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Buku ini merupakan studi mendalam untuk melacak proses terjadinya akulturasi Islam dengan adat terkait dengan ritus-ritus kehidupan
dalam tradisi lokal Muslim Gorontalo. Apakah model akulturasi tersebut bersifat sukarela atau memaksa. Lalu, sejauh mana ritus-ritus
kehidupan dalam tradisi lokal Muslim Gorontalo dilihat dari perspektif studi Islam. Buku ini penting mengingat tradisi-tradisi lokal yang hidup
di masyarakat muslim Nusantara seringkali tampak luar dan sekilas tidak merepresentasikan ajaran Islam—apalagi dengan istilah-istilah
maupun simbol-simbol lokal yang menyertainya, tetapi sesungguhnya di dalamnya terkandung ajaran Islam sebagaimana ditunjukkan buku
ini. Buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan, baik oleh para akademisi dan pengkaji budaya, studi Islam, sosiologi, antropologi, para
da’i maupun masyarakat muslim pada umumnya.
ÿLelaki mana yang tidak mau memiliki tubuh sehat, keluarga harmonis, karir menanjak, dan pergaulan luas.Siapa pun dan di mana pun
Anda, tentu mengharapkan semua itu bisa diraihnya, tapi bagaimana caranya? [Mizan, Hikmah, Panduan, Agama Islam]
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.
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
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 nama-nama penuh keberkahan untuk anak anda dengan harapan bisa menjadi pilihan terbaik untuk
memberikan nama kepada sang buah hati. -Lembar Langit Indonesia GroupMencari nama bayi mungkin tidak sulit saat ini. Namun, semakin banyaknya pilihan, kesulitan justru terjadi ketika memilih rangkaian nama
yang sesuai keinginan dan harapan kita. Apalagi bila ingin menggunakan nama islami, karena pilihan rangkaian nama bisa berbeda artinya
satu sama lain, bahkan salah. Jika kita masih bingung menentukan rangkaian nama bayi islami, buku ini solusinya. Di dalamnya berisi
rangkaian untuk nama bayi laki-laki, bayi perempuan, bayi kembar, nama bayi berdasarkan nama bulan hijriyah, nama tokoh Islam dunia,
serta nama-nama yang dilarang dalam Islam. Semuanya lengkap disertai artinya. Bukan hanya itu, di buku ini juga dijelaskan beberapa
aktivitas orang tua dalam menyambut kelahiran, seperti: azan dan iqamat pada bayi, aqiqah, serta pencukuran rambut bayi. Ada juga
rangkaian doa, seperti: doa-doa sebelum hamil, doa agar sang bayi menjadi anak shaleh/shalehah, dan doa untuk keluarga, yang disertai
dengan cara membacanya. -AnakKitaNama adalah sebuah identitas yang melekat pada diri seseorang. Nama bukan hanya pembeda tapi pembentuk harapan karakter
seseorang. Maka alangkah lebih baik jika sejak awal nama telah menyiratkan sesuatu, seperti terdengar indah untuk anak perempuan dan
terdengar gagah untuk nama laki-laki dan lain sebagainya. Nama, mau tidak mau akan menjadi bagian dari brand image seseorang. Karena
itu, jika Anda sebagai orangtua menginginkan anak yang saleh, berilah nama secara Islami agar identitas keIslamannya melekat dengan baik
dan harapan mulia yang kita torehkan akan menjadi langkah awal perjalanan hidup si anak. Karena tujuan kita memberi dan memilih nama
yang terbaik adalah agar nama tersebut menjadi doa bagi buah hanti kita... Semoga isi buku ini dapat menginspirasi seluruh muslim yang
membutuhkan informasi seputar pemberian nama pada buah hati. -AnakKitao Tip cepat hamil o Cara merencanakan jenis kelamin anak o Perkembangan janin minggu ke minggu o Mengatasi berbagai keluhan
kehamilan o Pilihan metode persalinan o Perawatan ibu pasca melahirkan o IMD dan manajemen laktasi o Hadis dan doa selama kehamilan
dan melahirkan o Tata cara akikah dan khitan o Panduan fashion dan hijab untuk ibu hamil o Daftar nama bayi islami Temukan semua
informasi tersebut dalam buku ini. Seluruhnya penting diketahui demi kesiapan mental serta kesehatan ibu hamil dan bayinya. Para ibu akan
dipandu secara praktis dari minggu ke minggu, mulai dari persiapan kehamilan sampai pasca melahirkan oleh narasumber terpercaya.
