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Menjadi Wanita Paling Bahagia Aidh Bin Abdullah Al Qarni
Sesungguhnya menjadi Da`i dengan berdakwah (menyeru umat manusia) adalah jalannya para Nabi dan Rasul serta pengikut-pengikut mereka. Menjadi Da`i adalah tugas mulia dalam
menyampaikan amar ma`ruf (mengajak kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran) sebagaimana para Nabi dan Rasul dalam membimbing umatnya. Allah berfirman, Dan
tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (An-Ambiyaa [21]: ayat 107) Demikian juga, dakwah adalah sebaik-baik ucapan dan
hanya karena izin Allah Swt, maka seseorang dimudahkan dalam menyeru agama Allah sebagai seorang Da`i.
Buku ini menyajikan hal-hal ketika kita masih dalam kesendirian dan ketika jodoh masih jauh dari pandangan, kita tidak punya alasan untuk meratapi kesendirian kita. Menyajikan pula
bagaimana kita menempa diri dengan ilmu dan kegiatan yang positif, bermanfaat bagi diri sendiri dan semua orang. Sebuah buku untuk perenungan dan penggugah diri kita agar bangkit dari
keterpurukan dan agar hidup dalam kebahagiaan. Buku ini, juga akan memandu kita ke jalan Allah agar hidup kita lebih bermanfaat dan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Judul :
SENDIRI TAPI BAHAGIA dan Hal-Hal Lain yang Membuatmu Yakin Allah Sudah Menyiapkan Jodoh Terbaik Untukmu Ukuran : 14 x 20,5 cm Tebal : 224 halaman ISBN : 978-623-7910-20-6
Tahun : 2020
Ketegaran hati wanita yang sebulan lagi genap berusia tiga puluh dua tahun dalam menanti jodoh. Anan, panggilan wanita itu. Cantik, anggun, menawan dan ramah adalah penggambaran
dari bidadari berparas sholeha yang sudah dilangkahi kedua adiknya menikah. Mencapai kesuksesan dalam karir dan usahanya yang awal mulanya mengesampingkan menikah diusia muda.
Tetapi, saat usianya sudah matang dan pencapaian cita-citanya berada diatas angin, badai kehidupan terjadi pada dirinya. Menyukai dan menanti teman lamanya yang bernama Misbachul
Munir ternyata tidak sejalan dengan kenyataannya. Berusaha bangkit dan melanjutkan kembali kehidupannya, selang beberapa lama diusia dua puluh enam tahun, Anan resmi dikhitbah
dengan Khoidirsyam sepupu sahabatnya. Dua Minggu sebelum pernikahan, Syam harus mengikuti studi banding di Singapura. Na’az, ketika pulang menuju Jakarta pesawat yang dinaiki
mengalami kecelakaan dan terjatuh. Dipastikan semua penumpang telah meninggal. Depresi dan sebagian ada yang menganggap dirinya gila ketika belum bisa menerima kenyataan bahwa
Syam telah meninggal. Setelah kejadian itu, Anan memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunianya. Ia mendirikan pantu asuhan. Bertahun-tahun dirinya hidup tanpa semangat meskipun
keluarganya telah beberapa kali menjodohkan dirinya dengan lelaki lain Anan tetap menolaknya. Ia tetap meyakini bahwa Syam masih hidup sebelum melihat jasadnya. Dugaannya benar,
ditahun keempat Syam pulang dengan selamat. Tetapi tunangannya itu tidak pulang sendiri, ia kembali bersama dua wanita sekaligus. Bersamaan itu, orang tuanya tengah menerima
lamaran dari lelaki yang jauh dari kriterianya. Lelaki sakti. Akankah Syam akan kembali kepada Anan? Atau memilih salah satu diantara wanita yang menolongnya ketika menjadi
gelandangan di Negara tetangga. Sedangkan Anan, akankah menerima perjodohannya dengan lelaki sakti itu atau kembali kepada Khoidirsyam.
