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Buku Kumpulan Doa dan Sholawat Al-Khoirot versi digital ini adalah berdasarkan edisi terbaru yang terbit pada Mei 2019. Dalam buku ini selain memuat kumpulan sholawat yang biasa dibaca di Ponpes Al-Khoirot Malang juga ditambah dengan kumpulan doa, wirid dan dzikir serta berbagai macam shalawat yang biasa dibaca di berbagai pesantren salaf di Indonesia. Buku ini merupakan
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya untuk Mata Pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami, lugas, dan komunikatif, sehingga siswa akan mudah mempelajari dan mengamalkan isinya. Adapun buku ini
membahas tentang thaharah yang meliputi pembahasan hadas dan najis serta cara menyucikannya; shalat fardlu lima waktu; shalat berjamaah; dzikir dan doa; shalat Jum’at dan khutbah Jum’at; shalat jama’, qashar, dan shalat dalam keadaan darurat; serta shalat sunnah mu’akkad dan ghairu mu’akkad. Pada buku ini, terdapat pernak-pernik yang akan memperkaya wawasan siswa di bidang fikih, antara lain Tilawātul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah,
Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek.
Pasti MustajabLAKSANA
Tahukah Anda bahwa doa dan dzikir ternyata amat ber-manfaat bagi kesehatan? Ya, sejak puluhan, bahkan ratusan tahun silam, para ulama telah mempraktikkan ragam doa dan dzikir untuk mengatasi dan menyembuhkan beragam penyakit. Mulai dari yang ganas sampai yang jinak. Hasilnya sungguh luar biasa. Terbukti, doa dan dzikir memiliki efek kesehatan yang dahsyat. Ajaibnya, doa dan dzikir ternyata tidak sekadar meng-obati penyakit medis. Beragam penyakit nonmedis, seperti
gangguan jin, sihir, santet, dan gila ternyata juga dapat disem-buhkan dengan merapalkan doa dan dzikir secara istiqamah dan khusyuk. Syaratnya, tentu Anda harus menggunakan bacaan doa dan dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., atau yang bersumber dari al-Qur’an. Ragam doa dan dzikir tersebut dapat Anda temukan dalam buku ini. Jadi, tunggu apa lagi. Segera dapatkan dan praktikkan sendiri di rumah Anda. Insya Allah, Anda akan memperoleh kesembuhan yang tuntas.
Untuk Santri dan TPA
Tanya Jawab Islam
Bagaimana Menolak Sihir
Doa Jenazah Mustajab ; Mengiringi Arwah Menghadap ke Hadirat Allah dengan Lafal-lafal Mubarokah
Menyelami Makna Bacaan Shalat
LANTUNAN QUR’AN UNTUK PENYEMBUHAN: Mengikis Kanker - Menyembuhkan Penyakit Akut - Mengobati Gangguan Kejiwaan & Skizofrenia - Menjaga Kestabilan Jantung - Meningkatkan Kematangan Emosi - Memperkuat Kecerdasan - Mengobati Stres dan Depresi - Menambah Volume Otak & Memori - Dan lain-lain
Di buku ini, Adik-adik akan belajar tentang banyak hal. Pertama tentang cara wudhu, termasuk tayamum atau bersuci ketika tidak ada air. Setelah itu, Adik-adik juga akan belajar tentang shalat wajib, cara shalat jamaah, dan juga shalat jenazah. Gerakan dan bacaannya diurai secara lengkap, lho! Adik-adik juga bisa belajar dan menghafal doa sehari-hari, seperti doa mau tidur, doa bangun tidur, doa untuk ayah-bunda, dan lain-lain. Yang tak kalah penting, buku ini juga dilengkapi Juz ‘Amma. Ada yang sudah bisa baca Juz ‘Amma? Kalau belum, tenang saja, buku ini juga disertai pembelajaran ilmu tajwid, sehingga Adik-adik bisa belajar membaca Juz ‘Amma dengan
benar dan baik. Poster Asmaul Husna juga ada lho supaya Adik-adik semakin cinta kepada Allah. Bagaimana? Lengkap, kan? Yuk, beli buku ini dan pelajari isinya CERDAS INTERAKTIF
Shalat, puasa, zakat, bahkan pergi haji sudah menjadi kegiatan keagamaan yang sudah tidak asing lagi di telinga. Seluruh kegiatan tersebut tidak luput dari satu kegiatan yang menjadi pelengkap atas ibadah-ibadah yang telah dilakukan, yakni doa. Terkait dengan doa yang dipanjatkan, terkadang kurang sejalan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Buku ini hadir dengan upaya menyajikan penjelasan praktikum ibadah dengan khutbah dan doa yang kontekstual atau dalam kata lain yang sesuai dengan objek yang didoakan. Dilengkapi dengan gambar agar memudahkan pembaca untuk memahami apa yang dijelaskan. Dalam buku ini dipaparkan
seluruh aktivitas ibadah seperti bersuci, salat wajib dan sunah, puasa, zakat, ibadah ke tanah suci, mengurus jenazah, khutbah-khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya dengan kombinasi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Alasan di balik kegiatan ibadah serta penjelasan-penjelasan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ibadah terangkum di dalam buku ini bahkan dilengkapi juga dengan doa-doa kegiatan sehari-hari.
