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Keagungan nabi Muhammad sawkepahlawanan dan keindahan akhlak Rasulullah101 Akhlak Nabi Muhammad SAWCerdas Interaktif
Siapa yang tak mengakui kebesaran, kemuliaan, dan kedekatan hubungan Ali dengan Rasulullah? Dialah wajah yang dimuliakan Allah karena sepanjang hidupnya tak pernah menyembah
berhala, karena sejak kecil telah menjadi fida (tebusan Nabi) dan menyerahkan jiwa raganya demi keagungan Islam. Dialah pintu gerbang menuju kota ilmu. Dialah suami seorang pemimpin
wanita ahli surga, ayah dua cucu terkasih bola mata Nabi. Kemuliaannya bukan karena penaklukan wilayah-wilayah baru negeri Islam, melainkan karena ia telah menyelamatkan umat dari
kebinasaan. Keberhasilannya bukan karena ia mengislamkan banyak kafir dan mendapatkan banyak ganimah, melainkan karena ia telah menjaga tunas Islam agar bisa terus tumbuh dan
berkembang " Kisah hidup Khulafaur Rasyidin, Ali ibn Abi Thalib yang disuguhkan kepada pembaca dengan suguhan yang menarik. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta"
(Serambi Group)
Kelahiran dan Nasabnya Syeikh Jaʼfar Al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji adalah seorang tokoh yang terkenal lahir pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 H./1690
M. Di Madinah Al-Munawwarah.1 Nama lengkap beliau adalah Sayyid Jaʼfar bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji. Beliau adalah seorang ulama besar dari
keturunan Rasulullah Saw, dari keluaga Saadat (para Sayyid) yang berasal dari Barzanji (Irak). Seluruh nenek moyang beliau merupakan ulama terkemukan yang terkenal dengan ilmu dan
amal serta kesalehannya.2
HAFALKAN! RENUNGAN DAN MOTIVASI BAGI PARA PENGHAFAL KALAM-NYA PENULIS: EZA SETIA CAHYO UTOMO ISBN: 978-623-7208-67-9 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran :
14 x 21 cm Tebal : 116 halaman Sinopsis: Siapakah penghafal Al-Quran itu? Kata “penghafal” berasal dari akar kata “hafal” yang berarti menghimpun sesuatu dalam memoti otak. Sehingga
seseorang yang hafal Al-Quran mampu membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Namun secara arti yang lebih luas penghafal Al-Quran adalah mereka yang selalu setia hidup bersama
dengan Al-Quran. Dan hal itu tidak akan terwujud tanpa ada landasan yang sangat kuat ketika memulai menghafal. Landasan tersebut adalah niat dan motivasi. Dalam buku ini pembaca akan
diajak untuk merenung tentang niat awal ia dalam menghafalkan Al-Quran, serta niat apakah yang selama ini ia bawa dalam proses menghafalkan. Yang mana pada dasarnya tidak ada
tujuan lain dalam menghafalkan Al-Quran selain mengharap ridho Allh Swt. Selain itu pembaca juga akan diberikan motivasi supaya tidak gampang putus asa ketika masih proses
menghafalkan Al-Quran. Tidak mudah memang, tapi selama impian masih ada diserai dengan kerja keras, maka tidak ada kata mustahil untuk mencapai tujuan kita menjadi penghafal AlQuran sejati. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Airmata Darah untuk Pangeran Madinah
Refleksi Kecintaan Kepada Rasulullah SAW (Himpunan maulud Nabiullah Muhammad SAW dan terjemahnya beserta riwayat penyusunnya)
Nabi Muhammad sehari-hari
Esai Santri Membangun Negeri
Akhlakku Keindahan Hidupku Penulis : Bagus Gunawan S Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-085-5 Terbit : Desember 2020 Sinopsis : Jadilah seperti tanaman padi, semakin tumbuh
semakin menunduk. Tanaman padi mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak boleh sombong, semakin kita sukses, semakin kita kaya maka tetaplah merendah diri seperti halnya tanaman
padi. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda,
