Nama Nama Bayi Perempuan Islami Yang
Panjang
When people should go to the ebook stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is in fact
problematic. This is why we offer the books compilations in this website. It will entirely ease you to
see guide Nama Nama Bayi Perempuan Islami Yang Panjang as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If
you purpose to download and install the Nama Nama Bayi Perempuan Islami Yang Panjang , it is
categorically simple then, past currently we extend the colleague to purchase and create bargains to
download and install Nama Nama Bayi Perempuan Islami Yang Panjang suitably simple!

Rangkaian Nama Bayi Islami Bermakna Tinggi Dhini Felicia 2015-01-05
Nama adalah doa. Setidaknya itulah pemahaman
umum dan orangtua ketika memberikan anaknya
nama yang baik. Nama seorang anak merupakan
panggilan untuknya setiap hari, karenanya
orangtua selalu ingin memberikan nama yang
baik kepada anak. Karena ketika nama anak
tersebut dipanggil, akan menjadikannya doa dan
keberkahan tersendiri untuk sang anak. Buku
yang diterbitkan oleh penerbit LEMBAR
PUSTAKA INDONESIA ini merangkum namanama penuh keberkahan untuk anak anda
dengan harapan bisa menjadi pilihan terbaik
untuk memberikan nama kepada sang buah hati.
-Lembar Langit Indonesia GroupEnsiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid
L-Z - M. Junus Melalatoa 1995-01-01

manusia dengan tujuan untuk menciptakan
manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan
berakhlak mulia, serta bertujuan untuk
menghasilkan manusia yang jujur dan berbudi
luhur. Dengan pendidikan, manusia diharapkan
bisa membangun peradaban dan terciptanya
keharmonisan hidup.
Proses Kreatif Jilid 4 Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam Ahmad Tafsir 1992
Educational system according to Islamic
viewpoint, with reference to Indonesia.
Mendidik Anak Perempuan - Abdul Mun"im
Ibrahim 2005
Islam menjawab tuduhan kesalahan
penilian terhadap Islam - ‘Abd al-Karīm Khaṭīb
2004

Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam Azhari, S.H.I, M.Pd.I 2013-05-22
Islam memiliki perhatian yang sangat besar
terhadap dunia pendidikan. Melalui pendidikan
yang benar dan berkualitas akan tercipta sebuah
pribadi-pribadi yang luhur dan beradab.
Sehingga tercipta kehidupan sosial yang
bermoral dan bermartabat. Tanpa pendidikan
yang benar tidak akan tercipta sebuah sistem
masyarakat yang baik dan bermoral. Salah satu
tujuan pendidikan Islam secara garis besar
adalah membentuk dan membina manusia agar
menjadi hamba Allah yang sholeh dengan
seluruh aspek kehidupannya, perbuatan, pikiran
dan perasaannya. Pendidikan diajarkan kepada

Kumpulan Nama-Nama Islami Penuh
Makna - Naafi’ah dkk. 2015-12-17
Rasulullah bersabda, �Kelak pada hari kiamat
kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian
dan nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu,
perbaguslah nama-nama kalian.� (HR. Abu
Dawud) Setiap orang tua pasti menginginkan
nama yang istimewa untuk putra-putrinya.
Orang tua akan sangat bangga jika buah hatinya
memiliki nama yang bermakna indah, dan sudah
barang tentu sang anak juga akan bahagia
mendapatkan nama yang baik. Nama yang indah
dan bermakna bukan hanya sekadar untuk
panggilan semata, melainkan untaian doa untuk
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sang anak. Buku ini merangkum nama-nama
indah yang diambil dari Asmaul Husna, namanama Nabi, dan kumpulan nama-nama dari alQur�an. Semoga rangkaian nama-nama dalam
buku ini dapat menjadi inspirasi bagi setiap
orang tua dalam memberi nama yang indah dan
membawa berkah untuk sang buah hati.
Covering Aisyiyah - Mu’arif
Aisyiyah, sebuah nama yang begitu istimewa.
Nama ini terinspirasi dari istri Nabi Muhammad
Saw., yaitu Siti Aisyah yang dikenal cerdas dan
mumpuni. Jika Muhammadiyah berarti pengikut
Nabi Muhammad Saw., maka Aisyiyah bermakna
pengikut Aisyah. Keduanya merupakan
pasangan serasi dalam berdakwah. Seperti figur
Muhammad dan Aisyah, Aisyiyah akan berjuang
berdampingan bersama Muhammadiyah.
Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil
orang-orang Aisyiyah sehingga semangat
pembaruan yang berpijak pada paham Islam
Berkemajuan akan tetap menjadi suluh bagi
Aisyiyah ke depan. “Saya titipkan
Muhammadiyah dan Aisyiyah kepadamu
sebagaimana almarhum KH. Ahmad Dahlan
menitipkannya. Menitipkan berarti melanjutkan
perjuangan umat Islam Indonesia ke arah
perbaikan hidup bangsa Indonesia yang
berlandaskan cita-cita luhur mencapai
kemerdekaan,” pesan Nyai Ahmad Dahlan
menjelang akhir hanyatnya. *** “Sepasang
sejarawan suami-istri: Mu’arif dan Hajar Nur
Setyowati telah melakukan langkah strategis
dalam mengumpulkan fragmen-fragmen sejarah
Aisyiyah yang berserakan di sana-sini karena
ketidakacuhan merawat dokumen sekian lama.
Kerja mulia mereka ini amat patut dihargai dan
didukung.” Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif
AKTIVISME ISLAM KAUM URBAN
(Politisasi Identitas, Mobilisasi dan
Pragmatisme Politik) - Faisal Riza
Aktivisme Islam: Politisasi Identitas, Mobilisasi,
dan Pragmatisme Politik”, adalah wujud konsern
saya terhadap realitas sosial politik kontemporer
di mana gerakan-gerakan Aktivisme Islam
menjadi kecenderungan umum di masyarakat
urban kota di antarapertarungan mereka dengan
gerakan identitas lain dan relasi struktur
ekonomi politik di Kota. Saya berusaha meramu
semua bahan tulisan itu sampai dia beraroma
sosiologi agama, dengan mengurai pendekatan
gerakan sosial, meskipun tidak terbatas pada

itu. Hal ini dimaksudkan agar buku ini bisa juga
dibaca bukan hanya oleh peminat kajian
sosiologi agama, tetapi khalayak yang lebih luas.
Seabad Pers Perempuan - Devi Kusumastuti P.
2020-10-05
Rentang yang disisir buku ini dimulai dari
majalah Poetri Hindia pada 1908 hingga Cantiq
dan Mamamia!. Melewati banyak periode,
merekam suara perempuan dalam satu abad
perjalanan keluarga Indonesia. Buku ini
merupakan persembahan Yayasan Indonesia
Buku untuk jagat pers menyangkut babad pers
perempuan dalam sejarah pers Indonesia. Bukan
saja ingin menunjukan ke permukaan tentang
bargaining position dan peran strategis
perempuan Indonesia dalam dunia pers, tetapi
juga bagaimana pers perempuan Indonesia ikut
andil dalam memaknai perjalanan perempuan
Indonesia.
1972 Nama Bayi Islami - H. Muhammad Iqbal,
Lc. 2008-01-01
Nama adalah identitas penting yang akan
menyertai seseorang sampai kapan pun. Bahkan,
ada anggapan bahwa nama adalah doa, sehingga
tidak mustahil nama akan membentuk karakter
tersendiri bagi pemiliknya. Karenanya, sudah
selayaknyalah pemberian nama tidak asal saja.
Sebanyak 1.972 nama tercantum dalam buku ini.
Ada sedikit perbedaan dalam model penulisan
dan pelafalan dalam buku ini dari buku-buku
sejenis. Dalam buku ini dicontohkan cara
memberikan penamaan yang diserap dari bahasa
Arab dengan model pelafalan orang-orang Arab
sendiri atau lidah-lidah orang lain. Hingga
terkadang nama-nama itu terdengar unik dan
mungkin bagi sebagian orang akan terkesan
menarik. Selain itu, di buku ini juga dijelaskan
cara membuat sedikit rekayasa pengucapan
yang asal katanya dari bahasa Arab. Buku
Persembahan dari penerbit KawanPustaka dapat
memberikan rekomendasi nama yang baik dan
indah untuk buah hati anda.
#SuperEbookDesember
Selayang pandang dunia sastera &
penulisan - Talib Samat 2002
2500+ Mutiara Nama Islami untuk Buah Hati Inspirasi Nama Anak Islami - M.
Khalilurrahman Al Mahfani 2013-01-01
Anak adalah buah hati tercinta. Karenanya,
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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
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. WahyuMediaIslam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi
Beragama di Indonesia - Prof. Dr. H.Nasaruddin
Umar, MA 2021-02-09
Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam
Nusantara? Untuk memulai memahami Islam
Nusantara, kita harus membedakan antara Islam
di Nusantara dan Islam Nusantara. Islam di
Nusantara konotasinya penggambaran existing
Islam di wilayah Nusantara, termasuk di
dalamnya sejarah perkembangan, populasi, dan
ciri khas Islam di kawasan Nusantara.
