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tangguh. Bagaimana mereka tetap tegar menghadapi ujian, tetap kuat
atas segala cobaan dan cibiran yang bertubi-tubi, semua itu demi sebuah
tujuan menjadi muslimah yang shalehah, tangguh, dan percaya diri. ***
“Buku ini menyadarkan dan mengingatkan kembali apa arti ‘kodrat’
sebagai wanita. Pilihlah sendiri surgamu wahai wanita, dengan
mengikuti apa yang Allah mau. What a great book.” —Zee Zee Shahab:
Aktris & Presenter “Berita Islam Masa Kini” “Jika kamu ingin istiqomah
menjadi muslimah yang tangguh, buku ini insya Allah akan
menguatkanmu.” —@NegeriAkhirat: Penulis buku national best seller
“Kun Anta” “Buku yang cocok buat muslimah yang lagi berusaha
memperbaiki diri.” --@NikahAsik: penulis buku national best seller
“Sudahi Atau Halalkan”
HULU TULUNG KOLAM MEGALITIK PUGUNG RAHARJO Kearifan Lokal
Pelestarian Lingkungan Hidup - Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.
2021-09-20
Kearifan Lokal yang ada di Lampung telah memberikan konstribusi besar
dalam mengembang-kan pengetahuan lokal yang memiliki nilai-nilai
dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alam
sehingga menjadi salah satu cara dalam menjaga potensi-potensi
kearifan local yang ada dalam masyarakat sekitar dan sudah menjadi
budaya daerah setempat. Salah satu bentuk Kearifan Loakal yang
terdapat di Provinsi Lampung ialah “Hulu Tulung”.
Tabloid Reformata Edisi 156 Oktober 2012 - Yayasan Pelayanan Media
Antiokhia (YAPAMA) 2012-10-01

Humaniora - 2001
Revival of Religion's Sciences (Ihya Ulum ad-din) 1-4 Vol 1 - Abi
Hamed al Ghazali 2010-01-01
Buku Pintar Istri Cerdas - Muhammad Utsman Khusyah 2005-08-01
Buku ini sangat pas bagi Anda yang sedang diliputi keraguan untuk
memasuki bahtera rumah tangga. Buku ini akan memandu Anda mulai
dari memilih pasangan sampai membesarkan anak. Hebatnya lagi,
panduan yang diberikan didasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan AsSunah. [Hikmah, Noura Books, Female, Indonesia]
Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian Dr. Muh. Hambali, M.Ag.
Sebagai muslim, kita mungkin sering kali alpa dalam mengamalkan
ajaran Islam. Tak terkecuali, ajaran yang berkaitan dengan amalan fiqh
keseharian. Penyebabnya ialah dangkalnya pemahaman kita terhadap
ajaran-ajaran Islam. Imbasnya, kita kian jauh dari sebutan "Muslim
Kaffah" yang tentu amat kita harapkan. Buku ini ialah pedoman bagi
Anda untuk menjadi "Muslim Kaffah". Di dalamnya, diulas secara
komprehensif persoalan-persoalan keislaman dan keimanan, seperti
thaharah, shalat, zakat, infaq, shadaqah, puasa, haji, dan sebagainya.
Disajikan secara lengkap, buku ini amat penting untuk Anda miliki. Jadi,
sempurnakan keislaman Anda dengan buku ini. Selamat membaca! ***
"Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan agar kita
melakukan tindakan dan ucapan yang berkualitas. Tidak hanya yang
tampak, namun juga yang tidak tampak. Islam mengajarkan agar ibadah
pun dilakukan secara berkualitas." —K.H. Abdullah Gymnastiar, pendiri
dan pengasuh PP. Daarut Tauhid, Bandung. "Seorang muslim itu harus
bagus pemahaman dan praktik fiqhnya (ibadah), memil iki keimanan
yang benar (akidah), dan bagus perilakunya (akhlak). Ketiga-tiganya ini
tidak dapat dipisah-pisahkan." —Drs. K.H. Hasan Badri, MA., mubaligh
kondang asal Lamongan. "Seorang muslim yang baik ialah orang yang
memiliki keyakinan yang teguh terhadap Islam, dan mempraktikkannya
dalam setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang diatur oleh Islam,
meliputi aspek akidah dan syariah, aspek keimanan dan aspek
pengamalan yang membuahkan akhlak." —K.H. Miftah Faridl, Ketua
Umum MUI Kota Bandung, dan Ketua Dewan Pembina Sinergi
Foundation.
