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7 Values for Family Nov 22 2021 Keluarga bahagia merupakan idaman bagi setiap orang. Baik pria maupun wanita pasti tidak ingin hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan
satu sama lain sehingga bersepakat untuk menjalin hidup bersama di dalam ikatan pernikahan. Namun demikian, keluarga yang mereka bangun tentu tidak lepas dari hantaman
gelombang dan terpaan badai. Jika pasangan suami istri tidak memiliki fondasi yang kuat maka berbagai masalah akan mengancam keutuhan rumah tangga sehingga
kebahagiaan keluarga mustahil terwujud. Makna penting kehidupan berkeluarga hanya dapat dirasakan apabila Anda mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dalam hal ini, ada
tujuh nilai dasar yang harus dikembangkan untuk meraih kebahagiaan keluarga, yaitu jujur, sederhana, hemat, tulus, teladan, pengertian, dan cerdas. Nah, di dalam buku ini akan
diuraikan ketujuh nilai dasar tersebut secara praktis dan aplikatif. Dengan demikian, baik Anda, pasangan, maupun anak-anak senantiasa bergerak bersama menuju kebahagiaan
yang sangat didambakan. Selamat menuju keluarga bahagia! Selling poin: Tujuh Sikap Pembentuk Kebahagiaan Keluarga: 1. Jujur 2. Sederhana 3. Hemat 4. Tulus 5. Teladan 6.
Pengertian 7. Cerdas
Smart Muslimah Mar 27 2022 Apa artinya cantik kalau tidak dekat dengan allah dan tidak mengabdikan dirinya untuk menjadi hamba-nya yang taat? Apalah artinya cantik jika
tidak memiliki akal dan akhlak yang baik? Apalah artinya cantik jika tidak pernah taat kepada suami? buku ini dikemas menarik untuk para wanita muslimah yang ingin memiliki tiga
bentuk kecantikam dalam dirinya, yaitu kecantikan jiwa (hubungan dengan allah), kecantikan diri (fisik). Buku ini cocok untuk para muslimah yang ingin menjadi ma’ratus shalihah
(wanita shalihah), zaujatul muthi’ah (istri yang taat), dan ummul madrasal (ibu peradaban).
Cinta yang Diacuhkan Jan 01 2020 Aku harus jujur, ada perasaan berbeda di hatiku ketika bertemu dengannya. Tidak, aku tidak mengatakan bahwa aku sudah tidak
mencintainya. Tidak begitu. Firasatku mengatakan sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Aku tidak tahu apa yang tidak beres itu. Firasatku juga tidak tahu. Matanya pun jarang
menatapku. Kalaupun menatapku,sekilas-sekilas saja. Seakan ada yang dia sembunyikan. Kukira dia akan mengatakan apa yang terjadi. Ternyata tidak. Hingga berpisah, dia tak
mengatakan apa pun. Aku juga begitu. Di rumah, kuterima chat-nya. Aku kembali ke mantanku. Aku tahu apa arti kembali dan apa makna mantan. Itu sinyal bahaya bagiku, tapi
aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya aku tak mau kehilangan. Membahasnya saja enggan, apalagi benar-benar kehilangan. Namun, dia berhak menentukan pilihan,
termasuk kembali ke pelukan mantan. Dia sudah jujur. Aku yang belum tulus. -GagasMediaGroupUddatush Shabirin Feb 11 2021 Tuntunan bagi setiap muslim untuk dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan rasa syukur, yang dipetik dari petunjuk al-Qur`an,
sunnah Nabi, dan kehidupan para ulama salaf, agar meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Buku ini memberikan tuntunan bagi kita untuk dapat menjalani hidup dengan
penuh kesabaran dan rasa syukur. Dengan mengacu pada dalil-dalil dari al-Qur`an, sunnah Nabi, dan hikmah dari kehidupan para ulama salaf, penulisnya memerinci langkahlangkah untuk menjadi seorang hamba Allah yang shabûr (banyak bersabar) dan syakûr (pandai bersyukur), demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. ‘Uddatush Shâbirîn,
adalah karya yang secara khusus membahas konsep tentang sabar dan syukur dalam tataran praktis, serta menunjukkan bagaimana kedua nilai spiritual ini diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, seorang cendekiawan Muslim ternama yang karya-karyanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan wacana
dan pemikiran keagamaan di dunia Islam hingga kini. Meski ditulis lebih dari 6 abad silam, buku ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Terjemahannya ke dalam
pelbagai bahasa dunia menunjukkan bahwa karya imam besar ini banyak dikaji dan dijadikan rujukan, terutama dalam bidang pembinaan akhlak dan penyucian jiwa.