Sedangkan Islam Nusantara lebih kepada
keunikan sifat dan karakteristik Islam di
kawasan Nusantara. Dengan demikian, orang
yang ahli tentang Islam di wilayah Nusantara
belum tentu memahami konsep Islam Nusantara
itu sendiri. Islam Nusantara melibatkan berbagai
disiplin keilmuan, seperti ushul fikih, dan
penafsiran terhadap nash atau teks agama.
Islam Nusantara lebih banyak berhubungan
dengan fenomena Islam "as the Islam"
ketimbang Islam "as an Islam". Hampir setiap
Negara yang berpenduduk mayoritas muslim
memiliki istilah khusus untuk mencirikan
kekhususan umat Islam di negerinya. Perdana
Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, pernah
memperkenalkan Islam Hadharah, Pak SBY
sering menyebut Islam Rahmatan lil Alamin,
Mantan PM Benazir Bhutto memperkenalkan
Islam inklusif. Maka, istilah Islam Nusantara
juga merujuk pada pola keberagamaan muslim
Indonesia yang hidup berdampingan dalam
keberagaman berbangsa dan bernegara. Islam
memiliki ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran
dasar bersifat absolut, universal, dan eternal,
seperti seperti rukun iman dan rukun Islam.
Sedangkan ajaran non-dasar bersifat fleksibel,
kontemporer, dan umumnya berbicara tentang
hal-hal yang bersifat cabang (furu'iyyah).

Wacana Islam Nusantara berada di dalam ranah
ajaran non-dasar. Selama Islam Nusantara masih
tetap di dalam wacana ajaran non-dasar maka
tidak perlu dikhawatirkan akan adanya
kerancuan ajaran, karena Islam sebagai agama
akhir zaman selalu membuka diri untuk
menerima dan diterima oleh nilai-nilai lokal,
sepanjang masih sejalan atau tidak bertentangan
dengan ajaran dasarnya. Islam Nusantara
merupakan gerakan moderasi beragama yang
berkelanjutan, terus bergerak menuju bentuk
terbaiknya bagi setiap zaman. Untuk setiap
zaman dengan ragam tantangan dan
problematikanya, Islam Nusantara bergerak
menempatkan agama sebagai panduan untuk
mengkreasi model kehidupan berbangsa yang
penuh dengan nilai-nilai toleransi, gotong
royong dan rukun sejahtera.
Sejarah Masyarakat Islam Indonesia Sarkawi B. Husain 2017-01-01
Diskusi yang berkaitan dengan proses
kedatangan Islam di Nusantara ini telah
berlangsung sekian lama. Diskusi itu meliputi
tiga masalah pokok, yaitu: tempat asal
kedatangan Islam, para pembawa, dan waktu
kedatangannya.2 Selain melahirkan banyak
buku dan makalah, diskusi itu telah melahirkan
sejumlah teori tentang perkembangan awal
Islam di Nusantara tersebut adalah: teori India,
teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Bagian
ini mendiskusikan berbagai teori tersebut sambil
melihat kekuatan dan kelemahannya masingmasing. Selain itu, bagian ini membicarakan
juga tentang saluran dan media dalam proses
islamisasi serta relasi antara negara (baca:
kerajaan-kerajaan) dengan Islam.
Kadatuan di Muara Takus & Universitas tertua
dunia - Santosaba 2022-01-03
Dalam teks-teks Sanskerta namanya muncul
sebagai Sariputra, Saliputra, Sarisuta,
Saradvatiputra, Dalam Apadana ia juga disebut
Sarisambhava dari Svarnabhumi atau
Svarnadvipa " īrī-Nālandā-Mahāvihārīya-ĀryaBhikṣusaḿghasya " ...ini teks kalimat yang
tertulis di area Universitas Nalanda Bihar india
ada situs stupa bernama "Sariputra"...
Mahavihara "Nalanda", "Somapura" dan
"Vikramashila" adalah "Cabang" yang ada di
Svarnadvipa Nusantara Indonesia maju
terdahulu.. bernama "Dharmā Phalā" pernah di
kunjungi Atiśa Dīpaṃkara Śrījðāna asal Tibet,Fa3/8

Hien juga l-Tshing...untuk belajar Sangharamā
Mahæ Thupa Aryā, Mahævihariyā Para Therrâ
adalah bangunan megah agung dengan "Stupa"
besar tempat belajar ilmu pengetahuan dan
pelatihan kontemplasi spiritual Para Therrân
kaum Aryān, leluhur bangsa Nusantara
Bangunan megah ini, bernama Vhwănā Çhaķâ
Phalā kini terpublikasi bernama "Borobudur"...
