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Thank you entirely much for downloading Khadijah Siti Diantara Cinta Kisah Rasul Dan Nabi Kisah.Maybe you have knowledge
that, people have see numerous time for their favorite books in imitation of this Khadijah Siti Diantara Cinta Kisah Rasul Dan Nabi
Kisah, but end up in harmful downloads.
Rather than enjoying a ﬁne PDF gone a mug of coﬀee in the afternoon, instead they juggled past some harmful virus inside their
computer. Khadijah Siti Diantara Cinta Kisah Rasul Dan Nabi Kisah is aﬀable in our digital library an online right of entry to it is
set as public appropriately you can download it instantly. Our digital library saves in fused countries, allowing you to get the most less
latency period to download any of our books following this one. Merely said, the Khadijah Siti Diantara Cinta Kisah Rasul Dan Nabi
Kisah is universally compatible taking into account any devices to read.

KEY=DAN - DUDLEY DUNCAN
MODERASI BERAGAMA PENYULUH PEREMPUAN: KONSEP DAN IMPLEMENTASI
Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung 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.

HIKMAH KISAH NABI DAN RASUL
Amzah Buku ini menceritakan tentang kisah 25 nabi dan rasul yang ada dalam Alquran beserta hikmah yang dapat dipetik dari kisahkisah tersebut. Kisah yang diceritakan diambil dari ayat Alquran dan beberapa kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, dengan
menghindari kisah-kisah versi Israiliyat. Hikmah yang dikemukakan didukung oleh ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis shahih. Buku ini
merupakan pelengkap dari kisah nabi dan rasul yang telah banyak ditulis dalam beberapa kemasan yang berbeda. Kisah yang
diceritakan tidak disajikan secara runtut seperti buku-buku lainnya, namun lebih ditekankan pada hikmah apa yang terkandung pada
kisah tersebut. Pembahasan hikmah yang disajikan akan membantu pembaca untuk dapat menarik pelajaran yang berharga dari
setiap kisah nabi dan rasul. Buku ini cocok dibaca oleh para orang tua dan pendidik untuk dapat membentuk karakter anak dan
peserta didik. Kajian hikmah ditulis secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa dan mahasiswa.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KISAH ISTRI-ISTRI NABI MUHAMMAD SAW (SITI KHADIJAH DAN AISYAH
RA)
GUEPEDIA NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KISAH ISTRI-ISTRI NABI MUHAMMAD SAW (SITI KHADIJAH DAN AISYAH RA) Penulis :
Herwanti Subekti & Dr. Sutarman S.Pd.,M.Hum Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-4043-445 Terbit : Juni 2022
www.guepedia.com Sinopsis : NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KISAH ISTRI-ISTRI NABI MUHAMMAD SAW (SITI KHADIJAH DAN
AISYAH RA) merupakan hasil motode studi kepustakaan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah(Skripsi). Buku ini menceritkan
tentang prose pembuatan skripsi seperti latar belakang, rumusan, tujuan metode, jenis dan pembahasan. Buku ini saya ambil dari
kisah Siti khadijah dan Aisyah yang merupakan istri yang dicintai dan dihormati Nabi Muhammad saw. Dalam bab pertam dan bab
kedua dalam buku ini menceritakan perjalanan kisah yang dilakukan Siti Khadijah dan Aisyah Ra. Dari kisah Khadijah dari bertemu
dan meninggalkan Muhammad yang selalu bersama untuk membela Islam. Aisyah yang memilki kecerdasan yang dinikahi Nabi
dengan penuh rasa cintanya. Pertemuan, perpisahan sampai pertemuan Aisyah dengan Nabi kembali hingga mereka hidup bersama
dengan Istri-istri yang lain. Setelah kepergian Nabi Aisyah menyebarkan Islam bersama dengan para Istri yang lain. Bagian empat dan
bagian lima yang berisi tentang relevansi kisah Khadijah dan Aisyah dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini hal yang diambil dari
kedua istri Nabi seperti kasih sayang Khadijah, integritas(kejujuran) Khadijah, kecerdasan atau kepintaran Aisyah dan Kesederhanaan
Aisyah. Dari empat nilai yang bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah penutup yang merupakan hasil dari
nilai estetika atau keindahan untuk kedua istri Nabi seperti kasih sayang khadijah dan kepintaran Aisyah. Nilai moral dan etika sosial
seperti integritas(kejujuran) khadijah dalam berbisnis dan cara mendidik anak beliau, kesederhanaan dan kedermawaan Aisyah yang
merupakan telandan bagi umat Islam. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys

PANAH-PANAH CINTA
Elex Media Komputindo Selama ini, pandangan tentang Cinta hanyalah untuk manusia, terutama lawan jenisnya. Padahal cinta itu
luas dan tertuju pada satu yang terbaik. Cinta hanyalah untuk perkara yang positif dengan ketetapan hati yang kokoh. Cinta adalah
berasal dari Allah, dan hanya kepada-Nya-lah dia kembali. Cinta tak pernah mengarahkan kepada hal-hal negatif. Jika itu terjadi, maka
perasaan itu bukanlah cinta, melainkan kamuﬂase semata. Buku ini menawarkan cara pandang baru tentang cinta, serta memberi
koridor yang jelas antara cinta hakiki dan cinta yang berbentuk kamuﬂase.

SEJARAH TERLENGKAP NABI MUHAMMAD SAW
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DARI SEBELUM MASA KENABIAN HINGGA SESUDAHNYA
SAUFA “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]

BERKENALAN DENGAN CINTA HINGGA MENEMUKAN HIKMAH DI DALAMNYA
GUEPEDIA Berkenalan dengan Cinta Hingga Menemukan Hikmah di Dalamnya Penulis : Rusi Anisa Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-97021-9-9 Terbit : Mei 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Berbicara tentang cinta, setiap orang memiliki makna yang
berbeda-beda. Ketika mulai merasakan cinta, kita harus memahami makna cinta yang sebenarnya. Apakah cinta itu sesuai syariat
atau tidak. Jika cara mengekspresikan cinta itu sesuai syariat, maka akan mendatangkan ridha Allah dan jika tidak, akan
mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi, yang paling penting adalah menjadikan setiap cerita yang ada sebagai pelajaran berharga
untuk mengarungi hari-hari selanjutnya serta menjadikan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelahnya. Selamat Membaca!
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

KITAB CINTA PARA ISTRI TENTANG BAGAIMANA MEMBAHAGIAKAN SUAMI SEJAK MALAM PERTAMA,
MENDAMPINGI HINGGA SUKSES, DAN MERAIH SURGA BERSAMA
Araska Publisher 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

MERAJUT CINTA BENANG PERKAWINAN
Penerbit Republika

DAKWAH RASULLULLAH
SEJARAH & PROBLEMATIKA
Prenada Media Tugas dakwah risalah yang diemban oleh Rasulullah AW berlangsung dengan beragam problematika yang
menghadang. Amanah dakwah risalah tersebut telah ditunaikan dengan capaian yang mengagumkan. Mekkah, kota yang tadinya
merupakan sentral dari kegiatan agama penyembah berhala dan pusat perlawanan terhadap Rasulullah SAW dapat dibebaskan dalam
waktu yang relatif singkat. Tak pelak lagi ini adalah sebuah capaian perubahan sosial yang spektakuler. Masyarakat Arab yang
diselimuti oleh kegelapan jahiliah dengan penyembahan berhalanya yang diramu praktik perbudakan, praktikriba/rente, prostitusi,
dan khamar, berubah ke cahaya terang benderang tauhid dengan semangat pembebasan dari perbudakan, serta larangan keras
terhadap praktik riba/rente serta prostitusi dan khamar. Buku persembahan penerbit Lembar

JEJAK SENI DALAM SEJARAH ISLAM
ISI Padangpanjang Buku ini berbicara tentang keberadaan, performance dan pengaruh seni Islam pada pembentukan peradaban Islam
masa kini, berisi tinjauan khusus tentang : Seni Bicara (Pidato) atau Retorika, Seni Musik, Seni Suara (Nyanyian), Seni Rupa (Bina),
Seni Kaligraﬁ, Seni Ukir dan Dekorasi.

