamnya, Syed Shaykh, Shaykh ‘Abd All?h Maghrib?, Shaykh Mohd. Tahir Jalaluddin, Imam Abu Bakar Ash‘ari, dan lain-lain dengan berani menyerang
amalan-amalan yang salah yang didukung oleh pentafsiran yang herot daripada matlamat dan intipati ajaran Isl?m, yang mereka anggap sebagai progresif dan menghidupkan
kemanusiaan sepanjang zaman. Mereka tegas menentang taql?d, mengikut membuta tuli akan tradisi, yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sebagai membawa kita
‘merangkak ke lubang biawak’ jika nenek moyang kita melakukannya.
Renungan Harian® mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari
Buku ini mempersembahkan huraian sebuah kitab ringkas berkenaan dasar-dasar asas ilmu fiqh berdasarkan panduan Mazhab Syafi'i. Seiring dengan kesedaran agama sosial
semasa, buku ini begitusolid (padat) dan mudah, serta secara langsung membincangkan kesimpulan hukum fiqh tanpa menyertakan dalil dan dasar penetapan hukum dengan
begitu panjang lebar dan memberatkan. Disebabkan itu, ia begitu sesuai untuk rujukan pantas dan segera para pelajar dan orang-orang yang baru ingin mengenali Islam. Buku
ringkas ini mencakupi panduan lengkap dan kukuh, dimulai dengan bab dasar-dasar akidah, taharah (bersuci), diikuti pula pelbagai penerangan berkaitan solat, pengurusan
jenazah, dan zakat.
Dewasa ini, tidaklah sedikit dari orang-orang yang aktif di dunia kerja masih memiliki semangat untuk membetulkan agama. Hanya saja, tuntunan ibadah untuk orang-orang yang
sibuk bekerja hampir tidak ada. Sebab, beribadah itu butuh waktu. Sementara, waktu bagi mereka tidak terlalu banyak. Buku ini hadir untuk melengkapi keperluan tersebut. Bisa
dibilang, ini buku “saku” ibadah buat kaum profesional. Di dalamnya berisi tentang tuntunan bersuci, shalat wajib dan sunnah, wirid serta doa yang diperuntukkan bagi orangorang yang sibuk bekerja. Sebagai poin tambahan, buku ini juga menyajikan ayat-ayat pilihan yang dapat dibaca di tengah waktu luang mereka yang tidak seberapa. “Hidup ini
adalah untuk beribadah kepada Allah Swt., jadi jangan lupa shalat.”—Ustadz Salim A. Fillah, da’i dan penulis buku-buku motivasi islami. “Allah tidak melarang untuk membangun
istana dunia (dengan bekerja), dengan syarat jangan lupa untuk membangun istana di akhirat (dengan beribadah).”—Ustadz FirandaAndirja, penceramah di Masjid Nabawi Arab
Saudi.
Cosmos: Possible Worlds adalah saga lanjutan petualangan besar yang diawali bersama oleh Carl Sagan dan Ann Druyan. Cosmos: A SpaceTime Odyssey Druyan yang
meraih Emmy Award dan Peabody Award merupakan fenomena global, ditayangkan di 181 negara di seantero planet ini. Kini, dengan Possible Worlds, Druyan melanjutkan
perjalanan menarik yang akan membawa Anda melintas 14 miliar evolusi kosmik dan berbagai rahasia alam. Inilah kisah-kisah para penanya tanpa takut yang belum pernah
disampaikan, yang pencariannyaÑbahkan kadang dengan biaya setinggi-tingginyaÑmemberi kita gambaran alam semesta luas yang baru kita mulai kenali. Dalam buku
memukau ini, Druyan membayangkan masa depan penuh inspirasi yang kita masih bisa dapatkan di dunia iniÑjika kita sadar pada waktunya untuk menggunakan sains dan
teknologi canggih dengan kebijaksanaan. Siap-siap berlayar ke bintang-bintang!