Buku ini akan mengenalkan kita mana ciri ruqyah syar'iyyah dan mana ciri ruqyah gadungan sehingga nantinya kita tidak tertipu. Lebih jauhnya bisa membaca buku ini karena memang gratis, silahkan dipelajari.
dipelajari, menarik dibaca, mudah dipahami dan dihafal, Juz ‘Amma ini dilengkapi dengan : • Huruf transliterasi latin, yang dilengkapi dengan tata cara membacanya, sehingga sekalipun setiap ayat bisa dibaca dengan baik dan benar. • Kode warna tajwid, sehingga lebih memudahkan dalam membaca sesuai dengan hukum-hukum membaca Al-Qur`an secara benar berdasarkan kelima kode warna tersebut. • Gambar ilustrasi, sehingga menjadi daya tarik yang kuat untuk mempelajari Juz ‘Amma. • Pengantar ilmu tajwid, sehingga bisa mengetahui ilmu bacaan Al-Qur`an. • Hikmah surat, akan memudahkan untuk memahami kandungan isi surat. • Terjemah bahasa
Indonesia dan Inggris, dapat menambah pengetahuan berbahasa. • Doa-doa penting sehari-hari CERDAS INTERAKTIF
Doa dan Wirid Penolak Bala; 100+ Doa dan Bacaan Ruqyah dalam Al-Quran dan Hadis
Doa Rosario
Pendidikan Agama Islam : Fikih Untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII
Sukses Dunia-Akhirat Dengan Doa-Doa Harian
Islam & masyarakat Banjar
Hafalan Doa Pendek Sehari-hari
Hishnul Muslim, karya Syaikh Dr. Said binAli bin Wahf AI-Qahthani adalab kitab doa dan zikir yang beršumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadits. Risalah ini intisarinya. Delapan puluh empat doa dan zikir harian yang ringkas dan mudah dihafal dengan disertai takhrijnya, insya Allah akan menghiasi lisan dan aktifitas hari-hari Anda dalam doa dan zikir yang menghantarkan ketenangan hati.
Bagi orang sakit yang sedang terbujur di atas tempat tidur, entah di rumah maupun di rumah sakit, rosario merupakan doa yang paling mudah didaraskan. Terlebih, dengan mendaraskan berulangulang doa “Salam Maria”, efek menenangkan pun segera dirasakan oleh penderita sakit yang sedang dalam kondisi tidak nyaman. Buku ini sungguh cocok bagi umat beriman yang sedang sakit atau yang ingin mendoakan keluarga, kerabat atau rekan baiknya yang sedang sakit.
Teks masing-masing peristiwa rosario tersaji lengkap dan mudah untuk didoakan baik secara perorangan maupun bersama-sama. Buku ini membantu umat mengungkapkan isi hatinya saat hendak berdoa. Ketika hati tidak mampu merumuskan kata, buku kecil ini membantu kita berdoa. Rosario merupakan salah satu doa yang paling disukai dalam Gereja Katolik. Menurut tradisi, St. Dominikus (wafat tahun 1221) yang menyusun doa rosario sebagaimana yang digunakan saat
ini. Doa ini menjadi populer pada tahun 1500-an hingga kini.
Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dalam senang ataupun susah, bahagia atau derita. Dari mulai bangun tidur, hingga tidur kembali, Islam menganjurkan berbagai dzikir dan doa yang dapat menjadi perisai dalam menghadapi segala cobaan kehidupan sekaligus menjadi penentram jiwa saat dilanda gundah. Mukmin yang senantiasa berdoa adalah orang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah dalam setiap keadaan.