MENANGIS BERSAMA NABI
DIVA PRESS Nabi Muhammad Saw. merupakan mata air kehidupan. Dari jiwanya yang luhur, mengalirlah sungai-sungai kebaikan.
Beliau ialah tambang kemuliaan dan keindahan. Seluruh tindakannya merupakan sumber ilmu pengetahuan dan kearifan. Beliaulah
teladan paling sempurna. Oleh karena itu, ketika kita membaca kembali sejarah hidup beliau yang penuh dengan suka-duka, niscaya
kita menemukan mata air kehidupan memancar dari manusia paling mulia itu. Buku di tangan pembaca ini menghadirkan kisah-kisah
penuh haru yang dialami Nabi Muhammad Saw. Lewat buku ini, kita akan menemukan keindahan yang memantul dari sikap atau
perilaku beliau. Ditulis dengan gaya bahasa yang sangat indah dan menggugah, buku ini seperti ingin mengajak pembaca “menangis
bersama nabi” sebagai wujud cinta kepada beliau. Dan, tentunya buku ini bisa menjadi pintu bagi kita dalam menyelami lautan cinta
beliau. Selamat membaca!

PELANGI CINTA: MERAYU ALLAH, MUDAHKAN JODOH
Elex Media Komputindo Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik.
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(QS. Al-Anbiya [21]: 89) Ya Allah kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi
(karunia). (QS. Ali Imran [3]: 8) Pelangi Cinta: Merayu Allah, Mudahkan Jodoh merupakan buku yang patut dibaca bagi remaja,
mengingat catatan dalam buku ini banyak hal yang memberi rambu-rambu pergaulan yang sopan, bersandar, dan religius
antarremaja. Sandar reference pergaulan ini merujuk pada norma-norma sosial keagamaan yang adakhususnya agama Islam.
Selamat membaca dan menggaulinya ! Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Engkau yang sedang merindukan hadirnya kekasih, jangan risih! Engkau yang sedang mengharap belahan hati, jangan patah hati!
Engkau yang sedang menunggu penyempurna jiwa, jangan kecewa! Engkau yang sedang menanti datangnya jodoh, jangan bodoh!
Kenapa? Karena Allah Swt., bersama kita. Sebagaimana untai doa dalam Al- Quran di atas, buku ini adalah semata-mata ikhtiar
untuk menjemputnya, men jemput kekasih, menjemput belahan hati, menjemput penyempurna jiwa, menjemput jodoh dari tangan
Allah. Karena, pada hakikatnya jodoh ada di tangan orangtua dan Allah. Kitalah yang akan menjemputnya. Menjemput restu dan ridaNya. Dan buku ini, menuntun ke arah sana. Inilah; Pelangi Cinta: Merayu Allah, Mudahkan Jodoh. Selamat membaca!

ENGKAULAH YANG PALING KUSAYANG TAK ADA YANG LAIN: KISAH-KISAH TENTANG KESEJATIAN CINTA DARI
TRADISI ISLAM KLASIK
PUSTAKA PESANTREN “Akan tetapi, tiada cinta yang tanpa bahaya. Tiada cinta yang tak disertai kekacauan jiwa, ketakutan, dan
kecemasan. Ketika cinta merasa terancam, ia pun menjadi semakin keras dan kukuh!” (Anis Mansur, pemikir Mesir dalam kitab Alwân
min al-Hubb) Semenjak manusia dicipta, bersama itu pula cinta mengada. Meskipun keberadaan cinta sudah setua sejarah manusia,
tema cinta seakan takkan pernah basi untuk dibicarakan dan digali. Sepanjang masih ada manusia di muka bumi, kisah cinta pun
bermekaran di sana sini. Sayangnya, tidak banyak kisah cinta yang menginspirasi kita untuk semakin dekat kepada Allah yang Esa.
Sebaliknya, kisah cinta kerap berisi sebatas romantisme, sedu sedan, melankoli, dan hal-hal lain yang hanya memupuk hasrat
duniawi. Semoga kehadiran buku ini dapat menawarkan cerita-cerita cinta yang tak biasa, yang dapat memantik inspirasi bagi jiwa
para pembacanya. Ragam cerita cinta yang digali dari khazanah Islam klasik dalam buku ini setidaknya dapat mengingatkan kita
bahwa mencintai sejatinya adalah ilham ilahi yang tak seyogianya dicerabut dari relung hati.

KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAD
Gema Insani

SMART MUSLIMAH
JADI MUSLIMAH HARUS PINTAR
Anak Hebat Indonesia Apa artinya cantik kalau tidak dekat dengan allah dan tidak mengabdikan dirinya untuk menjadi hamba-nya
yang taat? Apalah artinya cantik jika tidak memiliki akal dan akhlak yang baik? Apalah artinya cantik jika tidak pernah taat kepada
suami? buku ini dikemas menarik untuk para wanita muslimah yang ingin memiliki tiga bentuk kecantikam dalam dirinya, yaitu
kecantikan jiwa (hubungan dengan allah), kecantikan diri (ﬁsik). Buku ini cocok untuk para muslimah yang ingin menjadi ma’ratus
shalihah (wanita shalihah), zaujatul muthi’ah (istri yang taat), dan ummul madrasal (ibu peradaban).