Belakangan ini, banyak tindakan pelecehan dan celaan terhadap orang-orang yang dianggap paling mulia dan suci setelah para nabi dan rosul, yaitu para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Api
fitnah diantara para sahabat mulai disulut oleh kebanyakan orang-orang picik dengan cara yang keji untuk merendahkan derajat mereka dan mencerca ajaran Islam mengingat mereka adalah orang-orang
yang menyampaikan al-Quran dan as-Sunah kepada kita. Adalah kesalahan fatal bagi mereka yang berani berbicara tentang para sahabat, namun tidak mengetahui secara benar, dasar-dasar akidah Ahli
Sunah pada diri para sahabat. Jadi berbicara tentang para sahabat menuntut kejernihan akidah, keikhlasan niat, amanah dalam penyaduran, ketelitian dalam pemahaman, ketajaman analisa dalam menepis
segala bentuk rumor yang dihembuskan oleh para pendusta. semoga Allah Ta'ala memberikan bantuan dan bimbingan dalam upaya membela harga diri para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Buku ini hadir dengan tujuan jelas, yaitu untuk membedakan mana sebenarnya yang benar dan mana yang salah di tengah terjangan badai fitnah yang tiada henti pada para sahabat Rasullullah SAW. Buku
terbitan Mirqat Publishing. #RamadhanWeek1MirqatPublishing
Banyak pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran anak-anak. Namun lebih banyak lagi orang tua yang tidak mensyukuri anugrah keturunan yang Allah berikan. Sedikit sekali orang tua
yang memperlakukan anak-anaknya dengan sebenar-benarnya dan membekali mereka dengan keterampilan hidup yang berguna untuk menghadapi masa depan. Berinteraksi dengan buah hati memerlukan
seni tersendiri. Sebagai orang tua, semestinya kita pandai mendengarkan anak-anak; mengerti perasaan mereka; memotivasi hasrat mereka; menghargai usaha mereka; memberi mereka informasi yang
berguna; melatih mereka bersikap positif; membuka mata mereka tentang kehidupan ini; memahami keunikan mereka; menjalin hubungan dengan mereka; dan tidak pelit memuji mereka. Selain
mengajarkan seni-seni tersebut, buku ini mengingatkan para orang tua tentang tujuan mendidik anak. Kemudian memaparkan sarana apa saja yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dan, yang
paling penting, para orang tua bisa menjadikan buku ini sebagai panduan untuk mengukir karakteristik anak macam apa yang diidamkan sebagai hasil pendidikan.
Buku ini saya tulis bukan untuk mendiskreditkan siapa pun. Saya hanya mengamalkan mahfûzhât yang sudah saya hafal sejak pertama kali mengenyam pendidikan pesantren, qullil-haqqa walau kâna
murran. Dan, kebenaran inilah yang saya temukan selama nyantri di Pondok Modern Gontor. Untuk itu, saya harus mengatakannya kepada masyarakat Indonesia. Ini yang pertama. Kedua, di Indonesia
maupun di negara Islam lainnya, banyak beredar informasi yang salah tentang Syi’ah, baik itu berupa buku maupun artikel yang ditulis oleh orang-orang ‘suci’ dan ‘pewaris surga.’ Alih-alih mencerdaskan,
informasi sesat seperti itu justru membodohi umat dan menumbuhkan permusuhan antarsesama. Nah, buku ini hadir untuk memusnahkan virus-virus benci yang ditanam oleh orang-orang yang ‘suci’ dan
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yang merasa paling benar sendiri itu.
Ini bukan puisi Hanya ungkapan isi hati Menggeliat merenungi Al Qur’an dan Sunnah Nabi Buku ini adalah hasil kontemplasi seorang santri terhadap masalah kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia
mencari solusinya melalui perenungan terhadap al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Laksana seorang pengembara yang berupaya mencari jalan. Isi buku ini merupakan sekelumit falsafah hidup yang
disarikan dari perjalanan hidup penulis sebagai seorang santri.
