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Salah satu pokok penting diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai penutup para nabi dan rasul adalah untuk
menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan salah satu bentuk kemuliaan akhlak yang dihadirkan oleh Rasulullah adalah
menyempurnakan sifat malu yang merupakan perhiasan setiap manusia, dan bukti kemuliaan laki-laki dan perempuan, karena
malu adalah bagian dari Iman. Menutup aurat dengan busana dan merasa malu karena tidak berpakaian adalah tabiat dan fitrah
yang melekat pada diri manusia, ia bukalan sekedar kebiasaan lingkungan atau tradisi suatu daerah seperti yang sering
didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Oleh karena itu, Islam hadir dan memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk
menutup auratnya agar tidak tersingkap oleh mata publik, bahkan mengajak untuk selelalu menutup aurat walaupun di tempat
sepi, sebagai bentuk penghormatan karena ia adalah pribadi yang memiliki silsilah adamiyah, dan juga untuk membedakan dirinya
dengan binatang. Buku ini membahas secara lengkap hukum pakaian dan perhiasan dalam prespektif fikih Islam, yang di
dalamnya memaparkan tentang batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan, adab berpakaian dan berhias -baik untuk badan
dan rumah-, serta hukum lukisan dan patung dan lain-lainnya yang berkaitan dengannya. Dilengkapi dengan dalil-dalil dari AlQur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam serta menghadirkan pandangan setiap madzhab berikut dalil-dalil
yang menguatkannya. tidak hanya hukum yang diuraikan di dalamnya, juga hikmah-hikmah di balik perintah dan larangan
tersebut. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Dalam Islam, kita mengenal istilah silaturahmi, yaitu saling mengunjungi antarkerabat atau famili. Namun berkembangnya zaman
dan komunikasi, istilah silaturahmi memiliki makna luas, diantaranya menjalin persahabatan, baik yang sudah mengenal maupun
yang belum. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya.
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah
dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (H.R. Bukhari)
Tanpa Bermaksud memudah-mudahkan-yang bisa berujung pada kecendrungan serba boleh jika di pahami dan di hayati dengan
cara yang benar, sesungguhnya Islam memang satu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang benar dalam mengamalkan
Islam adalah bertanya kepad ulama atau orang yang memiliki pengetahunyang luas dan mendalam seputar ajaran Islam Buku ini
menghimpun sekitar 1001 tanya-jawab seputar masalah-masalah keislaman yang diajukan kepada M. Quraish Shihab, seorang
ahli tafsir, yang kita kenal memiliki pengetahun yang luas dalam khazanah Keilmuan Islam.
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
Buku ini memuat 7 esai keIslaman terkait dunia remaja, yang dihasilkan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari
Malang, yang tergabung dalam ekstrakurikuler sekolah berbentuk komunitas literasi yang bernama "Magnumopus Book Club".
Buku ini cocok dijadikan sebagai inspirasi atau panduan bagi komunitas literasi di kalangan siswa sekolah maupun santri
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pesantren.
Mengapa buku ini diberi judul “Tebarkan Salam dan Berilah Makan?” Sebenarnya apa alasan di balik pemberian nama itu?
