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Taman Orang Jatuh Cinta Dan Memendam Rindu
Perempuan memang dilahirkan dengan berbagai keistimewaan. Selain bentuk fisik yang indah, perempuan juga diberikan berbagai keistimewaan terutama dalam islam. Sabda Rasulullah yang berbunyi “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik- baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholeha”.(HR. Muslim). Selain istimewa, perempuan juga memiliki peran yang besar setiap jenjang kehidupannya. Mulai dari seorang anak, tanpa disadari seorang anak perempuan dapat membangkitkan naluri lembut dan kasih sayang dari bapaknya. Sebagai
seorang istri, perempuan sangat berperan dalam menunjang kesuksesan dari karir suaminya. Begitu juga perannya sebagai seorang ibu, dengan penuh kasih sayang mulai dari hamil, melahirkan, dan membesarkan kita serta mendidik dan mangajarkan kita tentang dunia ini.
Jika kita masuk mesin waktu menuju kurun pertengahan sekitar abad ke-10 M. dan terbang menyusuri kota-kota dunia Islam dan kota-kota dunia Barat, kita akan tercengang. Di satu sisi kita akan melihat dunia yang penuh dengan kehidupan, kekuatan dan peradaban, yakni dunia Islam. Di sisi lain kita akan melihat belahan dunia yang primitif, tak mengenal ilmu pengetahuan dan peradaban, yakni dunia Barat. adalah Prof. Dr. Raghib As-Sirjani. Ia berusaha mengungkap kembali kejayaan Islam tersebut. Ia menulis buku ini sebagai
persembahan untuk peradaban Islam. Sebuah peradaban mengagumkan yang telah menguras perhatian para peneliti objektif dari Barat. Yang membuat buku ini istimewa adalah, pemaparannya yang ilmiah, realistis, dan seluruh persembahan umat Islam, baik keilmuan maupun peradaban ia paparkan dengan penuh data dan argumentasi yang tak terbantahkan. Dengan keistimewaan tersebut, wajar kalau buku ini meraih Penghargaan Mubarak (Presiden Mesir) bidang Ad-Dirasah Al-Islamiah untuk tahun 2009. Sekarang, versi
terjemahan buku tersebut ada di tangan Anda. Selamat menikmati. -Pustaka Al-Kautsar"Cinta sudah ada sejak manusia ada, namun ternyata banyak orang yang tidak memahami cinta secara benar sehingga banyak yang salah mengartikan, mengaplikasikan, dan memaknai cinta, khususnya para remaja yang baru mengenal cinta. Saat ini sudah puluhan, mungkin juga ratusan buku tentang cinta telah ditulis. Namun penulis yakin, kehadiran buku ini dapat memberikan warna baru dalam menggambarkan cinta. Materi disusun dengan konsep ringan tanpa menghilangkan keilmiahannya, dengan pendekatan psikologi, fisiologi,
agama, dan ilmu pendukung lainnya. Rational Love: Nikmatnya Cinta tanpa Galau, menyajikan gambaran utuh dan detail tentang seluk-beluk cinta dengan segala problematikanya. Mulai dari makna dan hakikat cinta, asal-muasal cinta, klasifikasi cinta, kronologi jatuh cinta, fenomena-fenomena cinta (patah hati, cemburu, cinta buta, dll.), perspektif pacaran, manajemen cinta, dan menggapai cinta tertinggi. Semoga setelah membaca buku ini pembaca dapat mengaplikasikan cinta dengan penuh kesadaran dan pemahaman utuh, serta
bertanggung jawab, bukan hanya sekadar doktrin semata atau hanya menuruti nafsunya."