Buku ini secara umum memandu seorang Muslimah mencapai kebahagiaan dengan melaksanakan amalan-amalan ringan. Kebahagiaan yang bisa dicapai bukan hanya kebahagiaan dunia
saja, tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Buku ini sangat lengkap dan layak dijadikan panduan untuk hidup bahagia dunia akhirat. Ada banyak sekali amalan ringan
yang dapat membuat seorang Muslimah menjadi bahagia. Judul : THE HAPPINESS STORY OF MUSLIMAH: Sejumlah Amalan Ringan yang Akan Membuat Muslimah Bahagia Dunia Akhirat
Jumlah halaman : 212 Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN : 978-623-7910-77-0
"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Tuhan kami adalah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun untuk mengatakan: 'Janganlah
engkau merasa takut dan janganlah engkau merasa sedih, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.' Kami (Allah) adalah pelindungmu dalam kehidupan dunia
maupun akhirat..." (QS. Fushshilat: 30-31) *** Setiap Muslimah pasti ingin masuk surga. Untuk menuju kesana diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dengan dasar iman dan takwa
kepada Allah SWT. Karena dunia ini penuh dengan tipu daya, maka kita harus selalu waspada supaya usaha yang kita lakukan tidak sia-sia. Buku ini hadir sebagai salah satu pelita yang
insya allah dapat menuntun kita menemukan jalan-jalan kebenaran menuju surga. Buku ini berisi amalan-amalan muslimah calon penghuni surga. Di dalamnya juga ada kisah-kisah muslimah
teladan yang dapat dijadikan contoh dalam usaha meraih surga yang dijanjikan Allah. Bacalah dan amalkan dengan niat hanya karena Allah! Jadilah wanita-wanita calon penghuni surga.
Buku persembahan penerbit MediaPressindo
Menjadi Wanita Paling BahagiaQisthi Press
Pesawat Kertas Untuk Muslimah PENULIS: Mitha Rosadi Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-936-7 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Menjadi bunga jelita memang tidak semudah yang
kita bayangkan. Jelita yang di rindu Surga? Mampukah kita? Menjadi jelita karena pandai menjaga kehormatan dirinya, menjadi jelita karena pandai mendidik hatinya untuk senantiasa bersabar serta
bersyukur dalam mengarungi setiap episode kehidupannya. Kepada siapapun yang tengah merindukan suatu perubahan dalam hidupnya, kepada siapapun yang saat ini tengah kalut memikirkan berbagai
macam ujian hidupnya, yang hingga detik ini masih terbayang-bayang akan masa lalunya, serta kepada siapapun yang saat ini tengah gundah memikirkan masa depan yang belum pasti keberadaannya,
bersama “Pesawat Kertas”, ku terbangkan untaian kata untukmu (Muslimah). Semoga harimu indah, berkah juga sakinah. Dalam buku ini penulis goreskan beberapa kumpulan kata hikmah, motivasi,
pengalaman, serta beberapa kisah inspiraif yang terangkum menjadi satu untuk mengajak sahabat sekalian menggali hikmah dalam setiap hembusan nafas yang tersisa. Semoga pesawat kertasku segera
mendarat di halaman rumah hatimu ya. Dear sahabat diary, semoga kita tidak pernah merasa puas dengan apa-apa yang disuguhkan dalam buku ini. karena lautan ilmu begitu luas. Jangan lelah untuk terus
bermuhasabah, jangan mudah menyerah bila ada masalah, jadikan sebagai peningkat taat untuk menjadi muslimah yang berkualitas. Yakinlah, pertolongan Allah selalu dekat tanpa batas. Bersama Allah kita
mampu. Selamat menjadi pribadi yang bermakna, selamat menikmati setiap perjamuan kata yang ada. Baraakallaahu fiikum. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
“Fun To Be With Me! A Special Woman.” Siapapun wanita normal menginginkan ini. Wanita remaja yang cantik itu bagaimana kriterianya? Apa standarnya secantik ukuran Miss Universe? Siap-siap kupas
asyik di sini, bagaimana serunya menjadi remaja yang menanjak dewasa dengan meminimalisir bikin dosa. Dari sisi pribadi wanita, pengembangan diri, perawatan diri, berkarya dan ketika menghadapi