SMS Kata Cinta Kepadamu May 29 2022 Biarkan tidur memeluk jiwa kita dan menyatukan cinta kita. Cinta itu pengetahuan surgawi yang menyalakan mata kita dan menunjukkan
kita segala sesuatu seperti para dewa melihatnya. Setiap aku memalingkan wajahku dari tidur yang gelisah. Terlihat mutiara wajahmu tersenyum manis di alam angan-anganku.
Getaran hatiku padamu seperti kepak sayap burung dalam cakrawala cinta. Bagaikan cawan yang penuh dengan anggur tua. Yang dipersembahkan untuk dahaga jiwa. Engkau
telah mengikatku ke dalam dirimu dan memelukku di antara tanganmu. Mengajarkan mataku untuk melihat. Kupingku untuk mendengar. Bibirku untuk berbicara. Dan hatiku untuk
mencintaimu. -GagasMediaInikah Cinta Apr 15 2021 Cinta kadang datang tanpa permisi, kemudian tumbuh dengan berbagai rasa yang membuat kita tak mampu menolaknya. Senang dan sedih lalu
terkumpul menjadi satu. Cinta adalah fitrah kita. Kita berhak merasakannya. Tapi, apa jadinya kalau rasa itu memilih hati yang tak tepat? Bukankah tak seharusnya kita tenggelam
dalam rasa sakit karena cinta? Dan, bukankah meratapi kesedihan bukan merupakan jalan keluar? Buku ini mencoba memaknai arti cinta yang sebenarnya, memberi semangat
untuk bangkit dari keterpurukan, dan menumbuhkan keyakinan tentang cinta sejati yang akan datang pada waktu yang tepat. Selamat membaca! -QultumMedia#PromoBulanCinta #PromoBulanCintaQultumMedia
Cinta Allah, Tuhanku Apr 27 2022
Kahlil Gibran Dec 24 2021 Bila kau jatuh cinta, jangan pernah mengira, bahwa kau dapat menentukan jalan cinta. Karena cinta, bila kau telah dipilihnya, akan menentukan ke
mana arah hidupmu. -MediaKita- #EbookHearts
Membangun Surga di Bumi Nov 03 2022 Rumahku, surgaku, begitulah sabda Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis. Membangun surga di bumi berarti membangun keluarga
yang kukuh, harmonis, tenteram lahir-batin (sakinah), dan penuh dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Keluarga bisa menjadi surga di bumi. Tapi tak jarang
dapat menjadi neraka bagi individu-individu di dalamnya. Baik-buruk seseorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama kita mengeja
kata, mengenal hidup, dan belajar tentang moral, tentang kemanusiaan kita. Keluarga yang tak harmonis, tak menghargai kesetaraan serta persamaan hak, dan penuh konflik
bukan hanya merusak tatanan rumah tangga, tapi juga akan berpengaruh pada kehidupan sosial suami (ayah), istri (ibu) maupun anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam
kehidupan keluarga, kita akan merasakan sendiri dampaknya baik langsung maupun tidak langsung. Buku ini berisi jawaban terhadap berbagai problematika hukum Islam terkait
dengan pernikahan dan keluarga. Uraian dimulai dengan dasar ajaran Islam mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan definisi ulama
mengenai nikah dan lima prinsip dasar pernikahan, serta cara menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan
pembahasan berbagai hak dan tatacara mendidik anak. Bu Musdah juga menguraikan berbagai isu aktual yang sensitif dan kontroversial bahkan dianggap tabu, seperti nikah
beda agama (nikah campur), nikah bawah tanggan (siri), poligami, hak seksual kaum gay dan lesbi, dan hak reproduksi perempuan. Pembahasan diakhiri dengan berbagai
dinamika dan praktik pembaruan hukum keluarga di beberapa negara mayoritas Muslim, Tunisia, Turki, Syria, Mesir, Yordania, dan Irak. Dilanjutkan dengan pembahasan
mengenai relevansi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan upaya pembaruan hukum keluarga di negeri ini.
TETANGGAKU SUAMIKU Sep 08 2020 Inara Jelita, gadis cantik berusia dua puluh lima tahun. Ia menjalin hubungan dengan Kevin, dan memutuskan untuk menikah. Namun, di
hari pernikahannya, Kevin tak datang dan kabur entah ke mana. Lelaki itu hanya mengirim pesan putus pada Jelita. Kejadian itu membuat Jelita syok, ia menangisi karena patah
hati dan benci menjadi satu. Hari di mana ia akan menikah, ia malah ditinggalkan oleh pengantin lelaki begitu saja. Ia marah, kesal dan malu dengan para tamu undangan. Arjuna
yang melihat itu semua tak tega dengan Jelita. Ia merasa ikut hancur melihat gadis yang ia cintai hancur. Arjuna menawarkan diri untuk menikahi Jelita, meskipun ia tahu gadis itu
sangat membencinya. Ia mencintai Jelita sejak dulu, hanya saja gadis itu tak pernah melihatnya. Jelita menolak, karena ia sama sekali tak bisa hidup dengan Arjuna. Gadis itu
sangat membenci Arjuna atas masa lalu yang pernah terjadi diantara mereka. Pernikahan itu terjadi. Arjuna dan Jelita menikah tanpa rasa cinta. Bagaimana kisah cinta mereka?