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Orang-orang yang penuh kasih sayang akan disayang oleh dzat yang Maha Penyayan. Kasih sayangilah makhluk yang ada di permukaan bumi, niscaya makhluk yang ada di
akan mengasihi kalian. Kasih sayang merupakan bagian dari dzat yang Maha Kasih. Maka, siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya dan siapa yang memutusnya, Allah
akan memutus darinya.” HR Tirmidzi Rasanya, cinta dan kasih sayang pada saat sekarang sudah tidak lagi tampak pada diri umat manusia, khususnya umat yang mengaku sebagai pengikut
seorang rasul yang selalu mengajak dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam berbagai segi dan bidang kehidupan (baca: Umat Islam). Seakan mereka lupa bahwa Islam adalah
agama yang menjunjung tinggi kasih sayang, bahkan kasih sayang ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang dan menjadi kunci masuk ke surga-Nya. Rasulullah bersabda, 䐆丆䘆刀
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menumbuhkan kasih sayang di antara kalian dengannya.” Para sahabat menjawab, “”Mau, wahai Rasulullah. Beliau kemudian mengatakan, ‘Sebarkan salam di antara kalian, maka akan
tumbuh kasih sayang di antara kalian. Demi dzat yang diriku berada dalam genggaman-Nya, kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian saling mengasihi.’ Para sahabat bertanya, ‘Wahai
Rasulullah, Kami saling mengasihi.’Rasulullah berkata, ‘Sesungguhnya itu bukan dari kasih sayang kalian, tapi dari kasih sayang secara umum, kasih sayang secara umum.’” Hilangnya cinta
dan kasih sayang yang terjadi pada kehidupan banyak kaum muslimin, bukan karena ajaran yang terkandung dalam agama yang dianutnya, dan bukan pula tidak adanya sosok yang patut
dijadikan sebagai teladan. Permasalahannya adalah lemahnya pemahaman dan pengamalan umat terhadap ajaran Islam, serta keengganan meneladani Nabi Muhammad saw dan
menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, terutama keteladanan dalam menyintai, mengasihi, dan menyayangi sesama. Hadirnya buku ini, Insya Allah dapat dijadikan referensi bagi kita
untuk kembali menelaah keteladanan Rasulullah dalam semua aspek kehidupan, utamanya kecintaan dan kasih sayanag beliau, sehingga beliu benar-benar menjadi rahmat bagi semesta.
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
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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]
Alhamdulillah. Telah rampung penulisan syarah singkat terhadap kitab Burdah yang sangat legendaris karya Imam Muhammad al-Bushiri. Setelah menempuh proses sekitar empat tahun,
akhirnya buku yang berisi uraian terhadap bait-bait puisi yang berupa berbagai sanjungan kepada Nabi Muhammad Saw ini selesai juga. Melalui lidah rohani yang tidak lain merupakan
karunia nyata dari Allah Ta’ala, memberikan syarah singkat terhadap kitab Burdah ini tidak saja merupakan aktivitas keilmuan belaka, namun lebih dari itu juga merupakan petualangan
spiritual yang sangat mengasyikkan. Bagaimana mungkin tidak. Setiap untaian bait puisi Imam Muhammad al-Bushiri tentang kegigihan Nabi Muhammad Saw dalam beribadah, setiap
penderitaan yang dialami beliau, penolakan beliau terhadap kemegahan harta benda duniawi, tertangguhnya penciptaan alam semesta terhadap kehendak hadiratNya untuk menciptakan
beliau: semua itu merupakan cara Allah Ta’ala menggugah dan membangkitkan spiritualitas kita, utamanya saya pribadi, agar terus melakukan pendakian rohani. Membaca jejak-jejak
kehidupan beliau melalui telaah kita terhadap kitab Burdah ini adalah menjelajahi musim semi yang begitu menawan, menikmati aneka ragam taman bunga yang terlampau rupawan,
menakjubi berbagai panorama pegunungan yang sangat menggetarkan, terkagum-kagum terhadap beragam pesona pantai yang sangat mencengangkan.