Ia memohon petunjuk, pertolongan, dan ampunan-Nya saat berada dalam khilaf dan dosa. Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, sangat memuliakan hamba-Nya yang senantiasa berdoa dan memohon pada-Nya. Buku Syarah Hisnul Muslim min Adzkar Al-Kitab wa As-Sunnah karya Syaikh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad yang ada di hadapan Anda, adalah penjelasan detail tentang kumpulan doa-doa harian yang ma’tsur, berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta atsar para sahabat
Radhiyallahu Anhum. Layaknya buku syarah, keterangan mengenai hadits tersebut dijelaskan secara detil, dengan merujuk kepada pendapat para ulama salaf. Buku ini sangat layak Anda miliki sebagai panduan dalam bermunajat kepada Allah dalam berbagai keadaan, setiap harinya. Agar kehidupan yang kita jalani selalu dalam lindungan dan naungan-Nya. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Tafsir al-Munir merupakan karya tafsir terbaik yang pernah miliki umat Islam era modern. Buku best seller di Timur Tengah dan negara-negara Jazirah Arab ini talah menjadi rujukan dalam setiap kajian tafsir majelis ilmu. Tafsir al-Munir ini mengjaji ayat-ayat Al-Qu’an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya diseimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan makna yang
lebih luas dengan disertai sebag turunnya ayat, retorika, sintaksis, serta aspek kebahasaan. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan dua metode, yaitu riwayat dari hadits Nabi dan perkataan para salafussaleh serta secara akal yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui. Buku tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan. Buku tafsir ini memiliki beberapa keungggulan dan
keistimewaan, antara lain sebagai berikut. 1. Metode penyusunan tafsirnya menggunakan tafsir bil ma’tsur dan tafsir birra’yi 2. Memuat penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh 3. Menjelaskan sebab turunnya ayat 4. Dalam setiap pembahasan ayat yang diperincipenjelasannnya dari segi qira’at, I’rab, balaghah, dan mufradat lughawiyyah 5. Dalam penafsiran ayat,merujuk dan berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai manhajnya
6. Menghapus riwayat-riwayat israiliyat [Gema Insani]
Kamus Praktis Muslim dari A Sampai Z
Islam Abangan & Kehidupannya
Ruqyah Syar'iyyah VS Ruqyah Gadungan
Pasti Mustajab
Panduan Dzikir & Doa Buat Remaja dari al-Qur’an dan Sunnah
Zikir Penentram Hati

Doa-doa pendek adalah doa-doa yang kita baca dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum dan sesudah tidur, doa bepergian, dan lain-lain. Buku ini memuat doa-doa pendek yang gampang dihafal oleh anak-anak. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi Hadits-Hadits pendek yang perlu dihafal oleh anak-anak dan mereka mengerti pesan-pesan yang termuat dalam Hadits. Pengajaran agama sejak dini memang baik
untuk perkembangan kecerdasan emosional anak, khususnya dalam hal menghafal doa. Dengan dilengkapi ilustrasi yang menarik, buku ini akan membuat anak semangat membaca dan mudah menghafal doa. Semoga menjadi anak yang Shalih/Shalihah, ya!
Islam and the cultural system of the Banjar people, Kalimantan Selatan Province, Indonesia.
Ibadah shalat memiliki kedudukan yang begitu penting. Sebab, shalat adalah amalan paling pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadits disebutkan, "Shalat adalah tiang agama; siapa yang menegakkan shalat, maka ia menegakkan agamanya." Ibadah shalat merupakan penentu amal manusia. Jika baik shalatnya, maka baik pula amalnya. Jika buruk shalatnya, maka buruk pula amalnya. Shalat adalah ibadah mahdhah, yakni ibadah
yang cara dan ketentuannya sudah diatur secara khusus dalam syariat Islam. Karenanya, memahami tata cara shalat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan suatu kewajiban. "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Bukhari) Buku panduan shalat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mempelajari tata cara shalat sesuai tuntunan Rasul SAW. Tidak hanya sekadar shalat wajib, buku ini juga mengulas materi tentang
tuntunan shalat-shalat sunah. Shalat-shalat sunah: Shalat Tarawih Shalat Witir Shalat Idul Fitri Shalat Idul Adha Shalat Dhuha Shalat Tahajjud Shalat Rawatib Shalat aI-Awwabin Shalat Mutlak Shalat Tobat Shalat Gerhana Matahari Shalat Gerhana Bulan Shalat Istisqa Shalat Hajat Shalat Istikharah Shalat Tahiyyatul Masjid Shalat Wudhu Shalat Tasbih -WahyuQolbu- Buku Persembahan Penerbit WahyuQolbu
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 al-Muntakhabatu min Kalaami Sayyidi al-Abraar karangan Imam Nawawi atau yang di
kalangan pesantren lebih dikenal kitab Al-Adzkar. 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 ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.