rumah tangga kelak yang semuanya mengikuti syari’at. Bagi mereka yang penasaran harus bagaimana menjadi wanita shalihah, buku ini bakal menjadi inspirator dan harapan supaya wanita lebih
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bermartabat di tengah godaan arus modernisasi yang habis-habisan dengan ragam eksploitasi wanita. “Barang siapa ingin memiliki dunia, maka milikilah ilmu, barang siapa ingin memiliki akhirat, maka
milikilah ilmu, barang siapa yang ingin keduanya, maka milikilah ilmu.” (HR. Tirmidzi). Ikrarkan selalu di hati, “Aku Tidak Ingin Menjadi Wanita Biasa. Aku Ingin Menjadi Wanita Istimewa!” Wanita shalihah
yang cantik, wanita shalihah yang berpikiran cerdas
Inilah karya Dr. `Aidh al-Qarni yang khusus dihadiahkan untuk kaum wanita. Buah perenungan yang tidak hanya sekadar untaian kata, namun juga kisah-kisah berhikmah yang membuktikan kebenaran nilai
dan pesan-pesan robbaniyah. Bagi wanita yang membacanya, kemudian mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, yakinlah, Anda akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Banyak khalayak
memprediksi, buku yang di negeri asalnya telah terjual cepat di cetakan pertamanya ini akan menyusul kesuksesan karya penulis sebelumnya, La Tahzan (Jangan bersedih!) yang menjadi buku fenomenal
serta melambungkan namanya. ================= Buku Islami untuk menginspirasi wanita muslimah persembahan penerbit Qisthi Press.
Di balik kesuksesan seorang pria pasti ada wanita tangguh di belakangnya, di balik mulianya sebuah generasi pasti ada kerja keras seorang ibu, di balik kokohnya negara pasti ada perempuan yang terjaga.
Seorang penyair Arab pernah berkata, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa berakar kebaikan. Dengan
kata lain, ketika kita ingin memperbaiki suatu negara dan bangsa, maka harus dimulai dari rumah. Mengapa harus rumah? Karena di dalam rumah ada madrasah; Ibu. Ibu kafahkan madrasahmu. Karena
sebuah kebangkitan membutuhkan reposisi peran ibu secara integral, sehingga mampu membangkitkan peradaban manusia di atas fondasi Ilahiah. Ibu, kaffahkan madrasahmu. Engkau adalah pusat
peradaban yang dirindukan dunia dan penduduk langit. Peradaban yang pernah menari-nari di atas sinar nubuwwah. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk para ibu. Tetapi juga para muslimah yang kelak
menjadi ibu. Juga tidak menutup kemungkinan kepada ikhwan yang ingin memilih calon ibu dari anak-anaknya. Semangat membaca!
Buku ini menyajikan tips dan trik menjadi muslimah cerdas, cantik, sukses, dan bahagia dunia akhirat. Disajikan pula dalil-dalil dari Alquran dan Hadis yang menguatkan isi buku ini. Buku ini diterbitkan
dengan tujuan menyampaikan risalah tentang wanita, yakni mengenai betapa mulianya seorang wanita itu sehingga kerap disamakan dengan keindahan bidadari surga. Tahun : 2020 Ukuran buku: 14x20.5
Tebal buku: 228 Kertas isi: bookpaper
Hidup memang perpindahan daripada satu masalah ke masalah yang lain. Apabila lulus satu ujian, kita akan berdepan dengan ujian seterusnya. Begitulah selanjutnya. Maka, sebagai Muslimah, kita
sepatutnya memiliki pertahanan diri yang kuat terhadap serangan masalah. Sekiranya tidak, kita akan terumbang-ambing sehinggakan tidak lagi dapat merasakan indahnya kehidupan. Kekuatan ini pula
akan membentuk jati diri seorang Muslimah. Si Fulanah yang pantang berputus asa, Si Halimah yang sayang kepada mentua, Si Inayah yang memelihara alam sekitar, Si Shireen yang mampu mendidik
anak-anaknya menjadi soleh dan solehah, Si Walidah yang disayangi jiran tetangga, dan lain-lain lagi. Bukan sebaliknya, seorang Muslimah yang berperangai buruk, mudah tersinggung, perosak rumah
tangga, mencabar suami, tidak menghormati orang tua, dan sebagainya. Nauzubillah. Tidak mudah untuk menjadi Muslimah cekal yang mampu menguruskan semua masalah dengan sempurna. Kadangkala
kita sebagai manusia biasa berasa penat, sesak, keliru, dan mungkin bosan. Kadangkala hati kita dirundung sepi sehingga tidak mampu melihat jalan keluar dengan lebih jelas.