Maksud saya hanya satu: Mari bermuhasabah diri. Sudahkah kita berjalan di muka bumi ini sesuai dengan pola-pola akhlak yang
diajarkan oleh Baginda Rasulullah, mulai dari tiga hal yang sepele saja: mengucapkan salam, kemudian berlanjut kepada
memberi makan, dan jadilah kita bersaudara demi menjaga (ukhuwah Islamiyah). Tiga hal yang sepele ini ternyata memberi efek
yang luar biasa di kehidupan kita. Apalagi jika kita mengetahui seluk beluk dan ilmu di balik tiga akhlak mulia ini di bidang
muamalah ini. Tulisan yang sederhana ini, bukannya saya menggurui ataupun mengajari, namun sebagai sesama saudara, ada
baiknya kita saling mengingatkan agar kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kasih sayang-Nya. Mari kita sama-sama
memperbaiki diri dan meng-(upgrade) iman kita. Semoga berkenan dan bermanfaat. Jangan sampai kita menjadi muslim yang
dijauhi surga. (Naudzubillah)
Setiap wanita itu cantik kok ukhti. Kalau ganteng laki-laki dong, hehe… Beneran deh, wanita itu bisa cantik loh, bisa banget! Cantik
kan nggak hanya dilihat dari fisik, punya akhlak yang baik pun sudah termasuk cantik. Kalau akhlaknya sudah cantik, otomatis
bisa menjadi wanita saleha. Semudah itu? Yess, jadi wanita saleha itu nggak susah. Asal kita mengerti dan paham perintah serta
larangan dari Allah SWT, Insya Allah kita bisa meraih kecantikan hati tersebut dan menjelma menjadi wanita saleha. Nggak
percaya? Sudah ada beberapa contoh muslimah yang sangat menginspirasi kita supaya menjadi saleha kok, seperti; Siti
Khadijah, Aisyah, Fatimah, Asiyah, dan muslimah perindu surga lainnya. Tenang aja ukhti, banyak jalan menuju Roma untuk
menjadi wanita saleha, banyak cara memoles hati kita agar cantik dan memesona asalkan ada niat dan upaya menjadi lebih baik
lagi. Buku Saleha is Me menjadi panduan bagi muslimah yang ingin menjadi lebih baik dalam berbagai peran kehidupan, mulai
dari aspek ibadah, menuntut ilmu, berbakti kepada orangtua, menjadi istri saleha, dan sebagainya. So, buktikan bahwa menjadi
wanita saleha itu mudah, dan ukhti salah satunya! Buku Persembahan Penerbit QultumMedia

Bolehkan menonton film porno saat sedang puasa? Apa benar telpon dan facebook-an dengan perempuan yang bukan
muhrim kita dilarang? Sebenarnya gimana sih hukum pacaran dalam Islam? Apa boleh menikah beda agama? Boleh
nggak sih kita mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain? Bolehkah merayakan hari valentine dan
hari ulang tahun? Jika makanan/minuman kemasukan lalat apakah harus dibuang? Benarkah Islam melarang merebounding rambut? Wajibkah muslimah memakai jilbab? Apa boleh pergi haji dengan uang kredit? Bagaimana sih cara
memakai mukena dengan benar? Bagaimana cara yang benar dalam meng-qashar dan men-jamak shalat? Bolehkah
kita tidak puasa saat bekerja berat? Bagaimana hukum dan ketentuan membayar zakat? Apa boleh kita menerima
hewan kurban dari non-muslim? Sebenarnya shalat Tarawih itu berapa rakaat sih? Apa kita wajib melakukan shalat
Tahiyatul Masjid? Apa benar lansia boleh tidak puasa Ramadhan? Apa hukumnya hipnotis dan sulap? Bagaimana cara
shalat jika sedang dirawat di rumah sakit? Pertanyaan-pertanyaan di atas pasti pernah terlintas di benak kita, betul kan?
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Sebenarnya apa memang benar Islam itu agama yang memudahkan? Jika iya, lalu mengapa ada banyak sekali aturan
dan tata cara dalam melakukan berbagai hal? Belum lagi ada banyak imam dan mazhab yang mungkin justru bisa
membuat kita, umat Islam menjadi bingung...harus memilih ikut mazhab yang mana? Pilih yang paling benar atau yang
paling mudah? Dikemas dengan ringan dan tidak menggurui, diharapkan buku sederhana ini akan mampu membantu
'membuka' hati dan pikiran kita terhadap berbagai hukum dan aturan agama rahmatan lil'alamin ini. InsyaAllah. Buku
persembahan penerbit Mediapressindo
Tidak ada manusia yang lepas dari persoalan dan tantangan.Bersama itu pula, AllahYang Maha Pengasih memberikan
kemudahan. Islam, melalui tuntunan Al-Qur’andan Sunah, dianugerahkan kepada umat manusia sebagai sumber solusi
bagi banyakproblematika. Namun sebelum dapat menerapkan segala tuntunan Allah dan Rasul-Nya tersebut, kita tentu
harus terlebih dulu memahaminya dengan baik.Fikih Modern Praktis menjawab kebutuhan itu dengan menyajikan
berbagai penjelasantentang hukum Islam yang perlu diketahui setiap Muslim. Disusun secara sistematis,mudah
dipahami, mengikuti perkembangan zaman, dan menampilkan poin poinpembahasan dalam bentuk diagram serta acuanacuan singkat, buku ini memudahkanAnda menemukan jawaban paling tepat untuk berbagai persoalan.Dibagi menjadi 3
tema besar—Tuntunan Ibadah, Penghidupan, dan Mem bangunHubungan Sosial—buku ini membahas, antara lain:? tata
cara ibadah dan hubungan dengan Allah (hablum minallah)—wudhu, shalat,zakat, puasa, haji;? amal yang bersifat wajib
dan yang sunah;? hubungan dengan sesama manusia (hablum minan-naas)—makanan, pakaian,jual-beli; serta? interaksi
kita dengan lawan jenis maupun nonmuslim.Kelebihan buku ini adalah Anda tidak harus membacanya dari awal,
melainkandapat merujuk langsung ke Daftar Isi untuk mencari topik yang diinginkan. Denganberorientasi pada asas
kejelasan, kepraktisan, dan kemudahan, buku ini sangat layakAnda jadikan referensi tepercaya.