Fikih Madrasah Ibtidaiyah Kelas III
diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar
Seri Doa dan Zikir
Kumpulan Doa, Dzikir dan Sholawat Al-Khoirot
Mohon Kesembuhan Penyakit
ISLAMIC MINDFULNESS: Mengukur Kualitas Salat, Meraih Ihsan dalam Kehidupan
Indonesian Islam is an important and timely book based on approximately 2,000 fatwâ (pl. fatâwâ)--an opinion on a point of law or dogma given by a person with recognized authority (ijâza)--demonstrating that classical Islamic reasoning is an alternative to state-defined Islam and is capable of dealing with contemporary challenges in ethics and morality in a consistent and rational way. The book provides a comprehensive survey of how modern Indonesian Islamic thinking has responded to changes in social practices since the 1920s, and how authorities have ruled on diverse
subjects ranging from football pools to land sales and milk banks. The author examines in detail the development and nuances of Islamic thinking, both by reference to local tradition and comparatively, by reference to the classical Arabian texts, therefore providing an important contribution to deepening popular understanding of Islam in Indonesia. The author's detailed analysis of fatwâ is unprecedented in the study of Indonesian Islam. To date there is no comparable analysis of modern fatwâ available in book form anywhere in the world, making this volume an invaluable
resource for anyone who studies Indonesia. Professor Hooker describes the fatwâ as method and doctrine, religious duty, the status and obligation of women, Islam and medical science, offences against religion, and issues specific to Indonesian Islam. Responses to fatwâ cover such contemporary issues as abortion, organ transplants, insurance, and the status of women. For sale in Asia, Australia, and New Zealand by NUS Press (Singapore)
Dengan menggunakan buku LKS (Lembar Kerja Santri) ini, akan mendapatkan manfaat antara lain untuk mengukur keberhasilan santri dalam menerima pelajaran, dapat menambah semangat santri dalam belajar secara mandiri, dapat membantu ustadz dan ustadzah dalam menyampaikan program pelajaran dan membuat evaluasi formatif maupun sumatif serta dapat digunakan sebagai materi latihan cerdas cermat. Buku terbitan Khalis Media (Mirqat Publishing Group).
Mungkin kita sering mendengar ungkapan para ulama bahwa Al-Qur'an dapat menjadi penawar jiwa. Bahkan mungkin kita pernah mendendangkan shalawat yang bercerita tentang lima obat hati, di mana yang pertama adalah membaca Al-Qur'an seraya merenungkan maknanya. Akan tetapi, sebatas itukah fungsi penyembuh dari Kitab Suci kita? Buku ini mengajak kita menelusuri mukjizat Al-Qur'an dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bukan hanya penyakit ruhani, melainkan juga penyakit fisik seperti kanker dan jantung, dan penyakit psikis semisal depresi dan
skizofrenia. Tapi bagaimanakah suara bacaan Al-Qur’an mampu menyembuhkan? Kita tentu ingat pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bahwa setiap atom dan partikel di alam ini bergetar dengan kecepatan tertentu, baik atom itu bagian dari besi, air, maupun benda-benda yang lain. Ini adalah fakta ilmiah yang tak kita ragukan lagi. Demikian pula, setiap sel tubuh kita juga bergetar dalam sistem yang rumit, serasi, dan menakjubkan. Sistem getaran tubuh kita ini tidaklah berdiri sendiri, melainkah terpengaruh oleh getaran apa saja yang ada di sekitarnya. Penyakit adalah
getaran asing negatif yang merusak sistem getaran sel tubuh kita. Demikianlah kesimpulan kajian para peneliti kontemporer. Sementara itu, gelombang suara juga merupakan getaran. Dari sinilah, para ahli medis Barat terinspirasi menggunakan suara alam dan musik sebagai sebagai metode alternatif terapi penyembuhan (Sound Healing). Jika suara gemerisik angin dan gemericik air yang digunakan para terapis Barat dapat menyembuhkan, bagaimanakah kiranya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an? Buku ini menyajikan kepada kita bukti-bukti ilmiah tepercaya
hasil penelitian medis kontemporer, baik dari dunia Barat maupun Timur. Dengan logika sederhana yang dipaparkan, insyaallah buku ini membuat kita semakin yakin bahwa lantunan ayat-ayat Al-Qur'an memiliki energi luar biasa bagi kesehatan dan kesembuhan. “Obat itu ada di tangan Anda dan dengan suara Anda sendiri. Apalagi yang perlu ditunggu? Bersegeralah menuju kesehatan dengan Al-Qur’an sejak sekarang. Buku ini akan menemani Anda menelusuri bukti-bukti ilmiah meyakinkan tentang manfaat Terapi Lantunan Al-Qur’an bagi kesembuhan dan kesehatan
yang Anda idamkan.”