Sejarah Terlengkap 25 Nabi - Rizem Aizid
"Tiap-tiap umat mempunyai rasul. Maka, apabila telah datang rasul
mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka
(sedikit pun) tidak dianiaya." (QS. Yunus [10]: 47). Buku ini mengulas
secara lengkap tentang 25 nabi dan rasul, mulai dari sejarah hidup
mereka, berbagai mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada
mereka, tempat-tempat bersejarah plus foto-foto eksklusif terkait, hingga
pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kisah hidup mereka. Tidak
hanya itu, pembahasan kisah sejarah kehidupan para nabi dan rasul
tersebut dibahas dengan menggunakan multiperspektif, yakni perspektif
(versi) Islam, Kristen, dan Yahudi. Maka, kehadiran buku ini dapat
menjadi referensi utama, sekaligus memperluas khazanah pengetahuan
umat Islam tentang 25 nabi dan rasul terkemuka—mulai dari Nabi Adam
As. hingga Nabi Muhammad Saw. Semoga kita mampu mengambil
hikmah dan pelajaran dari kisah hidup mereka, serta bisa kita jadikan
panutan, inspirasi, petunjuk, dan teladan bagi kita dalam kehidupan
sehari-hari.
Kamu Cantik jika Taat Allah - @SahabatMuslimah 2017-01-01
“Wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah....” (QS. An-Nisa: 34)
WANITA seringkali dianggap remeh, cengeng, mudah baper, lemah,
manja. Mungkin ada benarnya, sebab begitulah kebanyakan wanita.
Terlebih bila sudah menghadapi suatu masalah, mereka akan lebih
mengedepankan perasaan daripada logika berpikir. Namun, jangan
salah! Tak semua wanita seperti itu! Inilah kisah nyata para wanita

Perkahwinan menurut Islam - Mustafa Hj. Daud 1991
Marriage in Islam, from Malaysian viewpoint.
The Grammar of Case - John M. Anderson 1971-07-02
A study of the different roles which nouns play in the event or state
expressed by the verb or adjective with which they are associated. The
book explores within the framework of transformational-generative
grammar the 'localist hypothesis', which asserts that all the roles for
nouns involve basically the notions of location and direction.
Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 4 - Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili
2021-06-21
Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah yang disandarkan
pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal. Oleh
karena itu, bukuini tidak hanya membahas fiqih sunnah atau membahas
fiqih berasakan logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan karena
mencakup materi fiqih dari semua madzhab disertai proses penyimpulan
hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (AlQuran, hadits, serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan
semangat tasyri yang otentik. Pembahasan dalam buku ini juga
menekankan pada merode perbandingan di antara pendapat-pendapat
menurut imam empat madzhab, yaitu Imam Hanadi, Imam Maliki, Imam
asy-Syafi’i, dan Imam Hambali. Ebook ini terdiri dari sepuluh jilid yang
telah diterbitkan. Jilid empat menyajikan pembahasan seumpah, nadzar,
hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, kurban dan aqidah, serta teoriteori fiqih. [Gema Insani]
Semiotika Sayyidah Aisyah RA - syaiful HALIM 2021-07-31
Buku Semiotika Sayyidah Aisyah RA: Dekonstruksi Figur Ummu Al
Mukminin dalam Lagu Aisyah Istri Rasulullah ditulis sebagai ajakan
untuk memahami keberadaan konten-konten 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.
Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian - Daisaku Ikeda,KH
2013-05-16
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Dialog between Abdurrahman Wahid and Daisaku Ikeda on global
modern civilization.
Suara ʻAisyiyah - ʻAisyiyah (Association) 2004
Bulletin of ʻAisyiyah, Islamic women's organization.
