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Muhammad Sang Mulitalenta Oct 08 2020
Siapakah teladan ideal kita dalam kehidupan
ini? Tentu, kita akan menjawab dengan penuh
keyakinan adalah Muhammad. Sebab, landasan
normatifnya jelas; ÒSungguh kalian akan
menemukan teladan yang luhur dalam diri
RasulullahÓ (QS. Al-Ahzab: 21). Menurut alZamakhsyari dalam tafsirnya al-Kasysyaf,
bahwa Muhammad adalah sosok mulia yang
mesti diikuti dan diteladani oleh setiap Muslim.
Meskipun demikian, pernahkah tebersit dalam
diri kita untuk meneladani sosok Muhammad
sebagai orator ulung sekaligus olahragawan?
Pernahkah kita menyadari bahwa Muhammad
di samping sebagai seorang pemimpin dan
negarawan, ia juga seorang kepala rumah
tangga yang romantis? Pernahkan terpikirkan
oleh kita bahwa Muhammad selain sebagai
seorang pejuang kemanusiaan dan pengabdi
Tuhan yang paling tulus, ia juga merupakan
seorang pemikir besar yang melampaui
kebesaran semua pemikir? Pernahkah terbetik
dalam benak kita bahwa di samping sebagai
seorang hakim yang bijaksana dan orator
ulung, ia juga merupakan seorang pemikir
rasional-transendental yang dengan begitu
piawainya menyatukan antara pesan sakral
langit dengan kebutuhan profan bumi, sehingga
mampu membawa efek transformatif-progresif
(membawa perubahan positif secara dramatis
bagi kemajuan kemanusiaan)? Kalau kita gagal
melihat keteladanannya, apakah kita layak
disebut umat Muhammad? Semoga kita
memilih untuk mengidolakan Nabi secara utuh
ÒPribadi MultitalentaÓ.
Bilik-Bilik Cinta Muhammad Sep 30 2022 pa
yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di
rumah? Bagaimana beliau berinteraksi dengan
semua istrinya yang memiliki watak dan
perilaku berbeda? Bagaimana beliau
menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa
yang beliau obrolkan dengan istri-istrinya,
pelayannya, dan para sahabatnya? Bagaimana
beliau makan, tidur, dan bercanda dengan
mereka? Bagaimana beliau menyambut para
tamu dan memperlakukan mereka? Seperti apa
beliau berhubungan dengan anak-anak,

kerabat, dan tetangga? Kala rumah tangga
dilanda masalah, bagaimana beliau
menyelesaikannya? Bagaimana ibadah Nabi di
rumahnya? Bagaimana kehidupan malam
manusia teladan ini? Buku ini memotret
kehidupan Nabi di setiap rumah yang pernah
beliau tinggali dan singgahi—sejak masa kanakkanak hingga detik-detik terakhir
kehidupannya. Dengan kepekaan tinggi, Dr.
Abazhah membidik kamar demi kamar itu
dengan segenap penghuninya; bagaimana
akhlak mereka dan bagaimana tata pergaulan
Nabi dengan mereka. Inilah kisah indah rumah
cinta Rasulullah—tempat setiap muslim belajar
bagaimana mewujudkan “rumahku surgaku”.
Bukan rumah bebas dari masalah, melainkan
keluarga yang berhasil menyelesaikannya
dengan indah. Bukan dengan kemewahan
harta, melainkan dengan keluhuran akhlak,
keagungan cinta, dan kedalaman iman.
Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu
Semesta" (Serambi Group)
Puisi Cinta Muhtaramiyah Feb 21 2022
Kecintaan seorang guru kepada muridnya yang
membuat hadirnya kumpulan puisi ini. Banyak
bait-bait dalam puisi ini mengandung pesan
spiritual agar sang murid dapat mencapai
maqam fana’ fillah dalam spiritual sufistik.
Pesan-pesan yang disampaikan perihal cinta,
kemanusian, dan perdamaian. Ada beberapa
puisi yang menggambarkan kerinduan sosok
penulis akan Tuhan-Nya. Semuanya dicurahkan
dalam sungai-sungai puisi yang mengalir indah,
menenteramkan jiwa, dan mengantarkan kita
pada hubungan yang lebih intim dan
menyenangkan dengan sang Khaliq. Kumpulan
puisi ini kami kumpulkan dari postingan penulis
di Group WhatsApp Majelis kami sejak tahun
2003. Kami menganggap bait-bait puisi ini bisa
menjadikan alat syiar dan jejak-jejak spiritual
bagi para salik.
Jodohku, Siapakah Dirimu? May 15 2021
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
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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
Online Library cephotos.net on December 2, 2022 Free
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terus membacanya. Sasha Zaskia, Inisiator
Math For Fun dan Co-Founder GPN
AMAZING STORIES FATIMAH Oct 27 2019
Fatimah az-Zahra adalah sosok wanita teladan
sepanjang masa. Tidak diragukan lagi, Fatimah
az-Zahra merupakan wanita terbaik di seluruh
alam adalah teladan kaum muslimah, karena
dialah satu-satunya wanita yang hidup dalam
naungan ayahandanya yang maksum, suaminya
yang maksum, dan ia sendiri pun maksum.