Akankah pernikahan itu terselamatkan?
Jodohku, Siapakah Dirimu? Nov 10 2020 “Keren! Itu yang terpikir dalam otak saya saat membaca buku ini. Tidak disangka bahwa buku ini ditulis oleh penulis muda. Pas banget
untuk anak muda yang sedang merindu dan menanti jodohnya.” —Tri Intan Suri, Ibu Rumah Tangga “Dalam buku ini banyak hal yang bisa ditemukan tentang bagaimana makna
cinta yang sesungguhnya. Banyak kisah yang sangat menarik sekali dalam buku ini, serta bahasanya sangat mudah dipahami oleh kaum muda.” —Alris Yodi Utama, Mahasiswa
Diploma Institute Pertanian Bogor “Istimewa buku karya Wildan Fuady ini! Wajib dibaca karena bisa dibilang ini buku 'Folosofi Jodoh'. Dan ketika membacanya saya terasa
terbawa hanyut oleh kata-kata dalam buku ini.” —Kusnadi, Aktivis Dakwah dan Mahasiswa Ma'had AlyZawiyah, Jakarta “Buku yang bagus banget, bisa jadi inspirasi bagi yang
belum menikah. Baru buka kata pengantarnya ajah saya sudah baper. Buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya memantaskan diri dan tidak menodai cinta dengan sesuatu
yang tidak semestinya. Jodohku? Siapakah dirimu? Semoga segera hadir sebagai pelengkap dari sayap-sayap surgaku.” —Tumiesn, Pendaki Gunung yang Berusaha Mendaki
Pelaminan Bersama Kekasih Halal “Wildan Fuady, penulis muda berbakat yang sudah menelurkan beberapa karya disajikan dengan cara unik dan out the box disertai dengan
berbagai kisah cerita para anak remaja sehingga mudah dicerna. Kehadiran buku ini menjadi semacam penghapus dahaga di tengah kegalauan jomblowan dan jomblowati dalam
penantian jodohnya.” —Ahmad Fahrudin, Anggota Sahabat Pena Nusantara “Sebagai seorang ibu yang sudah memiliki menantu, yang dulu saya juga pernah muda dan sibuk
bertanya siapa jodohku, buku ini sejalan dengan pendirian dan prinsip hidup saya. Saya yakin buku ini bukan saja untuk generasi muda agar selamat di dunia dan akhirat dalam
“mencari” pasangan hidupnya, buku ini pun layak menjadi bacaan para orangtua dalam memahami masalah pergaulan lawan jenis putra-putrinya. Penyajian yang gaul dan mudah
dicerna, boleh jadi bahan introspeksi bagi pembacanya. Recommended!” —Rita Audriyanti – Ibu Rumah Tangga, Penulis Buku “Haji Koboi: Catatan Perjalanan Haji Backpaker”

“Penyajian yang sangat menggugah hati untuk berpikir kembali memaknai arti cinta sesungguhnya. Disampaikan dengan bahasa yang sederhana tetapi indah, membuat saya
penasaran untuk terus membacanya.” —Sasha Zaskia, Inisiator Math For Fun dan Co-Founder GPN
Rumah Cinta Rasulullah Jul 31 2022 Begitu agungnya akhlak Rasulullah hingga Allah memujinya sebagai memiliki khuluq azhim. Keagungan Rasulullah tampak dalam segala hal,
termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Buku ini menceritakan kisah-kisah indah tentang hubungan Rasulullah dengan istri-istrinya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Laiknya
kehidupan rumah tangga, kisah-kisah ini penuh nuansa?ada romantisme, keceriaan, kecemburuan, kesedihan, dan lain-lain?yang sangat manusiawi. Tetapi, semua itu diselimuti
oleh atmosfer cinta Rasulullah. Inilah kisah-kisah terbaik seputar kehidupan rumah tangga Rasulullah yang patut dibaca oleh setiap keluarga Muslim yang ingin membangun surga
di rumah masing-masing. [Mizan, Mizania, Religion, Agama, Indonesia]
Ilmu Pendidikan Islam ; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat Mar 03 2020 Buku ini menawarkan sejumlah ide dan gagasan brilian
terkait konsep kependidikan Islam. Beberapa kritik tajam menyangkut materi, kurikulum, sistem, model pembelajaran, serta proses penyelenggaraan pendidikan Islam juga akan
banyak pembaca temui di dalam buku ini, termasuk tema-tema lain yang sangat menarik seperti pendidikan integratif, pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja, pendidikan
kreatif dengan cinta, dan tema ttg membangun surga pendidikan.