Putri-Putri Sahabat Rasulullah - Ahmad Khalil Jam'ah 2022-08-25
"Jika buku ini dibeli seorang pemuda dengan uang seharga emas, aku
bersumpah itu tidak sesuai karena buku ini mengumpulkan seluruh
kebaikan, di dalamnya terdapat kebaikan dan banyak sekali hikmah…"
Golden Stories - Mahmud Musthofa Saad 2017-01-01
Hidup adalah rentetan peristiwa. Setiap peristiwa, tentu mengandung
hikmah yang tersembunyi. Sungguh beruntung mereka yang mampu
mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi, lalu
menjadikannya pelajaran bagi kehidupan dan masa depannya. Buku ini
menghimpun ratusan kisah dari bilik sejarah Islam, yang dikemas dalam
bahasa ringkas dan sederhana, dengan harapan pembaca semua bisa
merasakan kilauan cahaya dari kegemilangan sejarah, memetik hikmah,
kemudian meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah yang
ada dalam buku ini terbagi dalam berbagai kategori, seperti: • Kisah
tentang cinta dan kasih sayang • Kisah tentang persaudaraan • Kisah
tentang keberanian • Kisah tentang keadilan • Kisah tentang kesabaran
dan kejujuran • Kisah tentang kelapangan hati untuk memaafkan • Kisah
tentang bagaimana menjaga harga diri • Kisah tentang bagaimana para
salafus-saleh menghadapi berbagai persoalan hidup • Kisah bagaimana
para ulama berinteraksi dengan penguasa • Dan masih banyak lagi.
Karena itu, berbagai kisah emas yang terhimpun dalam buku ini sangat
layak untuk menjadi bahan bacaan kita, untuk kita petik hikmah dan
pelajaran; untuk diri, keluarga dan masyarakat kita. Selamat membaca!
Capita Selecta: Kebudayaan Sulawesi Selatan - A. Zainal Abidin Farid
2017-07-30
Buku Edisi Revisi ini memuat hasil yang telah dilakukan penulis selama
bertahun-tahun dan telah diseminarkan di depan forum ilmiah, baik di
dalam dan di luar negeri dengan pembahasan nilai-nilai luhur dari
peristiwa masa lampau yang digali dari persada Sulawesi Selatan. Buku
ini merupakan satu kesatuan yang dikemas ke dalam dua jilid, masingmasing dengan judul "Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan" dan
"Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan".
Fatwa-Fatwa Kontemporer 2 - Yusuf Al Qaradhawi 1995

pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah
tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan
mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
The One-in-a-Million Baby Name Book - Jennifer Moss 2008-07-01
From one of the top parenting websites' a comprehensive naming guide
featuring the unique Babynames.com popularity ratings. Forget those
traditional lists of names and their meanings-in guiding readers step-bystep through the naming process, as well as the seven things to consider,
this book will help parents decide upon a name perfectly suited to their
child and family. The only baby name book to draw upon the opinions of
1.2 million parents, each listing features a popularity rating derived from
website feedback as well as the top personality traits associated with the
name. Readers can also browse lists of names organized in unique ways
such as names for sports fans or fiction lovers, and names to be avoided.
TARICH AGAMA ISLAM - HOS Tjokroaminoto 2021-04-02
Para pembaca diajak untuk memahami sejarah perjuangan Rasu-lullah
Nabi Muhammad saw, dari masa-masa gelap dan kelam sejarah Arab,
dari Bab I Negeri Arab dan Bangsa Arab, Bab II, Abad Jang Gelap
(Zaman Djahilijah), Bab III Bangsa Quraisj dan Pendidikan Kota Makkah,
Bab IV Gelombang Perubahan dan Keagamaan di Tanah Arab. Kemudian
Bab V Nubuwwah tentang Bakal Lahirnja Nabi Muham-mad, Bab VI
Kelahiran Nabi Muhammad saw, Bab VII Sebelum Turun Wahyu Ilahi,
Bab VIII Turun Wahyu Ilahi yang Pertama-tama, Bab IX Orang-orang
yang Terdahulu Masuk Islam, Bab X Rintangan dan Penganiayaan, Bab
XI Hijrah ke Habsyi, Bab XII Usaha akan Menindas Islam, Bab XIII
Zaman Makkah yang Akhir, Bab XIV Hijrah ke Madinah, Bab XV Zaman
Baru (Waktu Permulaan di Madinah), Bab XVI Perang Badar, Bab XVII
Perang Uhud. Bab XVIII Kabilah-kabilah Arab dan Kaum Muslimin, Bab
XIX Perhubungan dengan Orang Jahudi dan Perang Ahzab, Bab XX
Perjan-djian Penghentian Perang di Hudaibiyyah, Bab XXI Anjuran
kepada Raja-raja, Bab XXII Takluknya Makkah, Bab XXIII Perang Hunain,
Bab XXIV Islam Tersiar Umum di Negeri Arab, Bab XXV Perang Tabuk,
Bab XXVI Kaum Munafik, Bab XXVII Tahun Wufud, Bab XXVIII Haji
Pamitan (Wada’), dan Bab XXIX Wafat Nabi.