Artinya, iklim tempat ia berkembang dan
tumbuh dewasa adalah iklim kesucian. Hal itu
wajar karena ia menghabiskan masa
kanakkanaknya dalam pengasuhan Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pernikahannya,
pengaturan rumah tangganya, dan pendidikan
anak-anaknya berada di dalam rumah pribadi
terbesar kedua dalam Islam, yaitu Ali bin Abi
Thalib. Dan, dalam masa usianya yang singkat
itu ia melahirkan dua orang imam maksum
yaitu al-Hasan dan al-Husain, dan dua wanita
pemberani serta rela berkorban, Zainab dan
Ummu Kultsum. Pada rumah seperti itulah kita
mendapatkan gambaran hidup dari seorang
wanita yang hidup dalam naungan, undangundang, dan metode pendidikan Islam. Saat
kita mempelajari lebih dalam sosok Fatimah azZahra, bukan sekadar untuk mendapatkan
pahala rohani, mendapatkan sejarah dan kajian
ilmiah yang kering, namun kita akan
mendapatkan jawaban-jawaban atas kebutuhan
yang lebih ‘hidup’, lebih mendesak, dan
menjawab pertanyaan paling peka bagi
siapapun yang mencari jati dirinya, yaitu
‘Siapakah saya?’ Untuk menjawab hal ini, kita
bisa bercermin dari kehidupan sang teladan,
Fatimah az-Zahra. JUDUL: AMAZING STORIES
FATIMAH PENULIS: Zakiah Nur Jannah ISBN:
978-623-92780-6-9 PENERBIT: PUSTAKA AL
USWAH HALAMAN: 320 UKURAN: 14 X 20
TANGGAL TERBIT: FEBRUARI 2020
PUSTAKAALUSWAH BukuEdukasi.com Buku
Edukasi BukuEdukasi
Zikir-Zikir Pembersih dan Penentram Hati Dec
22 2021 ”Begitu mudah dan praktisnya buku
ini. Para remaja layak memilikinya.” --Teguh,
Vokalis Vagetoz “Orang yang paling utama di
sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling
banyak berzikir” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) Jika
kamu ingin bahagia dan tidak lagi merasakan
gelisah ketika menjalani hari-harimu, segeralah
untuk berzikir kepada Allah. Karena dengan
berzikir kamu akan dapat banyak manfaat,
seperti : Kamu akan dengan mudah dicintai
Allah; Kamu akan mendapat pertolongan dari
Allah dalam menangani berbagai urusan; Allah
akan menjadi teman yang menghiburmu; Harga
dirimu menjadi tinggi di hadapan Allah dan
ciptaan-Nya; Kamu akan memiliki semangat
yang kuat, kaya hati dan lapang dada; Kamu
akan memiliki wibawa dan cahaya kalbu yang
menerangi Bukan hanya itu, banyak sekali
keutamaan dan hikmah yang akan kamu
dapatkan ketika kamu berzikir. Zikir-Zikir for
Teens ini memberi penerangan yang ringkas
dan jelas mengenai macam-macam zikir. Mulai
dari zikir lisan, zikir hati, zikir pikiran, dan zikir
amal. Sebuah buku yang layak kamu miliki
guna memuluskan jalanmu meraih cita-cita.
“Banyak hikmah yang akan didapatkan jika
membaca buku ini.” --Aef Kusnawan, Penulis
Doa-Doa Sukses for Teens [DAR! Mizan,
Referensi, Agama, Islam]
Tarbiyah Hati Aug 25 2019 Karya sastra yang
berjudul Tarbiyah Hati, mengajak pembaca

untuk mengambil makna, bahwa setiap orang
dari sifat baik atau buruknya ada hikmah yang
dapat kita ambil untuk memperbaiki diri kita
menjadi lebih baik. Untaian cerita fiktif
bernuansa diary hanya untuk mempermudah
pemahaman tentang hati. Dengan
menggunakan bahasa hati, penuh kejujuran dan
ketulusan, menulis dengan sebuah rasa cinta
dan menunduk malu mempersembahkan rasa
cinta pada Allah.
Breakthrough Apr 25 2022 Entrepeneur is a
mindset, not a job. Menjadi seorang pengusaha
itu bukan tentang “bisa atau tidak bisa”,
melainkan “mau atau tidak mau”. Semua
dimulai dari pola pikir yang benar, etos kerja
yang baik, serta tekad yang kuat. Sehingga,
setiap orang memiliki hak yang sama untuk
meraih kesuksesan. “Saya ingin berbisnis, tapi
bingung dari mana mulainya ya?” “mua buka
usaha tapi uang pas-pasan, bagaimana
caranya?” “Setiap berbisnins saya sering gagal
dan ditipu, apa sebabnya?” “Mana yang lebih
baik, menjadi karyawan atau pengusaha?”
“Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses di
dunia dan di akhirat?” Semua pertanyaan di
atas ada jawabannya dalam buku ini.
Berdasarkan pengalaman penulis yang juga
seorang pengusaha dan memiliki mentormentor terbaik di dunia usaha, maka setiap
tulisan dalam buku ini bukan hanya sekadar
teori, melainkan sudah teruji dan terbukti. Jika
Anda hanya membaca tiga buku dalam setahun,
salah satunya harus Breakthrough!
Mukjizat Cinta Rasul Nov 01 2022 BUKU
PROMO AMAZINGLY JUNE Buku ini
menceritakan sejarah hidup dan perjuangan
Rasulullah dalam menegakkan dakwah Islam.
Diawali dengan pembahasan keluarga
Rasulullah dan diakhiri dengan pembahasan
seputar kewafatan beliau. Pembaca akan
menemukan pelajaran berharga tentang
kesabaran, kejujuran, ketulusan, ketegasan,
dan perilaku mulia Rasulullah Saw. lainnya.
[Mizan, DAR! Mizan, Novel, Sejarah, Agama,
Indonesia]
Tafakur of Love Oct 20 2021 Cinta itu suci,
sayang sekali bila ada noda yang melekat
padanya. Sama halnya telah melenyapkan
pesona keindahan yang telah dianugerahkan
dari yang Mahacinta dan Mahasuci. Allah Swt.,
telah menebarkan benih-benih cinta kepada
hamba-Nya. Menodainya berarti telah menodai
anugerah-Nya. Cinta merupakan kebahagiaan
bagi setiap insan yang mau memberi dan
menerimanya. Sepasang insan yang sedang
merajut cinta memancarkan sinar kebahagiaan
yang begitu memukau.Terlebih bila keduanya
saling mencintai karena Allah, maka
kebahagiaan tersebut tak akan pernah sirna
dan akan berlanjut sampai akhirat. Cinta harus
diletakkan sesuai haknya. Prioritaskan cinta itu
kepada yang pantas menerimanya dengan porsi
yang berbeda. Jangan samakan porsi antara
cinta kepada Allah Swt., Rasulullah saw.,orang
tua, serta suami/istri. Tentu berbeda antara
cinta kepada Sang Khalik dengan cinta kepada
makhluk-Nya. Inilah buku Tafakur of Love,
mempersembahkan keanekaragaman makna
dalam lautan cinta, mengajak para pembaca
menyelam untuk melihat sesuatu yang
menawan tentang cinta. Semakin berani para
pembaca menyelam kedasar lautan cinta, maka
semakin banyak para pembaca mendapati
mutiara-mutiara cinta untuk dimiliki.