Ensiklopedi Cinta
Rahmat dan Syafa‘At Bagi Orang yang Jatuh Cinta
Cinta dan Pandangan Mata serta Nama-Nama Cinta
Pertanda Cinta, Bukti Cinta dan Sikap Monogami Cinta
Taman orang-orang jatuh cinta dan memendam rindu

A unique collection of studies, the present volume sheds new light on central themes of Ibn Taymiyya's (661/1263-728/1328) and Ibn Qayyim al-Jawziyya's (691/1292-751/1350) thought and the relevance of their ideas to diverse Muslim societies. Investigating their positions in Islamic theology, philosophy and law, the contributions discuss a wide range of subjects, e.g. law and order; the divine compulsion of human
beings; the eternity of eschatological punishment; the treatment of Sufi terminology; and the proper Islamic attitude towards Christianity. Notably, a section of the book is dedicated to analyzing Ibn Taymiyya's struggle for and against reason as well as his image as a philosopher in contemporary Islamic thought. Several articles present the influential legacy of both thinkers in shaping an Islamic discourse facing
the challenges of modernity. This volume will be especially useful for students and scholars of Islamic studies, philosophy, sociology, theology, and history of ideas.
Buku “Catatan Hati untuk Pasangan Hati” ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pasangan suami-istri, pernikahan dan keluarga. Seperti, “Siapa itu Laki-laki dan Perempuan...?? Apa itu hakikat pasangan..?? Apa Itu Cinta....?? Apa itu Kasih Sayang (Rahmah)...?? Apa itu Pernikahan....?? Apa itu Mitsaqan Ghaliza....?? Apa itu Hakikat Berumah Tangga....?? Dan bagaimana membangun
rumah tangga berdasarkan cinta (Mawaddah) dan kasih sayang (Rahmah)...?? Sesuai dengan namanya, buku ini menitik beratkan pembahasannya pada arti dari hakikat sebuah pasangan hati (suami-istri). Karena pasangan suami istri itu ibarat “Sepasang sepatu yang mana, ketika dipakai untuk berjalan, gerakan bisa berbeda tapi tujuannya sama: kiri-kanan, kiri-kanan. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling
melengkapi. Ia juga diibaratkan seperti “Sepasang pakaian yang menghangatkan di musim hujan, meneduhkan di saat kemarau, begitupun sebaliknya” Ia juga diibaratkan seperti sepasang Benang dan layang-layang”. Karena, tanpa benang yang kuat layang-layang tidak akan mampu terbang tinggi dan kokoh, begitu juga dengan laki-laki tanpa perempuan yang hebat tidak akan ada apa-apanya. Karena itu, memahami hakikat sebuah
pasangan (suami-istri) menjadi penting. Sebab, jika tidak dipahami dengan baik maka tidak akan tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Selamat membaca..!! “Buku ini rekomendasi dalam menyikapi masa muda (dalam pernikahan).....” __Ma’mun Affany__ Penulis Novel Best Seller yang telah di filmkan berjudul “Kehormatan di Balik Kerudung.”
Memahami makna, hakikat, dan tingkatan-tingkatan cinta menurut ajaran Islam, sebagai jalan penyucian jiwa dan penyelamat dari hawa nafsu, untuk menggapai ridha dan cinta Allah s.w.t. serta meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Manusia diciptakan memiliki hati sehingga bisa mencintai. Namun, pada saat yang sama, ia juga tak bisa lepas dari hawa nafsu. Hampir mustahil bagi manusia untuk membebaskan diri
sepenuhnya dari hawa nafsu. Oleh karena itu, Allah s.w.t. melengkapi hati dengan fitrah (potensi untuk mengenal-Nya) agar manusia tidak dikendalikan hawa nafsu. Dengan fitrah, selain bisa mengenal Allah, manusia dapat menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Buku ini berbicara tentang cinta sebagai sesuatu yang fitri dalam diri manusia. Cinta tak mungkin disembunyikan, tapi harus diungkapkan. Cinta kepada
harta tak mungkin dikekang, tetapi mesti diungkapkan melalui usaha dan kerja yang halal. Cinta kepada kekuasaan juga tak mungkin dihilangkan, namun mesti diungkapkan melalui sikap adil. Cinta kepada lawan jenis pun tak bisa dikesampingkan, tetapi harus diungkapkan melalui pernikahan yang halal. Buku ini menunjukkan bagaimana cara mengungkapkan cinta dan mengendalikan hawa nafsu dengan fitrah sesuai petunjuk-Nya.