DI JAMUAN CINTA-MU DI ARAFAH
PT Mizan Publika

CERITA-CERITA MOTIVASI UTK IMAN
PTS Litera Utama Koleksi cerita-cerita yang dipilih daripada himpunan cerita-cerita terbaik berdasarkan sumber-sumber sejarah
Moses, Jesus dan Muhammad.

PEARL OF MUSLIMAH
Elex Media Komputindo Buku ini berisikan kumpulan inspirasi yang bisa menjadi panduan bagi muslimah untuk memancarkan
cahayanya. Inspirasi itu bersumber dari biograﬁ 12 shahabiyah yang luar biasa dalam keimanan dan perjuangan hidup. Buku ini juga
dilengkapi beberapa pembahasan menarik untuk para muslimah, yaitu tulisan ringan tentang sosok muslimah, tip mengatur keuangan
secara islami, dan masih banyak lagi. Buku ini akan membantu para muslimah memancarkan cahaya keimanan dan menjadikan
mereka pribadi yang teratur dalam menjalani hidup. Dilengkapi lembar evaluasi ibadah harian dan kolom daily plan akan membantu
para muslimah menjadi pribadi yang produktif dan kontributif. Selamat mengisi hari-hari yang luar biasa bersama buku ini!

TELAGA CINTA RASULULLAH
Razka Pustaka Book Store 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 harapan-harapan suci itu. Namun selain katakata, 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 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 satu-satunya 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
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kembali rasaku. Inilah bentuk ketidakmungkinan itu, kekasih.

GAGASAN TENTANG PERADABAN: SYARAH PEMIKIRAN HOS. TJOKROAMINOTO
Penerbit Peneleh Buku ini dibuka dengan sebuah prolog Menuju Pera-daban Utama: Perspektif H.O.S. Tjokroaminoto yang disampaikan
oleh Ari Kamayanti dengan memberikan ulasan bagi kelima bab dan kelima pensyarah, yang ditutupnya dengan sebuah simpulan
bahwa keberadaan dimensi-dimensi serta peleburannya untuk mencapai peradaban utama dapat dipahamkan melalui pendidikan,
akan tetapi di-perlukan sebuah struktur pemerintahan yang mampu mendukung terjadinya percepatan hijrah. Di semua dimensi
kehidupan, kebijakan penguasa yang sadar/ me-nembah gusti adalah suatu keharusan. Diperlukan sebuah aksi konkrit yang harus
mulai dilakukan untuk sebuah percepatan bagi peradaban dan masa depannya.

GEMA DEPARTEMEN AGAMA
TERIMA KASIH TUHAN ATAS CINTA INI
Karya Bestari Aku Terima nikahnya! Lafaz ijab dan kabul seorang suami, tanda halalnya suatu perhubungan. Doa dipohon agar
keberkatan mewarnai kebahagiaan, semanis iman Siti Khadijah di sisi Rasulullah. Azam dipahat, mahu menjadi isteri solehah
bersulamkan cinta dan takwa, menegakkan syariat dalam kehidupan. Moga ikatan suci ini dianugerahkan zuriat soleh, pengikat kasih
penyeri kebahagiaan. Namun, lumrah hidup andai sesekali musibah menerjah, tergugatkah iman, tercalarkah ketakwaan? Andai
masih kenal erti syukur, alhamdulillah pasti tidak mudah melatah kerana yakin bahawa ujian itu adalah perlambangan kasih sayangNYA. Ranjau hidup ini mesti ditempuh, kepada Ya Rabb dipohon ketenangan.