TOGETHER FOREVER Oct 22 2021 Buku Together Forever, lahir dari hasil pelayanan dan pelatihan pasangan suami istri selama lebih dari 10 tahun. Awalnya kami berpikir
bahwa bahan-bahan pelatihan tersebut cukup diberikan dan disampaikan sebagai pembimbingan pasangan yang mau menikah dan ceramah-ceramah keluarga. Tetapi oleh
karena desakan banyak orang dan juga kebutuhan akan bahan pembinaan kehidupan pernikahan, maka kami menerbitkan bahan-bahan tersebut dalam bantuk buku yang
berjudul : "2-gether 4-ever". Sebagai buku yang berangkat dari bahan pembinaan, maka buku ini berisi uraian uraian singkat yang tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut
dalam diskusi dan percakapan dalam kelompok. Oleh karena itu cara yang paling optimal dalam membaca buku ini adalah dalam kelompok dan mendiskusikan poin-poin yang
tertulis di sana. Oleh karenanya keaktifan dalam kelompok sangat diperlukan untuk memahami dan memperkaya isi dari buku ini
Mengeja Sepi Menjaga Hati Jun 17 2021 Ini tentang bagaimana belajar menjadi jomblo idaman, sebelum naik tingkat jadi partner idaman. Pun didalamnya terdapat pesan-pesan
khusus agar tak perlu gundah perihal move-on dan kecewa. Semoga kita bisa menjadi pemuda dan pemudi seutuhnya, yang pandai menyikapi hati dan masa mudanya. “Karena
bukan cinta namanya, jika justru melenakan dan menjauhkan kita dari pencipta cinta itu sendiri." Kita mungkin pernah salah dalam melangkah, sedang salah arah, dan berjalan tak
tentu arah. It’s okay dan tidak masalah, yang penting azamkan pada diri bahwa kini saatnya kita berbenah. -TeraInsani (IndonesiaTera)Saat Semesta Bicara (Edisi Baru) Sep 28 2019 Untuk setiap pelajaran kehidupan yang belum kau pahami, alam semesta akan terus memberikannya hingga kau mengerti
maknanya. Buku Saat Semesta Bicara menghadirkan rangkaian kata yang sangat indah, yang akan menuntun kita untuk menemukan makna sesungguhnya terhadap segala
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Melalui buku ini kita diajak merenungkan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, segala dualitas yang tercipta di dunia. Segala
pemahaman mengenai dunia spiritual juga mengajak kita untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan, introspeksi, berpikir positif, dan menyikapi keberadaan
secara dewasa.
Segeralah Menikah! Aug 20 2021 Kata yang penuh tanda tanya. Bahagia, kah? Seram, kah? Mendengarnya saja, tidak sedikit yang merasa takut untuk memikirkannya. Apalagi
memulainya. Menikah sejatinya adalah merelakan banyak waktu untuk hal lain di luar urusannya. ada juga yang menganggap menikah adalah suatu titik akhir kebebasan,
kesendirian, dan awal dari macam-macam ‘masalah’. Memang susah bila tidak merasakannya sendiri. Karena lika-liku serta cerita luar biasa itu datang dari pernikahan. Dan Allah
benar-benar memberi garansi tentang ibadah yang satu ini. Bila takut, beranilah. Bila enggan, cobalah. Bila sedang melaluinya, bersyukurlah. menikahlah. Biar ‘kapok’ merasakan
nikmatnya pernikahan.
Membaca Indonesia Dec 12 2020 Negara adalah sebuah konsep abstrak yang merupakan produk pikiran khas manusia. Seperti pendahulunya dalam kesepakatan kolektif
seperti dinasti atau kerajaan, negara kemudian mengambil peran yang semakin besar dalam kehidupan warganya. Berbeda dengan bentuk kesepakatan lain seperti kesukuan
yang relatif bebas, dominasi negara semakin menguat. Mewujud dalam bentuk regulasi dan perilaku elite pemerintahan. Rakyat dan Wilayah (keruangan) semakin menjadi
subordinat bahkan tereliminasi, bukan lagi sebagai komponen setara dengan pemerintah dalam eksistensi negara. Diperlukan narasi-narasi mencerahkan untuk meluruskan yang
kadung bengkok, serta menjaga yang masih lurus agar tidak ikut bengkok. Buku “Membaca Indonesia” ini berusaha mengumpulkan narasi-narasi itu. Merefleksi keindonesiaan
kita: mengapa dan bagaimana keindonesiaan ini harus kita bangun. Semata agar kemerdekaan yang masih berproses ini bisa meraih visi idealnya: sebuah bangsa yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
SYKH SITI JENAR Jun 05 2020
Menekuk Lutut Di Hadapan Allah Oct 10 2020 Manusia itu makhluk yang sangat lemah. Karena memang lemah, kita membutuhkan sebuah pedoman hidup dan aturan yang
dapat mengatur dan mengendalikan hawa nafsunya sehingga kita senantiasa hidup dalam ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ketenangan jiwa kita peroleh melalui
beberapa cara yang harus kita lakukan, antara lain: kekhusyukan penuh dalam beribadah, melakukan zikir penuh, ibadah di malam hari, banyak membaca Al-Qur’an,
memperbanyak membaca shalawat Nabi, dan memperbanyak melaksanakan puasa—baik yang wajib maupun yang sunnah. Buku ini merupakan pengantar dan kunci bagi setiap
Muslim yang ingin menuju ke gerbang kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Buku ini disusun secara apik oleh Ustaz Zen Muhamad Al Hadi,
seorang ulama lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semoga setelah kita membaca buku ini dan memegang kuncinya, kita dapat membuka dan memasuki gerbang
kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tentu saja kehidupan yang senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Swt. Aamiin.