Tanpa angin, tanpa ribut, Wawa membuat keputusan untuk berkahwin. Maka berpencaklah Wawa di dapur untuk belajar
memasak untuk Encik Abunya.
Apabila kita melakukan ibadat, tidak memadai hanya bersertakan niat tetapi mestilah berlandaskan syariat dan diiringi
dengan cara yang betul. Bukalah minda, lapangkan dada, terima kebenaran dan perbaiki kepincangan. Tidak ada insan
suci yang tidak mempunyai masa lampau dan tidak ada insan berdosa yang tidak mempunyai masa hadapan. Marilah
kita bersama mendidik diri dengan mencari redha ILAHI. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa diberkati dan dapat
mengecapi nikmat kemanisan dalam memenuhi segala tuntutan agama, duniawi dan ukhrawi. Mencari Redha-MU
mengadun variasi rasa pedas, manis, masam, masin dan pahit: Meraih cinta dan kasih al-Khaliq Memupuk keintiman
dengan ILAHI Meyakini bahawa doa adalah senjata Mengukuh keyakinan dan ketakwaan Membuang rasa ego dan
penyakit hati Menangani masalah dengan lapang dada Mencari rangkulan kudus yang Maha Esa Membuka minda dan
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menerima kebenaran Memaafkan dan mengusir dendam kesumat Menyedari segala tuntutan dan larangan-NYA
Pilih pacaran atau jomblo? hmmm, mau pilih yang mana, ya! Sebelum memutuskan pilih pacaran atau menjomblo, yuk
simak dulu sisi positif dan negatif keduanya dalam buku ini. Pacaran sih jelas lebih banyak sisi negatifnya daripada
menjomblo. Sisi negatif pacaran, misal; menyia-nyiakan masa muda, mendekatkan pada maksiat, rentan diperbudak
setan, tidak direstui oleh agama, dll. Sisi negatif menjomblo, misal; malu, minder, galau, atau sedih. Jomblo membuatmu
terhindar dari perbuatan yang dilarang agama (dosa). Jomblo itu pilihan. Pacaran pun pilihan. Dengan memilih
menjomblo, berarti kamu telah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pacaran itu mengandung banyak sekali dosa.
Memilih jomblo adalah pilihan terbaik agar selamat dari murka Allah Swt. Karena jomblo merupakan cara Allah
menyelamatkanmu dari maksiat (dosa). Buku ini hadir untuk meyakinkan kamu bahwa jomblo itu lebih baik daripada
pacaran. Sehingga kamu tidak perlu malu, minder, atau sedih karena belum punya pacar. InsyaAllah, setelah membaca
buku ini, kamu akan bangga menjadi jomblo hingga waktunya tiba untuk menikah. “…Manfaatkan waktu mudamu,
sebelum tiba waktu tuamu…Manfaatkan waktu luangmu, sebelum tiba waktu sibukmu…” (HR. Al Baihaqi)
Semua artikel yang ada di buku ini sebagian besarnya merupakan refleksi pemikiran dan juga ekspresi rasa keprihatinan
penulis terhadap kondisi bangsa Indonesia yang nyaris tercabik-cabik akibat keserakahan dan ambisi kekuasaan
sekelompok orang yang terlibat dalam kontestasi politik dalam pemilu 2019. Artikel-artikel dalam buku ini sekaligus juga
menjadi rekaman terhadap beragam kejadian dan peristiwa politik Indonesia sepanjang dan pasca pemilu 2019. Selain
itu, artikel dan pesan dalam buku ini juga ekspresi dan curahan kegelishan batin penulis meynaksikan banyak kejadian