Kisah ini adalah kisah biasa-biasa, hanya cetusan rasa dan pengalaman diri ini. Namun, kisah ini kisah kita bersama. Aku dan kamu juga pernah melalui kisah ini, kerana itu kalian tidak pernah sendirian.
#PERSAHABATAN #CINTA #KASIH SAYANG #DAKWAH CINTA, PLEASE #THROWBACK Memoir Casablanca.

Firman ALLAH S.W.T yang bermaksud: Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. - Surah al-Imran: 185 SEMENJAK di lohmahfuz lagi, kematian kita telah direncanakan oleh ALLAH S.W.T.
Walaupun mati itu pasti, namun tiada seorang pun mengetahui bila dan di mana Izrail akan menjemput kita menghadap ILAHI. Usah jadikan rahsia tersebut sebagai alasan untuk kita tidak
mempersiapkan diri menghadapi detik-detik sakaratulmaut. Sesungguhnya dari tanah kita berasal, kepada tanah jualah kita dikembalikan. Setiap yang kita miliki di dunia ini, satu per satu
akan diambil semula oleh Pemiliknya. Dunia hanyalah pinjaman semata-mata. Selagi jasad masih bernyawa, rebutlah peluang menggandakan amal ibadat demi menjadi hamba-NYA yang
cemerlang di akhirat sana. SOALAN BOCOR DARI KUBUR ini mengupas setiap persoalan yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir di alam barzakh nanti. Sematkan di dalam hati akan
hakikat sebuah kematian dan pertemuan dengan Yang Maha Pencipta. Persiapkanlah diri dengan amalan soleh, mudah-mudahan kita bakal ditempatkan di syurga firdausi yang kekal abadi.
Aspek keusahawanan merupakan salah satu komponen dalam muamalat Islam yang wajib dilaksanakan oleh segolongan umat Islam. Di sepanjang perjalanan mencari kemakmuran, ajaran
dan peringatan yang terdapat di dalam al-Quran dan al-hadis perlu dijadikan kompas kehidupan. Setiap pendekatan, strategi dan tindakan yang diambil dalam usaha untuk membangunkan
kesejahteraan hendaklah dilihat dari kaca mata dan acuan Islam. Mereka perlu memenuhi tuntutan hubungan ketuhanan secara menegak dan pada masa yang sama memenuhi tuntutan
hubungan sesama manusia dan makhluk-makhluk lain secara mendatar. Tanggungjawab ini perlu dipikul oleh individu yang sentiasa berusaha secara kreatif dan inovatif untuk mengeksploit,
memanfaatkan dan terus memberi nilai tambah terhadap segala sumber yang telah dikurniakan-Nya. Mereka pasti kejayaan yang diperoleh di dunia dijadikan modal yang bakal
mendatangkan pulangan yang lebih bernilai di akhirat. Dalam penulisan ini individu yang memperoleh kejayaan sedemikian diistilahkan sebagai usahawan Muslim. Oleh itu, menjadi
tanggungjawab usahawan Muslim untuk membantu mengeluarkan mereka daripada kongkongan kejahilan, kemiskinan, kemunduran, terpinggir, ditindas dan diperkotak-katikkan di negara
sendiri yang kaya dengan sumber manusia dan sumber alam.
"Sering saya berdoa kepada Allah, tetapi kenapa tidak dikabulkan?" Itulah ucapan putus asa yang sering kita dengar, Tapi apakah kita telah benar dalam berdoa? Banyak hal yang mesti kita
luruskan kalau ingin doa kita menjadi doa yang makbul. Doa merupakan senjata kita dalam menjalani manis pajitnya kehidupan. Buku ini membantu kamu mewujudkan citas-cita dengan doa.
Memuat syarat-syarat terkabulnya doa, waktu-waktu istijabah dan penghalang-penghalangnya. Juga memuat kisah-kisah nyata doa orang-orang yang dikabulkan. semoga termotivasi
-GenMirqat Publishing- Mirqat Publishing Group
Prize winning short stories and poems in the 2006 literature writing contest of Kumpulan Utusan.
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