Membangun Surga Sep 01 2022 Surga. Inilah kata yang membuat kita terbuai. Kita lebih terhanyut oleh arus khayalan kita tentang surga daripada tindakan kita untuk
mencapainya. Padahal, hakikat kehidupan surgawi merupakan hasil dari sebuah pencapaian—pencapaian untuk berjumpa dengan Tuhan. Buku ini tidak berkisah tentang
kenikmatan surga, seperti bidadari, kehidupan tanpa terik matahari, sungai-sungai madu, susu, arak, dan seterusnya seperti dilukiskan dalam Alquran dan hadis, melainkan
menyodorkan kiat-kiat untuk hidup di alam surgawi. Sehingga, surga tak lagi sekadar alam impian, tapi dapat kita rasakan sejak saat kita hidup di dunia ini. Untuk itu, surga harus
dibangun. Surga yang akan datang itu harus kita persiapkan dengan membangun surga di bumi. Bumi ini sejatinya rahim bagi kehidupan selanjutnya. Kita harus memayu ayuning
bawana, ikut menjaga dan memperindah dunia. Selain itu, kita harus berjuang meningkatkan kualitas jiwa kita, hingga mencapai tahap “jiwa muthmainnah”. Diri yang damai dan
tenteram. Hanya jiwa demikianlah yang diseru Tuhan untuk kembali kepada-Nya, untuk menjadi anggota kafilah hambanya, dan untuk memasuki surga-Nya. Buku ini
menyuguhkan cara meraih jiwa yang tenteram dan membangun kehidupan surgawi itu. Ia hadir sebagai oasis bagi kehidupan yang kini terasa pengap bak neraka; laksana
seberkas cahaya penerang akal da hati: mengajak keluar dari perangkap jebakan kehidupan duniawi sekaligus menuntun ke jalan keselamatan dan kedamaian sejati.Diterbitkan
oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Annida Jun 25 2019
Menikah untuk Bahagia Jun 29 2022 Semua orang yang memutuskan menikah pastilah mengharapkan kebahagiaan. Namun, kenyataannya, mengarungi bahtera rumah tangga
tidaklah semulus yang dikira. Riak-riak kecil kadangkala justru menjadi ombak besar laksana badai. Bahkan tak jarang, banyak orang yang justru tidak sadar akan masalah dalam
perkawinannya hingga pasangannya menggugat cerai. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada Anda. Bahkan jauh sebelum menikah, Anda bisa mempersiapkan diri. Temukan
caranya dalam buku ini. Penulis dengan lugas membagi rahasianya dalam membantu banyak pasangan untuk meraih kebahagiaan. Mereka juga membagi pengalaman jatuhbangun mempertahankan pernikahannya yang berkali-kali hampir kandas. Mungkin awalnya Anda akan kaget, menangis, atau bahkan babak belur membaca buku ini. Namun,
Anda akan mendapatkan hasil yang sepadan pada akhirnya. Sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan, yakni sebuah pernikahan impian. Jadi, siapkah Anda menjadi bahagia?
[Mizan, Noura Books, Nourabooks, Kisah, Inpirasi, Religi, Motivasi, Menikah, Bahagia, Best Seller, Dewasa, Indonesia]
Menjadi Bijak dan Bijaksana 5 Jan 13 2021 Hidup ini bagaikan roda yang berputar, kadang di bawah kadang di atas. Sebuah rotasi yang menuntut kesyukuran dan kesabaran
seorang hamba. Jiwa-jiwa yang berada di antara raja dan khauf (harap dan cemas) membutuhkan suntikan semangat dan keimanan tinggi. Buku ini berbicara tentang ketulusan
cinta, cinta Allah dan makhluknya, cinta orang tua dan anak, cinta dalam persahabatan, dan cinta antar sesame. Buku ini menyoroti sisi terang dan gelap dari manusia, sisi
manusiawi dari hamba yang dhaif, serta bergam kisan dan pesan bijak lainnya, yang mampu mengetuk nurani kita untuk meneladaninya.