dan peristiwa yang menyesakan dada penulis terutama yang menimpa Islam dan umat Islam baik di dunia maupun di
Indonesia sepanjang tahun 2019-2020. Buku ini secara subtansi merupakan lanjutan dari buku Kilauan Hikmah di Balik
Diksi dan Narasi yang sengaja dipisahkan agar lebih mudah dipahami pembaca dan penyajiannya dirasa lebih menarik
karena lebih bersifat tematik. Penulis sengaja memberi judul buku ini “Pesan Bijak Yang Maha Bijak” dengan dua
sebab. Pertama, seluruh pesan yang disampaikan adalah kutipan dari al-Qur’an al-Hakim (Kitab yang bijaksana) yang
bersumber dari Allah swt al-Hakim (Tuhan Yang Maha Bijaksana). Kedua, sebagian besar pesan ini penulis arahkan
kepada para penguasa, pemimpin dan pejabat yang juga disebut dalam bahasa Arab dengan kata al-Hakim (Orang yang
Bijak) agar mereka kembali mengikuti tuntunan al-Qur’an al-Hakim dalam menjalankan kepemimpinan mereka sebagai
penguasa yang adil, jujur berlandaskan hukum-hukum dan nilai-nilai yang telah ditentukan Allah al-Hakim
Bagaimana cara wudhu dan mandi besar bagi orang yang kecelakaan? Apakah wanita haid dapat menyentuh dan
membaca Aplikasi Al-Quran di gadget? Bolehkah shalat wajib di kendaraan? Apa hukum khitan bagi anak perempuan?
Bagaimana cara mengqadha shalat? Apakah hukum berhijab gaya "jilboobs"? Benarkah ada sunnah hubungan suamiPage 4/8
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istri di malam Jumat? Bagaimana hukum nikah beda agama? Pada mulanya, banyak pertanyaan ditujukan kepada Gus
Awy-panggilan akrab penulis-melalui @awyyyyy. Jawaban "sang tuan rumah" dirasakan berbobot dan cocok, sehingga
mengalirlah "tamu-tamu" penanya lainnya. Tak heran, karena jawaban-jawaban pertanyaan itu berlandaskan kedalaman
ilmu yang ia timba 10 tahun di Makkah. Buku ini merupakan "rumah baru" bagi jawaban-jawaban penulis yang telah
diperluas dan disertai referensi. [Mizan, Noura Books, Tanya, Jawab, Agama, Islam, Indonesia]
Peran termulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada wanita Muslimah ialah sebagai istri dan ibu. Istri bagi
suaminya adalah pelita ketenteraman yang dapat memotivasi dan memperbaiki ibadah. Dan, ibu bagi anaknya adalah sekolah
sekaligus guru terbaik yang mencetak generasi-generasi isam yang siap siaga membela agamanya. Kedua peran itu merupakan
fitrah setiap wanita; baik di dunia timur maupun barat. Tidak ada seberat atom pun nilai seorang wanita yang dikatakan telah
melakukan segala macam kebaikan dan keburukan di dunia ini kecuali berpangkal dari ada dan tidaknya amanah dengan
perannya sebagai istri dan ibu. Masing-masing peran memiliki seperangkat panduan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan
Al-Hadits. Agar terhindar dari khianat terhadap kedua peran itu dan terhindar pula penyimpangan akan fitrahnya, maka wajib
setiap wanita Muslimah mengetahui dan mengamalkannya. Telah hadir di hadapan anda wahai wanita Muslimah, buku panduan
yang mengantarkan pelaksanaan terhadap kedua peran tersebut. Insya Allah, Anda menjadi istri dan ibu yang sukses dengan
ganjaran Surga Firdaus yang tinggi. Amin.