INDONËSIARYĀ True Back History of Indonesia
Exploration & Research By : #Santosaba
(Revicionist History)
Istri-Istri Para Nabi - Ahmad Khalil Jam'ah,
Syaikh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimasyqi
2020-12-18
Kepada orang-orang yang mencari kebahagiaan
hakiki dan orang-orang yang mendambakan
kedamaian dan ketenteraman, buku ini
mempersembahkan biografi istri-istri para nabi
dalam bentuk cerita, agar mereka tahu bahwa
kebahagiaan itu ada pada iman dan bahwa mata
air kesenangan itu memancar dari hati manusia
itu sendiri ketika mereka kembali kepada
fitrahnya, menjawab seruan tinggi, dan tujuan
terakhir menjadi jelas baginya, kemudian ia
menyelamatkan diri dari kubangan kebingungan
dan kekalutan, sebab ia telah damai dengan
Allah dan berinteraksi dengan para nabi. Ya,
tiba-tiba ia lahir kembali dengan keyakinan dan
menjadi orang mukmin yang ridha kepada
dirinya sendiri dan Allah.
365 Kisah Pengantar Tidur Islami - Erna
Fitrini 2018-02-19
 Berisi 365 kisah ringan yang mengingatkan
kita akan pesan-pesan Rasulullah saw.  Setiap
kisah hanya terdiri dari 15- 20 kalimat singkat,
mudah dipahami, menghibur, dan berisi pesan
yang mendalam.  Bacakan setiap kisah setiap
malam, dan kita akan punya kisah untuk satu
tahun.
Rangkuman Nama Bayi Islami Terbaik - Ratna
W.P. 2019-08-01
Dengan kuasa kun fayakun, Allah mampu
mengubah setetes cairan menjadi makhluk yang
bernyawa. Tidak pernah berhenti memikirkan
luasnya ilmu Allah yang apabila pohon-pohon itu
adalah pena dan air lautan menjadi tintanya,
maka tidak akan pernah mampu menuliskan
ilmu Allah. Pertemuan antara sel sperma Ayah
dengan sel telur Ibu menentukan sebuah
kehidupan baru bagi satu nyawa yang akan
menginap selama 9 bulan dalam rahim, hingga

pada suatu ketika dunia akan mengucapkan
selamat datang padanya. Kewajiban orangtua
adalah memberikan nama yang baik untuk anak,
sedangkan hak anak adalah mendapatkan nama
yang baik dari orangtuanya. Etika pemberian
nama bayi di antaranya adalah memberi nama
dengan nama penghambaan kepada Allah, yaitu
dengan nama yang indah (Asma’ul Husna),
memberi nama dengan nama-nama nabi,
memberi nama dengan nama-nama orang saleh
dari kalangan kaum Muslimin.
Inspirasi Nama Bayi Islami Terpopuler - Tim
IIDN Jogja 2015-06-01
Islam mengajarkan kepada para orang tua untuk
memberikan nama yang baik kepada buah hati
mereka. Lewat sebuah nama tersemat sekuntum
doa kebaikan. Dengan nama pula, setiap individu
memiliki identitas, ciri, atau tanda. Nama
menghindarkan seseorang menjadi tidak dikenal
(majhul). Sama seperti Allah SWT yang indah
dan menyukai keindahan, maka baguskanlah
namamu. Buku ini menjadi persembahan dan
bekal pengetahuan sekaligus kado istimewa bagi
setiap orang tua dalam memberikan sebentuk
nama kepada anak-anak mereka. Harapannya,
nama terpuji yang diberikan kepada sang buah
hati bisa menjadi al-ismu du’aa (nama adalah
doa). InsyaAllah. Buku dari Gradien Mediatama
ini berisikan kumpulan nama - nama Islami yang
indah dan baik untuk anak anda
Belajar Bisnis Kepada Khadijah - Azti Arlina
2010-08-24
Buku ini akan menginspirasi Anda untuk menjadi
seorang pebisnis, dan mengajak Anda untuk
mereguk nilai-nilai kesuksesan dari seorang
Khadijah.ÿ[Mizan, Mizania, Bisnis, Keuangan,
Indonesia]
Humaniora - 2003
KADATUAN dan Universitas tertua di dunia Santo Saba Piliang 2022-01-03
Sanghăramā pără Aryā,Mahăvihariyā Therrā
Dhărmā Phalā Sumatera atau Svarnadvipa yang
sudah dikenal di penjuru dunia sebagai pulau
penghasil renpah rempah dan kapur barus,
adalah tempat dimana Kedatuan Srivijaya yang
berkuasa , serta selat malaka sebagai pintu dan
gerbang keluar sebagai hubunungan dengan
penjuru dunia. Disini juga diperkirakan terdapat
beberapa cabang dari Universitas Dharmaphala.