Kisah-Kisah Teladan Rasulullah SAW. Tentang Cinta, Persaudaraan, dan Kebaikan
Akhlak Muslim Sejati
Pendidikan Agama Islam
Tujuh Rahmat dari Akhlak yang Baik
Keagungan Nabi Muhammad S.A.W.

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 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.
Bak “hilang ditelan bumi” barangkali merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bentuk-bentuk hermeneutika dan estetika
Islam yang nyaris raib dari mata pelajaran sastra dan sejarah pemikiran di lembaga-lembaga pendidikan kita yang telah terbaratkan.
Kini, keduanya menjadi sesuatu yang asing bagi sarjana dan masyarakat sastra kita. Tidak sedikit dari mereka yang dengan sewenangwenang menganggap semua itu tidak pernah ada dan karena itu ternilai tidak penting. Kendati demikian, semakin banyaknya minat
terhadap karya-karya bercorak sufistik dan apresiasi yang jauh lebih baik terhadapnya dibanding sebelumnya, mulai memberi angin
segar bagi tersentuhnya kembali aspek-aspek hermeneutis dan estetis Islam. Dua aspek ini sejatinya telah hadir sejak agama ini
muncul, bahkan pernah dikenal dalam sejarah sastra dan seni di Indonesia, serta diamalkan dalam telaah dan pemahaman sastra. Dalam
proses terciptanya masyarakat dan bangsa yang maju secara budaya, estetika maupun hermeneutika mesti diberikan perhatian yang
serius. Buku ini merupakan upaya dan ekspresi khusus namun serius dalam memberikan perhatian terhadap hermeneutika dan estetika
dalam Islam. Penulis, dengan kepekaan sastranya, mendedah persoalan-persoalan hermeneutika dan estetika, berikut perdebatan dan
penerimaannya, seraya menghadirkan pula kajian-kajian dari tokoh-tokoh, baik dalam dunia Islam-Melayu maupun non-Melayu mengenai
hal ini. Pada saat yang sama, tak jarang penulis mengajak pembaca untuk merenung dan mencari relevansi esetetika pada zaman
kekinian.
“Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling
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menguatkan.” —Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari “Memperbaiki anak, memperbaiki istri, pakai mulut, pakai kata-kata, pakai nasihat,
itu sudah bukan musimnya. Sekarang yang musim pakai getaran batiniah, termasuk anaknya dikirimi al-Faatihah satu-satu. Siapa tahu
terkena sinar al-Faatihah, menjadi terbuka hatinya. Anak-anaknya menjadi shalih, mau nyantri, mau shalat.” —Gus Miek “Manusia itu
ada dua: manusia yang baik dan manusia yang berproses menjadi baik.” —Gus Dur *** Inilah nasihat-nasihat hikmah dari para ulama,
atau lebih tepatnya sesepuh ulama, Nusantara. Nasihat-nasihat hikmah itu serupa mata air yang mengalirkan kejernihan, guna
membersihkan kotoran hati serta menghilangkan dahaga jiwa.