35 Masalah Cinta Menurut Islam dan Penelitian Penulis : Nugroho Budi Utomo Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : April 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini Memberikan panduan dalam mempelajari cinta menurut Islam dan penelitian, yakni
membahas 41 masalah cinta yaitu: Poligami, ikhtilat, bersetubuh saat haids, usia ideal menikah, ta’aruf, cemburu, kesetiaan,
pelakor, perceraian, komunikasi pasangan, pernikahan, penyelesaian masalah rumah tangga, cinta bertepuk sebelah tangan, dan
lain-lain. Buku ini menjawab berbagai masalah tersebut berdasarkan pendapat Islam baik dari Al-Quran, hadits, ulama dan
menurut penelitian ilmiah dari berbagai ahli. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Baridul Qurra' 6 Manhajul Islam 13 Sirah A 21 Sirah B 29 Ijtihad 38 Tafsir 47 Istifta 59 Kajian Hadits 66 Mimbar 79 Khutbah Jumat
87 Aswaja 101 Bayan 114 As-Seha 127 Alamul Islam 138 Kajian Bible 144 Risalah Muawanah 154 Konsultasi Remaja 162
Syabab 172 Cerpen 181 Hikayat 193 Thurfah 200 Syamail 202 Nisaa Una' 215 Fiqh Nisaa 221 Syakwah 236 Akbar 242 Kisah
Anak 252 Kalam Salaf 254 Ibrah 261 Fikrah 268 Hasiyah 283 Rihlah 290 Akbar Maunah 299
Sejak awal visi dan misi Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) memiliki komitmen mewujudkan sekaligus membumikan nilai-nilai al-Qur'an
di tengah-tengah masyarakat pluralistik Indonesia. Karena itu, kehadiran PSQ tidak lain agar mampu berperan aktif menjadikan alQur'an sebagai problem solver yang dihadapi umat dan bangsa. Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah satu
buah perwujudan dari peran itu. Berisi kumpulan pertanyaan seputar agama sehari-hari yang diajukan oleh masyarakat kepada
PSQ melalui media sosial yang dimilikinya, yaitu Alifmagz.com
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Question and answer on Islam; articles previously published in Sabili magazine.
Di balik kisah jejak hidup Rasulullah, tersirat ajaran Islam yang komprehensif, baik terkait dengan akidah, hukum, maupun akhlak.
Namun faktanya, tidak semua buku yang mengupas perjalanan hidup Rasulullah Saw. memiliki karakter itu. Justru, buku yang ada
lebih banyak menjelaskan riwayat suatu kisah dan memberikan otoritas pada pembaca untuk menemukan hikmahnya sendiri.
Akan tetapi, tidak dengan buku yang satu ini. Karya DR. Al-Buthy ini sangat lincah, cerdas, dan membimbing kita pada
pemahaman sirah yang benar. Inilah satu-satunya buku pegangan dasar tentang sirah Nabi Muhammad Saw. yang paling
lengkap dan tepercaya. Sebagai ulama paling berpengaruh, otoritas sang penulis sama sekali tidak diragukan. Beliau menyajikan
karya ini dengan ungkapan sastrawi yang ringan dan renyah. Buku yang penuh kejutan, bahkan dari kisah hidup Rasulullah Saw.
yang paling sederhana pun ternyata ada hikmah dan hukum yang patut kita renungkan. Buku ini wajib dibaca oleh siapa saja yang
merindukan sosok ideal dalam menjalani hidupnya di dunia dan akhirat. [Mizan, Noura Books, Agama, Islam, Jalan Hidup, Nabi,
Rasul, Cerita, Pelajaran, Muhammad, Indonesia]
Daftar Isi A. Pendahuluan B. Pengertian Akad 1. Akad dalam Pengertian Umum 2. Akad dalam Pengertian Khusus C. Urgensi
Akad Dalam Muamalah D. Rukun dan Syarat Akad 1. Pihak-pihak
Buku ini menghimpunkan beberapa fatwa yang menjawab persoalan penting berkenaan wanita. Dengan berpandukan dalil-dalil
daripada Al-Quran dan As-Sunnah, fatwa ini dikeluarkan bagi menjaga maqasid syariah demi kemaslahatan ummah. Buku ini
menjawab persoalan-persoalan berikut: Adakah suara wanita itu dikira sebagai aurat?Apakah hukum wanita melihat lelaki dan
lelaki melihat wanita?Apakah hukum pergaulan antara lelaki dan wanita?Apakah hukum lelaki memberi salam kepada
wanita?Apakah hukum wanita menziarahi lelaki dan hukum lelaki menziarahi wanita yang bukan mahram ketika sakit?Apakah
hukum bersalaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram?Apakah hukum dan syarat-syarat sekiranya wanita bekerja di
luar rumah?