Sehingga, cinta itu tidak berubah menjadi cinta terlarang, dan akan membawa manusia kepada puncak cinta tertinggi, yaitu cinta Allah dan Rasul-Nya. -QisthiPressRational Love
Seri Taman Orang-Orang Jatuh Cinta & Dimabuk Rindu
Manajemen Qalbu Melumpuhkan Senjata Syetan
Grundsätze zum Abschluß des Planes der Einrichtungen in den Einrichtungen des staatlichen Gesundheitswesens für das Jahr 1958
Ensiklopedia Cinta Seorang Muslimah
Gara-gara lamarannya ditolak,Hamzah memutuskan untuk kuliah ke Surabaya sebagai pelarian.Setelah berlalu 3 tahun dan bertepatan dengan libur semester, dia akhirnya pulang kampung. Tiba-tiba saja,dia mendapat tawaran menikah dari tiga perempuan yang berbeda.Kejadian ini begitu cepat! Dia bingung.Di sisi lain,orang tuanya malah membuat keputusan yang menyakitkan...
Kisah-kisah generasi terdahulu banyak memberikan hikmah dan nilai-nilai yang patut dipelajari bagi generasi mendatang, baik kisah yang baik maupun yang buruk. Dengan semakin banyak membaca kisah-kisah penuh hikmah, manusia dapat bertindak lebih arif dan bijaksana. Jika sebuah kisah mengandung kebaikan, maka dapat dijadikan teladan. Sebaliknya, jika kisah tersebut mengandung keburukan, kita dapat mengambil pelajaran
untuk tidak melakukan hal yang sama. Buku Masuk Surga Tanpa Ibadah berisi tentang beberapa kisah, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, kisah-kisah generasi terdahulu, maupun kisah fiksi yang mengandung hikmah dan patut dipelajari. Dalam kisah-kisah yang disampaikan ditambahkan pembahasan untuk memperkuat pesan moral dan dipertegas dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur’an, hadis-hadis Rasulullah saw., dan
pendapat para ulama. Dengan buku ini, penulis berharap pembaca dapat menemukan pelajaran-pelajaran penting tentang berbagai hal dalam kehidupan, serta dapat mengamalkannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan diberkahi Allah Swt.
Buku digital ini berjudul "Cinta dan Pandangan Mata serta Nama-Nama Cinta", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Orang yang Jatuh Cinta dan Rasa Cemburu
Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia
Membawa Cinta sampai ke Surga
Hafalan shalat Delisa
Tidak ada yang salah jika kita saling mencinta, sebab itu Tmerupakan anugerah dari Allah. Namun yang perlu kita ingat, bahwa mencintai sesuatu pun ada rambu-rambunya, ada aturannya. Tidak semata-mata menghalalkan segala cara dan upaya. Pun jangan sampai membutakan hati kita dari kebenaran. Pepatah yang mengatakan bahwa cinta itu buta adalah sesat dan menyesatkan. Cinta itu (seharusnya) tidak buta, asalkan disandarkan kepada yang haq, kepada Sang
Pemberi Cinta. Buku “AGAR CINTA TIDAK BUTA” memberikan penggambaran dan solusi, tentang bagaimana cinta yang dibatasi syari'at. Agar mata, hati, dan logika, senantiasa tertuju untuk meraih ridha-Nya. Dengan bahasa yang sederhana, semoga mudah dipahami dan untuk selanjutnya diamalkan dalam keseharian. Insya Allah.
Buku digital ini berjudul "Kerinduan, Hakikat Rindu, Spesifikasinya dan Tentang Mabuk Rindu", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital berjudul Syarat Lowongan Zaman Now: Seri Motivasi Remaja merupakan tulisan yang berisi Umum yang dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Lebih jelasnya, silahkan disimak dalam buku ini. Selamat membaca!
55 Alasan Istri Menolak Poligami
Rahasia Cowok Yang Cewek Nggak Tau!