[Mizan, Noura Books, Keluarga, Nikah, Anak, Hamil, Islam, Indonesia]
Islamic aspects in Javanese rites and ceremonies.
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 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.
-WahyuMediaBuku ini, ditulis oleh Sa’ad Yusuf Abu Aziz menguraikan dengan sangat menarik hak-hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, di
antaranya ; Apa hak Allah bagi Hamba dan apa hak seorang hamba kepada Allah, hak orangtua kepada anak dan apa hak anak kepada
orangtua, demikian juga, hak suami istri, hak muslim, hak bertetangga, hak anak yatim, hak bertamu, hak jalan, hak malu, hak persahabatan,
hak keluarga Nabi dan hak non muslim dalam sebuah masyrakat dan masih banyak lagi. Buku ini tidak hanya sebatas ensiklopedi, tapi ia
juga meruapakn buku menarik dan penuh dengan ilmu, adab, dan akhlak luhur yang semestinya dipelajari oleh setiap muslim. - Pustaka AlKautsar Publisher Kumpulan Variasi Nama Bayi IslamiIndah, Bermakna & Membawa BerkahAnakKita
Ketika bayi akan lahir, banyak persiapan yang dilakukan oleh orangtua. Salah satunya mencarikan nama terbaik bagi buah hatinya. Nama
yang baik itu mengandung doa dan pengharapan orangtua kepada anaknya kelak. Dan, setiap bayi yang lahir ke dunia berhak mendapatkan
nama yang baik, indah, dan bermakna, serta berisikan doa dan harapan. Atas kepentingan itu, buku ini dihadirkan untuk memudahkan dan
membantu Anda dalam merangkaikan nama bagi buah hati tercinta. Secara khusus, rangkaian nama yang tersaji di dalam buku ini berasal
dari berbagai belahan dunia. Dan, rangkaian nama-nama itu tidak saja terdengar indah, secara makna pun mengandung arti yang baik.
Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. -Tangga PustakaAzizah Zakiyah Talita = Gadis Cerdas yang Mulia Irfan Yusran = Berpengetahuan dan Memiliki Kekayaan Memberi nama yang baik dan
indah adalah wajib bagi setiap Muslim. Untaian nama bayi yang Indah dan Islami ini memberikan kemudahan Ayah dan Bunda untuk
merangkai nama-nama Islami. Daftar Isi sudah tercover di daftar isi dan bookmark google play book memudahkan mencari dan membaca
cepat. Pilihlah sesuai yang cocok, baik, dan tidak memberatkan anak. Selain itu, dilengkapi doa dan dzikir untuk Ibu hamil dan disaat
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persalinan. Ayah & Bunda akan menemukan pedoman lengkap memberi nama bayi termasuk nama bayi yang dilarang, yang sesuai sunnah,
dan yang makruh. Juga terdapat saran pemberian nama untuk anak adopsi. Selamat memilih nama bayi, Insya Allah berkah dan menjadi
anak shaleh dan shalehah. Amin... Daftar Isi Nama-Nama yang Dilarang Dalam Islam Saran Pemberian Nama Dalam Islam Saran untuk
Nama dari Anak yang Diadopsi Doa & Dzikir untuk Ibu Hamil Dzikir Ketika Persalinan - Saran Rangkaian Nama Bayi Laki-Laki Saran
Rangkaian Nama Bayi Perempuan Untaian Variasi Nama-Nama Islami Modern

SECARA LENGKAP buku ini mengulas bagaimana Islam memberikan aturan-aturan luhur untuk perempuan demi
mengangkat martabatnya yang mulia dalam kehidupan ini. Penulis menyisir satu per satu tema fikih wanita: dari aurat
hingga imam shalat; dari aborsi hingga poligami; dari ibadah hingga keluarga; dari pendidikan hingga karier, dari jilbab
hingga peran perempuan dalam ranah politik, sosial, dan budaya. " Selain lengkap, metode pembahasannya akurat,
cermat, dan ketat dalam mengajukan dalil dan menyimpulkan hukum. Dengan bahasa yang mudah dipahami, berbagai
pandangan ulama fikih dan hadis terkemuka dibeberkan demi memperkaya wawasan pembaca, lalu disarikan
relevansinya dengan realitas kehidupan saat ini. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Ketika seorang anak manusia lahir ke dunia, perjalanan hidupnya bagai kertas putih yang begitu bersih. Guratan
pertama yang menghiasi kertas itu adalah seuntai nama untuknya. Nama yang merupalan wujud doa, harapan, asa dari
orang-orang yang menyayanginya. Nama itu seakan menjadi tuntuan bagi sang buah hati dalam melewati hidup. Tentu,
hal ini membuat aktivitas mencari nama bukanlah perkara mudah. Yang dicari adalah nama yang unik, jarang dipakai,
dan tentu saja sarat makna. Lewat berbagai kisah yang dibagikan para bunda ini, seuntai nama menjadi semakin berarti.
