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Nikah itu nikmat dan berkat. Nikmat karena pernikahan yang benar akan membuahkan rumah tangga yang tenang, yang dipenuhi cinta dan
kasih sayang, dan senantiasa dekat kepada Allah. Sementara itu, keberkahan akan hadir jika pernikahan dilandasi keinginan menjaga diri
dari perbuatan maksiat dan menggapai keridaan Allah. Apalagi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi disebutkan bahwa
menikah adalah menyempurnakan separuh agama.Meski telah diawali dengan niat yang baik, pernikahan bukan berarti tanpa masalah.
Bahkan, Rasulullah pun pernah mengalaminya. Untuk itu, bukan hanya sekadar niat, pernikahan juga harus dirancang dengan benar untuk
meminimalkan masalah-masalah yang akan dihadapi.BUku ini hadir sebagai kado istimewa bagi Anda yang mendambakan pernikahan indah
dan berkah. Di dalamnya penuhi kisah penuh hikmah dan motivasi untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa
rahmah.Jadikanlah buku ini kado terindah bagi pasangan, teman dekat, saudar, dan orang-orang yang Anda cintai.Selamat menempuh hidup
baru.
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.
Buku ini merupakan bahan yang penulis gunakan dalam proses pembelajaran di kelas selama beberapa tahun dalam mengampu mata
kuliah Islam dan Dunia Internasional. Dalam perkembangannya, berdasarkan lokakarya kurikulum di prodi HI pada tahun 2016, meskipun
secara substansi masih sama, mata kuliah tersebut berganti nama menjadi Masalah Politik Dunia Islam. Oleh karena itu, buku ini diberi judul
Masalah Politik Dunia Islam. Dalam buku ini, pembahasan akan dilihat dari dua aspek, yaitu berdasarkan topik dan kawasan. Pembahasan
tentang topik yaitu berkaitan dengan perdebatan dan implikasi Islam dalam menyikapi berbagai isu kontemporer seperti globalisme,
demokrasi, gender, terorisme, dan ham yang merupakan 7 pertemuan pertama menjelang mid semester. Adapun 6 pertemuan berikutnya
merupakan kajian kawasan dan isu kontemporer berkaitan dengan masalah yang terjadi di dunia Islam, mulai dari kawasan Timur Tengah,
Eropa, Amerika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pertemuan terakhir akan membahas tentang gerakan Islam transnasional yang tidak
kalah pentingnya karena memberikan pengaruh ril terhadap kehidupan di tengah masyarakat, termasuk Indonesia. Dengan membaca buku
ini diharapkan para mahasiswa mempunyai bekal teoritik yang cukup untuk memahami berbagai topik dan perkembangan yang terjadi di
dunia Islam. Semoga draft buku ini bisa dikembangkan dan diselesaikan sehingga menjadi karya yang bermanfaat
Salah satu perintah terpenting dalam ajaran Islam adalah perintah untuk menuntut Ilmu dan mengamalkannya. Kemudian, Ilmu yang paling
utama untuk dikejar dan diamalkan itu adalah ilmu Agama Islam yang didalamnya diajarkan mengenai implementasi ketuhanan dan etika
Islam. Kebutuhan intelektual di masa milenial ini menuntut para pemikir dan cendikiawan Islam harus lebih reaktif terhadap kebutuhan yang
semakin berkembang ini. Di mana setiap ajaran Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mampu mendapatkan posisi untuk
diimplementasikan dalam berbagai aktivitas, dan salah satunya adalah dalam bidang Kesehatan atau Kebidanan. Melalui buku ini,
Muhammad Iqbal, Khairani dan Maidina Putri menghadirkan gaya baru dalam menghidangkan kajian pendidikan agama Islam. dengan gaya
bahasa yang simple dan mudah difahami, mereka mengungkapkan beberapa pesan dalam Al Quran terhadap kajian kebidanan, juga pesan
dalam hadis mengenai terapan yang harus dijalani bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai bidan. Dengan berharap ridho Allah Swt dan
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diiringi dengan do?a para orang tua dan seluruh akademisi yang mendukung terbitnya buku ini. Kami berharap agar buku ini memberikan
banyak manfaat bagi para pengkaji Islam dalam bidang ilmu Kebidanan.