Hubungan Antar Nama-Nama Cinta dan Motivasi Cinta dan Ketergantungannya
Islamic Theology, Philosophy and Law
Agar Cinta Tidak Buta

Buku Perfect Dreamy Wedding tidak akan membahas secara detail tentang apa-apa yang sudah dibahas secara menyeluruh dalam berbagai buku dan kitab bertemakan fiqih munakahat. Buku ini menjadi buku pendamping dari berbagai buku dan kitab yang membahas lengkap tentang fiqih munakahat agar persiapan ilmu tentang pernikahan dan berumah tangga kita semakin lengkap dan komprehensif. Secara garis
besar, buku ini terdiri dari enam bagian. Pada bagian pertama—Perfect Love for Perfect Life—, dijelaskan tentang hakikat cinta dan bagaimana memaknai cinta sesuai dengan ajaran Islam. Pada bagian kedua, dilampirkan Kuesioner Perfect Dreamy Wedding. Kuesioner ini berisi berbagai pertanyaan seputar persiapan nonteknis dan persiapan teknis yang dibutuhkan untuk melangsungkan resepsi
pernikahan atau walimah urusy. Pada bagian ketiga—Before The Wedding: Let’s Get Prepared!— dibahas persiapan jelang pernikahan yang sifatnya nonteknis, meliputi: Persiapan Ruhiyah (Moral dan Spiritual); Persiapan `Ilmiyah-Fikriyah (Ilmu/Konsepsional); Persiapan Jasadiyah (Fisik); Persiapan Maaliyah (Material); dan Persiapan Ijtima`iyyah (Sosial). Pada bagian keempat—Perfect Dreamy
Wedding: Let’s Get Planning!—, persiapan jelang pernikahan yang dibahas lebih bersifat teknis, yaitu Pemeriksaan Kesehatan dan Perawatan Tubuh Jelang Pernikahan, Penentuan Waktu dan Lokasi Pernikahan, Pengurusan Administrasi Pernikahan, Tema Pernikahan, Pakaian Pengantin, Rias Pengantin, Undangan Pernikahan, Dekorasi dan Setting Tempat, Konsumsi, Hiburan, Dokumentasi, dan Suvenir
Pernikahan. Termasuk juga tentang honeymoon dan merencanakan budget pernikahan secara hemat. Pada bagian kelima—Bridezilla Syndrome is NOT A MUST!—dibahas hal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran-kekhawatiran para calon pengantin menjelang hari H pernikahan beserta solusinya. Pada bagian keenam dilampirkan dua lampiran, yakni Lembar Panduan Pernikahan dan Lembar Budget Pernikahan.
Buku ini berisi tentang 1) Perwujudan Suatu Karya Sastra, 2) Ekranisasi Novel dan pemanfaatannya dalam pembelajaran sastra, 3) Fakta cerita, nilai religus dan Ekranisasi novel, 4) Pemanfaatan ekranisasi novel sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra.
Buku digital ini berjudul "Pertanda Cinta, Bukti Cinta dan Sikap Monogami Cinta", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama Islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit
berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Masuk Surga Tanpa Ibadah
Catatan Hati untuk Pasangan Hati
Jangan Takut Married
Perempuan, Kita Istimewa
Misteri Bidadari Surga
Buku digital ini berjudul "Hubungan Antar Nama-Nama Cinta dan Motivasi Cinta dan Ketergantungannya", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan
menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Grundsätze zum Abschluß des Planes der Einrichtungen in den Einrichtungen des staatlichen Gesundheitswesens für das Jahr 1958Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam RinduDarul Falah
Buku digital ini berjudul "Akar Kata Nama-Nama Cinta dan Maknanya", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta
panduan bagi siapapun juga.