Selami, ada banyak cinta saat sebuah nama terangkai. Rengkuhlah ananda dalam sebuah munajat tak putus yang
terwujud dalam sebuah nama. -Gradien MediatamaBerbeda dengan cara pandang secular yang memisahkan urusan-urusan agama dan Negara (al-fashu baina ad-din wa
ad-daulah), Islam justru memiliki pandangan bahwa nilai-nilai agama dan Negara tidak bisa dipisahkan. Agama menjadi
tuntunan dalam menerapkan system pemerintahan, sehingga hukum-hukum Allah SWT dapat tegak dan kemaslahatan
manusia secara umum tercapai. Islam memiliki konsep tentang Negara, sebagaimana Rasulullah SAW memimpin
masyarakat di Madinah. Islam mengatur tentang kepemimpinan dan system pemerintahan , yang dengannya tegak
segala keadilan. Bagaimana sesungguhnya konsep Negara Islam Modern? Bagaimana cita-cita Islam tersebut mampu
membangun sebuah Negara yang badlatun thayyibatun wa Rabbun ghafur (Negara yang dilimpahi segala kebaikan dan
ampunan Allah SWT)? Bagaimana rekam jejak sejarah tentang kepemimpinan, rakyat, dan pemerintahan pada masa
Rasulullah, sahabat, tabi’in dan generasi selanjutnya yang menerapkan cara-cara Islam? Prof. Dr. Ali Muhammad AshShallabi, seorang sejarawan dan ulama kontemporer menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua dalam buku ini.
Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini menghadirkan argumentasi-argumentasi yang baik, disertai dalil-dalil dan pijakan
sejarah. Buku ini dihadirkan sebagai supaya penting dalam membangun politik Islam yang peradaban, yang dengannya
tegak nilai-nilai Islam dalam sebuah Negara atau system pemerintahan. Sayang sayang jika Anda lewatkan!
A gold mine of ideas for the prospective mother.