Subhanallah, selamat menikmati anugerah
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terindah dari Sang Pencipta berupa mutiara
cinta.
Risalah Cinta Jun 27 2022 “Buku ini tak akan
pernah membosankan untuk dibaca, bahkan
oleh mereka yang sudah sangat berpengalaman
dalam mencinta.” —Waheeda El-Humayra,
penulis bestseller The Sacred Romance of King
Sulaiman & Queen Sheba Apabila ada satu
tema yang tidak pernah habis diceritakan dari
mulut ke mulut, dinyanyikan dalam lagu-lagu,
dikisahkan dalam berbagai novel, diekspresikan
dalam puisi dan tari, digumamkan dalam doadoa, dan menyala-nyala di setiap hati manusia,
maka itu adalah cinta. Apabila ada energi
manusia yang lebih dahsyat dari tenaga nuklir,
lebih riuh dari halilintar, lebih menyala dari api,
lebih sejuk dari embun, lebih tenang dari
danau, maka itu adalah cinta. Apabila ada
drama manusia yang melibatkan kerinduan
yang mencekam, kebimbangan yang
menggamangkan, kasih sayang yang terdalam,
kecemburuan yang membakar, kesetiaan yang
tak terusik, kebersamaan yang tak terpisahkan,
kesendirian dalam kerinduan, maka itu adalah
cinta. Inilah salah satu buku terindah sepanjang
masa tentang cinta. Ditulis oleh seorang
pujangga agung dan salah satu ulama terbesar
pada zamannya, buku ini tidak pernah
kehilangan relevansi bagi siapa pun yang
mencari hakikat, seni, dan lika-liku mencinta.
Bacalah, rasakan, dan nikmati buku yang indah,
kaya wawasan, dan inspiratif tentang cinta ini.
“Karya sastra terhebat yang membahas tentang
cinta.” —Dr. Thahir Ahmad Makki, ulama asal
Mesir, dalam pengantar Thauq Al-Hamamah
untuk edisi bahasa Arab. [Mizan, Pustaka,
Referensi, Agama, Islam]
Mengapa Nabi Berpoligami? Jul 17 2021 “Hati
yang selalu haus akan cinta bila hampa dari
cinta yang didambakannya itu tidak akan
pernah merasa damai. Tuhan, kebabasan, ilmu
pengetahuan, seni, keindahan dan cinta,
masing-masing laksana mata air yang menanti
pencintanya di gurun pasir pencarian. Air yang
berasal dari sumbernya itulah yang akan
mampu mengisi hati seseorang dan bejana yang
berdebu.” Isu poligami dalam Islam, khususnya
yang berkaitan secara langsung dengan
kehidupan Rasulullah saw, begitu menarik
perhatian para sarjana barat sejak lama
dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Tentu
saja sebagian besar sarjana ini belum
melakukan riset ilmiah yang memadai seputar
persoalan ini, sehingga mereka terjebak untuk
merusak dan mencoreng citra Islam dan
umatnya. Begitu banyak fakta sejarah yang
mereka abaikan demi memenuhi selera dan
mungkin kebencian mereka terhadap Islam.
Oleh karena itu hadirlah buku ini sebagai
penangkal ketidaktahuan masyarakat yang
hanya menggunakan isu isu dalam akalnya
sebagai fakta dalam ucapanya.
Generasi Emas Santri Zaman Now Mar 13 2021
Santri saat ini sudah tidak bisa lagi dianggap
sebelah mata, diremehkan, direndahkan,
apalagi dinafikan wujudnya. Ada sekitar 4 juta
lebih santri di seluruh Indonesia, yang
diharapkan bersiap menghadapi tantangan
globalisasi yang semakin kompleks dan
kompetitif. Sebagai generasi muda Indonesia,
santri, pelajar, mahasantri, ataupun mahasiswa,
bahkan lulusan perguruan tinggi kenamaan
lainnya harus menjadi bagian dalam
memajukan bangsa dan menjawab tantangan
dari kalangan yang menyangsikan masa depan
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Indonesia. Santri zaman now dalam buku ini
digambarkan bahwa identitas mereka yang
tetap santri, namun wawasan keislamannya
luas, cakrawalanya kaya, adaptif terhadap
perubahan zaman, visioner, serta akomodatif,
dengan tidak mengubah karakter kesantriannya
yang berilmu dan be-riy‰dhoh. Tidak usah
berpikir panjang mau jadi apa setelah mondok.
Yang penting, tugasnya sekarang ini hanyalah
belajar dan terus mengukir prestasi gemilang.
Nanti Allah yang akan angkat derajat kita
sebagai orang-orang beriman dan memiliki
ilmu. Buku ini mengurai kisah-kisah inspiratif
yang membeberkan nilai, hikmah, dan falsafah
kehidupan pondok pesantren. Banyak kisah
menarik dalam dunia pondok pesantren, seperti
yang akan ditebarkan di setiap lembaran buku
ini. Selamat membaca.
Semiotika Sayyidah Aisyah RA Jun 23 2019
Buku Semiotika Sayyidah Aisyah RA:
Dekonstruksi Figur Ummu Al Mukminin dalam
Lagu Aisyah Istri Rasulullah ditulis sebagai
ajakan untuk memahami keberadaan kontenkonten media sosial, khususnya teks-teks
berupa lagu yang dipopulerkan oleh para
penyanyi cover melalui media sosial; sambil
mencoba mempertajam lagi pemahaman soal
teori kritis, cultural studies, dan semiotika
poststrukturalis Roland Barthes. Poin kedua ini
diharapkan bisa membantu para mahasiswa
atau peneliti yang tengah menggumuli teks
(khususnya berupa musik) dengan pendekatan
penelitian kualitatif, khususnya dengan teori
kritis, cultural studies, dan semiotika
poststrukturalis Roland Barthes.
Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan:
Konsep dan Implementasi Dec 10 2020
Pentingnya moderasi beragama sangat disadari
oleh pemerintah dalam mengelola iklim
bermasyarakat di Indonesia yang plural,
dengan begitu banyan serta memiliki banyak
perbedaan dan keberagaman, dari suku, etnis,
agama, dan budaya. Kemajemukan merupakan
kunci pemicu konflik atas nama perbedaan
yang sangat mudah dipantik menjadi konflik
berbasis kekerasan, termasuk mengarahkan
pemikiran radikalisme ke arah ekstremisme
kekerasan. Untuk itu, buku ini dapat
memberikan gambaran real tentang tanggapan
pihak perempuan, terutama perempuan
penyuluh agama Islam, terhadap moderasi
beragama tersebut.
Kisah penderitaan cinta Feb 09 2021
25 RAHASIA BISNIS LARIS MANIS ALA
RASULULLAH Jun 15 2021 Buku ini mengulas
rahasia-rahasia berharga seputar sikap dan
cara Rasulullah dalam berbisnis yang belum
diketahui oleh khalayak. Disajikan mulai dari
persiapan sampai memperoleh hasilnya. Buku
ini memotivasi dan menginspirasi pembaca
agar dapat meneladani cara-cara Rasulullah
dalam berbisnis. Dengan demikian, bukan
hanya keuntungan materi yang diperoleh,
melainkan juga keberkahan di dalam hasilnya.
Judul: 25 RAHASIA BISNIS LARIS MANIS ALA
RASULULLAH Ukuran : 14x20.5 Jumlah
halaman: 232 Kertas isi: bookpaper
33 Kisah Wanita Superhebat di Masa Lalu Nov
28 2019 Menjadi wanita adalah kodrat yang
luar biasa. Kamu dianugerahi kepekaan hati
yang menuntun kelembutan berpikir dan
bertindak dengan kesabaran. Jika berhasil,
kamu bisa menjadi perhiasan dunia yang lebih
mulia daripada bidadari di surga. Peranmu
begitu penting untuk merealisasikan generasi

masa depan yang bermoral dan bermartabat.
Kamu begitu hebat, mampu berbagi peran:
sebagai seorang anak, istri, ibu, dan peranan
lainnya. Buku ini spesial untuk para wanita
tangguh, agar semakin tangguh dan hebat
dalam menjalani kehidupan. Kamu bisa
meneladani cerdasnya Siti Aisyah, tangguhnya
Siti Khadijah, humorisnya Saudah, pantang
menyerahnya Sayyidah Hajar, adilnya Ratu
Arwa Al-Sulayhi, teguhnya Rumaisha Ummu
Sulaim, Zuhudnya RabiÕah Al-Adawiyah,
kerennya Shirin Ebadi, dan banyak wanita
hebat lainnya. Semoga kamu bisa mengambil
hikmah dan meng-update kualitas diri dari
setiap lembaran demi lembaran yang dibaca
dalam buku ini. Insya Allah.
Hadiah Pernikahan Terindah Sep 26 2019
Nikah itu nikmat dan berkat. Nikmat karena
pernikahan yang benar akan membuahkan
rumah tangga yang tenang, yang dipenuhi cinta
dan kasih sayang, dan senantiasa dekat kepada
Allah. Sementara itu, keberkahan akan hadir
jika pernikahan dilandasi keinginan menjaga
diri dari perbuatan maksiat dan menggapai
keridaan Allah. Apalagi, dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan Imam Baihaqi disebutkan
bahwa menikah adalah menyempurnakan
separuh agama.Meski telah diawali dengan niat
yang baik, pernikahan bukan berarti tanpa
masalah. Bahkan, Rasulullah pun pernah
mengalaminya. Untuk itu, bukan hanya sekadar
niat, pernikahan juga harus dirancang dengan
benar untuk meminimalkan masalah-masalah
yang akan dihadapi.BUku ini hadir sebagai
kado istimewa bagi Anda yang mendambakan
pernikahan indah dan berkah. Di dalamnya
penuhi kisah penuh hikmah dan motivasi untuk
menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah
mawaddah wa rahmah.Jadikanlah buku ini kado
terindah bagi pasangan, teman dekat, saudar,
dan orang-orang yang Anda cintai.Selamat
menempuh hidup baru.
Hidup Sepenuh Berkah Apr 01 2020 Apa modal
utama hidup sepenuh berkah ? Ketika sudah
berhasil meraih posisi mentereng, kenapa
ketenteraman hidup tidak lekas bertandang?
Sebaliknya, begitu sukses merintis kebaikan ,
kenapa kita justru sering menjadi samsak
kebenciang ? Bagaimana kiat menyikapi
kawanan pendengki yang selalu merecoki
langkah diri? Faktor apa saja yang acap bikin
galau, lalu bagaimana mengatasinya ?
Dari Hati yang Terdalam Jan 29 2020 Segala
peristiwa di dunia ini terjadi atas izin Allah.
Demikian juga dengan masalah, apa pun itu,
besar atau kecil, berat atau ringan, rumit atau
mudah terjadi atas kehendak Allah. Karenanya,
segala masalah hanya akan selesai dengan baik
ketika kita kembalikan kepada Allah. Maka,
datang dan mengadulah hanya kepada-Nya.
Bersimpuh dengan segala kehinaan dan
kerendahan diri pada Raja dari segala raja
untuk melepas segala beban di hati. Buki ini
berisi catatan kegundahan isi hati tentang
berbagai problematika hidup yang diurai
menjadi sebuah tulisan yang ringan, mudah
dicerna, tetapi sarat hikmah. Penulis berusaha
mengajak pembaca untuk sama-sama
menafakuri kebesaran Allah, bermuhasabah,
dan memperbaiki diri agar semakin dekat pada
Allah, sang pemilik hati. --------- "Buku ini adalah
buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca."
