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sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari setiap Mukmin.
"Sungguh, telah ada dalam diri rasulullah suri tauladan yang baik bagi
kalian." (QS. Al-Ahzab: 21). Nabi Muhammad s.a.w. adalah teladan terbaik
bagi setiap muslim. Beliau diutus tak hanya untuk menyampaikan risalah
dari Allah, namun juga memperbaiki akhlak dan budi pekerti umat manusia.
Sebenarnya, aku ditugaskan juga untuk membentuk akhlak yang luhur,"
demikian sabda beliau. Oleh karena itu, beliau selalu memberikan teladan
budi pekerti yang baik kepada siapa pun, dalam kondisi apa pun, dan pada
sotuasi apa pun. Buku persembahan penerbit QisthiPress ini menghimpun
lebih dari 800 hadis dan riwayat tentang akhlak Nabi Muhammad s.a.w.
Dibandingkan dengan karya sejenis, buku yang ditulis Imam Abu Syaikh (w.
369 H) ini lebih kaya akan maklumat dan materi. Keluhuran budi pekerti
Nabi Muhammad digambarkan secara utuh, mendetail, dan hidup. Selain
itu, dipaparkan pula bagaimana beliau berakhlak dan berperilaku dalam
kehidupan sehari-hari. Karya ini akan membawa pembaca menikmati dan
menghayati keindahan akhlak Rasulullah. Keluasan materi dan kekayaan
maklumatnya pun akan menuntun kita selangkah demi selangkah untuk
meneladani beliau dalam seluruh aktivitas yang kita jalani, baik dalam hal
ibadah maupun muamalah. Alhasil, dengan membaca karya ini, pembaca
tidak hanya akan dapat menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, namun juga
dapat berakhlak dengan akhlak beliau.

Wangi Akhlak Nabi-Ahmad Rofi' Usmani 2007-10-01 ?Akhlak mulia
Muhammadlah, dan bukannya pedang, yang menyebabkan umat Muslim
berjaya dan mampu menyingkirkan segala penghalang. Ketika menamatkan
biografi Muhammad, saya sedih karena tak ada lagi yang bisa saya baca
tentang kehidupan nan agung itu.? (Mahatma Gandhi). Rasulullah
mengumpamakan teman yang berakhlak baik dengan penjual minyak wangi.
Meskipun kita tidak membeli dagangannya, jika berdekatan dengannya, kita
akan ikut terkena semerbaknya. Melalui potongan-potongan kisah
kehidupan Muhammad, buku ini mengajak Anda ?berdekatan? dengan
Rasulullah yang dipuji Allah sebagai manusia berakhlak paling mulia. Anda
akan merasakan keindahan cinta, persaudaraan, dan kebajikan yang beliau
tuntunkan. Tanpa terasa, tetes-tetes wewangian akhlakul karimah akan
meresap ke dalam hati Anda dan melembutkannya. Buku ini merupakan
?sahabat? bagi setiap Muslim yang ingin memperharum akhlaknya dengan
meneladani Nabi Muhammad Saw. [Mizan, Mizania, Religi, Agama, Islam,
Indonesia]

Meneladani Akhlak Nabi-Abu asy-Syaikh al-Ashbahani 2017-03-20
Meneladani Akhlak Nabi Abu asy-Syaikh al-Ashbahani Himpunan hadis dan
riwayat sahih tentang akhlak mulia, budi pekerti luhur, kebiasaan baik, dan
perilaku terpuji Rasulullah s.a.w. dalam bermuamalah maupun beribadah
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101 Akhlak Nabi Muhammad SAW-Bunda Maghfira Dalam buku ini,
terdapat 101 akhlak Nabi Muhammad Saw yang bisa kita teladani. Setiap
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tema akhlak yang dibahas akan disertai kisah hidup beliau. Kisah-kisah
tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
Dengan demikian, kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai
akhlak beliau. Buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang akan menguatkan
gambaran kita terhadap tema akhlak yang dibahas. Tunggu apalagi? Yuk,
beli buku ini dan jadikan Nabi Muhammad Saw sebagai teladan kita! Cerdas
Interaktif

bagi kita untuk “menghubungi” sang sufi yang akan kita baca “biografinya”
dengan bertawassul terlebih dahulu terhadapnya melalui pembacaan surat
al-Fatihah. Semoga buku ini senantiasa menjadi wasilah bagi ketergetaran
dan ketercerahan para pembacanya sehingga mereka bisa menikmati
keindahan sekaligus keagungan Allah Ta’ala melalui lembar-lembar buku
ini. Amin.