Serat Cabolek - S. Soebardi 2004
Conflict of conservative Islam against Javanese mysticism in Indonesia.
Atlas hadits - Shawqī Abū Khalīl 2007

Cheng Ho Muslim Tionghoa - Prof. Kong Yuanzhi 2011
Banyak orang yang tidak mengenal Cheng Ho daripada yang mengenal
Cheng Ho. Catatan perjalanan muhibah Cheng Ho ini diangkat kembali
adalah untuk bahan kajian ataupun renungan bagi generasi yang akan
datang bahwa pada abad ke-14 telah ada seorang bahariwan asal
Tiongkok yang telah berlayar ke Asia Afrika dengan memimpin kurang
lebih 208 kapal yang tidak tertandingi oleh pelaut mana pun sampai saat
ini. Tujuan sebenarnya Cheng Ho melakukan pelayaran ini selain
bersilaturahmi juga ingin menyebarkan dan memperkenalkan agama
Islam kepada penduduk setempat bahwa Islam merupakan agama yang
rasional dan universal. Dalam setiap pelayarannya, Cheng Ho pun telah
melakukan manajemen strategi Nabi Muhammad SAW., manajemen Tao
Zhugong, manajemen Confuciusme, dan manajemen Lautze yang telah
diterapkan 600 tahun yang lalu. Dengan menerapkan empat manajemen
tersebut, Cheng Ho dapat mengatur dengan apik sistem kerja dari awak
kapalnya sesuai dengan tugas masing-masing. Semoga mutiara-mutiara
hikmah mengenai misi persahabatan dari Tiongkok dan dakwah yang
disampaikan oleh Cheng Ho ini menjadi pemikiran bersama ke arah
pembauran di masa kini dan ke depannya.
Fatimah Az-Zahra - Abdus Sattar Asy-Syaikh
Di antara Ahlul Bait Nabi dan putrinya yang sangat beliau sayangi adalah
Fatimah Az-Zahra yang bergelar Al-Battul. Fatimah adalah cermin dari
sosok dan kepribadian Rasulullah. Sikapnya, gaya bicaranya, cara
berjalannya, dan lain-lain, persis dengan beliau. Rasulullah menyatakan
bahwa Fatimah adalah termasuk empat orang dari sebaik-baik
perempuan di dunia setelah Maryam binti Imran, Khadijah binti
Khuwailid, dan Asiyah Istri Firaun. Ia juga disebut sebagai penghulu
para wanita di surga. Selain menceritakan perjalanan hidupnya, buku ini
juga membongkar hadits-hadits dha’if, bahkan maudhu' yang
kebanyakan diriwayatkan oleh kelompok Syiah Rafidhah terkait putri
Rasulullah ini. Buku ini juga membantah berbagai khurafat dan klaim
berlebihan dari kelompok tersebut terhadap dirinya. Sebagai buku yang
ditulis dengan data-data ilmiah dan sumber rujukan yang otoritatif, buku
ini sangat penting untuk mengenal kepribadian dan perjalanan hidup
putri Rasulullah tersebut. Sayang jika tak Anda miliki! - Pustaka AlKautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan
memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak

Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9 - Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili 2021-06-21
Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah yang disandarkan
pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal. Oleh
karena itu, bukuini tidak hanya membahas fiqih sunnah atau membahas
fiqih berasakan logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan karena
mencakup materi fiqih dari semua madzhab disertai proses penyimpulan
hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (AlQuran, hadits, serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan
semangat tasyri yang otentik. Pembahasan dalam buku ini juga
menekankan pada merode perbandingan di antara pendapat-pendapat
menurut imam empat madzhab, yaitu Imam Hanadi, Imam Maliki, Imam
asy-Syafi’i, dan Imam Hambali. Ebook ini terdiri dari sepuluh jilid yang
telah diterbitkan. Jilid sembilan menyajikan pembahasan pernikahan,
talak, khulu, illa, li’an, zhihar, dan masa iddah. [Gema Insani]
Pintar SD Kls 6 Smt 2 (Teman Belj ...) Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif Islam Jawa - Muhammad Sholikhin
2009
Controversial figure of Ratu Kidul in Javanese legend and mythology.