-Muzammil Hasbalah, Qur'an Reciter
(@muzzamilhb) **** Sebuah buku Islami yang
penuh inspirasi hidup, persembahan penerbit

bilik-cinta-muhammad-kisah-sehari-hari-rumah-tangga-nabi-nizar-abazhah

3/6

WahyuQolbu
Sejarah Terlengkap Nabi Muhammad SAW May
27 2022 “Saya lebih dari yakin bahwa bukan
pedanglah yang memberikan kebesaran kepada
Islam pada masanya. Tapi, ia datang dari
kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian
Muhammad; serta pengabdian luar biasa
kepada teman dan pengikutnya, tekadnya,
keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan
dan tugasnya.” (Mahatma Gandhi) Ibarat
pepatah, semakin digali, air yang keluar
semakin banyak. Itulah sosok Nabi Muhammad
Saw. Meski sudah puluhan kali kita membaca
sirah (perjalanan hidup) beliau, kita tidak akan
pernah merasa bosan. Bahkan, kita justru akan
menemukan hikmah baru di balik sirah Nabi
Muhammad Saw. Buku ini tidak lain adalah
sebagai usaha menggali lebih dalam lagi
mengenai sosok Nabi Muhammad Saw. agar
kian banyak pengetahuan dan hikmah yang bisa
kita peroleh. Selain itu, buku ini juga
menyajikan sisi-sisi “kecil” yang jarang
disentuh oleh para penulis sirah. Padahal, sisisisi kecil itu sangat penting dan tidak bisa luput
dari kehidupan Rasulullah Saw., serta demi
menghadirkan secara utuh sosok beliau, baik
sebagai manusia biasa maupun seorang rasul.
Selamat Membaca! * “Pilihan saya untuk
menempatkan Muhammad pada urutan teratas
mungkin mengejutkan semua pihak, tetapi
dialah satu-satunya orang yang sukses baik
dalam tataran sekuler maupun agama.”
—Michael H. Hart [Penulis Buku The 100, A
Ranking of the Most Influential Persons in
History]
Rumah Tangga Surgawi Jan 11 2021
Keluarga merupakan bagian terkecil dari
masyarakat yang memiliki dinamika dan
persoalan yang kompleks. Bisa dikatakan,
bangsa yang maju dimulai dari masyarakat
yang sejahtera. Sedangkan masyarakat yang
sejahtera dimulai dari kesejahteraan keluarga.
Keluarga bahagia merupakan keluarga idaman
semua masyarakat. Oleh karena itu, perlu
penjelasan yang detail mengenai bagaimana
cara dan langkah apa yang harus dilakukan
untuk melahirkan keluarga bahagia, dimulai
dari sebelum menikah, ketika menikah, dan
ketika ada persoalan dalam pernikahan dan
berkeluarga. Buku ini memberikan penjelasan
pengetahuan yang komprehensif dan
menyeluruh bagi siapa pun yang mengidamidamkan kebahagiaan keluarga, baik sebelum
menikah, ketika menikah, dan ketika terjadi
persoalan ketika menikah. Semoga buku ini
bermanfaat dan menjadi panduan praktis bagi
siapa pun yang akan atau telah berumah
tangga, dengan harapan rumah tangganya
bahagia, dengan balutan cinta dan kasih
sayang. Amin.
Manusia Senja & Bulan Purnama Jul 25
2019 Manusia Senja & Bulan Purnama Penulis :
Rofatul A'yun Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Juni
2021 www.guepedia.com Sinopsis : Berhatihatilah untuk kamu yang sedang di jalan
pulang, aku selalu percaya bahwa penantian
akan selalu berujung di kemudian hari, ini
tentang Bulan purnama yang redup karena tak
kuasa menggeser posisi sang Senja, si Bulan
hanya ingin bersanding dengan senjanya, tapi
apakah itu mungkin? Ada hati yang mencintai si
bulan purnama, namun Bulan hanya mencintai
Senjanya, sedang si Senja sudah memiliki
belahan jiwa. "Maafkan aku Bulan." ujar si
senja. “Aku baik-baik saja." Bulan menjawab
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dengan senyuman hambar, dan di tempat lain
ada sebuah hati yang diam-diam menahan luka
karna tak berhasil meraih Bulan purnamanya.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Jati Diri HMI Wati: Menggagas Nilai-Nilai
Dasar KOHATI (NDK) Nov 08 2020 Menurut
Carey, setelah 212 tahun setelah era Deandels
(1808-1811) terjadi perubahan dramatis di segi
pemerintahan, agama, dan lingkungan hidup.
Yang menggelitik dari Peter Carey adalah
pertanyaannya yaitu "Saya saat ini tertarik
dengan pertanyaan apakah memudarnya secara
perlahan model matriarki gaya polinesia dalam
garis keturunan perempuan dipengaruhi secara
serentak oleh kolonialisme dan Islam".
Tegasnya, di samping kolonialisme Hindia
Belanda, apakah ajaran Islam modern
melenyapkan budaya matriarki Polinesia asli.
Sungguh Islam tidak pernah menghapus
budaya matriarki apalagi jika dimaksud,
mentransformasikan DNA perempuan pejuang
dan penggugat, menjadi perempuan yang
pasrah terhadap kondisi ketidakadilan dan
diskriminasi yang dideritanya. Islam justru
hadir dengan semangat pembebasan dari
segala bentuk struktur yang tidak adil dan
kultur patriarki yang menindas. Saat ini
penting bagi perempuan Indonesia, terutama
kader HMI dan HMI Wati untuk terus
menggelorakan semangat perjuangan
perempuan seperti yang ada pada
pendahulunya. Semangat perjuangan yang
diwarnai oleh spirit Al-Qur'an dalam rangka
menegakkan keadilan dan kemakmuran yang
diridhai Allah SWT.
BAHASA CINTA DALAM RUMAH TANGGA Mar
25 2022 Menapaki kehidupan rumah tangga
yang baru cukup menegangkan. Betapa tidak,
permasalahan yang muncul sering tak terduga
dan tak terprediksi. Semua hal sering
mengejutkan dan menjadikan konsep-konsep
yang berbau teori sering terabaikan. Ya, rumah
tangga memang satu fase dimana tahapan
kehidupan baru dimulai setelah masa lajang
ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan aneh, lucu,
nyleneh dan kebebasan lainnya pada masa
lajang dipaksa untuk dilepas dan ditinggalkan.
Begadang bersama kawan-kawan dekat,
nongkrong di tempat-tempat umum untuk
sekedar ngecengin cewe lewat atau sekedar
main menghabiskan uang hanya sekedar kerenkerenan dalam acara makan di tempat
berkelas, jalan-jalan ke tempat wisata dan
kegiatan lain yang tetap ada warna main-main.