Firman ALLAH S.W.T yang bermaksud: “Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki mahupun wanita sedangkan dia orang yang beriman, mereka itu pasti akan masuk
ke syurga dan tidak akan dianiaya walau sedikit pun.” – Surah an-Nisa’: 124 ALLAH yang Maha Adil telah menjanjikan syurga kepada semua hamba-NYA dengan syarat
mestilah beriman dan ikhlas melakukan amal soleh. Insan yang mengorbankan jiwa raga demi menegakkan kebenaran Islam yang suci akan diberikan kedudukan yang tinggi
lagi terpuji di sisi-NYA. Meski diuji dengan pelbagai azab yang dahsyat, namun keyakinan kepada ALLAH S.W.T tetap tidak goyah.
Di buku ini disajikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh para istri yang ingin menyempurnakan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Di dalam buku ini kita juga belajar tentang
bagaimana mengelola diri, emosi, dan masalah agar kita tidak larut dalam kesedihan yang menjebak kita pada kufur nikmat. Semoga bermanfaat. Membaca buku ini, seorang
istri termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur, semata-mata berharap rida dari Allah Subhanahu wa taala. Judul : KITAB BAHAGIA
IBU RUMAH TANGGA: La Tahzan, Sebab Hidupmu Begitu Indah, Semua Pengabdianmu Bernilai Ibadah Jumlah halaman : 240 Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN :
978-623-7910-84-8
Puzzle Story from Diary Mitha PENULIS: Mitha Rosadi ISBN: 978-623-229-088-4 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 272 halaman Sinopsis: Setiap insan
memiliki hobi yang unik serta beragam. Ada yang suka membaca, menulis, memasak, berolahraga, shopping, kuliner, berbisnis, berdakwah, mengajar dan hobi lainnya. Hobi
bagian dari habits yang sulit untuk dipisahkan,karena ia telah mengkristal menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya dalam diri setiap insan. Setiap insan mampu mencipta
sejarah hidupnya sendiri. Memahat jengkal kisah dalam memori hanya akan menyimpan sebagiannya saja, karena kapasitas memori tak selamanya memahat dengan baik kisahkisah yang terjadi. Menulis diary merupakan bagian dari nadi sang penulis untuk mengabadikan setiap cerita pengalaman hidupnya. Identik dengan sebuah permainan puzzle,
yang membutuhkan keseriusan untuk menyatukan kepingan puzzle menjadi bentuk yang utuh. Ya, begitupun dengan tema dalam tulisan ini. Menyatukan beberapa kisah hidup
melalui cerita yang tersirat hikmah baik tentang cinta, keluarga, sahabat bahkan tentang sebuah perjuangan menjadi satu dalam rangka mengabadikan hidup untuk mengukir
sejarah di masa yang akan datang. Selain berkisah melalui cerita hidup, tulisan dalam buku ini pula berkisah melalui puisi serta diantaranya berisikan beberapa kumpulan tarian
pena berupa motivasi dari diary Mitha. Buku ini akan mengajak para muslimah shalihah untuk “Senantiasa menggali hikmah dalam setiap episode hidup”. Semoga melalui
tulisan sederhana ini bisa memberikan manfaat, menggugah semangat para pembaca untuk tetap istiqomah menjadi pribadi yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun.
Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Selamat membaca! Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Tahukah Anda? Ramai antara kita yang sering tertanya-tanya: “Rutinku keluar pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang, bila nak kaya?” “Aku kaya, tapi tak bahagia, dia
miskin, tapi hidupnya gembira.” Ada cara untuk kita keluar daripada belenggu ini. Justeru, buku ini ada kupasan lanjut untuk meluaskan rezeki, berlandaskan al-Quran dan
sunah. Bagi yang kurang nikmat harta, Islam ada cara untuk menambah rezeki. Bagi yang sedia kaya harta tetapi kosong jiwanya, ada cara untuk mendapatkan ketenangan hati.