KAJIAN PEREMPUAN MALAYSIA-INDONESIA DALAM SASTRA
Yayasan Pustaka Obor Indonesia Buku ini merupakan gabungan tulisan dua sarjana sastra dari dua Negara serumpun, yaitu Norhayati
Ab. Rahman (Malaysia) dan Free Hearty (Indonesia), sebagai bagian dari usaha mempererat kesepahaman budaya, termasuk sastra,
antara kedua negara. Norhayati mengawali tulisannya dengan menyorot aspek kehidupan perempuan pengusaha dalam teks sastra
Melayu modern Malaysia, sebelum beralih kepada aspek kompleksitas suara perempuan perkotaan dalam media sastra di Malaysia
dan Indonesia. Sastra tradisional turut mendapat perhatian dalam buku ini dengan membincangkan keterlibatan dan peran yang
dimainkan perempuan dalam hubungan Melayu-Cina, berdasarkan teks sastra tradisional. Juga diangkat nuansa pengalaman hidup
sebagai dasar pengembangan naratif dalam novel perempuan Malaysia dan Indonesia, di samping membandingkan kepengarangan
muslimah antara pengarang Malaysia (Fatimah Busu) dan Indonesia (TitisBasino P.I). Dibahas pula ini masalah memartabatkan
perempuan dalam novel Lentera Mustika yang ditulis oleh pengarang Nisah Harun, sebelum memfokusk ananalisis pada peran dan
sumbangan pengarang perempuan Malaysia-Indonesia dalam peradaban Melayu serantau. Di samping itu juga, ditampilkan terbitnya
ufuk baru dalam gagasan pemikiran pengarang perempuan Malaysia. Bagian kedua memaparkan tulisan Free Hearty, yang dimulai
dengan pembahasan tentang harkat perempuan dalam Tetesan Tinta, yang melontarkan kritikan terhadap penggunaan bahasa dalam
laporan berita di koran yang terkesan bias gender. Kemudian dibahas tentang ketidakadilan “Perang dan Puisi”, yakni antara aspek
yang memberi inspirasi kepada sastrawan untuk mengekspresikan pemikiran terhadap peristiwa yang terjadi. Ulasan perempuan
dalam konstruksi budaya tentang perempuan yang dikatakan selalu menarik, tetapi tertindas, dan isu ini menjadi topik bahasan yang
menarik dan mendapat banyak perhatian. Pembahasan selanjutnya tentang Melayu, Sastra, dan Budaya, dengan pembiacaraan
tentang karya pengarang Malaysia melalui kupasan terhadap puisi penyair Rosmiati Shaari, juga masalah jender dalam beberapa
karya Habiburrahman El Shirazi menjadi aspek kupasan selanjutnya. Dibahas pula aspek nilai dalam cerpen karya anggota PSBNS
dalam Kumpulan Cerpen Cerita Etnik 5 Negara Serumpun, diikuti bahasan puisi penyair Ijamala dari Malaysia. Untuk mengenang
Gerson Poyk, Free Hearty membincangkan Nostalgia Flobamora, yang ditulis oleh pengarang tersebut. Bagian ini diakhiri dengan
membicarakan karya Burung Merak yang ditulis oleh Jasni Matlani, pengarang dari Malaysia.

SEJARAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
DAKWAH HUMANIS
CINTA, TOLERANSI DAN DIALOG PARADIGMA MUHAMMAD FETHULLAH GULEN
Penerbit A-Empat Penelitian ini berkesimpulan bahwa dakwah yang berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan dan moralitas merupakan
pilar dasar dalam pembentukan religiusitas masyarakat yang toleran. Dakwah yang demikian sejalan dengan prinsip-prinsip
keagamaan (dakwah qur’ani dan nabawi) dan kebijaksanaan perenial. Terbukti hubungan yang dijalin sesama manusia selalu
mengedepankan nilai-nilai kearifan, moralitas dan spritualitas. Nabi Muhammad saw tidak pernah melakukan dakwah dengan cara
kekerasan dan paksaan, bahkan sebaliknya Nabi memberikan tauladan kepada umatnya agar berdakwah dengan cara santun dan
damai. Paralel dengan kesimpulan tersebut, Safrodin Halimi, dalam Etika Dakwah dalam Perspektif al- Qur’an, Antara Idealitas Qur’ani
dan Realitas Sosial. Memandang bahwa al-Qur’an telah meletakkan prinsip-prinsip dalam berdakwah, seperti kejujuran dan
keteladanan, keikhlasan dan ketulusan, kasih sayang dan kelembutan serta kebebasan berkehendak dan memilih. Menurut ‘Ali ibn
Nafyu’ al-‘Ulyani agama Islam tidak akan terealisasikan pada umat Muslim kecuali dengan jihad dan segala konsepnya, sehingga
dalam pandangannya jihad memberikan pengaruh yang signiﬁkan dalam menyebarkan Islam. Di samping itu beliau banyak
menggunakan ayat-ayat jihad dalam merumuskan konsep dakwah. Begitu juga Yohanan Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam:
Interfaith Relations in the Muslim Tradition. Menurut Friedmann al-Quran tidak memiliki istilah khusus untuk mengungkapkan gagasan
toleransi, lebih dari itu Friedmann berpendapat Muhammad saw dalam berdakwah bertindak intoleran dengan mengusir suku-suku
yahudi dari Madinah. Kajian ini bertumpu pada penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber utama karya Gulen. Adapun
cara membacanya dengan pendekatan historis dan pendekatan humanistik.Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan metode
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content analyzing, dan deskriptif-analisis. content analyzing ini peneliti gunakan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam
asumsi, gagasan, atau statemen untuk mendapat pengertian dan kesimpulan. Adapun metode deskriptif-analisis akan digunakan
untuk melakukan klasiﬁkasi mengenai relevansi substatif pemikiran dakwah Gulen, pemilahan ide-ide secara detil, konsistensi
pembahasan, pembedaan hirarkis, hingga analisa secara tuntas yang meliputi semua kategori atau komponen yang diteliti.