Yaah, itulah masa lajang yang telah saya
tinggalkan. Kini, saya harus belajar keras
sebagai suami. Seorang pria yang sudah
memiliki tanggungjawab untuk menghidupi istri
dan seorang anak. saya harus rela membagi
bahkan memberikan segala gaji dan insentif
kepada istri saya. Semua yang saya berikan
semata-mata sebagai cermin cinta dan fakta
kasih sayang tentang sebuah kekuatan
komitmen yang pernah terucap dalam janji suci
‘pernikahan’. Sebagai suami yang baru belajar
berumah tangga, saya ingin terus belajar
bagaimana menikmati kehidupan berumah
tangga bersama. Menghayati arti sebuah
sakinah, mawadah warohmah, atau dengan
kata lain lagi yang sangat sederhana adalah
harmonis. Rumah tangga yang harmonis adalah
impian yang selalu ingin saya capai dalam

kehidupan ini. Berbagi kasih sayang kepada
istri dan anak adalah sebuah perjalanan yang
indah bagi saya. Keharmonisan bukanlah untuk
sekedar ditayangkan dalam media sosial
tentang sebuah momentum bersama dan
berselfi ria. Namun, ruh keharmonisan harus
menjelma dalam komunikasi hangat setiap saat
antara suami istri. Ibarat tanaman yang
diharapkan tumbuh dan berkembang dengan
baik, tanpa hama dan racun tanaman yang
mengganggu, maka keharmonisanpun mesti
dijaga dari berbagai racun kehidupan; salah
paham, cemburu berlebihan, mudah tergoyah
isu dari orang ketiga, dan tergoda oleh
fatamorgana rumah tangga orang lain. Saya
sangat yakin bahwa Allah Sang Maha Cinta,
telah memberikan potensi cinta dan kasih
sayang itu dalam relung hati manusia. Tugas
manusia tinggal menjaga dan melestarikan
benang-benang cinta itu dalam pola kehidupan
manusia. Benang-benang itu terkadang kusut
karena putaran yang tidak teratur, terikat
karena keliru menarik dan patah karena terlalu
dipaksa untuk diluruskan. Benang itu ibarat
penyatu dua hati, tidak boleh tercerai berai,
mesti paham jalur dan harus sabar untuk selalu
meluruskan dalam putaran hidup yang
terkadang tidak dipahami dengan cermat
tentang skenario Sang Maha Cinta itu. Semoga
buku ini dapat bermanfaat untuk pembaca yang
memiliki komitmen untuk menjadi pribadipribadi yang senantiasa berani belajar menuju
ke arah kehidupan yang lebih bahagia dalam
genggaman cinta-Nya.
Parenting with Love: Panduan Islami
Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih
Sayang Jul 29 2022 Berisi seputar pendidikan
anak dan cita-cita membangun keluarga
sakinah, Anda juga diajak untuk menjadi AyahIbu yang baik bagi anak-anak
Cinta di Rumah Nabi Jan 23 2022 Buku ini
hadir di tengah maraknya isu percekcokan
pasangan suami istri, bahkan tidak jarang yang
berakhir dnegan perceraian. Buku ini
mengangkat romantikan cinta rumah tangga
Nabi Muhammad saw dengan istri-istri tercinta,
yang memuat haru biru perasaan, mulai dari
kelucuan, keriangan, kebahagiaan, hingga
percikan rasa cemburu, amarah, dan
kesedihan. Buku ini mengajak kita unutk
merenungi dan mengambil pelajaran dari sosok
istimewa dan mulia. Belajar meramu cinta di
rumah kita seperti potret cinta yang terbingkat
di rumah Nabi Muhammad. Semua kisah ini
diramu dalam bentuk narasi yang segar,
mengalir, dan ringkas.
Seni Mengelola Konflik Dec 30 2019 “Gagasan
inovatif penulis untuk mengubah persepsi
negatif tentang konflik menjadi paradigma
bernilai positif merupakan pendekatan baru
dalam mengelola konflik. Sebuah upaya
penggabungan antara realitas sosial dengan
solusi spirit keagamaan. Buku ini seyogianya
menjadi bacaan wajib bagi semua kalangan
terpelajar dan pemangku kebijakan.”—Drs. KH.
Abbadi Ishomuddin, MA., Rektor INSTIKA
Guluk-Guluk Sumenep “…Buku ini sangat
spesial karena memberikan kita cara mengelola
konflik dengan mengambil keteladanan dari
Nabi Muhammad Saw. Ide besar ini luar biasa
menarik dan menggugah, layak untuk dibaca
dan digali secara mendalam.” Zuhairi Misrawi.,
—Intelektual Muda NU dan Ketua Moderate
Muslim Society * Persoalan hidup memang
selalu saja berdatangan. Namun, apakah hal itu
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akan menjadikan kita kehilangan kendali dan
gelap mata? Tentu saja tidak, kan? Sebab, jika
kita memang benar-benar beriman, maka
persoalan seperti apa pun tidak akan mampu
membuat kita kalap dan gelap mata. Buku yang
ada di hadapan Anda ini menyajikan
pembahasan yang menarik perihal pengelolaan
suatu masalah ataupun konflik secara lengkap.
Dengan mengambil keteladanan dari Rasulullah
Saw., tentu cara-cara pengelolaan konflik yang
disajikan dalam buku ini menjadi begitu mudah
untuk diterapkan. Selamat membaca!
Kisah Cinta Sebuah Buku Mar 01 2020 Aku
sebuah buku. Aku sedang terperangkap pada
sebuah kata cinta. Salahkah diriku jika tanpa
kuminta hatiku jatuh cinta kepada manusia
yang bernama Nana? Aku merasa benar-benar
hidup ketika aku berada di dekat Nana. Aku
dapat merasakan detak jantung Nana yang
menyenandungkan irama cinta, tetapi dia tidak
menyadari kalau jantungku berdetak seirama.
Nana tidak menyadari kalau detak jantung kami
sering bersatu melantunkan nada cinta.
Namun, cinta kami terbentur takdir. Cinta yang
terus mekar di dalam hatiku hanya untuk Nana,
tetapi Nana menyuburkan cintanya kepada
manusia. Sakit rasanya. Lalu, bagaimana aku
dapat membuat Nana tahu ada cinta di hatiku
untuknya? Sementara, dia tidak dapat
mendengar suaraku? Apa yang harus aku
lakukan agar Nana mengerti perasaan yang ada
dalam hatiku? Sedangkan, semua manusia
menganggapku sebuah benda mati?