Buku ini mengajak pembaca untuk menemukan lembutnya cahaya terindah kehidupan agar senantiasa bisa tersenyum dan bergembira. Membaca buku ini, pembaca akan
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menemukan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani masa lajang, ketika proses menemukan jodoh, maupun ketika sudah berumah tangga. Buku ini memandu para muslimah
agar senantiasa menguatkan kaki-kakinya agar tidak mudah dijatuhkan oleh kesedihan. Dengan kaki yang kuat maka seorang muslimah akan dapat menapak ke masa depan
dengan sukses dan bahagia. Judul : KITAB CINTA MUSLIMAH: Motivasi Islami Tentang Bagaimana Menghibur Diri Saat Masih Sendiri, Menjemput Jodoh, Menjalani Rumah
Tangga, dan Hal-Hal Lain yang Membuat Muslimah Bahagia Ukuran : 14 cm x 20.5 cm Jumlah halaman : 224 ISBN : 978-623-7910-50-3 Tahun : 2020
Sebuah Cerita perjalanan cinta seorang muslimah sholihah bernama Nabila. Nabila adalah mahasiswi lulusan Kairo yang memulai karirnya di dunia pendidikan, kemudian
berta’aruf dengan seorang Perwira Polisi tampan, meski pada akhirnya dia menikah dengan orang lain. Tidak berhenti sampai di situ perjalanan cinta Nabila, dalam perjalanan
pernikahan yang bahagia Nabila harus mengalami beberapa cobaan dalam hidupnya, hingga dia harus menjadi orang tua tunggal dengan status janda karena suaminya
meninggal dalam kecelakaan saat bertugas. Hingga sebuah takdir menuntunnya menjadi madu dari seorang dokter gigi cantik bernama Poppy. Nabila terlibat pernikahan
poligami yang awalnya tidak pernah dia kehendaki, namun harus dia jalani karena alasan ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga sahabatnya yang sangat dia cintai.
Hiduplah. Hiduplah dengan cinta. Cinta kepada apa-apa yang mengantarkan kita pada kebenaran yang nyata, kekuasaan yang agung, keikhlasan yang luas, kesyukuran yang tenang,
kesabaran yang dalam, dan keberdayaan yang bersahaja. Hiduplah. Hiduplah seakan-akan tugas kita begitu banyak, sehingga yang menjadi fokus perjalanan ini adalah terus mengalami
perubahan yang berkelas. Hiduplah. Hiduplah disebabkan jiwa ini yang rindu senyuman-Nya, mengharapkan rida-Nya, sebab terlalu cinta kepada-Nya. Dayakanlah diri ini, sehingga kita
mampu memberdayakan yang lain. Bawalah cinta-Nya dalam setiap deru langkah. Biarlah orang merasakan cinta-Nya yang kita bawa, sehingga semakin banyak manusia-manusia yang
semakin mencintai-Nya. Sehingga, kelelahan ini menjadi pertanda bahwa sebentar lagi kita akan menuju satu pintu yang sangat terang. Tiap-tiap dari kita sangat boleh memilih ingin
memasuki pintu-pintu cahaya yang mana saja. Selama ada Ia di dalamnya, selama Ia yang menjadi pegangan; maka cahaya itu akan selalu ada, akan selalu terang. Menjadilah, selama Allah
selalu kita libatkan. Menumbuhkan diri menjadi perempuan yang bercahaya adalah korelasi atas apa-apa yang kita usahakan dan melibatkan Ia dalam setiap urusan. Sehingga Ia mengiringi
setiap proses kita bertumbuh, Ia rida terhadap jiwa yang ikhlas, Ia karuniai setiap nafas kebaikan yang kita tebarkan.