Suara muhammadiyah - 2004
Klinik Cantik Muslimah - Ratna Cuta 2017-07-22
Wanita? Perempuan? Cewek? Ladies? Girls? Banyak banget istilah yang
lekat dengan sosok perempuan. Tapi, pernahkah kita memahami apa
sebenarnya perempuan itu? Siapa dan bagaimana perempuan itu? Sosok
perempuan identik dengan penampilan yang eye catching dan menarik
jika mampu merawat diri dengan baik dan benar. Buku ini menghadirkan
tips cantik untuk perempuan yang meliputi perawatan fisik hingga gejala
psikologi dilihat dari sudut pandang Islam dan ilmiah. Sehingga, tidak
diragukan lagi, buku Klinik Cantik ini sangat direkomendasikan bagi
pembaca baik dari kalangan, remaja, calon istri, istri orang, maupun ibuibu yang sudah bercucu.
Inspirasi Nama Anak Islami - M. Khalilurrahman Al Mahfani 2013-01-01
Anak adalah buah hati tercinta. Karenanya, hendaklah berikan nama
yang baik, indah, dan bermakna pada anak Anda. Sebab, pada sebuah
nama sesungguhnya terkandung doa. Manakala nama seorang anak di
panggil, maka setiap itu pula doa tersebutkan. Buku ini memuat ribuan
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nama-nama anak islami untuk laki-laki dan perempuan, lengkap dengan
maknanya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan tuntunan islam
seputar kelahiran bayi, tips membuat nama, nama asmaul husna, nama
surf tauladan, nama anak laki dan anak perempuan. -WahyuMediaPeran Mahasiswa Dalam Mmberdayakan Masyarakat Di Tengah Pandemi
- 2021-01-15
Buku ini merupakan hasil laporan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati
Bandung pada program KKN Dari Rumah 2020
Rumah Cinta Rasul - Dewi Ambarsari 2018-11-19
Buku ini merupakan catatan kecil perjalanan seorang ibu yang ingin
mengenalkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada anakanaknya yang masih balita. Mudah-mudahan jurnal kecil ini bisa
menjadikan anak-anak muslim seluruh dunia menjadi anak yang
mengidolakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mengapa rasa
cinta kepada Nabi begitu penting untuk ditumbuhkan? Bagaimana bisa
kita mencintai jika tidak mengenali? Awal dari rasa cinta yang
mendebarkan hati itu berasal dari perkenalan, lalu berkembang menjadi
penasaran dan keingintahuan serta berbuah menjadi rasa rindu. Ketika
rindu memuncak berarti rasa cinta sudah mulai bersemi. Rasa cinta
butuh dipupuk agar senantiasa bergelora, sehingga mendatangkan rasa
cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan.
Negarawan Penggugah Jiwa - Izzur Rozabi 2014-06-01
Allah SWT berfirman: “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling
baik dengan mewahyukan Al Qur’an ini kepadamu, dan sesungguhnya
kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang
yang belum mengetahui.” (QS.Yusuf: 3) Kisah yang diturunkan melalui
malaikat Jibril ini diceritakan ulang oleh Rasulullah Saw di hadapan
shahabat-shahabatnya. Kisah di dalam surat Yusuf merupakan kisah yang
paling baik untuk diceritakan, dan tak akan lekang oleh sejarah. Kala
dakwah kian terpuruk dan tercekamkan oleh ganasnya orang-orang
Quraisy, surat Yusuf turun untuk meneduhkan hati Sang Rasulillah Saw.