Buku “Rangkaian Nama Bayi Dunia Teristimewa“ yang diterbitkan oleh JAL PUBLISHING. Diberikan untuk menerangkan
kepada para orang tua yang ingin memberikan nama-nama buah hati dengan memaknai arti dari nama tersebut. Nama
yang ada pada buku ini terdiri dari nama perempun dan nama laki-laki yang penulis tujukan demi menjadikan putra-putri
untuk calon bayi menjadi anak yang sholeha sesuai dengan nama yang diberikan dan di inginkan. -Lembar Langit
Indonesia GroupBerisi seputar pendidikan anak dan cita-cita membangun keluarga sakinah, Anda juga diajak untuk menjadi Ayah-Ibu
yang baik bagi anak-anak
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 lidahlidah 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
Bila disebut kata “shalat”, siapa yang tidak mengenalnya? Setiap hari, paling tidak lima kali, kita melaksanakannya. Tapi, tahukan Anda
sejak kapan ibadah harian ini diperintahkan? Apakah shalat hanya dilaksanakan oleh umat Muhammad saja atau sudah dilaksanakan oleh
umat terdahulu? Bila ditunjukkan Al-Qur’an, pasti setiap kita akan mengenalinya. Sejak dari kecil kita telah mempelajarinya. Saat dewasa,
kita tak pernah berhenti membacanya. Pun, ketika kita sudah tua. Tapi, tahukah Anda bahwa saat diturunkan kepada nabi Muhammad, AlQur’an belum menggunakan tanda baca. Dan, saat ini ada 7 cara baca kitab suci umat Islam ini. Bila ditanyakan tentang masjid, dengan
mudah siapa pun kita akan mampu menjawab dan menunjukkannya. Bukan saja kita sering melihatnya, tapi kita juga sering beraktivitas di
rumah ibadah umat Islam ini. Tapi, Tahukah Anda masjid apa yang pertama kali dibangun? Apakah di zaman Nabi sudah ada mihrab dan
menara? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikupas tuntas buku ini. Asal usul ibadah, sumber hukum ibadah, dan tempat ibadah
diuraikan dari Ahingga Z. Insya Allah, ibadah kita pun bukan sekadar dilaksanakan, apalagi ikut-ikutan. Tapi, kita melaksanakannya dengan
penuh kesadaran dan berdasarkan pengetahuan. Buku persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika]
Buku “Kamus Lengkap Nama Bayi Islami“ diberikan untuk menerangkan kepada para orang tua yang ingin memberikan nama-nama buah
hati secara Islami dengan memaknai arti dari nama tersebut. Nama Islami yang ada pada buku ini terdiri dari nama perempun Islami dan
nama laki-laki Islami yang penulis tujukan demi menjadikan putra-putri untuk calon bayi menjadi anak yang sholeha sesuai dengan nama
yang diberikan. Dimana para orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya merupakan kewajiban orang tua muslim. Sebagaimana
Rasulullah SAW yang menghendaki pengikutnya mendapatkan nama-nama penuh keberkahan dan doa dalam setiap panggilannya. Akan
tetapi sayangnya tidak semua orang mampu memberikan nama yang baik untuk buah hatinya. Hal tersebut umumnya dikarenakan minimnya
perbendaharaan nama-nama bayi islami. Semoga buku penerbit KUNCI IMAN ini menjadi buku yang berharga dan bermanfaat untuk para
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pembacanya. -Lembar Langit Indonesia GroupBagi 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.
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
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
Hal yang paling menyenangkan ketika menunggu buah hati lahir, adalah mereka-reka apa sekiranya nama yang akan kelak kita berikan
kepadanya? Nama-nama Islami pastinya menjadi pilihan tersendiri bagi keluarga muslim. Namun sayangnya tidak semua orang bisa dengan
mudah mendapatkan nama-nama Islami yang bagus dan indah. Hal itu dikarenakan minimnya perbendaharaan kata dari nama-nama bayi
bernuansa Islami. Inilah alasan penulis menyusun buku Rangkaian Nama Bayi Islami terbitan PUBLISHING LANGIT, sebagai bahan acuan
atau pilihan dari beragamnya perbendaharaan nama-nama bayi Islami terindah sepanjang masa. -Lembar Langit Indonesia GroupGorontalo dikenal sebagai daerah adat. Bagi masyarakat Gorontalo, adat istiadat merupakan norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan.
Sebab, adat berfungsi menanamkan kepercayaan yang teguh kepada Allah SWT., dan menanamkan nilai moral dan akhlak mulia (akhlaqul
karimah). Fungsi lainnya adalah sarana untuk menuntun dan mengarahkan setiap orang agar setiap kegiatan hidupnya mempunyai makna
dan berhasil ke arah yang lebih baik. Buku ini dihadirkan untuk menyempurnakan dua buku sebelumnya: Beati Tradisi Gorontalo:
Menyingkap Ekspresi Islam dalam Budaya Lokal; dan Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam tentang Ritus-Ritus Kehidupan dalam
Tradisi Lokal Muslim Gorontalo. Secara spesifik, buku ini ditulis untuk menemukan argumen filosofis dan teologis dari adat dan tradisi lokal
Gorontalo. Diangkat dari hasil penelitian yang empiris, buku ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang dilestarikan di Gorontalo selama ini
memiliki basis filosofis dan argumen teologis yang kokoh. Ia sejalan dengan nilai-nilai dan pesan moral Islam.