Buku ini mengkaji bagaimana seharusnya istri menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya seusai syariat. Selain itu, di buku ini kita juga belajar bagaimana mencintai dan
membahagiakan suami sejak malam pertama, mendampinginya hingga meraih kesuksesan dan bagaimana meraih surga bersama. Buku ini merupakan kitab cinta bagi para istri yang akan
memandu para istri untuk mencintai suaminya dengan penuh keikhlasan agar mendapat rida Allah. Dengan membaca buku ini, terbukalah kesadaran akan pentingnya peran istri dalam rumah
tangga. Judul : KITAB CINTA PARA ISTRI Tentang Bagaimana Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama, Mendampingi hingg Ukuran : 14 cm x 20.5 cm Jumlah halaman : 224 Tahun :
2020 Kertas : Bookpapert ISBN : 978-623-7910-35-0
Buku ini begitu berisi dan enak dibaca. Bahasanya yang lugas dan sederhana mengantarkan kita untuk lebih memahami cinta sesungguhnya, yang hakiki dan sejati. Betapa sering kita tidak
menyadari keberadaan cinta itu sendiri, padahal ia selalu ada menyertai kita. Betapa sering kita menganggap sesuatu adalah petaka, padahal sesungguhnya ia adalah bukti cinta-Nya. Kita
anggap musibah, padahal rahmat. Manusia memang makhluk yang paling sering berkeluh kesah daripada mengambil hikmah. Kisah di dalamnya mampu menuntun kita untuk berintrospeksi,
mengoreksi diri, sudah sempurnakah kita menjalankan perintah-Nya, sebagai balasan dan syukur kita atas cinta-Nya? Pernahkah kita beribadah dengan khusyuk dan ikhlas, serta mengerti
untuk apa perintah itu dibebankan-Nya? Ternyata semua itu adalah, karena begitu besar cinta-Nya kepada kita. Allah menginginkan hamba-Nya selalu dalam keselamatan, kesehatan,
ketenteraman, ketenangan, kebersihan dan kesucian. Betapa jarang kita merenunginya. (Genta Hidayah, Motivasi, Islam, Motivasi Islami,)
Catalog of Indonesian translated books from the collection of the National Library of Indonesia.
Cinta. Itulah rahasia di balik rahasia untuk membangkitkan keistimewaan wanita. Boleh saja anda mengamalkan berbagai kiat dan tips. Bila tanpa cinta, semua itu akan sia-sia. Apa yang
anda lakukan tidak memiliki pijakan yang kuat. Cinta menjadi fondasi yang kokoh bagi berbagai langkah dan upaya anda memunculkan keistimewaan sebagai seorang wanita. Lewat buku ini,
penulis yang biasa dipanggil dengan ustadz Cinta ini, akan memberi Anda-wanita-wanita muslimah tips dan panduan untuk: Memunculkan rasa cinta yang kuat kepada Allah Menjaga rasa
cinta itu selalu ada Memulihkan rasa cinta yang sudah terserang penyakit Memandu anda dengan berbagai amalan yang mampu menguatkan rasa cinta
Buku ini mengemukakan bahwa pada kenyataannya wacana terkait kesetaraan gender masih sering menjadi polemik di lingkungan pesantren. Hal ini masih dikarenakan anggapan bahwa
gender merupakan produk Barat yang berkembangan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Alhasil, mayoritas pesantren di wilayah Indonesia masih tetap mempertahankan nilai – nilai gender
tradisional yang bersumber pada kitab – kitab klasik karangan ulama terdahulu. Adapun kajian dalam kitab – kitab tersebut masih mengadopsi nilai – nilai lama mengedepankan superioritas
laki – laki sehingga posisi wanita seolah – olah termarginalkan (subordinasi). Maka, perlu adanya rekonstruksi terhadap pemahaman yang kabur mengenai konstruksi gender terutama di
lingkungan pesantren.

Tidak sedikit kaum hawa yang keliru ketika beribadah. Mereka tak jarang memosisikan diri layaknya laki-laki dalam beribadah. Padahal, banyak ketentuan ibadah yang jauh
berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada beberapa ibadah yang hukumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tentunya, para perempuan menghendaki
ibadah mereka diterima oleh Allah Swt. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai jalan keluar atas berbagai masalah ibadah kaum perempuan. Mulai dari persoalan bersuci, ibadah
wajib, ibadah sunnah, hingga berbagai ibadah yang lain, serta faedahnya. Dan, buku ini juga menyajikan landasan-landasan hukum dari para ulama. Ditambah dengan
pemaparan tata cara ibadah bagi kaum perempuan. Alhasil, buku ini amat penting untuk segera Anda miliki. Tentunya, banyak informasi berharga di buku ini yang akan
membantu Anda untuk menyempurnakan ibadah kepada-Nya. Jadi, selamat membaca!