JODOH PASTI BERTEMU
Gramedia Widiasarana Indonesia “Bicara jodoh adalah bicara tentang hal yang jauh ke depan: bukan semata-mata baiknya ﬁsik lantas
bisa membuat Anda tertarik. Saya yakin setiap orang sudah tertulis jodohnya. Sejauh apa pun takdir dunia memisahkan, pasti ada
cara Tuhan untuk bisa mempersatukan. Buku Jodoh Pasti Bertemu karya Arif Hidayat ini sangat mencerahkan. Ditulis dengan bahasa
yang santun, namun sangat membangun. Begitu menginspirasi, tapi tidak menggurui.” —Merry Riana, Motivator Wanita No.1 di
Indonesia & Asia “Jodoh adalah takdir dari Tuhan yang sudah ditetapkan. Ada yang disegerakan dan juga yang lambat. Jika mampu
menghadapinya dan berserah diri, maka akan dimudahkan bertemu jodohnya. Buku ini bisa jadi referensi Anda untuk bisa bersabar,
dan memperbaiki kualitas diri dalam menanti jodoh terbaik dari Allah.” —Sandiaga Uno, Pengusaha “Jodoh haruslah dicari dalam
ketenangan yang diisi kebaikan, supaya bisa mendapatkan ketepatan cinta sejati. Menikah itu karena siap untuk bersama habiskan
waktu, bukan karena terburu-buru dikejar waktu. Apalagi cuma buat melampiaskan nafsu. Wajib baca!” —Hilbram Dunar, Presenter &
Penulis “Baru membaca buku ini motivasinya benar-benar tingkat tinggi. Sip banget, Mas Arif.” —David Chalik, Aktor & Presenter
Televisi Indonesia

MUDA MENDUNIA
GUEPEDIA Muda Mendunia Penulis : Hudan Nur Alam Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-6410-53-0 Terbit : Juli 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Masa muda adalah fase paling penting di dalam kehidupan manusia, oleh karena itu masa muda
merupakan masa kekuatan di antara dua kelemahan, kelemahan di masa balita dan kelemahan di masa tua. Oleh karena itu masa
muda harus menjadi bermakna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam buku singkat ini penulis menyampaikan edukasi dan
motivasi, dilengkapi juga oleh inspirasi dari kisah-kisah para pemuda yang tercatat dalam sejarah.jadi, jika anda ingin masa muda
anda berharga dan berguna buku ini wajib sekali anda miliki. Selamat mengambil pelajaran www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

ALLAHU SHOMAD
Magenta Media ALLAHU SHOMAD Allah adalah tempat meminta segala sesuatu 59 Cara merayu Allah Inilah saatnya kita berdoa
dengan lengkap, penuh perjuangan dan kekhusukan. Mulai dari membenahi hati sebelum berdoa, memperhatikan etika dan tata
caranya, hingga melakukan segala amal ibadah yang dapat mempercepat terkabulnya doa. Inilah sekian kita kita untuk merayu Allah,
satu-satunya Tuhan yang kita taati dan sembah. Tidak hanya sekadar untuk permohonan kita, namun juga agar kita dijadikan hamba
yang selalu dikasihani, disayang, dan diperhatikan oleh-Nya. (#HambaAllah, Allahu Shomad, Motivasi Islam, Buku Islami, Magenta
media) -Magenta Media-

MOTIVASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENURUT ISLAM
MUSLIMAH DALAM PENANTIAN
Bentang Pustaka Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam menjalani kehidupannya, setiap Muslimah pasti menemui berbagai tantangan
dan kendala ketika menemui masalah. Salah satunya adalah ketika mereka jatuh cinta. Kang Abay dan Teh Nia, co-founder Singelillah
yang sering menjadi pembicara dalam seminar pra-nikah, kerap menjumpai pertanyaan semacam ini. “Bagaimana caranya menjaga
hati agar tidak mudah baper?” “Bagaimana ketika kita sudah yakin mau menikah, orang tua belum mengizinkan?” “Bagaimana kita
tahu bahwa dia adalah jodoh kita?” “Apa saja yang harus kita lalui untuk memantaskan diri?” Rasa cinta itu adalah ﬁtrah yang Allah
berikan untuk makhluk-Nya. Rasa cinta bukanlah kesalahan. Namun, jika perasaan tersebut menjadikan kita lalai, membuat yang
dilarang menjadi dihalalkan, artinya kitalah yang salah dalam memaknai cinta. Muslimah yang sedang berada dalam penantian,
penuh dengan ujian. Lalu, ketika berada pada masa penuh pengharapan bertemu dengan jodoh impian, apa saja yang bisa kita
pelajari dan persiapkan sebagai seorang Muslimah? Buku ini akan menjadi jawabannya. [Mizan Grup, Bentang Pustaka, Agama, Islam,
Indonesia]

PELITA BAHASA
CINTA DAN PERJUANGAN NONAKU AZIZAH
Biographical notes on Wan Azizah Wan Ismail, spouse of Anwar Ibrahim, Malaysia's former deputy prime minister.

AL-QURAN DAN TERJEMAHNYA
IslamKotob

LOVING YOU, MERIT YUK !
Gema Insani

CINTA QATRUNNADA
Prize winning novel in the literature writing contest of Sarawak culture, 2003/2005.
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SUARA ʻAISYIYAH
Bulletin of ʻAisyiyah, Islamic women's organization.

PROSIDING SEMINAR SERANTAU DAKWAH DAN KESENIAN
TEMA, SENI MEMBENTUK NILAI MURNI
GOLDEN STORIES OF SAYYIDA KHADIJAH (R.A)
Darussalam Publishers Golden Stories of Sayyida Khadijah (RA) highlights the character, life, and contributions of Sayyida Khadija.
Being the ﬁrst wife of Prophet Muhammad (P.B.U.H), she has a great status and importance in Islamic history and literature. Known for
her sacriﬁces, love, devotion, and commitment to the cause of Allah, she is declared as a shining example to follow. Her character
earned her great respect even in the pre-Islamic era and was known as “Tahirah” that means “pure and righteous”. This book by
Abdul Malik Mujahid is a lovely collection of authentic events that highlights her intelligence, commitment to religion, sincere belief in
God and determination under the most diﬃcult circumstances. The book’s tone is very delicate that literally takes the reader back in
time to the very beginning of Islam, providing deep insights into her life and early Islamic era. If you want to gift your girls and
daughters something, nothing could be better than this as it will help them learn how to be a faithful Muslim lady, a dedicated wife,
and an ideal mother. However, this does not mean this is ‘female only’ book; instead, male can also learn lots of lessons from her life.

ALLAH BERI KEKAYAAN
WASIAT UNTUK MANUSIA BAHAGIA
beliung.com Kami hadirkan buku ini sebagai salah satu upaya untuk mengajak semua masyarakat memahami kembali arti
kebahagiaan. Arti hakikat hidup manusia. Dan memahami kehidupan yang penuh dengan banyak cobaan. Memahami arti hidup ini
dengan memahami begitu banyak nilai-nilai positif dari ajaran agama dan kemanusiaan yang hakiki bagi kehidupan yang
membahagiakan. Buku ini semoga bisa menjadi motivasi kita semua untuk kembali merenungkan arti hidup dan kebahagiaan
manusia di hadapan Tuhannya. Manusia yang hidup di antara manusia lainnya. Dan manusia yang hidup di alam semesta.

DEWAN BUDAYA

6

Khadijah Siti Diantara Cinta Kisah Rasul Dan Nabi Kisah

26-09-2022