Ambilkan bulan, Bu
Cadar Ungu
Perfect Dremy Wedding
EKRANISASI KARYA SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA
Merealisasikan Cinta dan Obat Mujarab Bagi Orang yang Jatuh Cinta
Kalo kamu udah gelisah di malam sepi mencekam...nggak ada yang mendampingi, inilah saatnya kamu menikah. Kalo kamu udah mulai nggak tenang saat sendirian, inilah saatnya kamu hidup berdua. Kalo kamu udah resah saat melihat akhwat, inilah saatnya kamu menguatkan hati untuk datang meminangnya...! Gimana? Kamu punya nyali untukmengatakan, "Bersediakah menikah denganku..?" Kalo belum juga berani, kamu bisa belajar dari buku ini yang akan mengantarkanmu pada tingkat keberanian untuk mengambil keputusan menikah.... [DAR! Mizan, Cerita, Anak, Indonesia]
Buku ini layak dikonsumsi semua jenjang usia. Sangat membantu dalam urusan agama yang dapat mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Di antara dua puluh sembilan bab bahasan, dibicarakan tentang istilah-istilah cinta dan tanda-tandanya, pembagian-pembagian cinta serla motif-motifnya. hukum-hukum dan kaitan-kaitannya. cinta yang benar dan cinta Yang merusak. Yang kesemuanya didukung dengan butir-butir tafsir ayat, hadits-hadits Nabawy. Masalah-masalah fiqih. atsar orang-orang salaf, syair dan gejala-gejala alam, sehingga diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi pembaca dan
pesona bagi yang melihatnya.
Semangat nikah lagi, semangat 45. Setelah berjalan turun alias “melempem”. Yang tadinya datang nengok anak-anak seminggu sekali, sekarang sebulan sekali aja enggak. Kadang diberitahu anaknya sakit aja enggak datang! Yang tadinya datang bawa uang saku mingguan, sekarang kadang ngasih kadang enggak. Sudah bayaran sekolah apa belum, enggak mau tahu! Kata orang, “Laper mata. Udah kawin lagi, ada yang baru, lupa deh! Katanya bisa adil, mana buktinya?” Demikianlah di antara penggalan isi buku ini. Memang banyak kita saksikan orang-orang yang berpoligami tidak memiliki ilmu dan amal
yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka adalah oknum-oknum yang paling banyak mencederai syariat poligami dengan meninggalkan syarat mutlaknya, yaitu adil. Simak dan bacalah, 55 Alasan Istri Menolak Poligami agar Anda mendapatkan solusi yang bebas dari “polusi” syubhat dan syahwat, insya Allah.
Raudhatul Muhibbin
Kearifan 2: Kearifan yang Berserak
Jatuh bangun cintaku
Cinta yang Tulus
Syarat Lowongan Zaman Now: Seri Motivasi Remaja

Kalo ngomongin cinta, dari dulu emang nggak ada habisnya. Cinta selalu menjadi tema yang asyik dibahas sepanjang masa. Dan, sebagai agama yang penuh cinta, Islam juga mengatur penganutnya dalam mengekspresikan cinta. Harus gimana, sih, seorang Muslimah menyikapi cinta yang tumbuh di hatinya? Nah, di buku ini, sudah dibahas segala hal tentang cinta di kalangan Muslimah. Komplet, lho, dari A—Z, mulai yang haram sampai
halal, mulai galau sampai mantan, dan lain-lain. So, nggak ada alasan untuk nggak baca buku ini! Grab it fast!
Buku digital ini berjudul "Merealisasikan Cinta dan Obat Mujarab Bagi Orang yang Jatuh Cinta", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga
buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Kitab ini adalah sebuah karya yang lebih manis dan memikat daripada sesuatu yang paling disukai manusia. Ia -menurut para ulama- termasuk karya terbaik lbnu Qayyim, buah penanya yang istimewa dan hasil dari sumber hatinya yang jernih, suci dan cerdas. Bahkan ia termasuk di antara karya-karya terbaik dan paling utama yang pernah dilahirkan manusia. Kitab ini membedah gelombang fitnah syetan yang ingin merobohkan tiangtiang penyangga perbaikan, kebajikan serta kesentosaan hidup. Syetan itu tak henti-hentinya melancarkan makar dan tipu daya, menyerang segenap hati dengan senjata dan kelompoknya, menelan segenap hati di belalainya, lalu menghembuskan di dalamnya tipu daya dan racunnya, keburukan dan kejahatannya sesuai dengan selera permusuhan, kedengkian dan kebenciannya kepada anak Adam. Wahai yang mengharapkan kebahagiaan dunia
akhirat, dan yang mencintai keselamatan di hari pembalasan! Ketahuilah, tidak ada jalan bagimu kecuali engkau harus bersegera menuju mata air yang ada di hadapanmu, Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Dan kitab ini adalah yang paling dekat menyampaikan kepada maksudmu, yang membinarkan cahaya hidayah untukmu, yang menguakkan untukmu tempat masuknya syetan, lalu meletakkan di tanganmu tali-tali jeratnya, juga memberimu
pisau tajam yang dengannya engkau memutuskan tali-tali itu dari hatimu, sehingga engkau lolos dari belenggunya, dan kembali bebas merdeka di tengah lautan fitrah. Amin.