Selama ini sudah banyak kitab yang telah membahas masalah zikir, doa, wirid, dan sebagainya, baik yang hanya ringkasan,
kutipan, maupun kumpulan doa yang disesuaikan dengan keperluan calon pembacanya. Mulai dari yang berbahasa Indonesia,
bahasa Arab, hingga terjemahan. Tetapi di antara berbagai kitab tersebut, kemungkinan besar merujuk kepada kitab al-Adzkar alMuntakhabatu min Kalaami Sayyidi al-Abraar karangan Imam Nawawi atau yang di kalangan pesantren lebih dikenal kitab AlAdzkar. Kitab ini memang layak dipandang sebagai kitab induk doa dan zikir karena lengkap dan luasnya bahasan doa dan zikir di
dalamnya. Kitab ini disusun oleh Al-Imam al-’Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih
dikenal sebagai Imam Nawawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus , pada
tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama beliau, an-Nawawi adDimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.
Di era global ini, sebagai bagian dari masyarakat yang merasakan semakin majunya perkembangan zaman, terkadang kita
merasakan dilema terhadap fenomena-fenomena yang ada. Bagaimana hukum penggunaan e-money? Bagaimana hukumnya
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jual beli followers? Bagaimana hukumnya bermain musik, fotografi dan editing foto? Dan berbagai masalah lainnya dari kacamata
fikih. Fikih pada dasarnya sangat dinamis. Karena itu, fikih paling cepat merespons perkembangan zaman, termasuk masyarakat
milenial. Perubahan fatwa hukum, terutama yang berkaitan dengan muÕamalah dan bukan ibadah mahdlah merupakan hal yang
wajar. Karena syariat dalam muamalah sifatnya mutammim (penyempurna). Sehingga aturan dibuat global, tidak rigid (kaku) dan
selalu kontekstual. Buku ini adalah jawaban atas beberapa masalah yang seringkali dipertanyakan di kalangan pelajar dan anak
muda generasi digital. Tema-tema fikih yang terus berkembang seiring perkembangan zaman menuntut untuk selalu
menghadirkan jawaban yang relevan dan mudah dipahami secara sederhana. Oleh karena itu, kehadiran buku ini dapat mengisi
kekosongan dan juga sebagai pelengkap buku-buku fikih sebelumnya. Selamat membaca.
Laskar JihadIslam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order IndonesiaCornell University Press
Koleksi tanya Jawab Islam yang dikumpulkan oleh tim PISS-KTB Diupload oleh Tim Baitul Quran Daarul Hijrah
Wanita adalah separuh masyarakat, pondasi utama dalam keluarga dan kehidupan. Oleh karena itu islam sangat peduli dengan
eksistensi kaum wanita. Pesan terakhir Rasulullah SAW menjelang wafatnya adalah "Berilah nasihat yang baik terhadap kaum
wanita". Sejarah mencatat sepak terjang dan peran penting kaum wanita di setiap lini kehidupan; keilmuan, keagamaan, sosial,
politik, kebudayaan, kesehatan dan sebagainya. Akan tetapi sejalan dengan berputarnya masa, ternyata eksistensi kaum wanita
mengalami kemerosotan dan upaya westernisasi kian meluas. Buku ini kami hadirkan sebagai pembentukan kembali pribadipribadi muslimah yang sesuai dengan nilai-nilai islam yang universal dan komprehensif. Kumpulan hadits Rasul yang termuat
dalam buku ini membuktikan kepedulian dan perhatian Islam terhadap kaum wanita. Hampir seluruh lini kehidupan wanita dibahas
secara gamblang dalam buku ini dengan penjelasan yang deskriptif dan persuasif. Pustaka Azzam
"Setiap penyakit ada penawarnya, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya, dan setiap persoalan pasti ada jawapannya."
Tanpa terikat dengan silibus yang ada dalam buku agama, Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menjawab persoalan semasa yang
mencabar praktik ajaran Islam dalam dunia moden, khususnya berkaitan ibadah, wanita, dan keluarga. Antara persoalan menarik
dalam buku Fatwa Kontemporari Jilid Dua, Siri Dua ini adalah: Adakah Islam membenarkan isu politik dibicarakan di dalam
masjid?Apakah hukum penggunaan wang zakat bagi mendirikan masjid?Apakah hukum membelanjakan wang derma untuk
urusan pentadbiran?Adakah petroleum perlu dizakatkan?Apakah hukum lelaki berjabat tangan dengan wanita?Apakah pemakaian
purdah itu wajib?Adakah cucu-cucu berhak mendapat harta peninggalan datuknya?Perbincangan fatwa tentang pengharaman
hak berpolitik untuk golongan wanita
MIA ZARA, bukanlah model popular. Dia datang ke Kuala Lumpur untuk temu duga kerja setelah dipaksa keluarga angkatnya. Sebelum
sempat ditemu duga, dia terpaksa menjadi isteri kepada lelaki yang dia benci demi maruah dirinya yang tercalar. “Awak ingat kita suka
sangat dengan perkahwinan ini? Kita buat ni demi maruah diri kita. Kalau apa-apa terjadi selepas peristiwa malam itu, nasib kita terjamin.