Horison- 1999
Keagungan Nabi Muhammad S.A.W.-Abdurrahman Azam 1999
Uswatun Hasanah-Haddad Alwi 2009-04-01 Di sisi lain, Al-Qur'an
menyebutnya memiliki 'akhlak yang agung', hingga patut menjadi teladan
yang baik (uswatun hasanah). Seluruh kehidupannya penuh dengan kisah
dan perilaku yang harus kita teladani. Nabi Muhammad Saw. sudah wafat
lebih dari 14 abad silam, tetapi spirit beliau tidak boleh mati. Dan
Rasulullah Saw. harus senantiasa 'dihidupkan' dalam hati setiap individu
Muslim. Nah,buku ini dipadati kisah-kisah perjuangan,cinta,dan
pengorbanan,serta akhlak Nabi Muhammad Saw. Membaca buku ini akan
terus memelihara ikatan cinta kita dengan Sang Rasul, dan mendorong kita
untuk terus meneladani beliau. [Mizan, Hikmah, Agama, Indonesia]

Islam aktual-Jalaluddin Rakhmat 1991 Collection of essays on Islam and
social life in Indonesia.

Massa- 2003

Jalan ke Surga-Firdaus A. N. 1980

Mereka yang Disandra Cinta kepada Allah Ta'ala-Kuswaidi Syafiie
Buku ini menampung sekian nama dari para sufi, dari orang-orang yang
senantiasa dirundung cinta dan kerinduan kepada Allah Ta’ala. Atau buku
ini bisa disebut juga sebagai himpunan biografi singkat dari mereka yang
sudah mengerti dan merasakan betapa nikmatnya bersembah sujud kepada
hadiratNya. Dengan membaca buku ini akan menjadi jelas bagi kita bahwa
betapa perjalanan rohani mereka betul-betul ditempuh dengan sangat
sungguh-sungguh, tidak sekadarnya, tidak seadanya. Di hadapan keagungan
Tuhan, usaha spiritual mereka selalu berada pada titik maksimal. Ketika
membaca, merenungi dan mengambil iktibar dari buku ini, akan menjadi
sangat nyata bagi diri kita bahwa kita sama sekali bukanlah siapa-siapa di
hadapan mereka. Sama sekali tidak bisa disebandingkan dengan mereka.
Ketika membaca buku ini, sangat penting kita niatkan untuk memproses
perjalanan rohani kita melalui berbagai renungan, kekuatan rasa, dan
kesaksian terhadap kemahaan Allah Ta’ala. Karena itu, sangat penting pula
keindahan-akhlak-nabi-muhammad-saw-arusghie

Rasulullah My Soulmate-Lia Heliana & re! Media Service 2016-07-24
Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik.
Garansi itu telah diberikan langsung oleh Allah Swt. untuk menjamin
bagaimana ketinggian dan keindahan budi pekerti Nabi Muhammad Saw.
Salah satu ketinggian budi pekerti beliau adalah begitu besarnya rasa cinta
beliau kepada umatnya, sehingga di saat-saat terakhir kehidupannya beliau
masih memikirkan bagaimana nasib umatnya kelak. Sebagai seorang
Muslim sangatlah beralasan kalau kita menjadikan beliau sebagai soulmate
kita alias belahan jiwa kita, cinta kita kepada Rasul tidak akan pernah
bertepuk sebelah tangan karena pasti akan dibalas dengan cintanya dan
cinta pemiliknya, Allah Swt. Menghadirkan cinta yang sesungguhnya pada
belahan jiwa kita adalah dengan mengenalnya lebih jauh, mengenal
keagungan budi pekertinya, keindahan akhlaknya dan keindahan akhlak
para sahabat. Sahabat adalah soulmate sejati yang sukses dalam pembinaan
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tidak hanya akhlak dan akidah tapi juga kehidupan mereka seutuhnya.
Tidak kenal maka tidak sayang, bagaimana kita bisa mengatakan kita
mencintainya kalau kita tidak mau mengenalnya? Ketika cinta itu telah
hadir kita akan merasakan bagaimana beratnya berpisah dengan sang
kekasih Allah, seseorang yang Allah dan para malaikat saja bershalawat
kepadanya, inilah cinta sejati yang akan berbalas indah disaat perjumpaan
dengannya kelak.

