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Nama Bayi Islam
Azizah 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 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
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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
Islam and the cultural system of the Banjar
people, Kalimantan Selatan Province,
Indonesia.
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 putraPage 2/34
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putri untuk calon bayi menjadi anak yang
sholeha sesuai dengan nama yang diberikan
dan di inginkan. -Lembar Langit Indonesia
GroupKumpulan Variasi Nama Bayi Islami
Nama Indah Bayi Berdasarkan Nama
Tokoh Islam
Untaian Variasi Nama Bayi Islami
Bias jender dalam pemahaman Islam
Media dakwah
Nama Bayi Islami
Mencari 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
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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. -AnakKitaPage 4/34
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The Tao of Islam is a rich and
diverse anthology of Islamic
teachings on the nature of the
relationships between God and
the world, the world and the
human being, and the human
being and God. Focusing on
gender symbolism, Sachiko
Murata shows that Muslim
authors frequently analyze the
divine reality and its connections
with the cosmic and human
domains with a view toward a
complementarity or polarity of
principles that is analogous to
the Chinese idea of yin/yang.
Murata believes that the unity of
Islamic thought is found, not so
much in the ideas discussed, as
in the types of relationships that
are set up among realities. She
pays particular attention to the
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views of various figures
commonly known as "Sufis" and
"philosophers," since they
approach these topics with a
flexibility and subtlety not found
in other schools of thought. She
translates several hundred
pages, most for the first time,
from more than thirty important
Muslims including the Ikhwan alSafa', Avicenna, and Ibn al-'Arabi.
Buku Kamus Lengkap Nama Bayi
Islami diberikan untuk
menerangkan kepada para orang
tua yang ingin memberikan namanama buah hati secara Islami
dengan memaknai arti dari nama
tersebut. Nama Islami yang ada
pada buku ini terdiri dari nama
perempun Islami dan nama lakilaki Islami yang penulis tujukan
demi menjadikan putra-putri
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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 namanama 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 pembacanya. -Lembar
Langit Indonesia GroupPage 7/34
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Seindah nama semurni peribadi
Rangkaian Nama Bayi Islami
tip-tip perawatan kehamilan,
mengasuh bayi, dan pola
mendidik anak dalam Islam
dilengkapi dengan nama-nama
bayi Islam
1972 Nama Bayi Islami
Berisikan Nama Bayi Terindah
Sepanjang Masa
Rangkaian Nama Bayi Dunia
Indah dan Bermakna

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 namanama bayi yang terdapat
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dalam buku ini mengandung
arti yang Indah, Baik, dan
Luar Biasa, maka
beruntunglah bagi Anda
memiliki buku ini sebagai
panduan untuk memberikan
nama tercinta.
A woman is like a tea bag.
You can’t tell how strong she
is until you put her in hot
water. -Anonymous- Setiap
K. Jodi Arias adalah tokoh
representasi memori masa
lalu yang akan memberi tahu
pembaca tentang arti
sebuah kantong teh. Kalian
tidak akan pernah tahu
betapa kuatnya kantong teh
itu sampai kalian celupkan
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dia ke dalam air yang panas.
Penulis ingin menyampaikan
pesan tentang segala hal
yang berhubungan dengan
overthinking dari sudut
pandang yang berbeda.
Pembaca akan dilajak untuk
menikmati sebuah karya
melalui perumpamaanperumpamaan yang
membuat anda lebur ke
dalamnya hingga tercabikcabik emosinya. Dibuat
dengan penuh diksi, isi dan
solusi. Pembaca akan
melihat fenomena-fenomena
overthinking dari segala sisi
sehingga dapat dijadikan
sebagai alat untuk antisipasi.
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Fenomena harian yang bisa
pembaca dapatkan seperti,
Berapa jumlah likes-ku ya?
Siapa ya yang sudah komen?