Dalam kisah itu, kita akan menemukan sosok negarawan yang melewati
berbagai macam rintangan dalam kehidupannya dengan mengembalikan
segala permasalahan kepada Rabbnya. Berbicara tentang negarawan
yang ada, patut kita berkaca dengan sosok yang satu ini. Sosok yang
selalu menginspirasi sepanjang masa. Dimulai dari kesabaran yang
tercipta akibat dibuangnya di dasar sumur, sampai difitnahnya ia di
dalam istana, ternyata membuahkan hasil yang sangat istimewa dalam
kehidupannya. Kesabaran yang dipupuknya sejak lama kini berbuah
kesejahteraan tiada tara. Orang-orang yang dahulu memusuhinya, kini
bertekuk lutut meminta maaf atas dosa mereka.
Trik Sukses UN SMK 2011 - Tim Guru SMK 2010-01-01
Mendekati ujian nasional kamu pasti butuh asupan soal-soal bukan?
Nggak perlu lagi ngubek-ngubek soal ujian tahun lalu punya kakak,
saudara, atau tetangga. Buku ini menyajikan soal-soal ujian nasional smk
selama 5 tahun terakhir. Ditambah lagi dengan pembahasan dan trik
pengerjaan cepatnya. Pasti, dijamin nggak bakal bingung, dilengkapi
juga dengan soal-soal prediksi ujian nasional tahun 2011. Silakan juga
mencoba kemampuanmu dengan mengerjakannya dengan buku dari
LinguaKata ini. #SuperEbookDesember
Panduan Mendidik Anak : Bukan Dimarahi, Ini Cara Agar Anak
Mau Mendengarkan Orangtua - go Parenting 2019-05-23
Bagi orang tua, menyuruh anak-anak mendengarkan bisa lebih dari
sekadar tantangan. Kadang-kadang terasa hampir mustahil. Anak-anak
memiliki banyak hal dalam pikiran mereka untuk memulainya, jadi apa
yang orang tua mereka katakan agar mereka lakukan mungkin tidak
masuk dalam daftar prioritas mereka. Selain itu, anak-anak yang telah
mengalami perubahan keluarga yang signifikan seperti perpisahan atau
perceraian orang tua mereka mungkin memiliki banyak hal untuk
dipikirkan. Namun, penting bagi orang tua untuk memiliki strategi yang
efektif untuk membuat anak-anak mereka mendengarkan ketika itu
paling penting seperti dalam keadaan darurat. Pertimbangkan tujuh
strategi efektif ini untuk membuat anak-anak Anda mendengarkan.
Kesultanan Demak Bintara - Ali Romdhoni
Kesultanan Demak Bintara: Poros Maritim Nusantara Abad XV-XVI Ali
Romdhoni ---------------------------- Buku ini merupakan seri kedua,
melanjutkan buku pertama yang berjudul Istana Prawoto: Jejak Pusat
Kesultanan Demak (2018), dan menjadi bagian pula dari buku ketiga
yang berjudul Sunan Prawoto: Penjaga Visi Politik Maritim Kesultanan
Demak Bintara. Ketiga judul buku ini saya namakan “Trilogi Kesultanan
Demak Bintara” yang mengkaji pusat Kesultanan Demak Bintara. Kajian
dalam buku Kesultanan Demak Bintara: Poros Maritim Nusantara Abad
XV-XVI ini menunjukkan, di bumi kasunanan Prawoto (sekarang desa
Prawoto, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah) tersimpan kelengkapan bukti
historis dan geografis yang bisa di-identifikasi sebagai wilayah yang

menjadi awal pendirian Kesultanan Demak Bintara. Kesimpulan di atas
dibangun berdasarkan pemberitaan dalam historiografi Jawa,
pemberitaan lisan (cerita tutur) yang dimiliki masyarakat setempat, dan
sebagian jejak faktualnya yang juga masih bisa diketemukan. Dengan
demikian, temuan-temuan dalam buku ini memiliki landasan yang bisa
dipertanggung-jawabkan.