Dalam berbagai kegiatan kita sangat mengharapkan "lezat" (nikmat)-nya ibadah. Namun, ternyata kenikmatan ibadah itu dirasakan oleh kita, tidak semudah membalikan kedua belah telapak tangan yang dapat kita rasakan secara langsung seperti pedasnya memakan cabe. Meskipun demikian, tentu sudah banyak di antara kita yang telah mendapatkan "lezatnya" ibadah ketika sedang shalat dan berzikir. "Kelezatan" ibadah itu akan muncul karena ibadah telah dilaksanakan secara istikamah yang disertai tulus ikhlas. Buah kesalehan amal ibadah dapat dirasakan "lezatnya"
ketika seseorang sedang beribadah atau mungkin sesudahnya. Namun, pada umumnya kenikmatan suatu ibadah dapat dirasakan setelah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Jika kita belum merasakan nikmat ibadah dalam shalat, zikir, dan doa serta dalam ibadah lainnya berarti kita belum memenuhi kriteria melaksanakan ibadah secara syar’i. Karenanya kita harus sadar bahwa ketika dalam ibadah belum mendapatkan kenikmatan berarti ibadah kita belum apa-apa. -RAIH ASA SUKSESZikir yang Berkaitan dengan Sakit dan Mati
Indonesian Islam
Panduan Shalat Praktis & Lengkap
Juz ‘Amma untuk Anak Cerdas
300 doa dan zikir pilihan
Kumpulan Zikir dan Doa
Sejak pertama kemunculannya, istilah Islam Abangan telah memicu kontroversi dan konflik. Hingga kini, para penganut Islam Abangan sering dianggap remeh oleh masyarakat. Sebagian pihak—khususnya kaum santri—memandang penganut Islam Abangan terjerumus pada tradisi yang bertentangan dengan agama Islam yang murni. Sebagian lain menilai ritual kaum abangan tidak bermakna sehingga hanya membuang-buang waktu dan tenaga yang bertolak belakang dengan kehidupan zaman modern. Anggapan dan stereotip semacam itu sebenarnya disebabkan pemahaman yang
dangkal tentang Islam Abangan. Padahal, kepercayaan tersebut bukan lahir secara asal-asalan, melainkan terkait erat dengan sejarah penyebaran agama Islam di nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Bahkan, berbagai tradisi dan ritual yang biasa dijalankan oleh kaum abangan sesungguhnya sarat makna yang mendalam. Buku ini hadir untuk memaparkan konsep mendalam tentang Islam Abangan yang banyak dipraktikkan oleh muslim Jawa. Berbagai hal, mulai dari sejarah, kepercayaan, serta kebiasaan yang dijalankan kaum abangan diuraikan secara objektif. Tentu saja buku
ini tidak bermaksud memberi penilaian terhadap ajaran Islam Abangan. Namun, melalui buku ini, Anda diharapkan dapat memahami secara benar konsepsi mengenai Islam Abangan sehingga dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan para penganutnya. Selamat membaca!
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Aliyah (MA) khususnya untuk Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas X. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini menyajikan materi tentang sifat tercela (?ubbud-dunya, ?asad, ‘ujub, sombong, dan riya'), sifat-sifat Allah Swt., hakikat taubat, akhlak mulia kepada orang tua dan guru, kisah keteladanan Nabi Luth As., asm?’ul ?usn?, Islam ra?matan lil-‘?lam?n,
nafsu syahwat dan ga?ab, akhlak terpuji (hikmah, ‘iffah, syaja‘ah, dan ‘adalah), menjauhi perilaku perilaku tercela (licik, tamak, zalim, dan diskriminasi), dan akhlak menjenguk orang sakit. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Tilaw?tul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang dapat memperkaya wawasan siswa.
Doa dan Zikir yang disusun oleh Imam Nawawi ini padat dengan bimbingan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan petunjuk ke arah pencapaian kebahagiaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Amalan yang diketengahkan di dalam buku ini sama ada yang berupa doa, zikir, munajat dan hukum-hakamnya, semuanya dipetik daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
"Buku ini menghidangkan aneka bacaan, wirid, dan doa yang hendaknya dibaca seseorang yang mengurus jenazah. Doa-doa tersebut, di antaranya:? Doa Menjenguk si Sakit ? Doa Saat Sakaratul Maut ? Menalqin Orang yang Sakaratul Maut ? Doa Saat Menutup Mata Mayit ? Doa Sebelum dan Sesudah Shalat Jenazah ? Doa Ketika Meletakkan Jenazah di Kubur ? Doa Setelah Menguburkan ? Lafal Talqin Pasca Penguburan ? Doa Menyiram Pusara Saat Ziarah ? Dan lain Jika kita mengingat kematian adalah gerbang pertama menuju akhirat, jika kita teringat bahwa di alam
barzakh para arwah bagaikan orang tenggelam mencari-cari pegangan, maka sudah seyogianya kita yang hidup mengantarkan mereka dengan doa-doa dan lafal yang mubarokah. Semoga dengan memanjatkan doa-doa jenazah yang terangkum dalam buku ini, Allah membukakan ketenangan bagi arwah mereka, ketenangan abadi di sisi-Nya."
Bimbingan Praktikum Ibadah
MISTERI KEDUA BELAH TANGAN DALAM SHALAT, ZIKIR, DAN DOA
Kitab Shahih Doa & Dzikir: Rasulullah Saw.