Penelitian ini dilatarbelakangi akan pentingnya implementasi suatu kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu peserta didik
lulusan dalam hal ini kebijakan USBN PAI. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi kebijakan USBN PAI di sekolah dasar. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kendala kebijakan USBN PAI di
sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis; perencanaan implementasi
kebijakan, pelaksanaan implementasi; evaluasi implementasi dan faktor pendukung dan kendala implementasi kebijakan USBN PAI dalam
meningkatkan mutu lulusan peserta didik di SDN 1 Pengadilan dan SDN Sindanggalih. Manajemen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Membentuk Akhlak Anak Belajar dari Mukjizat Nabi
Wangi Akhlak Nabi
Agama Cinta: Memasuki Kedamaian Islam dari Lorong Tasawuf
Nabi Muhammad SAW & Mukjizatnya
Keagungan nabi Muhammad saw
Perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari adalah nasihat. Nasihat yang sangat berharga, baik untuk sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan beliau maupun untuk kita yang hidup
1400 tahun setelah beliau. Dari perilaku Rasulullah SAW itu kita bisa mencontoh bagaimana Nabi menyelesaikan masalah sehari-hari, di antaranya: •• Apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah
sendiri •• Bagaimana cara Rasulullah memperlakukan para pelayan •• Bagaimana hidup bertetangga ala Rasulullah •• Bagaimana cara Rasulullah menjaga kebersihan tubuh •• Bagaimana cara
sholat Rasulullah •• Bagaimana cara Rasulullah makan dan minum •• Bagaimana akhlak Rasulullah ketika hendak tidur •• Dan sebagainya
Pembaca yang budiman, buku yang ada ditangan Anda ini adalah kumpulan materi yang menjelaskan tentang Agama Islam secara komprehensif. Tiga pilar utama agama Islam, yaitu: Akidah,
Syari`ah dan Akhlak diuraikan dengan sistematis dan rinci. Tujuannya dalah untuk menciptakan tashawwur (pemahaman) yang baik terhadap agama yang sempurna ini. Dengan demikian kita mampu
menjalankan agama ini berdasarkan Ilmu dan Iman. Disamping itu, Islam tidak saja agama yang berorintasi kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi Islam juga memperikan perhatian pada kehidupan
dunia secara berimbang. Oleh sebab itu, Islam membenci segala benuk ke-jumud-an dalam berfikir dan mendorong manusia untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan. Banyak ayat ataupun hadis
yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan. Namun, dibalik pencapain itu semua harus kita sadari bahwa tujuan dibalik penciptaan manusia dan segala pencapaiannya
adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Manusia tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah Swt yang telah menciptakannya dan alam semesta kecuali dengan Islam sebagai jalan yang lurus dalam
kehidupan.
Esai Santri Membangun Negeri PENULIS: Tim Mediasantri Tebal : 198 halaman ISBN : 978-623-7401-43-8 www.guepedia.com Sinopsis: Buku Esai Santri Untuk Negeri merupakan kumpulan
pemikiran para santri yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, terdapat golongan tertentu yang menafikan perbedaan tersebut,
salah satunya yang paling sensitif adalah tentang perbedaan agama. Golongan tertentu menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama lain dan menghilangkan nilai Pancasila dengan
mangatasnamakan Islam. Bagi Indonesia yang memiliki keberagaman agama, hal ini berpengaruh terhadap kerukunan bangsa dan penanaman nilai nasionalisme di benak masyarakat , utamanya
generasi muda. Sebagai warga negara yang baik tentu memiliki kewajiban menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dengan menghargai serta merawat keberagaman
yang telah ada. Arus globalisasi juga mempengaruhi nilai-nilai serta aspek sosial lainnya. Modernisme menjadikan generasi muda kehilangan kebiasaan yang sarat akan nilai-nilai budaya. Selain itu,
modernisme mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat milenial, diantaranya kecenderungan untuk mengikuti segala sesuatu yang fenomenal dan gaya hidup konsumtif. Ditambah dengan
kemajuan teknologi yang kian pesat, kecenderungan untuk membuat segala sesuatu agar praktis menjadi semakin besar. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Sungguh selama ini yang sering kita dengar sebatas keilmuan para ulama yang begitu hebat dan mengagumkan, tetapi siapakah sebenarnya sosok di balik lahirnya para ulama? Merekalah ibunda
para ulama yang jarang sekali kita dengar kisahnya. Ialah mereka yang begitu sabar dalam pengasuhan putra-putranya hingga tumbuh besar menjadi sosok ulama yang bersahaja dan membaktikan
hidupnya untuk umat. Seperti apakah kisah perjuangan mereka?