Masyarakat tak pandang serong pada kita!” Munif, cucu hartawan terkenal. Seorang yang kacak dan sukakan perempuan cantik dan seksi.
Belum sempat menikmati zaman bujangnya, dia dipaksa berkahwin. Perkahwinan itu adalah satu kesilapan besar bagi dirinya. Bagaimana
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dia boleh terjebak dalam perangkap gadis itu? Dia yakin apa yang berlaku adalah muslihat gadis itu untuk menjerat dirinya. Untuk membalas
dendam pada gadis itu, dia melancarkan ‘perang.’ “Kau jangan ingat senang-senang aku nak lepaskan kau! Kau jangan nak berlagak jadi
puan besar pula! Kau mesti buat kerja dalam rumah ni. Mulai esok, kau mesti sediakan segala keperluan aku!” Inilah kisah Mia Zara dan
Munif. Rumah tangga yang dibina bagaikan kapal karam sebelum belayar. Namun, jodoh itu rahsia ALLAH, tiada siapa tahu apa akan terjadi.
Buku Indahnya Ibadah Muslim Kosmopilitan ini mengupas hukum dan merungkai permasalahan fiqh secara menyeluruh. Antara isu yang
dibincangkan adalah: Bagaimana Tatacara Solat ketika Sakit dan Diatas Kapal Terbang?Bolehkah menunda Ibadah Haji dan Umrah dengan
alasan Sibuk Bekerja?Bolehkah Berhutang Bagi Menunaikan Ibadah Haji?Bolehkan Makan Makanan yang Tidak ada Logo Halal?Apakah
Hukum Mengucapkan Selamat Hari Krismas/Natal?Haramkah Nikah Mut'ah?Bolehkah Membawa Telefon yang Mempunyai Aplikasi AlQuran ke Tandas?Apakah Hukum Kaedah Bayi Tabung Uji?Bolehkan Menamatkan Penggunaan Alat Bantuan Ke Atas Pesakit yang Koma
(Euthanasia)?
"Alif had never set foot outside of West Sumatra. He passed his childhood days searching for fallen durian fruit in the jungle, playing soccer
on rice paddies, and swimming in the blue waters of Lake Maninjau. His mother wants him to attend an Islamic boarding school, a pesantren,
while he dreams of public high school. Halfheartedly, he follows his mother’s wishes. He finds himself on a grueling three-day bus ride from
Sumatra to Madani Pesantren (MP) in a remote village on Java. On his first day at MP, Alif is captivated by the powerful phrase man jadda
wajada. He who gives his all will surely succeed. United by punishment, he quickly becomes friends with five boys from across the
archipelago, and together they become known as the Fellowship of the Manara. Beneath the mosque’s minaret, the boys gaze at the clouds
on the horizon, seeing in them their individual dreams of far-away lands, like America and Europe. Where would these dreams take them?
They didn’t know. What they did know was: never underestimate dreams, no matter how high they may be. God truly is The Listener. The
Land of Five Towers is the first book in a trilogy written by A. Fuadi—a former TEMPO & VOA reporter, photography buff, and a social
entrepreneur. He went to George Washington University and Royal Holloway, University of London for his masters. A portion of the royalties
from the trilogy are intended to build Komunitas Menara, a volunteer-based social organization which aims to provide free schools, libraries,
clinics and soup kitchens for the less fortunate. To learn more about Komunitas Menara and their activities, check out
www.negeri5menara.com"
Love: it's a many-splendored thing, or it's all you need - sometimes it's even a battlefield. In our humble opinion, this is the best quotes about
love and life book of all time. Gift this book to your partner to show how you really feelWe do not assert any claim of copyright for individual
quotations. All use of quotations is done under the fair use copyright principal.
An in-depth study of the militant Islamic Laskar Jihad movement and its links to international Muslim networks and ideological debates. This
analysis is grounded in extensive research and interviews with Salafi leaders and activists who supported jihad throughout the Moluccas.
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