Doa dan Zikir Harian
LKS Adab dan Doa Harian

Membayangkan masa remaja, maka yang muncul dalam gambaran anda adalah sosok anak muda yang ceria, aktif, energik penuh ide. Hari-hari dilalui penuh kegiatan. Di tengah seabrek kegiatan itulah, biar kamu nggak lalai, apalagi “nih nggak nyeremin lho” tapi sekarang lagi marak “Gangguan JIN” Nah! buku terbitan GenMirqat (Mirqat Publishing Group) ini “Pass” buat kamu Cozz... “Hanya dekat kepada-Nya dengan dzikir dan doa, kehidupan kamu akan tenang & bahagia."
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) khususnya untuk Mata Pelajaran Fikih Madrasah Ibtidaiyah Kelas III. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan pemberian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku ini juga memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang dapat memudahkan guru
dan orangtua untuk ikut membimbing siswa mempelajari buku ini. Materi dalam buku ini meliputi materi shalat sunnah Rawatib, shalat jama’ dan qasar, tata cara shalat bagi orang sakit dan musafir, puasa Ramadan, puasa sunnah, serta shalat Tarawih dan Witir. Kelebihan dari buku ini, adanya pernak-pernik yang dapat menambah wawasan siswa berupa Tilaw?til Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek.
Hisnul Muslim, Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Adz-Dzikru wa ad-du’a’ wal ‘ilaj bi ar-ruqa min al-kitab wa as-sunnah. Bagian doa dan dzikir, agar mudah dibawa ketika bepergian dalam versi mobile.Daftar isi dan bookmark sudah tercover di google play book memudahkan membaca dan mencari cepat. Ditulis oleh Ulama Syekh Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani Setiap doa dan dzikir yang tecantum disebutkan sumber hadist shahihnya. Doa sehari-hari termasuk adab berdzikir dan cara Rasulullah berdzikir hingga hal terkecil yang sering kita lakukan terdapat dalam
kitab ini, plus doa Haji & Umrah. Daftar Isi Keutamaan Dzikir. 1 Bacaan ketika bangun dari tidur, 2 Do’a ketika mengenakan pakaian, 3 Do’a mengenakan pakaian baru, 4 Do’a untuk orang yang mengenakan pakaian baru, 5 Bacaan ketika menaggalkan pakaian, 6 Doa masuk WC, 7 Doa keluar dari WC, 8 Bacaan sebelum wudhu’, 9 Bacaan setelah wudhu’, 10 Bacaan ketika keluar rumah, 11 Bacaan apabila masuk rumah, 12 Do’a pergi ke masjid, 13 Do’a masuk masjid, 14 Do’a keluar dari masjid, 15 Bacaan ketika mendengar adzan, DOA & DZIKIR SHOLAT. 16 Do’a istiftah,
17 Do’a ruku’, 18 Do’a bangun dari ruku’, 19 Do’a sujud, 20 Do’a duduk antara dua sujud, 21 Do’a sujud tilawah, 22 Tasyahud, 23 Membaca shalawat Nabi setelah tasyahud, 24 Do’a setelah tasyahud akhir sebelum salam, 25 Dzikir setelah shalat, 26 Do’a shalat istikharah, 27 Dzikir pagi dan petang, 28 Dzikir menjelang tidur, 29 Do’a jika terbangun pada malam hari, 30 Do’a apabila ada yang menakutkan dalam tidur, 31 Apa yang dilakukan jika bermimpi buruk, 32 Do’a qunut witir, 33 Dzikir setelah salam shalat witir, 34 Do’a saat gundah dan berduka, 35 Do’a untuk
kesedihan yang mendalam. 36 Do’a saat bertemu musuh dan penguasa, 37 Do’a saat takut menghadapi penguasa dzalim, 38 Do’a atas musuh, 39 Do’a saat takut terhadap suatu kaum/ kelompok, 40 Do’a bagi yang mengalami keraguan dalam iman, 41 Do’a agar dapat melunasi hutang, 42 Do’a saat ragu dalam shalat dan bacaannya, 43 Do’a orang yang mengalami kesulitan, 44 Ucapan orang yang melakukan dosa, 45 Do’a mengusir setan dan bisikannya, 46 Do’a saat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, 47 Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan
jawabannya, 48 Do’a perlindungan bagi anak, 49 Do’a kepada orang yang sakit, 50 Keutamaan mengunjungi orang sakit. DOA JENAZAH 51 Do’a orang sakit yang tidak bisa sembuh, 52 Membimbing (talqin) orang yang sekarat, 53 Do’a saat terkena musibah, 54 Do’a saat memejamkan mata mayat, 55 Do’a shalat jenazah, 56 Do’a untuk mayat anak kecil, 57 Do’a ta’ziah, 58 Bacaan saat memasukkan mayat ke liang kubur, 59 Do’a setelah mayat dimakamkan, 60 Do’a ziarah kubur, 61 Do’a apabila ada angin ribut, 62 Do’a saat mendengar petir, 63 Do’a untuk minta hujan,