Kisah Hidup Ali Ibn Abi Thalib
Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan
Keindahan akhlak Rasullulah
Meneladani Akhlak Nabi
44 RAHSIA BINA HATI BAHAGIA
Pada zaman ini, kita bisa melihat bagaimana media sosial menjadi tempat memuntahkan segala kekesalan. Mengumpat, mencaci, dan merendahkan orang lain tanpa beban. Tak beda dalam kehidupan nonPage 3/6
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maya sehari-hari—orang demikian mudah hilang kesabaran dan berkonflik karena masalah kecil. Pada suatu riwayat ketika seseorang mendatangi Nabi Saw., meminta nasihat, Rasulullah hanya mengatakan
kepadanya, “Jangan marah”, dan beliau mengulangnya tiga kali. Nabi Saw. tak menasihati orang itu dengan teologi yang rumit, atau etika yang sulit, dan bukan pula masalah fiqih yang mendalam. Beliau
hanya menasihati soal akhlak, sesuai sabda beliau, “Agama adalah muamalah (interaksi antarmanusia).” (HR Al-Hakim). Tanpa akhlak hubungan antarmanusia tidak akan terbangun dengan baik. Buku ini
disarikan dari ceramah-ceramah Yasir Qadhi, seorang tokoh asal Amerika yang cukup berhasil menampilkan wajah akhlak Islam di Negeri Paman Sam. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Inpirasi, Religi,
Motivasi, Akhlak, Remaja, Dewasa, Indonesia]
Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri dan senang membantu. Meski demikian, masa-masa bermain tak luput dari kehidupan beliau, seperti halnya anak-anak Mekah lainnya. Hamzah, paman
Nabi Muhammad, menjadi teman bermain yang menyenangkan. Saat menggembala kambing, Nabi Muhammad juga bermain bersama teman-temannya, anak-anak penggembala.
Sepak terjang kaum teroris dan berbagai gerakan Islam radikal yang kian marak dewasa ini telah membuat kaum pembenci Islam semakin merasa mantap untuk menjustifikasi tudingan lama mereka bahwa
Islam adalah agama teroris, ditegakkan dengan pedang, dan ajarannya merupakan sumber pemicu peperangan. Namun, benarkah demikian? Melalui uraiannya di buku ini, sang penulis berusaha
menunjukkan bahwa Islam sepenuhnya agama cinta dan secara tidak langsung telah menjawab—sekaligus mematahkan—berbagai tuduhan negatif tersebut. AL-QUR’AN ADALAH KITAB CINTA DAN
MUHAMMAD SAW. ADALAH SANG RASUL PEMBAWA RISALAH AGAMA CINTA
Buku digital berjudul "Malu karena Tidak Tahu Hingga Kelembutan Dakwah" merupakan tulisan yang berisi "cerita bukan fiksi" yang dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca
secara umum. Lebih jelasnya, silahkan disimak dalam buku digital ini. Selamat membaca!
Akhlakku Keindahan Hidupku
Melihat Lebih Dekat Akhlak Rasulullah dalam Pergaulan dan Kehidupan Sehari-hari
Manajemen Cinta Sang Nabi Muhammad saw
The Great Mothers
Manajemen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Buku ini menghadirkan 10 kunci kesuksesan bagi pribadi muslimah yang ingin sukses di dunia dan akhirat. Apa saja yang harus diketahui dan diperisiapkan untuk menjadi pribadi sukses
sebagaimana Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman? Sukses dalam mencari ilmu, sukses kehidupan ekonominya, dan sukses sebagai pemimpin.
Buku ini berisi kisah-kisah teladan para sahabat Rasullullah Saw. Setiap kisah dituliskan dengan singkat dan padat sehingga anak-anak tidak bosan membacanya. Setiap kisah yang disajikan
memiliki sisi unik dan menarik bagi anak-anak muslim. Ada sahabat yang menonjol dalam belajar, beribadah, dan bersedekah. Ada pula sahabat yang pemberani, cerdik, ataupun pemalu.