Sangharama atau cabang di india diberi nama
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"Nalanda", cabang di Javadvipa bernama
Vhwænå Çhaķâ Phalå kini terpublikasi menjadi
"Borobudur". Inilah tempat belajar dan
pembelajaran ajaran leluhur, jauh sebelum nya :
● Dharmadasa 700-620 SM ● Dharmapala
670-580 SM ● Suvarnadvipa Dharmakirti 610
SM - 520 SM ● Kumarila Bhatta I 618-540 SM ●
Adi Sankara 569-537 SM ● Çhri Janaýasã atau
Syang Hyang Dapunta, abad 7 Masehi "Dharmic
Original" yang menghasilkan para wisudawan
dengan kwalitas seperti tersebut di atas,
selanjutnya mereka para lulusan itu melakukan
perjalanan suci "Sidhayarta" membawa
"Dharma/Dhamma" ke seluruh Nusantara
menyimpan sempurna di Bali "Dharmic Original"
ini yang menjadi cikal bakal lahirnya ajaran di
India kemudian hari.
Majalah Madrasatul Qur an Times Edisi 4: Majalah Madrasatul Qur an Times 2019-10-01
MADRASATUL QUR AN TIMES diterbitkan oleh
Pondok Pesantren Madrasatul Qur an Tebuireng
Jombang sebagai media kajian Al Qur an dan
Pendidikan. Terbit tiga bulan sekali. Majalah MQ
Times menerima tulisan para akademisi,
praktisi, tokoh agama, budayawan, sastrawan
dan santri untuk rubrik OPINI, CERPEN, dan
PUISI. Dikirim melalui surat ke alamat kantor
redaksi MQ Times, Gedung Lantai Dasar SMP Al
Furqon MQ atau melalui email yang tertera di
bawah. Tulisan yang masuk menjadi hak redaksi.
Redaksi berhak menyunting dan melakukan
editing tanpa menghilangkan substansi tulisan.
Tulisan yang dimuat akan diberikan
penghargaan.
Citra perempuan dalam Islam - 2003

masih bisa dirasakan keberadaannya. Bersama
aliran dua sungai tersebut, warisan peradaban
Islam terus mengalir mewarnai wilayah itu,
bahkan mewarnai Eropa. Kota-kota di wilayah
ini, seperti Bukhara, Samarkand, Naisabur,
Termidz, Nasaf, Baihaq, Nasa’, Bairun,
Khawarizm, dan lain-lain dinisbatkan pada para
ulama-ulama terkenal di dunia. Kita mengenal
para ulama dan ilmuwan seperti Abdullah
Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (Penulis kitab
Shahih Al-Bukhari), Ibnu Sina (penulis buku AlQanun fi Ath-Thib), Muhammad bin Musa AlKhawarizm (ilmuwan matematika), Mahmud bin
Umar Az-Zamakhsyari (penulis Sunan AdDarimi), Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi (penulis
kitab Shahih Muslim), Abu Bakar bin Musa AlBaihaqi (penulis kitab Dala’il An-Nubuwwah),
dan lain-lain. Asia Tengah tak hanya menjadi
mercusuar peradaban dan pusat keilmuan,
namun juga menjadi Jalur Sutera perdagangan
yang menggeliatkan ekonomi dunia. Karena itu
buku ini karya warna, dengan berbagai aspek
pembahasan yang seolah mengajak pembaca
untuk menelusuri seluk beluk wilayah ini secara
komprehensif. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Annida - 2005
Agungnya Taman Cinta Sang Rasul - Ustadzah
Azizah Hefni
“Khadijah istri Rasul itu orang penenang,
penyabar, dan penenteram. Wanita mulia yang
mendapatkan salam langsung dari Allah. Wanita
yang diberi gelar sebagai Ratu Makkah.”
