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Assalamualaikum wbt, 

Apa khabar badan dan iman kita hari ini? 

Semoga sihat hendaknya.. ^_^. 

Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana

masih lagi mengizinkan sel-sel badan kita

untuk bekerja, sekaligus membuatkan kita

masih mampu menatap dunia. Alhamdulillah!

iLuvislam.com ingin bersama-sama anda untuk

menyebarkan ayat-ayat c inta Allah SWT.

Ayat-ayat c inta yang sentiasa memberi

mot ivasi kepada hamba-Nya, dan juga yang 

sentiasa menghidupkan jiwa yang lemah.

Allahu Allah!

Semoga dengan capaian terhadap buletin ini, 

kita sama-sama dapat memberi santapan

kepada rohani, di dalam kekalutan menghadapi

hari-hari persekolahan dan kehidupan harian. 

InsyaAllah. 

Ayuh sebarkan ayat-ayat cinta-Nya!

Salam persaudaraan seakidah,

krew

Jom lawati: 

http://www.iluvislam.com, 

http://testi.iluvislam.com, 

http://mars.iluvislam.com, 

http://resepi.iluvislam.com, 

http://edu.iluvislam.com, 

http://wallpaper.iluvislam.com.

Aku hanya akan hidup hari ini, maka aku akan
mengucapkan ,

Wahai masa lalu yang sudah berlalu dan selesai, 
tenggelamlah kamu seperti tenggelamnya

mataharimu. Aku tidak akan menangisi pemergianmu, 
dan kamu tidak akan melihatku termenung sebentar
pun untuk mengingatimu. Kamu sudah meninggalkan

kami samua, pergilah dan jangan kembali lagi” 

Wahai masa depan, engkau masih dalam keghaiban. 
Maka aku tidak akan bermain dangan khayalan dan
memperjudikan nasib dangan hanya satu agakan. 

Aku juga tidak bakal memburu sesuatu yang belum
tentu ada, sebab esok hari mungkin tidak ada

sesuatu; esok hari adalah sesuatu yang belum
diciptakan dan tidak ada satu pun darinya yang 

dapat disebutkan
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Jangan kau memperlihatkan apa yang tersembunyi pada

dirimu..tapi ingatlah ,cukuplah sekadar tapak tangan dan
wajahmu yang dizahirkan ,namun bukan
kakimu,rambutmu,dan jua tubuhmu.....

Firman Allah swt:

“Dan katakanlah kepada wanita-wanita
beriman,hendaklah mereka menahan dari pandangan
mata mereka dan memelihara kemaluan mereka dan
jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang 

zahir daripadanya...”

Hawa....

Mungkin ku harus menghentikan bicara pertama ini di
sini dulu...

Andai diizinkan Allah swt, kita bersua lagi dilain lembaran
dan yang pasti aku tetap terus membimbingmu. 

Harapanku agar muncullah walaupun hanya secebis
kesedaran dihatimu dan akan mendoakan moga Allah swt

membuka hati kalian untuk mencetuskan
perubahan....Akhir kata ,ketahuilah.............

“DUNIA INI MERUPAKAN PERHIASAN 

DAN 
SEBAIK-BAIK PERHIASAN ADALAH WANITA SOLEHAH“
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Dengan nama Allah swt
Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Didoakan semoga kalian berada dibawah lembayung

rahmat dan keredhaan Allah swt….

Hawa....

Suka untukku mengajak dirimu agar berfikir sejenak

tentang hakikat kekalutan yang melanda disaat ini. Tapi
permintaanku,duhai Hawa...cubalah ! Renungkan jua yang 

sebenarnya dirimu kini sudah berubah...Tidakkah kau
mengerti bahwa dirimu kini, kian berubah..

Tidakkah kau mengerti bahwa dirimu adalah umpama
sekuntum bunga yang indah di pandangan mata namun

bukan perhiasan semata-mata. Duri-duri yang 
melingkarimu itulah hijab yang digariskan oleh Allah swt
sebagai pelindung yang diertikan sebagai aurat seorang

yang bergelar wanita. Mengapa Hawa? Mengapa harus kau
biarkan ia terdedah kepada kami,kaum ajnabimu? 

Betapa hancurnya hatiku menyaksikan dirimu umpama
bahan yang dapat diperkotak-katikkan. Dimana-mana 

saja,bisaku lihat dirimu menghayunkan langkah ,bukan
sebaik dulu lagi. Langkahmu kian pantas. Apa sebenarnya
yang engkau kejari?. Aku sendiri tak pasti! Terkadang, ku

tak dapat membezakan antara dirimu dan teman-teman
yang lain, bersama hayunan langkah itu, suaramu kian

meninggi,diiringi gelak tawa yang cukup memedihkan
mata dan hatiku ini...
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