Setiap kali menimang cahaya mata, pastinya perkara pertama yang difikirkan adalah nama yang bersesuaian untuk si comel. Baik lelaki
mahupun perempuan, nama yang sedap didengar dan elok maksudnya akan dicari sehinggalah berjumpa dengan satu yang berkenan. Bak
kata orang tua, nama yang baik adalah cermin kepada peribadi yang mulia. Namun dek kemodenan yang melanda serta pengaruh-pengaruh
luar, trend memilih nama telah berubah mengikut arus zaman. Masyarakat kini lebih cenderung memilih nama-nama yang agak kebaratan
malah kadang-kadang langsung tiada makna. Lebih malang lagi jika dipilih nama yang tidak diketahui maksudnya atau pun yang berunsur
negatif. Sesuai dengan keperluan pada hari ini, buku ini menceritakan secara terperinci tip-tip untuk memilih nama yang baik termasuklah
ejaan serta perkara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di dalam Islam. Selain itu turut diberikan senarai nama cadangan bersama
maksudnya untuk memberikan inspirasi dalam memilih nama buat cahaya mata yang tersayang.
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."

NADIA terpinggir di rumah anak-anak yatim. Berpuluh tahun dia terpisah daripada keluarga setelah kematian ibu. Dia
kembali menjejak darah daging yang menghilang entah ke mana. Hanya itu impiannya sejak dulu. Sebagai manusia,
dicurahkan kasih sayangnya pada anak-anak jiran yang kehilangan ibu. Kemesraan mereka menambat hati si ayah.
Roslan mahu melamar Nadia sebagai pengganti arwah isterinya. Namun, Nadia ketepikan soal perasaan. Baginya,
impian bertemu keluarga melebihi segala-galanya. Latif pula sudah lama menaruh hati pada Nadia sejak mereka samasama menghuni rumah anak-anak yatim. Cinta itu dibawa hingga ke dewasa. Ketika kata cinta dilafazkan, Nadia tetap
memberi jawapan yang sama seperti Roslan. Makna cinta bagi Nadia adalah ketulusan. Siapa jua jodohnya, hanya
ALLAH Yang Maha Mengaturkan. Impian itu harus diburu terlebih dulu kerana ada isi sejarah keluarganya yang dia perlu
tahu.
Mustafa Kamal Ataturk adalah bapa sekularisme Turki. Lelaki yang memusnahkan institusi khalifah Islam. Dia lelaki yang
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membawa Barat ke Turki dengan menolak Islam. Dia lelaki yang memberi kisah, untuk kita renungkan, bagaimana
murahnya maruah agama apabila dunia menjadi matlamat.
Bukan sekadar buku masakan biasa, persembahan keseluruhannya sangat unik dan berbeza. Buku ini berkongsi 50
resipi warisan keluarga penulisnya, Marina Mustafa, yang bersesuaian untuk majlis cukur jambul dan akikah. Disertakan
gambar-gambar lama keluarga penulis dan barangan perkakasan dapur zaman dahulu yang semakin dilupakan
penggunaannya. Tambah menarik, catatan peribadi penulis tentang setiap resipi yang dipaparkan ternyata sungguh
menghiburkan.
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, AsSunnah, Ijma, dan Qiyas. topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits 2. Fiqih dan Ushul Fiqih
Pendidikan Agama Islam dalam Nilai Moral dan Etika KebidananCipta Media Nusantara
Sejarah peradaban Islam adalah bentangan kilauan yang memancar dan menerangi peradaban dunia. Ketika bangsa
Barat masih dalam masa-masa kegelapan (dark ages), sejarah peradaban Islam sudah memainkan peranannya bagi
kemajuan ilmu pengetahuan. Tak heran pada masa lalu, para Ilmuwan muslim yang ada di Andalusia, Baghdad,
Damaskus, dan kota-kota Islam lainnya menjadi pionir dan mercusuar peradaban yang menginspirasi para Ilmuwan dan
tokoh-tokoh Barat. Artefak-artefak sejarah, manuskrip-manuskrip kuno, bangunan-bangunan kokoh nan indah yang
melambangkan kejayaan dan peninggalan-peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya yang sampai hari ini jejaknya
masih bisa dijumpai, adalah bukti dari keunggulan kaum muslimin yang disbeut oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala
sebagai “Khairu ummah” (ummat terbaik). Penulis yang merupakan ahli sejarah berusaha meramu buku ini dengan
gaya bahasa yang ringkas, mudah dipahami, dan alpabetik. Pembaca juga akan diajak untuk mengetahui sejarah kotakota Islam, sekolah-sekolah Islam, perpustakaan-perpustakaan Islam, masjid-masjid bersejarah, istilah-istilah dalam
sejarah khazanah peradaban yang bisa menambah pengetahuan dan kekaguman pembaca akan kejayaan Islam pada
masa lalu. Buku ini sangat penting Anda miliki
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
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Buku ini menjelaskan peranan agama Islam sebagai asas amalan dan mekanisme dalam pembangunan sosial di Malaysia.