Ketika Muslimah Jatuh Cinta
Kerinduan, Hakikat Rindu, Spesifikasinya dan Tentang Mabuk Rindu
Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya
Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu
Smart Love Jurus Jitu Mengelola Cinta
Lia Syeina hidup sebatang kara. Nasibnya sedikit membaik ketika bekerja menjadi pembantu di kota, malah disekolahkan oleh majikannya. Tapi itu adalah jalan dia dihinakan dan difitnah. Dilecehkan masyarakat yang Iebih mempercayai hoax. Tapi perjalanan hidup mengajarkan Lia untuk tidak perduli dengan semua itu. Dia menemukan dan menjalani hidup yang penuh cinta. Menanam bebungaan. menata halaman rumahjadi taman, dan selalu tersenyum kepada siapapun. Nurlita sering merasa
ada yang sakit di dalam hatinya setiap melihat Lia. Gadis sebaik itu mesti mendapat fitnah yang mengerikan, meski fitnah seperti itu sudah tidak mempengaruhi Lia. Ambilkan Bulan, Bu adalah kisah perlawanan dan kesadaran akan rapuhnya “keadilan dunia" yang selalu ada di setiap hati manusia. Dan cinta Lia adalah pilihan tersendiri yang begitu menakjubkan.
Kita mungkin sering mendengar, atau bahkan mengalami sendiri sebuah proses yang diawali dengan mengekspresikan rasa suka kepada lawan jenis, kemudian rasa itu tersambut tanpa bertepuk sebelah tangan, lalu ditindak lanjuti dengan perilaku-perilaku romantis, dan selanjutnya mendapatkan pengakuan publik, bahwa mereka telah berpacaran. Mungkin ada juga yang prosesnya tidak seperti demikian, tapi secara teknis seperti itulah kira-kira proses terjalinnya sebuah hubungan yang
sekarang ini kita kenal dengan istilah pacaran. Diakui atau tidak, rasanya memang pacaran sudah menjadi hal yang lazim, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai kalangan lansia, dari hiruk pikuk kota sampai kepelosok-pelosok desa, semuanya telah memahami tentang apa itu yang dinamakan pacaran. Buku ini merupakan yang pertama kali hadir untuk memberikan solusi bagi yang sedang pacaran, belum pacaran, bahkan bagi siapa pun yang telah merasakan pacaran. Cinta memang
membuat orang bahagia, namun terkadang bisa membuat orang lalai dan lupa, bahkan kadang membuat hati menderita. Buku yang Anda pegang saat ini merupakan obat cinta, yang didalamnya terdapat berbagai macam nasihat, kisah, teladan, mutiara dan hikmah, sehingga Anda akan merasakan kenikmatan dalam hati ketika membacanya.
Buku digital ini berjudul "Orang yang Jatuh Cinta dan Rasa Cemburu", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama Islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
serta panduan bagi siapapun juga.
Bukan Salah Tuhan
Akar Kata Nama-Nama Cinta dan Maknanya
Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan

Buku digital ini berjudul "Cinta yang Tulus", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama Islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Rahmat dan Syafa‘At Bagi Orang yang Jatuh Cinta", merupakan buku yang berisi tentang "motivasi dan inspirasi islami" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan agama Islam yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit
berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Page 1/1

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