64 Do’a apabila hujan turun, 65 Bacaan setelah hujan turun, 66 Do’a agar hujan berhenti, 67 Do’a melihat bulan sabit, 68 Do’a ketika berbuka bagi orang yang berpuasa, 69 Do’a sebelum makan, 70 Do’a setelah makan, 71 Do’a tamu untuk orang yang menjamu makan, 72 Do’a untuk orang yang memberi minum, 73 Do’a apabila berbuka di rumah orang lain, 74 Do’a orang yang berpuasa apabila diajak makan, 75 Ucapan orang yang puasa bila dicaci. 76 Do’a apabila melihat permulaan buah, 77 Do’a ketika bersin, 78 Bacaan bila orang kafir bersin kemudian memuji
Allah, 79 Do’a kepada pengantin, 80 Do’a pengantin kepada dirinya, 81 Do’a sebelum bersetubuh, 82 Do’a ketika marah, 83 Do’a apabila melihat orang yang mengalami cobaan, 84 Bacaan dalam majelis, 85 Do’a pelebur dosa majelis, 86 Do’a kepada orang yang berkata: Ghafarallaahu laka, 87 Do’a untuk orang yang berbuat kebaikan padamu, 88 Cara menyelamatkan diri dari Dajjal, 89 Do’a kepada orang berkata: Aku mencintaimu karena Allah, 90 Do’a kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu, 91 Do’a untuk orang yang meminjami ketika membayar hutang
92 Do’a agar terhindar dari syirik, 93 Do’a untuk orang yang mengatakan: Baarakallahu fiika, 94 Do’a menolak firasat buruk / sial, 95 Do’a naik kendaraan, 96 Do’a bepergian, 97 Do’a masuk desa atau kota, 98 Do’a masuk pasar, 99 Do’a apabila binatang tunggangan tergelincir, 100 Do’a musafir kepada orang yang ditinggalkan, 101 Do’a orang mukim kepada musafir, 102 Takbir dan tasbih dalam perjalanan, 103 Do’a musafir ketika menjelang Subuh, 104 Do’a apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak, 105 Do’a apabila pulang dari bepergian, 106
Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan, 107 Keutamaan membaca shalawat, 108 Menyebarkan salam, 109 Apabila ada orang kafir mengucapkan salam 110 Petunjuk ketika mendengar kokok ayam dan ringkikan keledai, 111 Petunjuk apabila mendengar anjing menggonggong, 112 Mendo’akan kepada orang yang anda caci, 113 Apabila memuji temannya,,114 Bacaan bila dipuji orang DOA HAJI & UMRAH 115 Bacaan talbiyah, ,116 Bertakbir pada setiap datang ke rukun Hajar Aswad,,117 Do’a antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, 118 Bacaan
ketika di atas bukit Shafa dan Marwah, 119 Do’a pada hari Arafah, 120 Bacaan di Masy’aril Haram, 121 Bertakbir pada setiap melempar Jumrah, 122 Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu, 123 Yang dilakukan bila ada sesuatu yang menggembirakan, 124 Bacaan dan perbuatan apabila merasa sakit pada anggota badan, 125 Bacaan apabila takut mengenai sesuatu dengan matanya, 26 Bacaan ketika takut, 127 Bacaan ketika menyembelih kurban, 128 Bacaan untuk menolak gangguan setan, 129 Istighfar dan taubat, 130 Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, 131
Bagaimana cara Nabi membaca tasbih, 132 Beberapa adab dan kebaikan
Buku ini adalah Kamus Praktis setiap Muslim yang mencakup risalah-risalah yang berbicara tentang akidah, penjelasan tentang rukun Islam, rukun iman, amal-amal dan ucapan-ucapan yang utama, serta sejumlah larangan-larangan di dalam syariat yang disampaikan cara yang sederhana, singkat, simpel, yang dapat dipahami dengan baik oleh orang awam dan bermanfaat bagi penuntut ilmu.
Social Change through Contemporary Fatawa
Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII
Suara muhammadiyah
Rahasia Dzikir yang Mengasyikkan
Buku Induk Doa dan Zikir
Kumpulan Doa-Doa Pilihan Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah

Buku yang didesain untuk muslim dalam menghadapi the age of complexity. Berisi tentang sain mindfulness, dan bagaimana salat dapat efektif mengaktifkan mindfulness. Bagaimana mengukur Islamic mindfulness, bagaimana protokol lengkapnya berdasarkan tuntunan nash, bagaimana aplikasinya dalam berbagai dimensi kehidupan. Semua disajikan secara menarik, sistematis dengan bagan dan ilustrasi sehingga mudah dipahami. Penjelasan dalam buku ini dilengkapi dengan kajian secara
Ilmiah, alamiah dan Ilahiyah, sehingga dapat memenuhi hasrat Intelektual, nyaman dipraktikkan di saat yang sama menutrisi ruhani, mensejahterakan jiwa.