Wonderful Muslimah Nov 30 2019 Menjadi seorang wanita yang menarik, memang mudah. Tapi bagaimana kalau menjadi wanita yang penuh dengan pesona? Yang tetap
bertakwa kepada Rabbnya, tidak meninggalkan kewajibannya. Ya, muslimah yang baik adalah yang taat kepada Allah Swt., beriman, cinta pada Rasulnya, dan memesona
akhlaknya. Muslimah adalah bagian penting yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari rahimnya akan lahir generasi masa yang akan datang, dari belaian kasih sayangnya
akan tumbuh generasi pembangun bangsa dan pembela agama ini. Baik atau tidaknya muslimah hari ini akan menentukan juga masa depan kita nanti. Jadilah, wonderful
muslimah yang dicintai siapa pun dengan akhlak yang memesona.
Pernikahan Berkalung Pahala Apr 03 2020 Awali pernikahan dengan niat yang suci. Kondisi suci membuat pikiran terpatri dalam kebaikan. Untuk mencapai pernikahan yang
baik pun diperlukan motivasi yang suci. Sebab, faktor inilah yang akan membawa kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Agar kita lulus meraih perkawinan yang berkah,
maka tiap pasangan harus berperilaku tulus dalam memainkan peran perkawinannya. Bentuk dari perilaku tulus agar lulus dalam setiap ujian perkawinan itu, tidak lain adalah
wujud dari berani mengambil risiko dalam perkawinan. Termasuk di dalamnya berani keluar dari zona nyaman dan berani berkorban keluar dari zona aman. Selanjutnya, ia juga
berani bersikap tepat pada saat yang tepat, karena inilah sebaik-baik amal yang harus terus dilatih.
Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku Jul 19 2021 Inilah buku yang patut menjadi panduan praktis menikah dalam islam sesuai Al-qur’an dan As-sunnah dimana di dalam buku ini
tertera dengan sangat jelasnya, berbagai macam ulasan dan tata cara pasangan dalam islam menuju kepelaminan Dalam penerbit VICOSTA PUBLISHING diulas dengan bahasa
yang ringan, dan diharapkan menjadi bacaan para pasangan muda untuk menghantarkan hubungan mereka kejalan yang halal dan diridhai agama. Bukuyang sangat pantas
menjadi pegangan secara koleksi wajib bagi semua muda-mudi generasi islami dalam membina keluarga. -Lembar Langit Indonesia GroupAl-ikhlash Jul 07 2020 Al-Ikhlash memandu kita menyusuri jalan menuju Yang Nyata, Al-Haqq, Sang Kebenaran Tunggal. Kita dibimbing untuk mengenali mana yang maya dan
mana yang nyata. Pikiran kita pun dibuka untuk memahami makna pertolongan dan syafaat Tuhan yang selama ini kita damba. Sebab, tanpa kita mengenal jenis pertolongan itu
dengan benar, maka yang acap datang malah pertolongan setan yang mesti kita jauhi. Alangkah sialnya hidup ini bila yang datang yang batil dan yang hak belum kunjung datang
jua. "Dalam buku ini, ayat demi ayat dikupas dengan bernas berdasarkan sunah, analisis kebahasaan, dan argumentasi rasional serta bukti-bukti sains modern. Seperti biasanya,
Chodjim menyuguhkan sajian baru yang menyegarkan dan menyadarkan. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Bidadari Berhati Kristal Mar 15 2021 Takdir telah menyatukan Adam dan Hawa, bertemu ketika melewati pengembaraan panjang berteman duka. Begitu pula yang dialami oleh
Meyda dan Zulham. Mereka telah melewati sebuah jalan terjal kehidupan. Hubungan Meyda dan sang kekasih yang tak direstui, pada akhirnya musnah karena kekasihnya
mengalami kecelakaan dan menutup mata. Pedih hati menjadi teman sejati yang mengisi hari-harinya. Belum pulih kepedihan, gadis berhijab itu dihadapkan pada kenyataan yang
sebenarnya tentang kedua orang tua tercinta. Sementara Zulham harus rela surganya hancur. Akibatnya lelaki itu semakin dingin pada wanita, serta beranggapan bahwa semua
wanita itu bermuara pada materi belaka. Meyda dan Zulham bertemu dalam garis takdir yang tak terduga. Mereka menjalani ikrar sehidup semati, meski tanpa ada rasa cinta.