Rasulullah Saw: The Untold Story Aug 18
2021 Berbagai literatur sejarah
mengungkapkan bahwa Rasulullah Muhammad
saw., adalah seseorang yang mempunyai
prestasi luar biasa. Beliau berhasil mendirikan
peradaban Madinah sebagai mercusuar
keunggulan peradaban dunia, menaklukkan
kota Mekkah tanpa pertumpahan darah, dan
berpengaruh luas hingga seluruh dunia. Akhlak
beliau pun menginspirasi banyak orang.
Meskipun prestasi beliau luar biasa, pengaruh
beliau di dunia ini begitu besar, dan akhlak
beliau begitu indah, beliau tetap manusia biasa.
Beliau sakit jika jatuh atau dipukul. Beliau
terluka ketika tersayat pedang. Beliau
menangis ketika orang-orang yang beliau cintai
wafat. Beliau pun pernah lupa, salah, bahkan
pernah terlambat bangun sehingga kesiangan
untuk shalat Subuh. Beliau memang seorang
utusan yang mulia, tetapi beliau juga manusia
biasa. Beliau memang sosok teladan, tetapi
beliau juga sangat manusiawi. Hanya saja,
beliau mempunyai keluhuran budi, ketinggian
moral, dan kemuliaan akhlak sehingga layak
menjadi uswatun hasanah. Buku ini
mengungkap 30 hal yang ada pada diri
Rasulullah saw., sebagai fakta bahwa beliau
juga merupakan manusia biasa. Dengan
membaca buku ini, semoga pengetahuan kita
tentang Rasulullah saw., menjadi lebih
bertambah sehingga kita bisa semakin
mencintai dan meneladani beliau.
Telaga Cinta Rasulullah Nov 20 2021 Andai saja
harapan-harapan yang ada pada hati Rasulullah
waktu itu boleh diperumpamakan, maka
perumpamaan dalam bentuk kata-kata tak akan
pernah bias berhasil menggambarkan harapanharapan suci itu. Namun selain kata-kata, tidak
ada yang lebih indah dan romantis untuk
mewakilkan sebuah harapan dari bahasa cinta
Rasulullah. Beginilah bentuk harapan dan rasa
yang ada pada hati Rasulullah kepada gadis
Online Library cephotos.net on December 2, 2022 Free
Download Pdf

yang telah menjadikannya lelaki yang patah
hati untuk pertama kalinya. Kenapa tidak kau
katakana, bahwa hari ini kidung subuh dari
cinta semesta tak cukup tembus meluluhkan
hatimu, kekasih? Padahal doa-doa itu, bagaikan
anak panah yang lalu memutar balik saat ku
ceritakan nama indahmu pada Tuhanku. Biar
ku beri tahu, kekasih. Tidak ada yang meminta
cinta dating. Lalu, berlama-lama tinggal di sini
(hati), kecuali Tuhan yang menginginkannya.
Agar ku tirakati cinta itu dengan doa-doa. Lalu
memupuknya dengan munajat-munajat.
Kemudian kau tinggal pilih, antara selamanya
dalam munajatku, atau munajatku yang akan
meninggalkanmu. Namun, harapan-harapan itu
tidak akan pernah sempurna, jika kita tidak
saling meminta dan berharap. Maka, mintalah
pada Tuhanmu, kekasih. Agar engkaulah satusatunya harapan itu dari doa-doaku yang abadi.
Ibaratnya, rasa ini tidak akan berubah apalagi
mati, kecuali ada yang bilang, bahwa
mencintaimu adalah kafir, maka ku cabut
kembali rasaku. Inilah bentuk
ketidakmungkinan itu, kekasih.
Manajemen Cinta Sang Nabi Muhammad
saw Aug 30 2022 Dalam hadits yang lain,
Rasulullah bersabda, َالرَّاحِمُون
ْ ارْحَمُوا مَن،ُيَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَن
فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي
َ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِن،ِالسَّمَاء
ُ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَه،ِالرَّحْمَن
ُاللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّه
“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 langit 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 surgaNya. Rasulullah bersabda, لَنْ تُؤْمِنُوا
ْحَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أَدُلُّكُم
:عَلَى مَا تَحَابُّوا عَلَيْهِ ؟ قَالُوا
 أَفْشُوا:َ قَال.ِبَلَى يَا رَسُولَ الله
،السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ تَحَابُّوا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا
 يَا: الْجَنَّةَ حَتَّى تَرَاحَمُوا قَالُوا
: َ قَال.ٌرَسُولَ اللهِ كُلُّنَا رَحِيم
ْإِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُم
ُوَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ رَحْمَة
ِ“ الْعَامَّةTidak sempurna keimanan kalian
sampai kalian saling mengasihi. Berkenakah
kalian aku tunjukkan sesuatu yang akan
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.
Perempuan Madinah Sep 06 2020 Ada banyak
perempuan mulia pada masa Rasulullah Saw.
Namun, hanya beberapa yang benar-benar
memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang
luar biasa dibandingkan wanita pada umumnya.
Siapakah mereka? Khadijah binti Khuwailid,
Aisyah binti Abu Bakar, dan Fatimah binti
Muhammad tentu termasuk dari golongan
perempuan mulia tersebut. Tetapi, masih ada
beberapa nama yang lain, seperti Hafshah binti
Umar, Shafiyah binti Huyay, Maria al-Qibtiyah,
dan Ummu Kultsum binti Uqbah. Sejarah hidup
para wanita tersebut, termasuk romantika
cinta, pertaruhan iman, idealisme, dan
heroisme mereka dalam menegakkan panjipanji Islam dapat Anda simak secara lengkap di
buku ini. Jadi, segera miliki buku ini. Ambil dan
teladani hikmah setiap kisahnya. Selamat
membaca!
Untaian kalung merpati Sep 18 2021 Seni
Mencinta dan Kisah Kasih Sepanjang Masa.