—Ustadzah Oki Setiana Dewi [Penceramah,
Aktris, dan Penulis Produktif] “Fatimah binti
Rasulullah adalah belahan jiwa Rasulullah, putri
kekasih Allah, wanita yang sempurna sifatnya
dan kukuh agamanya. Fatimah adalah wanita
penyabar, taat beragama, baik perangainya.
Fatimah juga merupakan ibu ketua pemuda
surga, Hassan dan Hussein.” —Ustadzah
Halimah Alaydrus [Penulis Buku Bidadari Bumi,
Tutur Hati, dan Pilar Cahaya] “Wahai
muslimah… Mengapa kita harus mencari
panutan yang lain, sedangkan di hadapan kita
ada sosok yang paling baik dan mulia. Ibu bagi
kaum Mukminin… Istri yang setia lagi taat…
Penenteram hati sang suami… Dan sebaik-baik
teladan bagi kaum wanita….” —Ustadzah Azizah
Ummu Yasir [Inspirator Muslimah, Mantan Staf
Pengajar di Madrasah Khadijah bintu Khuwailid,

Tradisi masyarakat Islam di Sulawesi Selatan Ahmad Saransi 2003
Influence of Islam on local customs and tradition
of people in Sulawesi Selatan Province.
Islam Di Asia Tengah - Muhammad Abdul Azhim
Abu An-Nashr
Sedikit sekali yang tahu, bahwa di Asia Tengah,
di sebuah wilayah yang disebut dengan negeri di
belakang sungai (ma wara’a an-nahari) atau
Transoxiana, terdapat jejak peninggalan
peradaban Islam yang tak kalah hebatnya.
Eksotisme dan kemegahan jejak peradaban
Islam di Transoxiana, wilayah yang membentang
di antara dua sungai besar ; Jayhoun (Amu
Darya) dan Sayhoun (Syr Darya), sampai hari ini
5/8

Daar El-Hadits, Republic of Yemen] “Aisyah
adalah istri Rasulullah yang paling beliau cintai.
Ia memiliki banyak keutamaan dan
keistimewaan yang tidak dimiliki istri-istri beliau
yang lain. Pemahamannya tentang fiqh, hadits,
tafsir, ilmu syariat, sastra, syair, sejarah, nasab,
ataupun pengobatan menjadikannya rujukan
utama para sahabat dan shahabiyat lainnya
dalam mempelajari dan memahami warisan
Nabi.” —Shadiq Ahmad Abdurrahman Barir
[Penulis Buku Biografi Ummul Mukminin Aisyah]
* Banyak perempuan mulia di sekitar Rasulullah
Saw., baik dari kalangan kerabat maupun
shahabiyah. Namun, tiga perempuan yang
dibahas di dalam buku ini—Khadijah binti
Khawailid, Aisyah binti Abu Bakar, dan Fatimah
binti Rasulullah— memiliki keutamaan yang luar
biasa. Wanita-wanita mulia itu telah menyinari
kehidupan Rasulullah Saw. Buku ini mengupas
agungnya cinta dan inspirasi perjalanan hidup
mereka. Ketiga wanita mulia itu memiliki kisah
hidup yang bisa kita jadikan teladan. Mereka
mendedikasikan jiwa dan raga mereka secara
total untuk Rasulullah Saw. dan Islam. Mereka
adalah potret wanita dan ibunda orang-orang
mukmin sepanjang masa.
Buya Hamka - Yusran Rusydi 2017-02-03
Sikap Buya Hamka dalam Konferensi Islam
Sedunia di Makkah pada 1975 barangkali
merupakan teladan yang sangat relevan di masa
hiruk pikuk sekarang ini. Pada waktu itu, Wakil
Sekjen Konferensi Islam Syaikh Safwad Sakka
termakan fitnah dan percaya bahwa Hamka aktif
membantu Kristenisasi. Yang menarik adalah
kekuatan Hamka mengendalikan diri dan
perasaaannya—meski sekali pun tak diberi
kesempatan berbicara dalam konferensi itu,
beliau hanya diam dan tenang mengikuti
konferensi hingga selesai. Rusydi Hamka—putra
kedua yang sering mendampingi Hamka dalam
banyak peristiwa—memaparkan kisah tersebut
dalam buku ini, bersama kisah-kisah inspiratif
lain dalam kehidupan ulama legendaris
Indonesia itu. Dalam buku ini, kita juga
mendapat gambaran sosok Hamka sebagai
ulama yang benar-benar hidup di tengah umat.