Terdapat pelbagai isu sosial dibincangkan seperti kelahiran anak tak sah taraf, perkahwinan bawah umur, isu nasab, kemiskinan
dan sebagainya. Justeru, buku ini cuba menerangkan bahawa spiritualiti dan agama mampu menjadi mekanisma dalam
merungkai permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. 11 bab dalam buku ini dicerakinkan kepada dua bahagian utama.
Bahagian A: Spritualiti dan Agama dalam Perkhidmatan Kemanusiaan mengandungi enam bab utama. Manakala Bahagian B:
Keusahawan dan Zakat Pemangkin Kebajikan Ummah mempunyai lima bab. Kupasan dan penjelasan buku ini mengenai aspek
spiritualiti dan agama dalam pembangunan sosial mampu menjadi pemangkin dalam kehidupan masyarakat pada hari ini.
Mempunyai anak yang saleh-salehah dan berakhlak mulia adalah dambaan setiap orang tua. Oleh karena itu, orang tua
semestinya selalu berdoa dan melakukan amal-amal kebaikan sehingga keinginan mereka tersebut dapat terwujud. Buku ini hadir
sebagai media yang insya Allah dapat membantu para orang tua, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung menjelang masa
persalinan, untuk mendapatkan anak yang saleh-salehah dan berakhlak mulia. Buku ini berisi doa, zikir, dan amalan-amalan
dahsyat menjelang persalinan. Buku ini juga berisi cara*cara mendapatkan anak'yang saleh-salehah, cara menyambut kelahiran
anak yang saleh-salehah, serta cara cerdas membuat nama anak yang indah dan berkah. Buku ini dilengkapi dengan panduan
nama-nama terbaik dari Asmaul Husna, nama para nabi, serta 201 nama mulia Rasulullah. Selain itu, buku ini juga dilengkapi
dengan amalan-amalan dahsyat agar segera mempunyai anak. Dengan memiliki buku ini, insya Allah para orang tua tidak perlu
lagi bingung mencari buku-buku lain untuk segera mewujudkan keinginan agar mempunyai anak yang saleh-salehah dan
berakhlak mulia. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Masa depan seluruh manusia masih suci, belum tersentuh oleh dosa dan pilihan hidup yang kita lakukan. Bagaimana menyambut
kesucian tersebut agar tetap menjadi suci? tanyakan masalah kehidupan anda yang sudah berlalu, maka raihlah masa depan
baru yang lebih baik dan suci dari keterbatasan pengetahuan. Jadilah bebas dalam keterbatasan manusia! Jadilah manusia dalam
keterbatasan kebebasan! Jakarta, 7 juni 2015
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.
Di mata Rasulullah, wanita adalah sosok yang istimewa. Ini terlihat dari cara beliau memuliakan istri, anak, hingga sanak
keluarganya. Tak mengherankan jika dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dua kitab hadits yang paling otoritatif,
bertebaran hadits-hadits yang menunjukkan betapa beliau memberikan perhatian besar terhadap para wanita. Melalui buku ini,
kita dapat menyimak tausiyah apa saja yang Rasulullah sampaikan terkait berbagai masalah yang kerap dihadapi oleh para
wanita, mulai dari tata cara beribadah dan berpakaian, seluk-beluk pernikahan dan rumah tangga, akhlaqul karimah kepada
orangtua dan anak, hingga teladan saleha dari tokoh-tokoh wanita mulia. Penjelasan yang disertakan oleh Tim Dar El-Irfan untuk
setiap hadits di dalam buku ini akan membantu kita memahami kandungan hadits-hadits tersebut. Di samping itu, ayat Al-Qur’an
perkataan sahabat, ungkapan ahli hikmah, dan pendapat para fuqaha akan menyempurnakan pemahaman kita terhadap jawaban
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bagi masalah-masalah yang kerap dihadapi oleh para wanita saat ini. Selamat membaca! -QultumMediaBuku ini mengisahkan peringatan Tuhan tentang sejarah dan kenangan umat pada masa yang silam, agar kita jangan menganggap segala
usaha dan ijtihad yang dicetuskan mereka itu sakral dan kekal tak tercabar selamanya, sebaliknya umat masa ini memerlukan dorongan dan
semangat ijtihad bagi mencerakinkan ajaran agama ini berpijak kepada zaman yang senantiasa berubah.Setiap generasi menghadapi situasi
yang berbeza, justeru banyak hukum dan kaedah bagi masyarakat tidak dapat ditetapkan untuk segenap zaman. Lantaran itulah al-Qur’?n
menetapkan aturan yang tidak terikat dengan zaman; tetapi universal dalam pemakaian dan penerapan nilai etika, hak dan pembatasannya
yang sejagat. Bagaimana kita berinteraksi dengan al-Qur’an, seharusnya menyuluh dan mencerahkan bagaimana seharusnya kita
membaca dan memahami sejarah, terutama sejarah para salaf. Sejarah bukannya suatu yang kudus yang hanya perlu ditatang dan diulangulang.