Buku panduan pelaksanaan syariat Islam untuk remaja, pelajar, dan
mahasiswa- 2008 Implementation of Islamic law and regulations in Aceh.

Gema- 1993

Kedudukan ilmu dalam kesusasteraan- 2010 Issues on textual criticism
of Malay literature; collection of articles.
Takmilah dalam novel Melayu-Kamariah Kamaruddin 2011 Islamic
aspects in Malay novels.
Suara hidayatullah- 2002
Bercermin di kalbu rakyat-Hamengku Buwono X (Sultan of Yogyakarta)
1999 Analysis on socio-economic, and political reformation in Indonesia;
collected articles.

Dimensi-dimensi kehidupan beragama- 2011 On Islamic dawah in Garut
and religious tolerance in Jawa Timur.

Dewan sastera- 2010-07

Aula- 2008

Satu Rindu untuk Kekasihku-Tim @IslamKitaIndah 2017-01-01 Kalau
kita ditanya tentang apa yang paling menarik dari sosok Rasulullah, kita
mungkin sepakat tentang jawabannya: akhlak beliau. Yup, akhlak mulia
adalah satu di antara sekian banyak keindahan yang ada dalam diri
Rasulullah. Tak mengherankan, sebab salah satu tujuan diutusnya beliau
memang untuk menyempurnakan akhlak. Rasa cintanya pada Khadijah istri
beliau, ketulusannya menolong para sahabat yang sedang kesusahan,
hingga kasih sayangnya pada hewan dan benda mati sekalipun adalah
wujud kemuliaan akhlak itu. Sesuatu yang entah bagaimana menumbuhkan
kerinduan dalam hati kita pada beliau. Kita kadang mencari-cari sosok yang
menarik hati kita, orang yang membuat kita berdecak karena prestasinya;
lupa bahwa sosok seperti itu sepenuhnya ada dalam diri panutan kita,
Rasulullah saw. Di situlah seharusnya kita mencari. Di situlah seharusnya
kerinduan kita menepi.

Dari jendela Islam-Sidek Baba 2010 Issues on social aspects of Islam and
Malay civilization; collected articles.
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Gapura merdeka- 2007

Panji masyarakat- 1997

Risalah-Persatuan Islam (Indonesia) 1999

Gerak gerik Allah-Danarto 1996 Essays on socio-religious aspects of Islam
in Indonesia.
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umat Islam dalam kehidupan sosial, intelektual, dan penghayatan nilai-nilai
spiritual. Buku ini diharapkan menjadi ragi dalam mengembangkan corak
keislaman yang menjadikan seorang muslim menjadi pribadi yang
memadukan keyakinan agama yang kuat dengan pengamalan ibadah yang
mantap. Dari keyakinan yang kuat dan ibadah yang mantap, melahirkan
sosok seorang muslim yang memiliki kesalehan sosial. Seorang muslim yang
tampil dengan kepribadian yang mulia, peduli dan berbagi, serta toleran
dengan segala perbedaan yang ada. Dari corak keislaman yang memadukan
ilmu dan amal, serta akal dan kalbu; diharapkan akan membimbing umat
memiliki kekuatan akal atau argumentasi yang kuat untuk menolak corak
keislaman yang radikal; sementara pada waktu yang sama akan
menguatkan integritas moral dan akhlak."

Menjambatani kata dalam hayat dan makna-Djamal Tukimin 2012
Essays on Malay and Islamic literature.

Kebudayaan Melayu Sumatera Timur-Luckman Sinar (Tengku.) 2002
Social life and customs of Malays in East Sumatera, Indonesia.

Suara ʻAisyiyah-ʻAisyiyah (Association) 2004 Bulletin of ʻAisyiyah, Islamic
women's organization.