Hampir setiap hari berbondong tamu datang ke
rumah Hamka hingga antreannya “seperti di
Puskesmas”. Mereka datang untuk berbagai
keperluan, termasuk meminta nasihat urusan
pribadi dan rumah tangga. Semua diterima

Hamka dengan baik dan tanpa memungut
bayaran, “Ini harus kita lakukan lillahi
ta'ala—karena Allah semata,” demikian Hamka
menekankan. Rusydi juga mengungkapkan
kemahiran Hamka membagi waktu di antara
berbagai kesibukannya—mengarang,
berkhutbah dan berceramah, memberi kuliah
Shubuh, memberikan konsultasi kepada umat,
dan membaca. Menggambarkan pengalaman
dan watak Hamka secara detail, buku ini secara
utuh menampilkan Hamka sebagai sosok ulama
dan seorang ayah yang patut kita teladani.
Endorsment: “Sangat berharga bagi kita untuk
mengenal Hamka seutuhnya. Dari segi ini,
Rusydi telah berhasil.” —Majalah Tempo, XII
(Juni, 1982, hal. 55) “Sangat layak dibaca oleh
siapa saja yang ingin menjadi orangtua yang
dibanggakan anak-anaknya dan pemimpin umat
yang dikenang sepanjang masa.” —Abdul Mu'ti,
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah [Mizan, Noura Books,
Nourabooks, Sastrawan, Klasik, Agama, Islam,
Seni, Penulis, Indonesia]
Bidaahkah Amalanku? - Prof. Dr. Basri
Ibrahim Al-Azhari 2022-01-26
Bidaah merujuk kepada amalan atau
kepercayaan yang diada-adakan bertentangan
dengan al-Quran, as-Sunnah, ijmak dan juga
qiyas. Ia juga merujuk kepada amalan yang
bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh
generasi awal umat Islam atau generasi salaf
mereka. Ada yang mengatakan, bidaah adalah
semua perkara baharu walhal hanya perkara
baharu dalam amalan berkaitan agama sahaja
dianggap bidaah. Ada juga yang mengatakan,
suatu amalan itu dianggap bidaah hanya dalam
mazhab lain dan bukan Mazhab Syafie. Walhal
rupanya, ulama Mazhab Syafie juga mengatakan
yang ia adalah amalan bidaah. Ada yang
mengatakan amalannya itu tidak bidaah kerana
ada hujah ilmiah walhal secara ilmiahnya amalan
itu memang bidaah. Hujah yang mengatakan ia
tidak bidaah adalah hujah yang kurang ilmiah.
Pendedahan ini bukan untuk mengelirukan umat
Islam di Malaysia, sebaliknya pendedahan ini
demi membudayakan budaya beramal dengan
ilmu dan bukan ikut-ikutan. Demi amalan yang
sahih mengikut sunah Rasullullah s.a.w.
Nama-Nama dengan Nuansa Islami: Yang Indah
Yang Bermakna - M Quraish Shihab
Yang indah sekaligus penuh makna selalu jadi
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nama impian. Saat akan menyambut kehadiran
buah hati, satu keluarga muslim biasanya akan
sibuk mencari nama. Berbagai referensi
digunakan, mulai dari Al-Quran, nama-nama
nabi, sahabat, tabi’in, kelompok muslim awal
dalam sejarah Islam, atau juga nama-nama
ulama. Nama-nama ini tentu selain dengan hasil
bertanya kepada orang alim, urun rembuk dari
keluarga besar, juga tak jarang hasil dari
elaborasi beberapa kata yang dicari di internet.
Buku Prof. Dr. M. Quraish Shihab ini hendak
menjelaskan secara terang pentingnya
memahami makna nama, apa maksud namanama islami, juga beberapa kisah dalam sejarah
Islam perihal pemberian nama. Buku ini
dilengkapi dengan daftar nama-nama yang
lumrah atau jarang dipakai yang bersumber dari
asmâ’ Allah, juga dari nama-nama nabi sekaligus
maknanya. Buku ini juga memuat rekomendasi
nama-nama indah untuk anak perempuan dan
laki-laki sekaligus artinya untuk para (calon)
orangtua.
Tanya Jawab Islam - PISS KTB 2015-12-28
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun
dari berbagai diskusi di media sosial dengan
rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits
2. Fiqih dan Ushul Fiqih
Perjalanan panjang anak bumi - 2008
Biography of Koesoemo Oetoyo, an Indonesian
nationalist and the leader of Budi Utomo, an
Indonesian national resurgence organization
founded in May 20, 1908.
Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan
- Hamka 2020-04-22
Buku ini menguraikan bahwa justru perempuan
sangat dimuliakan dalam Islam. Hal tersebut
dibuktikan dengan dalil-dalil, baik dari Al-Qur’an
maupun as-Sunnah, serta sejarah hidup
Rasulullah, sahabat, dan generasi saleh. Dengan
berkembangnya zaman dan semakin pesatnya
arus informasi dan tekonologi, ternyata tidak
membuat isu seputar feminism, perempuan, dan
pandangan Islam terhadap perempuan meredup
atau hilang. Namun, justru para pengusung
liberalism yang tidak menyukai cara Islam
melindungi, memuliakan, dan menghormati
perempuan terus melakukan perang pemikiran.
Dimensi Radikalisme dalam Penafsiran Ibn
Taimiyah - Danial 2021-12-31
Buku ini mengkaji tentang dimensi radikalisme

dalam penafsiran Ibn Taimiyah. Kajian ini
memahami penafsiran Ibn Taimiyah adalah
tekstualis lunak (soft textualism) dalam
persoalan ideologi, berbasis salaf, dengan slogan
kembali kepada al-Quran dan Sunnah.
Penafsirannya tidak terlepas dari sisi
kepribadian dan sisi historisnya (ideologi,
politik, sosial, dan budaya). Tinjauan ini sebagai
bentuk klarifikasi pemahaman para jihadis yang
mendasarkan amaliah mereka dengan dalil Ibn
Taimiyah pada peperangan Muslim dengan
bangsa Mongol, dan konsep bom bunuh diri
dengan melakukan penyerangan ke Da>r alSilm. Kekeliruan kelompok jihadis tersebut
terdapat pada perluasan makna jihad dan qita>l
dalam melakukan amaliahnya, yang seharusnya
jihad berbentuk defensif bukan ofensif. Semakin
kuat pemahaman tafsir eksklusif dan tekstual,
maka semakin jauh dari sikap moderat. Hasil
penelusuran ini sependapat dengan Nasaruddin
Umar (2014), Jamhari (2004), Yahya Michot
(2011), Jon Hoover (2012), terkait dengan Ibn
Taimiyah dianggap sebagai inspirasi dan
penggunaan serampangan atas penafsiran Ibn
Taimiyah oleh para kelompok jihadis. Sebalikny,
tidak sependapat dengan Natalie Goldstein
(2010) dan Kholilulrahman (2018), pada
persoalan Ibn Taimiyah sangat radikal dan
memecah belah kaum Muslimin. Jenis kajian ini
adalah kualitatif, dengan menggunakan metode
deskriptif analitik, dengan pendekatan ilmu
tafsir dan Hermeneutika filosofis-historis.
Referensi yang digunakan dalam bentuk buku
dan artikel yang relevan dijadikan sebagai
sumber sekunder, dan wawancara.
Cala Ibi - Nukila Amal 2004
Jati Diri HMI Wati: Menggagas Nilai-Nilai Dasar
KOHATI (NDK) - Azhari Akmal Tarigan
2021-02-28
Menurut Carey, setelah 212 tahun setelah era
Deandels (1808-1811) terjadi perubahan
dramatis di segi pemerintahan, agama, dan
lingkungan hidup. Yang menggelitik dari Peter
Carey adalah pertanyaannya yaitu "Saya saat ini
tertarik dengan pertanyaan apakah memudarnya
secara perlahan model matriarki gaya polinesia
dalam garis keturunan perempuan dipengaruhi
secara serentak oleh kolonialisme dan Islam".
Tegasnya, di samping kolonialisme Hindia
Belanda, apakah ajaran Islam modern
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melenyapkan budaya matriarki Polinesia asli.
Sungguh Islam tidak pernah menghapus budaya
matriarki apalagi jika dimaksud,
mentransformasikan DNA perempuan pejuang
dan penggugat, menjadi perempuan yang pasrah
terhadap kondisi ketidakadilan dan diskriminasi
yang dideritanya. Islam justru hadir dengan
semangat pembebasan dari segala bentuk
struktur yang tidak adil dan kultur patriarki

yang menindas. Saat ini penting bagi perempuan
Indonesia, terutama kader HMI dan HMI Wati
untuk terus menggelorakan semangat
perjuangan perempuan seperti yang ada pada
pendahulunya. Semangat perjuangan yang
diwarnai oleh spirit Al-Qur'an dalam rangka
menegakkan keadilan dan kemakmuran yang
diridhai Allah SWT.
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