Dengan membaca buku ini, anak-anak akan dapat meneladani sikap para sahabat Rasullullah Saw. Buku ini juga memuat ilustrasi-ilustrasi yang berwarna dan menarik. Selamat membaca!
Semoga anak-anak kita bisa meneladani sifat-sifat mulia sahabat Rasullullah sehingga kehidupannya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, umat, dan bangsa. Selling point: Berisi kisah-kisah
teladan para sahabat Rasullullah Saw. Dilengkapi ilustrasi menarik dan berwarna Bagus untuk pembelajaran karakter anak muslim.
?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]
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Sebuah Syarah Ringkas terhadap Kitab Burdah karya Imam Muhammad al-Bushiri
kepahlawanan dan keindahan akhlak Rasulullah
Saat Hidupmu Begitu Jauh dari Allah
Esai-Esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa
Masa Remaja Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wata'ala.
Beliau juga merupakan manusia yang paling mulia akhlaknya. Keluarbiasaan Nabi Muhammad juga dilengkapi dengan berbagai mukjizat yang diberikan oleh
Allah. Misalnya, membelah bulan, dinaungi awan ketika berjalan, dapat berbicara dengan pohon, mengubah ranting menjadi pedang, dan masih banyak lagi.
Akan ada puluhan mukjizat yang akan dikisahkan dalam buku ini. Tak terkecuali mukjizat yang paling besar sepanjang masa, yakni Kitab Al-Quran yang
mulia. Dengan membaca buku ini, semoga anak-anak bisa semakin mencintai Nabi Muhammad dan menjadikan beliau sebagai teladan hidup mereka. Dengan
demikian, mereka akan tumbuh menjadi generasi saleh dan salehah kebanggaan agama dan orangtua. CERDAS INTERAKTIF
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 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.
Sebagai muslim, tentu Rasulullah Muhammad Saw. menjadi manusia dan pujaan. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Selain karena beliau adalah pembawa ajaran
Islam dari Allah Swt. untuk kita semua, ternyata beliau pun memiliki akhlak yang sangat pantas untuk kita tiru. Beliau selalu berakhlak baik terhadap
istrinya, anak-anak, sahabat, bahkan musuh sekalipun. Dan, bukan itu saja, dalam kesehariannya termasuk berbisnis pun, beliau memang selalu berakhlak
baik. Penasaran? Bacalah buku yang kamu pegang ini! “Nabi Muhammad bukan hanya sangat dicintai umat muslim atau sahabatnya. Namun, semua orang yang
memusuhinya berbalik mencintai Nabi Muhammad. Apa yang membuat Nabi Muhammad bisa dicintai semua orang termasuk yang memusuhinya? Jawabannya tak lain
ialah karena akhlaknya yang mulia.”— Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010–2020. “Kalau baca alQur’an, dari al-Faatihah hingga an-Naas, Anda tidak akan pernah menemukan Rasulullah dipuji Allah karena kegantengannya yang melebihi Nabi Yusuf.
Tetapi, akhlaknya. Innaka la’ala khuluqin adzhim.”—KH. A. Mustofa Bisri, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang.
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]
Bersedihlah
Mengintip 10 kunci sukses meraup kekayaan sejati ala para nabi.