What are the 24 words for 'you' in Indonesian? Why does Indonesian have four words for 'rice but no exact equivalent of 'farm'? How do you
say 'Bang!' 'Ouch!' and 'Eh?'. What is the difference between dong and doang in colloquial Indonesian? How did the name of the Hindu god
Indra give us the modern Indonesian word for motor vehicle? Whether you are a beginner or an advanced student of Indonesian, The
Learner's Dictionary of Today's Indonesian is an essential tool to help you gain an authentic, up-to-date, and active command of the
language. It provides a wholly new, very detailed snapshot of the core vocabulary of Indonesian. Among its features are: * thousand of
illustrative sentences * an easy pronunciation guide * extensive cross-referencing * helpful tips on usage * topic lists which group the
dictionary's words according to 42 'common usage' areas, including time, colours, daily activities, the home, sport, occupations, mass media,
religion and business. A unique feature of the dictionary is the dozens of boxes giving invaluable information on everyday usage, word origins
and nuances of meaning. Rich in information on the cultural context in which words are used, it includes notes on the difficulties learners
experience arising from differences in culture and history between English-speakers and Indonesian-speakers. The Learner's Dictionary of
Today's Indonesian is the first comprehensive dictionary designed specifically to help you gain a practical command of the national language
of one of the world's most populous nations.
Pertembungan emosi antara Zaid dan Luqman terjadi apabila mereka memuja bunga yang sama dan menyimpan hasrat yang serupa. Zaid
seorang mahasiswa yang berkarisma juga merupakan seorang pengarang muda yang sedang meningkat naik namanya di persada sastera
tanah air. Luqman pula mahasiawa biasa yang bersifat rendah diri, sopan santun dan baik hati. Masing-masing cuba mencari jalan terbaik
untuk memiliki hati Sofiya. Bagi Sofiya, dia perlukan kayu ukur untuk menyukat kasih dua pemuda sekuliahnya itu. Dia sayang kedua-duanya
hingga terperangkap di tengah-tengah persimpangan. Terluka, dilukai dan melukakan bukanlah pilihan yang diingini. Namun, dia terpaksa
demi sekeping hati miliknya.
Buku 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 Page 5/7
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AKIBAT mabuk bercinta, Erin & Ariff bertekad mengakhiri perhubungan mereka dengan ikatan perkahwinan. Hangatnya darah muda
menjadikan mereka tidak memikirkan darjat dan usia masing-masing yang masih terlalu mentah dalam melayari bahtera rumah tangga. Dan
akibatnya, sebaik kedua-duanya melangkah ke gerbang perkahwinan, rumah tangga mereka berantakan kerana kurangnya persefahaman
sesama mereka. Krisis demi krisis berlaku hanya kerana perkara-perkara remeh hingga akhirnya membawa kepada perpisahan. Berbulan
lamanya Ariff menghilang tanpa pesan. Tiada isteri yang menemani dan berkongsi suka dukanya. Dia hanya pulang apabila mendapat tahu
keadaan isterinya yang sarat mengandung. Sekali lagi kesabarannya teruji apabila terpaksa berdepan dengan cacimaki mertuanya bila
dituduh suami yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri.