Meyda tegar menghadapi sikap dingin Zulham. Keikhlasan akan membawanya menjadi wanita bahagia, cinta akan datang pada masa yang tak terduga. Itulah prinsip dari gadis

bermata bulat itu.
Love in Istikharah Feb 23 2022 Love in Istikharah Penulis : Tia Ramadhana Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-235-7 Terbit : Desember 2020 Sinopsis : Hingga saat itu,
aku tidak lagi menyebut nama siapapun dalam doaku. Aku hanya minta pada-Nya untuk memberiku yang terbaik menurut-Nya. Dan aku menyadari, bahwa berharap pada selainNya adalah sesuatu yang salah. Kini aku berserah hanya kepada-Nya. Aku yakin, apa yang melewatkanku bukanlah takdirku. Dan yang akan menjadi takdirku tidak akan
melewatkanku. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Musafir Hati Oct 29 2019 Musafir Hati Penulis : Atika Suri & Catatan WP Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-827-3 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis :
Hati merupakan wadah tampungan berbagai rasa yang silih berganti mengikuti perjalanan tuannya. Seperti musafir, dia terus mengalir tanpa henti, menyimpan semua kenangan
dari yang suka maupun duka, dari masa muda hingga menginjak masa tua dan tak mengenal pria maupun wanita sampai napas terhenti di jasadnya. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pujangga dari Neraka Jan 25 2022 Pada dasarnya, setiap hati butuh dijamah. Itu kerentanan kita. Itu yang membuat kita tertarik memupuk hubungan cinta. Selama masih
berperasaan, selama itu pula kita rentan diterpa gelombang cinta. Bicara cinta, sepintas terdengar klise. Namun sayangnya, banyak penderitaan mendalam yang terpicu olehnya.
Cinta dapat membentuk kondisi psikologis yang sangat menyiksa, yang bahkan pernah memusnahkan masa depan seseorang. Cinta menjadi neraka. Uniknya, hanya lewat
kerentanan hati yang sama, kita dapat jatuh cinta dan meresapi indahnya. Hati terasa berbunga-bunga. Kerentanan hati membuat cinta berpotensi menjadi neraka atau surga.
Arah yang kita tuju menjadi penentu utama, agar cinta senantiasa menjadi surga.
Cinta Semanis Racun May 17 2021 Antologi ini memuat 99 cerpen terjemahan karya 99 pengarang terkemuka dari pelbagai penjuru dunia dan zaman, dari sastrawan klasik
semacam Leo Tolstoy hingga pengarang masa kini berusia awal 40-an serupa Liliana Blum. Lebih dari dua per tiganya, tepatnya 74 di antara 99 cerpen, pernah dipublikasikan
sebelumnya di 20 media cetak nasional dan daerah. Dalam antologi ini, kita bisa membaca pula jejak pencapaian para pengarang terkemuka di berbagai belahan dunia dan
zaman. Dari para empu Eropa seperti Anton Chekov, Fyodor Dostoyevsky, Emile Zola, James Joyce, dan Franz Kafka hingga para maestro Amerika Latin semacam Jorge Luis
Borges, Jorge Cortazar, Carlos Fuentes, Isabel Allende, dan Roberto Bolano. Tak ketinggalan juga para kampiun Nobel Sastra serupa Gabriel Garcia Marquez, Octavio Paz,
Nadine Gordimer, Gao Xingjian, dan Mo Yan. Suara-suara utama masa kini dalam pentas sastra dunia antara lain diwakili oleh Horacio Castellanos Moya (pengarang Honduras
yang disebut-sebut World Literature Today layak meraih Nobel Sastra), Etgar Keret (penulis Israel yang menarik perhatian dunia), dan Haruki Murakami (novelis laris yang berkalikali menjadi kandidat pemenang Nobel Sastra). Aku segera menyelesaikan dinding itu. Kurapatkan batu terakhir pada tempatnya. Lalu aku merekatkannya dengan semen.
Terakhir, aku menumpuk belulang menutupi dinding baru itu. Hingga setengah abad tak seorang pun mengusik mereka. Beristirahat dengan damai! --Anggur Amontillado, Edgar
Allan Poe
Karena engkau perempuan May 05 2020
Surga Sebelum Surga Oct 02 2022 Buku ini teramat berharga dan istimewa bagi saya, karena dua hal. Pertama, karena buku ini karya perdana saya, setelah sekian lama
memendam gelora untuk menulis, namun tak bisa terwujud. Sehingga kehadiran buku ini bagai oase di tengah gurun pasir. Kedua, buku ini menjadi lebih istimewa, karena buku ini
merupakan tanda cinta untuk bidadari surgaku dunia akhirat, Hidayatun Mahmudah. Sebuah mahar pernikahan. Terimakasih Hida, tanpamu buku ini mungkin tak akan pernah
lahir.