Kisah Keteladanan dan Hikmah Terbaik Para Sahabat Rasulullah SAW
Nasihat-Nasihat Hikmah Para Sesepuh Ulama Nusantara
TAUSHIAH POPULER TRADISI TELEVISI SEPUTAR IBADAH AMALIYAH DAN AKHLAK Kumpulan Materi Ceramah Mamah &

Nabi Muhammad Saw. adalah sosok teladan yang amat terpuji. Sedemikian terpuji akhlak beliau, Allah Swt. mengukuhkannya dalam kitab suci-Nya: wa innaka la'ala khuluqin "azhim (sesungguhnya
engkau berbudi pekerti agung) QS Al-Qalam (68): 4. Kata-kata dan perbuatannya menjadi standar kebaikan dan kebenaran. Sabda-sabdanya mencerahkan pikiran, menyentuh perasaan, dan
menggerakkan tindakan setiap Muslim, di mana pun dan kapan pun. Inilah buku yang melukiskan sosok paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia itu. Ditulis dengan bahasa tutur yang jernir,
indah, dan kaya makna, buku ini merupakan hasil ketekunan penulis selama 35 tahun. Kesahihan dan keakuratan riwayat-riwayat yang dirujuknya menjadi keunggulan buku ini dibandingkan buku
sirah sejenisnya. [Mizan, Pustaka, Referensi, Agama]
Apakah saat ini anda sedang bersedih? Jika iya, sungguh anda beruntung, sebab keputusan anda sudah tepat. Kenapa? Bersedih bisa menyebabkan seseorang menjadi kuat, sehat jiwa, dan energi
optimistis dalam diri meningkat. Selain itu, hubungan kita dengan Allah menjadi erat hanya dengan bersedih. Benarkah? Namun, bukankah sedih itu menunjukkan kelemahan? Apakah semua kesedihan
dapat meningkatkan kedekatan kita kepada Allah? Kesedihan seperti apakah yang dianjurkan? Lalu, pernahkah Rasul Muhammad Saw. dan para sahabatnya bersedih? Apa yang mereka sedihkan?
Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dalam buku ini, disertai dengan contoh-contoh kesedihan yang mengandung hikmah dan pelajaran yang dapat meningkatkan keimanan.Bersedihlah
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memberikan ruang untuk Anda berpikir bagaimana bersedih yang pantas dan membuat kita menjadi lebih baik dan bijaksana. [Mizan Publishing, Mizania, Agama, Islam, Muslim, Indonesia]
44 Rahsia Bina Hati Bahagia menjadi panduan kepada hati-hati yang ingin meninggalkan sejarah hitam. Naskhah ini juga menjawab permasalahan hati kerana masa-masa silam dahulu. Ayuh!
Ubahlah segera hati ‘hitam’ kepada hati ‘emas’. Pasti, ALLAH akan membantu.
“Agama adalah Mengenal Allah (ma’rifatullah). Mengenal Allah adalah berlaku dengan akhlak (yang baik). Akhlak (yang baik) adalah menghubungkan tali kasih sayang (silaturrahim). Dan
Silaturrahim adalah memasukkan rasa bahagia di hati sesama kita.” (Rangkaian hadis yang dijalin oleh Syaikh Yusuf Makassari) Buku ini merupakan hasil pengalaman dan renungan tentang Islam
sebagai agama cinta dan kebahagiaan, yang dapat membantu pembaca utnuk merenung lebih jauh tentang makna hidupnya, dan juga menjadi penolong di sepanjang jalan kita—anak manusia—untuk
meraih kebahagiaan sejati yang merupakan dambaan kita semua. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Religi, Islam, Sufisme, Haidar Bagir, Indonesia]
kepahlawanan dan keindahan akhlak Rasullullah
Akhlak Al-Qur'an
Mereka yang Disandra Cinta kepada Allah Ta'ala
Malu karena Tidak Tahu Hingga Kelembutan Dakwah
Sirah Nabawiyah
Dalam buku ini, terdapat 101 akhlak Nabi Muhammad Saw yang bisa kita teladani. Setiap tema akhlak yang dibahas akan disertai kisah hidup beliau. Kisahkisah 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
Beginilah Nabi Mencintai Istri
Berburu Warisan Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman
Jalan ke Surga
HAFALKAN! RENUNGAN DAN MOTIVASI BAGI PARA PENGHAFAL KALAM-NYA
Uswatun Hasanah
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