Buat pahala memang payah? Melakukan kebaikan itu memang ada masanya sukar. Contohnya mahu bangun solat subuh. Mesti berhadapan dengan air yang sejuk, perasaan
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mahu tidur, dan 1001 kepayahan. Tetapi akhirnya, kita mendapat pahala dan ketenangan jiwa. Sebaliknya, untuk bangun awal pagi dan melakukan rompakan, adakah ia
memang mudah? Adakah si pencuri tidak perlu memakai baju dan sebagainya? Bahkan kadangkala, dia tidak boleh tidur sepanjang malam. Malahan, ada yang dibelasah orang
kampung." Jadi benarkah buat pahala memang payah?
Manusia senantiasa membutuhkan dukungan dan penguat dalam hidup ini. Di antara penguat tersebut adalah hadirnya motivasi dan inspirasi. Begitu banyak kalimat motivasi
dan inspirasi yang bertebaran, namun hanya yang bersumber dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi yang mampu meneguhkan jiwa untuk tetap bertahan di jalan yang diridai-Nya.
Buku Hanya Cinta-Nya Tujuan Jiwa Ini Terlahir, berisi kumpulan motivasi yang memberikan oase, pencerahan, serta solusi atas persoalan hidup yang sulit terurai. Penulis
mengajak kita untuk selalu tegar berada di jalan kebaikan, serta tetap optimis dalam menjalani hidup. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki berupa cintaNya. Insya Allah.
Kehidupan yang kita jalani ini penuh rahasia. Hari ini kita bisa tertawa bahagia, esok pagi mungkin kita dalam duka nestapa. Tak ada manusia yang mengetahui takdir yang
harus dijalaninya. Semua menjadi rahasia Allah. Sebagai mahkluk-Nya, selain menyembah-Nya, kita berkewajiban untuk tetap bersyukur atas apa pun yang ditakdirkan Allah
untuk kita. Perceraian dan/atau kematian suami dapat menjadikan seorang wanita menjadi Single Parent. Peran ini adalah peran yang sangat berat. Namun, kita dianjurkan
untuk tetap menjaga keikhlasan dalam menjalani takdir kita. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan-kesedihan. Kita tidak boleh tenggelam pada kegalauan-kegalauan. Kita harus
mampu berdiri tegak untuk melanjutkan kehidupan dan merawat anak-anak kita hingga mereka mampu berdiri sendiri. Buku ini adalah upaya bagi Single Parent untuk
menghancurkan kesedihan, kegalauan, kepenatan, kebingungan, dan semua ketidakpastian yang menyiksa agar ia dapat berbahagia. Diuraikan masalah-masalah yang
dihadapi oleh Single Parent, kemudian ditawarkan solusi-solusi praktis yang mudah dilakukan. Dengan bahasa yang lugas namun tetap bersahaja, buku ini akan mudah dibaca,
dipahami dan dipraktikkan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Judul : LA TAHZAN FOR SINGLE PARENT Sebab Single Parent Sering Lupa untuk Berbahagia Jumlah
halaman : 228 Ukuran buku : 14x20.5cm Tahun : 2020
Menjadi saleha itu butuh proses, kita mengerti hal ini. Tapi, kadang kita bingung dari mana memulainya dan bagaimana caranya. Kalau asal memperbaiki diri, kita akan
menemukan banyak kesulitan. Dan kalau sekadar berubah, biasanya kita tak bisa istiqamah. Sama seperti orang yang menempuh perjalanan, berbagai kesulitan dan rasa lelah
juga dirasakan oleh mereka yang sedang 'berhijrah'. Tapi selama mereka tak putus asa, in syaa Allah suatu hari nanti mereka akan menjadi pribadi yang lebih saleha. Buku ini
hadir untuk berbagi motivasi dan kiat-kiat menjadi muslimah yang sesungguhnya. Meluangkan sedikit saja waktumu untuk membaca buku ini adalah langkah awal yang tepat
untuk memastikan masa depanmu agar bersinar terang. Selamat membaca! -QultumMediaCopyright: 568421ed80c57d1246f77cada906b7a4
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