Mukjizat Surat Yusuf dan Maryam - Rizem Aizid
Ada keyakinan di masyarakat bahwa jika menginginkan anak laki-laki
yang tampan dan shalih, maka bacalah surat Yusuf ketika hamil. Atau,
jika menginginkan anak perempuan yang cantik rupawan dan shalihah,
maka bacalah surat Maryam. Benarkah keyakinan tersebut? Apakah hal
itu sebatas mitos yang dibesar-besarkan? Lalu, bagaimana hukumnya
membaca surat Yusuf atau surat Maryam bagi orang yang sedang hamil?
Untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, serta
misteri-misteri di balik surat Yusuf dan Maryam bagi ibu hamil, Anda
perlu membaca buku ini. Selain itu, juga disajikan nama-nama islami
terbaik untuk anak laki-laki dan perempuan beserta arti dan contohcontohnya. Selling points: 1. Sejarah Anjuran Ibu Hamil Membaca Surat
Yusuf dan Maryam 2. Mencetak Anak laki-Laki Tampan dan Shalih
dengan Surat Yusuf 3. Mencetak Anak Perempuan yang Cantik dan
Shalihah dengan Surat Maryam 4. Nama-Nama Islami Terbaik untuk
Anak Laki-Laki dan Perempuan 5. Dll.
Sejarah Umat Islam - Hamka 2020-04-24
Buku ini adalah tulisan mengagumkan dari seorang ulama fenomenal
yang kerap dipanggil Buya Hamka. Pembendaharaan ilmunya yang luas
serta kecintaannya yang mendalam terhadapa Islam membuat setiap
tulisan di buku ini sarat hal yang sanggup mengguncang imajinasi
pembaca untuk meresapi dan merenungi buku ini. Buya Hamka dengan
gamblang menggambarkan realitas sejarah yang terjadi dalam tubuh
umat Islam pada beberapa fase, yakni fase sebelum kelahiran Nabi
Muhammad (zaman arab purbakala), fase nabi Muhammad, fase
khulafaur rasyidin, fase beberapa kepemimpinan khalifah baik yang ada
di jazirah Arab maupun di luar Arab seperti Eropa, Afrika, wilayah
Afganistan dan India yang kelak Indian dan Iran memiliki peran penting
dalam penyebaran Islam di Indonesia dan terakhir fase penyebaran Islam
di tanah air. Buya Hamka berhasil memotret berbagai fakta sejarah yang
kadang tidak kita temukan dalam buku sejarah Islam lainnya atau luput
dari perhatian kita. Dakta sejarah yang berhasil Buya Hamka paparkan
tersebut terutama terkait sejarah kerajaan Islam di Indonesia dan
pembahsan took besarnya, yang bahkan tidak ditemukan dalam buku
sejarah yang diajarkan di sekolah. Buku ini mengupas tentang kejayaan
yang pernah dilalui umat Islam selama beberapa decade hingga
kejatuhannya saat berada dalam gengga,an para penguasa Islam yang
lemah dan zalim. Layaknya sebuah drama, buku ini memuat tentang
berbagai konspirasi politikdan kekuasaaan serta permusuhan dan
perpecahan di kalangan umat Islam termasuk berbagai konspirasi dari
pihak luar untuk menjatuhkan dan menggulingkan pemerintahan Islam
seperti terjadinya Perang Salib di dunia dan pendudukan bangsa Eropa
atas negeri Islam, tidak terkecuali penjajahan yang terjadi di Indonesia.
Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah Nabi - Imron Mustofa
Kita hidup di penghujung zaman yang amat jauh bentang jarak dan
waktunya dari sumber utama Islam, Rasulullah Muhammad Saw.
Berbeda jauh dengan para salafus shalih, yakni mereka yang hidup
sezaman atau berdekatan dengan orang-orang yang dekat dengan masa
hidup Nabi, kita jelas saja sangat membutuhkan rujukan-rujukan
pengetahuan Islam yang harus kita pastikan kesahihannya. Dalam
maksud, agar praktik keislaman kita, dalam hal apa pun, semakin dekat
dengan tuntunan sumber aslinya. Niscaya kita harus mengikuti warisanwarisan keilmuan Islam yang telah disambungkan oleh para muslim
terdahulu itu kepada ajaran Nabi. Melalui buku yang meneliti dengan
mendalam tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam ini, kita bisa
belajar perihal kemuliaan mereka sekaligus pandangan-pandangannya
tentang Islam. Mulai para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga generasi
keempat dan kelima. Semua ulama terkemuka yang disajikan di sini bisa
dijadikan tuntunan bagi kita untuk mempraktikan Islam yang kaffah.