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah: 186) Datangnya bala bencana atau musibah tak bisa kita prediksi kapan akan tiba. Berbagai bentuk kejadian buruk dapat menimpa sewaktu-waktu. Sebagai seorang muslim, salah satu cara membentengi diri dari segala keburukan tersebut adalah dengan membaca doa dan
berzikir kepada Allah. Buku ini berisikan beberapa doa mustajab para Nabi dan orang-orang saleh, adab doa sesuai tuntunan Nabi, amalan ringan penolak bala dan musibah, zikir-zikir pembuka rezeki, perlindungan, penghilang susah, dan lain-lain. Pada bab akhir buku ini kami juga melampirkan Ruqyah Syar’iyyah terapi mandiri penyakit hati, guna-guna, dan sihir dalam Ruqyah Shugra dan Kamil. Selamat membaca dan mengamalkannya.
Buku ini menyajikan hikmah membaca shalawat. Juga disajikan ragam bacaaan Shalawat. Pun, untuk melengkapi disajikan kisah-kisah sukses dari orang yang mengamalkan shalawat. Buku ini pada dasarnya mengajak pembaca untuk senantiasa membaca shalawat dan mereguk kenikmatannya. Karena dengan shalawat kita akan selamat, bisa sukses dan hidup kita lebih bahagia. Keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan itu bukan hanya kita peroleh di dunia saja, tetapi juga kelak di akhirat.
Judul : THE MIRACLE OF SHALAWAT Rahasia Keajaiban Shalawat untuk Keselamatan, Kesuksesan, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat Jumlah halaman : 232 Ukuran buku : 14x20.5cm Tahun : 2020
Buku terbitan Akbar Media ini memudahkan pembaca untuk menghafalkan Doa,Zikir dan Wirid , dengan adanya buku Kumpulan Doa, Zikir & Wirid Rasulullah saw.
Bimbingan untuk Anak Saleh, Wudhu,Shalat,Do'a Pilihan, Tahajud& Juz Amma
Syarah Hisnul Muslim
Kumpulan Doa, Zikir & Wirid Rasulullah saw
Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas X
Hisnul Muslim
Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 15-16 aI-Israa' - Thaahaa)

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
Shalat bukan semata-mata ibadah ritual harian wajib bagi seorang muslim. Di dalam bacaan-bacaan shalat terkandung pesan moral dan spiritual yang sangat tinggi nilainya untuk membentuk karakter atau kepribadian seorang muslim yang baik, kuat, tangguh, respek, maju, produktif, inspiratif dan bertanggung jawab. Sejak takbiratul ihram hingga salam, kita seperti masuk dalam dunia yang penuh dengan pesan moral dan spiritual untuk kita hayati lalu kita praktikkan dalam kehidupan. Buku ini melihat shalat
dari dimensi pesan moral dan spiritual yang disampaikan dalam bacaan-bacaan shalat sejak takbiratul ihram hingga salam. Di situlah sesungguhnya letak manfaat tertinggi shalat bagi orang yang mengerjakannya. Ibnu Qayyim Al- Jauziyah pernah mengatakan, Betapabanyak orang yang shalat tetapi tidak ada kebaikan padanya. Hal ini karena tidak menghayati pesan-pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalam shalat dalam kehidupan, tetapi hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Betapa ruginya.
Selain itu, juga disertakan bacaan-bacaan dan doa-doa dari shalat Subuh sampai shalat Isya.
Apa yang kita lakukan jika kita mengharapkan suatu hal? Tentu sebagai seorang yang beriman, doa adalah satu cara yang paling tepat untuk kita lakukan—selain juga melakukan tindakan nyata. Namun, apakah kita tahu rahasia di balik setiap doa yang kita panjatkan itu? Buku ini mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam doa yang selama ini sering kita baca/hafal tetapi kurang begitu kita pahami maksudnya. Ternyata, doa merupakan suatu cara yang diberikan Allah, agar kita senantiasa baik dan
berbuat baik. Doa-doa yang dibahas dalam buku ini berasal dari hadits shahih Rasulullah Saw. Sehingga, sudah dapat kita pastikan kebenarannya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah buku yang layak untuk kita koleksi. Selamat membaca! “Kekuatan doa akan jauh lebih efektif ketika dibarengi dengan kegigihan diri untuk melakukan perbaikan hidup.” —KH. Abdullah Gymnastiar, Ulama
Buku pelajaran Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 7 Bab. Setiap bab mengandung: Uraian materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang bersangkutan.
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