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 sepuluh menyajikan pembahasan tentang
seluk beluk fiqih, antara lain hak anak, wasiat, wakaf, dan warisan. [Gema Insani]

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 PustakaTidaklah berlebihan bila Imam Syafi’i menamai kitabnya Al-‘Um, yang berarti kitab Induk. Persoalan-persoalan fiqih keseharian
mulai dari ibadah, munakahah, muamalah, dan siyasah, diuraikan detail dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an, AsSunnah, Ijma’, dan Qiyas, dalam kitab yang menjadi rujukan utama ahlu sunnah wal jama’ah yang bermazhab Syafi’iyah ini.
Bukan hanya itu, ulama-ulama sesudahnya pun menempatkan kitab ini sebagai rujukan utama dalam mengembangkan fatwafatwa fikih kontemporer. Betul bahwa kitab al-‘Um ini menjadi rujukan setiap muslim yang bermazhab Syafi’iyah. Akan tetapi,
siapa pun, sesungguhnya, perlu mempelajari, mengkaji, dan memahami, fatwa-fatwa Imam Syafi’i yang ada dalam kitab ini.
Sebagai pijakannya, kita laksanakan pesan Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa, “Jika sebuah hadis bertentangan dengan
perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok.” Tentunya, lebih-lebih lagi bila bertentangan dengan Al-Qur’an.
Bila semua mengedepankan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka tidak akan ada lagi perselisihan di antara umat Islam hanya karena
perbedaan pemahaman. Insya Allah. Buku persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika]
History and relations between Islamic civilization and Malay civilization in Malaysia.
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ALLAH Maha Benar. Firman-NYA benar dan janji-NYA juga benar. Cuma ada kala, sebagai hamba kita terlupa merenungi kalamNYA, al-Quran. Ya, di situlah kita mengenali diri, di situ jugalah kita kenal siapa DIA... Seorang Muslim, langkahnya adalah
perjuangan.Fikirannya adalah tajam. Bicaranya adalah kebaikan.Ya, bicara yang penuh berhemah.Namun, ada yang kurang
mengerti. Teguran disangka bisa.Nasihat dikatakan tiada gunanya. Maka biarkanlah diri ini berbicarahanya demi DIA, Maha
Pencipta.Moga BICARA INI DEMI ILAHI mampu menjentik rasauntuk kita membimbing diri, menjadi Mukmin sejati.Mudahmudahan hidup di dunia diberkati,di akhirat pula Jannah menanti. Insya-ALLAH.
Jangan lepaskan Islam, walau sedetik. Inilah ikrar dan tekad yang wajib ada dalam diri setiap kita. Satu ikrar dan tekad untuk
menjalani kehidupan sejalan dengan tujuan kita diciptakan (QS adz-Dzariyat [51]: 56) dan berusaha agar semua aktivitas hidup
yang kita jalani tidak lari dari status kita sebagai hamba Allah Swt. (QS al-An’am [6]: 162-163). Inilah jalan hidup yang seharusnya
kita pilih dan terus berusaha untuk selalu ada di dalamnya. Kita memiliki siklus hidup yang sama. Dimulai dari kelahiran, lalu
menjalani kehidupan, dan pada akhirnya menjemput kematian. Kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan
kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita mau memilihnya atau tidak? Kita mau menjalaninya atau tidak? Inilah
yang akan membedakan kualitas hidup setiap kita. Lewat buku ini, penulis mengajak kita untuk menjalani setiap episode
kehidupan senapas dengan ajaran Islam dalam bingkai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Buku persembahan Republika Penerbit
[Republika, bukurepublika, Penerbit Republika, spiritual]
Buku ini memotret pengalaman-pengalaman unik para mualaf Amerika dalam perujuangannya menuju Islam. Bagaimana mereka
menghadapi keluarga yang tak seiman. Bagaimana mereka menanggapi kecurigaan keluarga dan teman-teman dekat.
Bagaimana menjalankan kehidupan agama di tengah masyarakat Amerika yang umumnya awam tentang Islam. Bagaimana
menghadapi pelbagai sikap dan perbedaan kecenderungan di kalangan masyarakat Islam di Amerika, yang umumnya imigran dari
berbagai negara Muslim. Bagaimana membangun komunitas Muslim di salah satu negara paling majemuk di dunia ini. Buku ini
merekam kisah-kisah mualaf Amerika secara menarik, ringan, dan mengalir. Anda akan melihat sisi lain Amerika, sisi-Islam
Amerika! [Mizan, Mizania, Referensi, Indonesia]
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