Lebih Baik Polygami daripada Dolygami - Irwan Winardi
Ketika seorang tokoh agama Islam yang terkenal di Negri Ini
mengumumkan kepada media massa bahwa dirinya telah resmi
berpoligami. Reaksi beberapa orang muslim sangatlah aneh, mereka
seakan memandang perbuatan tokoh agama tersebut sebagai perbuatan
yang tak bermoral. Dan akibatnya tokoh tersebut menjadi bulan-bulanan
media massa. Hal ini menjadi kesempatanbagi media massa untuk
mempropagandakan sikap anti poligami. Akibatnya poligami dipandang
seakan sebagai perbuatan yang tak beradab, pelaku poligami
dipandangsebagai orang barbar. Reaksi dari para pemimpin tertinggi
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Negri Ini, lebih ajaib lagi. Mereka bertingkah seperti waria yang
kebakaran jenggot. Mereka seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan
yang ingin membela martabat wanita dengan merencanakan Undangundang anti poligami. Sementara bejatnya akhlak diantara mereka
seperti tak mereka persoalkan. Banyaknya kegiatan “studi banding” yang
tidak pada tempatnya diantara pemimpin Negri Ini (“studi banding”
disini adalah membandingkan rasa perempuan yang ada dirumah dengan
perempuan di luar rumah/nikah), tak seorangpun berkoar. Tak terpikir
sedikitpun oleh mereka untuk membuat Undang-undang dan Hukum anti
Perzinahan. Jadi tidak aneh, jika reaksi masyarakat Negri Inimemandang
sebagai hal yang biasa, malah justru serasa mendapat sarana hiburan
baru, ketika ketika video“studi banding” (dalam tanda kutip) seorang
legislatif Negri Ini tersebar di masyarakat. Sementara wanita itu, yang
dijadikan obyek“studi banding” (dalam tanda kutip) anggota legislatif
tersebut, meraih kepopuleran dan simpati masyarakat sebagai orang
yang terdzalimi. Sudah menjadi rahasia umum bobroknya ahlak
beberapa birokrat Negri Ini, hingga perbuatan sebejat apapun (asal tidak
ketahuan) sudah diangap sesuatu yang biasa. Di kalangan rakyat jelata

muncul ejekan bagi mereka yaitu “ahlul zinah wal jama’ah”. Rakyat jelata
bukannya tidak tahu apa perbuatan bejat mereka. Rakyat jelata sudah
mafhum bahwa, mereka pergi keluar rumah dan memberi tahu istrinya
bahwa kepergiannya adalah untuk “rapat negara”, “studi banding”
(dalam tanda kutip) dsb. Ketika akibat kelalaian salah satu dari mereka,
“rapat negara” dan “studi banding” (dalam tanda kutip) tersebut
tersebar di masyarakat, rakyat sudah tak perduli, karena rapat, sidang,
studi banding yang resmi pun (tanpa tanda kutip) tak ada artinya bagi
rakyat. Slogan-slogan dan janji mereka bisa dikatakan hanya basa-basi.
Begitulah keadaan negri yang ajaib ini, seorang yang melakukan
perkawinan dengan jalan halal dianggap tak bermartabat, sementara
protes-protes yang melarang kegiatan porno dan perzinahan dianggap
melanggar hak azasi manusia. Artikel ini akan memaparkan berbagai
segi tentang poligami dari berbagai macam sumber dan fakta yang ada.
Penulis berharap, bahwa artikel ini dapat memberi pengertian tentang
poligami Islam dan bisa menyadarkan orang yang berpendapat keliru
tentang poligami Islam. Harapan lainnya, para pembaca akan
memperoleh hikmah dari syariat Islam yang mengakui poligami dan
terbebas dari jebakan propaganda yang mendiskreditkan Islam.
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