Materi dakwah terurai- 1994
Sastera Melayu pascamodenisme-Abdul Rahman Hanafiah 2004
Development of literary criticism on Malay literature in the postmodern era;
collected articles.

Hermeneutika, estetika, dan religiusitas-Abdul Hadi Wiji Muthari 2004
Sufi literature and arts.

Dari khazanah dunia Islam-Ali Audah 1999
Sabili- 2008-10
30 hari menjemput berkah-Abdullah Gymnastiar 2005
Pengembangan diri menjadi pribadi mulia-Dr. Asep Usman Ismail, M.a,
2013-02-11 "Saat ini banyak muncul elite-elite muslim di berbagai lembaga
pemerintah dan swasta yang mengalami krisis integritas. Kecerdasan
intelek hanya mengantarkan sosok kaum muslim menjadi manusai yang
memiliki wawasan pengetahuan tentang Islam, tetapi tidak
mengantarkannya menjadi muslim yang berakhlak mulia. Sementara itu
muncul kelompok putus asa yang kehilangan kepercayaan dan kesabaran
dalam menghadapi elite-elite muslim di berbagai lembaga pemerintah yang
mengalami krisis integritas. Mereka mencari jalan pintas untuk segera
keluar dari kebusukan ini dengan mengembangkan pola pikir dan corak
keislaman yang radikal. Padahal Islam adalah ajaran yang berdasarkan
pada landasan akidah, syariat, dan al-akhlï¿½q al-karï¿½mah, akhlak yang
mulia. Ini semua tercermin pada perilaku Nabi Muhammad saw., sebagai alQur`an hidup. Rasulullah merupakan figur sentral yang menjadi teladan
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Suara muhammadiyah- 2004

Amalbakti- 1994

Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian- 2006

Kisah Kehidupan Aminah Binti Wahab Ibunda Nabi Muhammad Saw
Utusan Allah Swt Yang Terakhir-Muhammad Vandestra 2019-01-09
Kisah hikayat kehidupan Aminah Binti Wahab ibunda Nabi Muhammad SAW
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Utusan Tuhan Semesta Alam Yang Terakhir bersumberkan dari Kitab Suci
Al-Quran & Hadist Nabi. The story of Aminah Bint Wahab, mother of
Prophet Muhammad SAW the last messenger and prophet of Allah SWT
(God) based from Al-Hadist & Holy Quran in indonesia languange. Aminah
binti Wahab adalah ibunda yang melahirkan Muhammad, Nabi umat Islam.
Aminah menikah dengan Abdullah. Tidak terdapat keterangan mengenai
lahirnya beliau, dan menurut sejarah ia meninggal pada tahun 577 ketika
dalam perjalanan menuju Yatsrib untuk mengajak Nabi Muhammad SAW
mengunjungi pamannya dan melihat kuburan ayahnya. Aminah dilahirkan di
Mekkah. Ayah Aminah adalah pemimpin Bani Zuhrah, yang bernama Wahab
bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sedangkan ibu Aminah adalah
Barrah binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddar bin Qushay. Bunda
Aminah adalah pemimpin para ibu, karena ia ibu Nabi Muhammad SAW
yang dipilih Allah SWT sebagai Rasul pembawa risalah untuk umat manusia
hingga akhir zaman. Baginda Muhammadlah penyeru kebenaran dan
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keadilan serta kebaikan berupa agama Islam. "Dan barangsiapa memilih
agama selain Islam, maka tiadalah diterima (agama itu) darinya. Dan di
akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran: 85) Tak banyak
sejarawan yang mengupas masa hidupnya, namun nama ini senantiasa
semerbak bersama hembusan angin keindahan. Perjalanannya yang indah
nan suci telah mengukir perubahan besar perputaran zaman. Siapa yang tak
kenal Bani Hasyim; karena dari kabilah inilah Nabi SAW dilahirkan. Siapa
pula yang tak kenal Bani Zuhrah; sebuah kabilah yang pernah menyimpan
wanita suci dan mulia, karena dari rahimnya lahir sebuah cahaya agung
yang membawa pembaharuan besar di dunia ini, Aminah binti Wahab
Ibunda Rasululllah SAW.
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