Kepribadian Wanita Muslimah Aug 27 2019 Karya Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi (penulis best-selling di dunia Arab) yang satu ini telah diterjemahkan ke bahasa Turki, Inggris,
Prancis, dan kini Indonesia. Pembahasannya pun telah disiarkan di Radio Riyadh secara berkala. Tidaklah mengherankan jika buku ini begitu popular dan terus dicetak ulang.
Selain sarat dengan nash al-Qur`an dan hadis sahih, buku ini dipenuhi kisah inspiratif, pengalaman kekinian, dan realitas zaman now. Dengan membacanya, kita dapat
mengetahui ciri khas kepribadian yang semestinya dimiliki muslimah di segala waktu dan tempat. Bagaimanakah kepribadian muslimah yang ideal dalam kaitannya dengan
Tuhannya, dirinya sendiri, orang tuanya, suaminya, anaknya, menantunya, sanak kerabatnya, tetangganya, kawannya, dan dengan lingkungan masyarakatnya? Semua jawaban
pertanyaan itu tersedia dengan mudah dan gamblang dalam buku Pesona Kepribadian Wanita Muslimah ini. Buku ini mesti dimiliki setiap muslimah, setiap guru, pendidik,
pembina kaum wanita, serta setiap orang tua yang memiliki anak perempuan, agar pesona muslimah sejati menerangi setiap rumah, mengisinya dengan cinta, kasih sayang, dan
keindahan, sehingga suasana aman, nyaman dan tenteram meliputinya, dan menghasilkan generasi dambaan ummat. Buku persembahan penerbit Qisthi Press
Abad Tiga Puluh Jul 27 2019 Kumpulan cerpen sastra yang berisi gambaran sikap-sikap manusia pada abad tiga puluh. "teknologi membunuh manusia"
Cowok Idola What Really Women Think? Aug 08 2020
Istiqomah di JalanNya Jan 31 2020 Istiqomah di JalanNya PENULIS: Surma P Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-234-9 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Salah satu bukti cinta seorang hamba kepada Sang Khaliq yaitu melalui ketaqwaannya. Melaksanakan semua perintah yang terlukis dalam kitab-Nya. Menghabiskan malammalam panjang bersama-Nya di sepertiga malammu. Melantunkan ayat-ayat-Nya serta mengistiqomahkan diri untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Sejatinya,
cinta terindah yaitu ketika kamu mampu bersabar dalam penantian cintamu sembari kamu memantaskan diri lalu menyelami lembaran demi lembaran pengetahuan itu. Saat kamu
melibatkan Allah di setiap urusanmu, maka saat itulah Allah akan siap membantumu dalam meraih semua harap dan inginmu. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi ada
usaha dan doa, semua keinginan bisa tercapai. Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa kisah perjuangan seseorang dalam meraih mimpi-mimpinya, menumbuhkan
semangat dan motivasi menjadi manusia yang lebih baik. Perjuangan untuk menghafal ayat-ayat Allah yang mulia, mempererat hubungannya dengan Sang Pemilik Jiwa,
dipertemukan dengan sahabat yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan cinta Allah. Bagaimanakah kisah keistiqomahan seseorang dalam mengejar mimpi-mimpinya dan
jatuh cinta terhadap makhluk karena-Nya? Buku yang berjudul “Istiqomah di Jalan-Nya” ini akan membantu pembaca untuk menumbuhkan semangat hijrah dan istiqomah menuju
surga Allah. Semangat untuk menjemput mimpi-mimpimu. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Nikah Asyik Gak Pake Ribet Sep 20 2021 Bukti cinta bukan dengan berani menyatakan “I love you”, melainkan saat Anda bersedia berada di samping kekasih hati dalam ikatan
yang halal. Bukti rindu bukan dengan menyatakan “I miss you”, melainkan dengan menjaga agar rindu itu membuat ikatan Anda dan pasangan mengarah kepada restu Illahi.
Mencintai dan dicintai bukanlah hal yang sederhana dan tidak ada satu pun sekolah yang mengajarkan caranya. Bagaimana cara memilih jodoh? Bagaimana cara membangun
rumah tangga? Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana cara berinteraksi dengan keluarga besar? Bagaimana cara merawat cinta? Mungkin ini adalah pertanyaan mendasar
dalam sebuah hubungan. Buku ini hadir sebagai blue print cara merawat cinta dari awal sebuah cinta bermula hingga indahnya menjemput surga bersama. Bukan dengan cara
yang biasa, tetapi cara yang mengasyikkan. Bukan dengan gagasan-gagasan yang adiluhung, tetapi dari kebiasaan dan keseharian. Dijamin, pernikahan akan “asyik gak pake
ribet”. Tidak percaya? Silakan buktikan. -VisiMedia- #PromoRamadhanWeek2Visimedia
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