Buku ini kami beri Judul “ Indahnya Rangkaian Nama Bayi Islami ”, buku panduan bagi Muslim dan muslimah untuk memberikan
nama untuk anak tercintanya. Baca dan perhatikanlah nama-nama bayi yang terdapat dalam buku ini mengandung arti yang
Indah, Baik, dan Luar Biasa, maka beruntunglah bagi Anda memiliki buku ini sebagai panduan untuk memberikan nama tercinta.
Allah Swt. berfirman: “Hai Zakariyya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang
namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang serupa dengannya.” (QS Maryam: 7) Ayat ini
merupakan salah satu petunjuk yang Allah berikan bagi hamba-Nya tentang betapa pentingnya sebuah nama. Dalam Islam
terdapat nama-nama yang disunahkan, dimakruhkan bahkan terdapat nama-nama yang diharamkan. Sudah menjadi kewajiban
bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya. Buku ini berisi kumpulan nama-nama bayi (baik
perempuan maupun laki-laki) yang baik menurut Islam. Buku ini merupakan buku pedoman bagi para orang tua untuk dapat
memberikan nama pada anak mereka yang tidak hanya sesuai syariat, namun juga baik dan indah didengar. Buku ini merangkum
semua hal yang dibutuhkan dalam memberikan nama, diantaranya: - Kumpulan nama bayi laki-laki lengkap - Kumpulan nama
bayi perempuan lengkap - Kumpulan doa sehari-hari - Kumpulan doa ibu hamil - Hukum pemberian nama dalam Islam Pentingnya sebuah nama - Waktu pemberian nama - Yang berhak memberikan nama - Adab pemberian nama - Nama-nama
yang disunahkan - Nama-nama yang diharamkan - Nama-nama yang dimakruhkan Buku persembahan penerbit
IlmuCemerlangGroup
This book is radically different from run-of-the-mill baby name books. It is not focused on just giving you long lists of names
(although it contains thousands of names), this book is a perfect gift for baby showers, baby gift baskets, and other gift occasions.
0 Beranda ? Buku ? Islam ? Ar-Rahman : Kamus Nama Bayi Islami Ar-Rahman : Kamus Nama Bayi Islami Oleh Ab. Manan +5
Eceran Rp 59.000 TAMBAHKAN ** Publikasi digital hanya dapat dibaca dari e-reader Gramedia Digital Deskripsi Detail Ulasan
Anggota Tanggal rilis: 07 February 2020. "Sebagai orangtua setelah diberikan amanah Allah Swt., berupa anak tentu wajib
menjaganya. Karena kelak tentu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan sampai menelantarkan bahkan tidak mendidik
agar menjadi pribadi yang sholeh-sholehah. Langkah awal menjadi orang tua secara lahir tentu saja dengan memberikan nama
kepada sang buah hati. “Apalah arti sebuah nama” seringkali kita mendengar kalimat tersebut. Mungkin maksud hati ingin
bercanda, namun jangan sampai kita ikutan bercanda dalam memberikan nama. Perlu kita ketahui bahwa nama merupakan hal
yang sangat penting. Selain diwajibkan dalam agama, juga mengandung makna yang baik. Harapan dan do’a orang tua seakan
disematkan di balik nama sang anak. Tak heran jika orangtua dalam memberikan nama juga penuh pemikiran dan pertimbangan.
Melihat pentingnya arti sebuah nama, akhirnya penyusun membuat kamus sederhana ini. Yang saya beri judul “Ar-Rahman”
Kamus Nama Bayi Islami. Secara sederhana menegaskan bahwa rahmat Allah Swt., tidak terhingga. Harapannya nama apapun
yang diberikan orangtua kepada sang buah hati, selain nama yang baik juga selalu diberkahi rahmat Allah Swt., baik di dunia dan
di akhirat."
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