Cinta tidak pernah lelah memberikan ilham dan
pencerahan; cinta pun tak kunjung bosan
memberikan masalah dan persoalan kepada
umat manusia. Jalan cinta selalu menyediakan
aneka pengalaman dan pemandangan, yang
indah dan mendamaikan maupun yang pedih
dan menyengsarakan. Keindahan dan
keagungan cinta selalu menjadi sumber
inspirasi bagi penciptaan karya-karya sastra
yang indah dan monumen-monumen agung.
"Buku ini merupakan karangan dari penulis Ibn
H azm. Beliau mengkaji persoalan cinta dan
kasih sayang pada Abad Pertengahan; di barat
dan timur, di dunia Islam dan Kristen. Ia
menelusuri perkembangan cinta, menganalisis
unsur-unsurnya, meramu pemikiran filosofis
dengan realitas sejarah, dan menjelaskan
berbagai persoalan yang sangat pelik dengan
sangat jelas dan bernas. Diterbitkan oleh
Penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi
Group)
Jomblo Pasti Berlalu: Cara Cerdas Menjadi
Jomblo Fi Sabilillah Aug 06 2020 Jomblo
barangkali adalah status yang memalukan
karena mengindikasikan kita yang tak laku.
Terlebih usia yang semakin beranjak, namun
status jomblo tak jua berubah. Betapa malunya
kita akan hal itu. Kita merasa jelek, merasa tak
berharga jika tak ada yang mencintai. Tenang,
Blo. Jomblo Pasti Berlalu. Kita hanya perlu
bertahan sembari memperbaiki diri. Buku ini
berisi tips-tips cerdas menjadi jomblo, tips-tips
agar tidak mudah sakit hati, terlebih tips-tips
untuk memilih pasangan hidup sebab mencintai
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butuh perjuangan dan waktu yang panjang.
Agar nanti saat waktunya tiba kita telah siap
lahir maupun batin. Jadi, nggak perlu khawatir
saat ada yang tanya kapan nikah karena
setiap hamba telah ditakdirkan berpasangpasangan oleh Sang Pencipta. Kita tinggal
berusaha dan berdoa. Doaku untukmu dari dulu
cuma satu, semoga kita bisa bersatu.
Seribu Tahun Cahaya Jul 05 2020
Antologi Puisi Resepsi di Pesta Pengasingan Jun
03 2020 Antologi Puisi Resepsi di Pesta
Pengasingan PENULIS: MD Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-270-018-5 Terbit : April
2020 www.guepedia.com Sinopsis: Antologi
Puisi “Resepsi di Pesta Pengasingan” ini hadir
dari perhelatan pertarungan hitam-putih
kegundahan, penderitaan, gumaman, cinta,
cita-cita, perjalanan sekaligus harapan dari
resepsi perkawinan antara imajinasi dan
kenyataan, nilai-nilai kemanusiaan,
penghambaan-ketuhanan, ketokohan, serta
kondisi budaya-sosial. Seperti dalam judul: Doa
yang Gundah, Tembang Para Filusuf, Cinta
untuk Gus Dur, Luka Ibu Pertiwi, Gumam Para
Pendo(s)a, Tragedi Kemanusiaan, Nang–Neng,
Abdi Petani untuk Negeri, Mimpi Besar Anak
Kampung, Hidangan Pesta Raya Kesunyian,
Rindu Gila (tentang Sahabat), dan lain
sebagainya. Selamat Membaca! -MDwww.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Proses Menuju Pemaknaan Hidup May 03
2020 Proses Menuju Pemaknaan Hidup
PENULIS: Miranda Rahmania Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-283-007-3 Terbit : Mei 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Setiap kepala
punya pikiran yang berbeda. Setiap hati punya
rasa yang berbeda. Setiap diri punya harap
yang berbeda. Lihatlah betapa Allah kuasa
mengatur dan memberi kita nikmat itu semua.
Namun biarkan beban itu di pundak hati. Luka
di hati, lelah di langkah akan membuat hati
jauh lebih tegar dan hebat. Karena kebahagiaan
akan datang di penghujung jalan. Begitulah Dia
menguji. Kamu tahu senyuman yang paling
manis? Senyuman tak kala dirimu diuji dengan
duka dan bahkan mungkin terluka. Namun
batinmu berkata, “Rabbi, aku Ridho, tak
mengapa, baikkan akhlakku, tambahkan
kesabaranku.” Lalu kita tersenyum. Hati kita
lapang, tiada amarah, tiada dendam, tenang
sekali. Ada iman di sana, ada cinta yang hakiki,
hingga senyumannya tampak berbeda. Selalu
intropeksi diri, muhasabah, serta melakukan
evaluasi pada setiap kesalahan dan kegagalan
untuk meraih keberhasilan dan keberkahan
yang lebih baik. Biarkan semesta menyibak
tabir hikmah baik sesudahnya.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Di Bawah Panji Muhammad Apr 13 2021
Nabi Muhammad saw., adalah sosok teladan
sempurna bagi umat Islam. Di balik sifatnya
sebagai manusia biasa, beliau juga sosok
pengamal Al-Qur’an yang merupakan sumber
inti ajaran Islam, rahmatan lil’alamin. Artinya,
segala yang dikerjakan beliau berlandaskan
sumber hukum paling utama tersebut. Nabi
Muhammad saw., adalah pemimpin terbaik di
dunia sekaligus tersukses. Beliau menorehkan
prestasi yang sangat gemilang nan cemerlang.
Online Library cephotos.net on December 2, 2022 Free
Download Pdf

Di bidang agama, Rasulullah merupakan
pemimpin agama yang mengedepankan kasih
sayang demi tegaknya kalimat Allah di bumi. Di
bidang perang, beliau pemimpin yang berjiwa
ksatria dan ahli strategi. Di bidang kenegaraan,

nabi pemimpin negara yang brilian sehingga
mampu membangun peradaban Madinah
sebagai peradaban yang unggul. Sementara itu
di bidang keluarga, belaiu teladan indah untuk
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membangun rumah tangga penuh cinta. Buku
ini mengulas lebih dalam tentang potret nabi
Muhammad saw., sebagai seorang pemimpin.
Rasulullah adalah pemimpin terbaik dan yang
sangat layak menjadi teladan kebajikan.
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