Upload foto apalagi ya biar
feed jadi bagus? Kok chat-ku
ga di-read? Kok chat-ku
Cuma di-read aja? Kok dia ga
ngabarin sih? Dan masih
banyak jenis fenomena
overthinking lain yang
pastinya membuat kalian
akan manggut-manggut dan
bicara dalam hati, “Oh
yeaa…. Ini gue banget nih!”
o Tip cepat hamil o Cara
merencanakan jenis kelamin
anak o Perkembangan janin
minggu ke minggu o
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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
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kehamilan sampai pasca
melahirkan oleh narasumber
terpercaya. [Mizan, Noura
Books, Keluarga, Nikah,
Anak, Hamil, Islam,
Indonesia]
Rangkaian Nama Bayi Islami
Bermakna Tinggi
The Name Book
diskripsi dan analisa
kebudayaan Banjar
Rangkuman Nama Bayi
Islami Terbaik
Orang Islam Jawa pesisiran
Inspirasi Nama Anak Islami
Nama adalah doa.
Setidaknya itulah
pemahaman umum dan
orangtua ketika memberikan
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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
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memberikan nama kepada
sang buah hati. -Lembar
Langit Indonesia GroupCollection of articles
previously published in
Suara Masjid and Panji
Masyarakat.
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
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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 PustakaPage 16/34
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Ar-Rahman : Kamus Nama
Bayi Islami
Best Seller
Ilmu pendidikan dalam
perspektif Islam
Bayi dalam asuhan ibu
Muslimah
Indahnya Rangkaian Nama
Bayi Islami
Menyambut belahan jiwa
yang islami
Lists popular and traditional names,
offers advice on selecting a name by
type, and discusses considerations
when choosing a name
Dengan kuasa kun fayakun, Allah
mampu mengubah setetes cairan
menjadi makhluk yang bernyawa.
Tidak pernah berhenti memikirkan
luasnya ilmu Allah yang apabila
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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 namanama orang saleh dari kalangan
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kaum Muslimin.
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 namanama Islami yang bagus dan indah.
Hal itu dikarenakan minimnya
perbendaharaan kata dari namanama 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 GroupKUMPULAN NAMA BAYI YANG
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MENGINSPIRASI & PENUH MAKNA
Rangkaian Nama Bayi Dunia
Teristimewa
A Sourcebook on Gender
Relationships in Islamic Thought
Doa dibalik nama
Panduan Kehamilan Muslimah
Plus Doa & Dzikir Ibu Hamil dan
Melahirkan
A gold mine of ideas for the
prospective mother.
Islamic studies in Indonesia;
collected articles.
Educational system according to
Islamic viewpoint, with reference to
Indonesia.
Kamus Praktis Arab-Indonesia
Indonesia-Arab
The Very Best Book of Baby Names
Kumpulan Nama Bayi Islami Super
Lengkap
Wali dan keramat dalam Islam
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nama-nama mulia bayi Islam
3500++ Nama Bayi Islami Indah &
Berkah
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 alismu du’aa (nama adalah doa).
InsyaAllah. Buku dari Gradien Mediatama
ini berisikan kumpulan nama - nama
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Islami yang indah dan baik untuk anak
anda
Nama adalah sebuah identitas yang akan
melekat terus pada diri seseorang. Nama
bukan hanya pembeda, tetapi pembentuk
harapan karakter seseorang. Karenanya,
alangkah lebih baik jika sejak awal nama
yang dipersiapkan telah menyiratkan
sesuatu, seperti terdengar indah untuk
anak perempuan dan terdengar gagah
untuk nama anah laki-laki, dan
pertimbangan lainnya. Nama, mau tidak
mau akan menjadi bagian dari brand
image seseorang. Anda, sebagai orang tua
pasti menginginkan anak yang saleh atau
saleha, maka berilah nama secara Islami.
Selain agar identitas keislamannya
melekat dengan baik juga harapan mulia
yang kita torehkan pada namanya akan
menjadi langkah awal baik bagi perjalanan
hidup si anak. Karena tujuan kita memberi
dan memilih nama yang terbaik, antara
Page 22/34

Download Ebook Nama Bayi
Islam
lain agar nama tersebut menjadi doa bagi
buah hati kita di masa depannya. Buku ini
disusun oleh tim yang terdiri dari penulis
dan editor ahli, mereka adalah: Anita
Hairunnisa, lulusan Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Padjadjaran
Bandung dan pendiri Wacana Inspirasi
Media; Ustaz Yasroni, L.C., seorang
pengajar lulusan Universitas Al Azhar
Cairo, Mesir. Buku persembahan penerbit
AnakKita #AnakKita
Muslim saints and sufism in Lombok;
study of Islam Wetu Telu.
You Are Overthinking!
Pendekatan studi Islam dalam teori dan
praktek
25 Aplikasi Islami Mobile Populer
Buku Pintar: Viriasi Nama Bayi Islam
Indah dan Berkah
Tao of Islam, The
Bagi penutur bahasa arab, kosakata
Page 23/34

Download Ebook Nama Bayi
Islam
adalah hal yang paling dasar sebagai
bahan pembentuk kalimat. Kalimat
akan bermakna jika strukturnya
berbunyi masing-masing. Apalagi,
pembelajaran tata bahasa juga akan
terkendala jika tidak memiliki
sokongan kosakata yang lengkap,
bervariasi dan padu.
Nama 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
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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.
-AnakKitaNama 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
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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
Kitab Nama Bayi Islami
Kamus Nama Bayi Islami
Kumpulan nama Islami terbaik
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sepanjang zaman yang membawa
berkah dan safaat untuk keluarga
Islam dan problema-problema
kemasyarakatan
Panduan Ibu Hamil, Melahirkan, dan
Perawatan Bayi Secara Medis dan
Islam
Ummi

Religious and socioeconomic
conditions of the Javanese Muslim
communities in coastal areas of
northern Java.
Dalam jilid tiga ini dijelaskan
bagaimana kita menyambut belahan
jiwa kita menurut ajaran Islam. Disini
dijelaskan bagaimana yang harus kita
lakukan saat si bayi lahir, bagaimana
memberi nama, akikah, dan hikmahhikmah dari semua ajaran tersebut baik
secara medis dan psikologis.
Allah Swt. berfirman: “Hai
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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 namanama 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
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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
Islam & masyarakat Banjar
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Nama Adalah Doa
Indah, Bermakna & Membawa Berkah
Inspirasi Nama Bayi Islami Terpopuler
Kamus Lengkap Nama Bayi Islami
Nama-nama bayi Islam
0 Beranda ? Buku ? Islam ? ArRahman : 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 ereader 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
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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
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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."
Nama merupakan doa dan harapan
yang diberikan oleh orang tua.
Memberikan nama pada anak tentu
saja tak boleh sembarangan. Nama
ini akan melekat seumur hidup dan
menjadi identitas pada anak. Selain
sebagai doa untuk buah hati, tiap
orang tua yang bersiap menyambut
kedatangan buah hati pasti akan
sibuk mencari nama yang indah dan
bermakna baik. Jangan bingung
mencari dan memilih nama untuk
buah hati Anda. Tujuan pembuatan
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buku ini, memang untuk
mempermudah Anda memilih nama
berdasarkan maknanya untuk buah
hati Anda. Pilihlah nama anak
dengan arti yang sesuai harapan
Anda untuknya supaya dapat
menjadi doa bagi si anak itu sendiri.
Buku ini berisi tentang kumpulan
lengkap nama bayi dalam Islam,
bahasa Sansekerta, dan Jawa
beserta artinya, berdasarkan
bahasa-bahasa di dunia, serta nama
bayi favorit lainnya dari A-Z.
Informasi di dalam buku ini
merupakan mutiara panduan bagi
ibu dan bapakyang akan menimang
buah hatinya.
Anak adalah buah hati tercinta.
Karenanya, hendaklah berikan
nama yang baik, indah, dan
bermakna pada anak Anda. Sebab,
pada sebuah nama sesungguhnya
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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.
-WahyuMediaPada Dasarnya, Semua Akan Baikbaik Saja
Pendidikan Anak dalam Islam yang
Komprehensif
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