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Bacaan Doa Setelah Sholat Wajib Lengkap Arab Latin Dan
Shalat merupakan kewajiban utama bagi umat muslim. Allah berfirman bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Selayaknya anak-anak sudah belajar sholat sejak usia dini.
Dengan demikian, pada saatnya nanti anak sudah bisa dan terbiasa mengerjakan sholat. Buku praktis ini disusun untuk membantu orangtua mengajarkan sholat kepada anak-anak sejak dini.
Selain itu, anak-anak juga bisa belajar melakukan serangkaian ibadah lain yang menyertai sholat. Setiap bacaan sholat dan doa yang ada di dalam buku ini pun disertai dengan artinya.
Dengan demikian, anak-anak tidak hanya sekadar hafal, tatapi juga paham dengan apa yang diucapkannya. - Berlatih wudhu dan tayamum - Melantunkan adzan dan iqamat - Menghafalkan
gerakan dan bacaan sholat - Belajar sholat ketika sakit dan di dalam kendaraan - Membiasakan berzikir dan berdoa setelah sholat. - Cikal Aksara Surah Yaasin ini disusun khusus untuk memudahkan membaca via mobile dengan tajwid warna, Terjemah & Transliterasi Latin Bertajwid Warna. UPDATE: Dilengkapi Surah Al-Kahfi, AlMulk, Waqi'ah, As-Sajdah, dan Ad-Dhukhan Bertajwid Warna. Plus Doa Ayat-Ayat Rezeki dan Bacaan Dzikir & Do’a Setelah Shalat Rasulullah SAW beserta Dalilnya. Navigasi daftar Isi
sudah tercover di google play book memudahkan dalam memembacanya. Terdapat panduan cara membaca surah Yasin latin bertajwid warna ini. Daftar Isi Kandungan Surah Yasin |
Panduan Membaca Surah Yasin Tajwid Warna | Surah Yasin Tajwid Warna, Terjemah, dan Transliterasi Latin Bertajwid Warna | Surah Yasin Tajwid Warna | Tahlil | Sholat Jenazah | Doa
Selamat | Asmaul Husna | Bacaan Istighosah | Bacaan Doa & Dzikir Setelah Sholat Wirid Delapan Penjuru | Bacaan Doa Ayat-Ayat Rezeki | Doa Sholat Dhuha | Doa Sholat Tahajud | Doa
Sholat Istikharah | Sholawat Nariyah | Surah Al-Kahfi | Surah Al-Mulk | Surah Waqi’ah | Surah As-Sajdah | Surah Ad-Dhukhan
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 sumbersumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (Al-Quran, 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 dua menyajikan pembahasan shalat wajib, zikir setelah shalat, qunut dalam shalat, shalat berjamaah, dan shalat jama juga qashar. [Gema
Insani]
Buku ini mengajak anak-anak untuk paham mengapa mereka harus shlod tepat waktu, mengenal bermacam-macam sholat, dan cara-cara serta doa apa yang dilantunkan. Segala yg
berkaitan dengan sholat dibahas disini.
Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, dan Mitigasi Spiritual Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman
kepada niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala Sesuatu. (QS At Taghabun/64: 11) Wabah yang terjadi di tengah umat manusia tidak
terelakkan lagi mengubah berbagai kondisi dan kebiasaan di kalangan masyarakat. Baik kondisi yang berkaitan erat dengan tata cara beribadah maupun dalam hubungan antar manusia.
Sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh, tentunya Islam juga mengatur tata cara beribadah dan menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah wabah yang melanda. Buku ini ditulis oleh
Tim Lembaga Pentasbih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai pedoman dasar bagi umat muslim di Indonesia dalam menentukan seperti apa bentuk
ibadah dan tata caranya yang bisa dilakukan saat wabah terjadi yang bisa jadi mengubah kondisi normal yang biasa terjadi. Buku ini juga menjadi panduan dalam menjaga kehidupan sosial
bagi umat muslim agar tetap bisa berjalan dengan baik. Kumpulan Fatwa MUI tentang Wabah Covid 19 Pedoman mitigasi wabah menurut syariat Islam | Penjelasan para ulama terkait fatwa
terbaru seputar wabah | Tata cara ibadah saat wabah | Doa-doa menghadapi wabah
Shalat, baik fardhu maupun sunah adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan shalat fardhu termasuk salah satu rukun Islam utama, yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Para ulama
sepakat bahwa meninggalkan shalat fardhu termasuk dosa besar, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Sebagai tiang agama, shalat harus dilakukan dengan khusyu' dan
memenuhi persyaratan atau rukun-rukunnya. Buku ini disusun untuk membantu setiap muslim agar dapat menjalankan shalat dengan baik dan benar. Berisi hal-hal yang berkaitan dengan
shalat, mulai cara bersuci (wudhu dan tayamum), tata cara dan bacaan dalam shalat, hingga membahas tentang shalat dalam keadaan darurat. Di samping itu, buku ini juga berisi panduan
macam-macam shalat sunah, dari tata caranya hingga doa-doa setelah shalat sunah. Adanya doa dan dzikir setelah shalat dan Juz 'Amma yang disertai dengan bacaan latin dan terjemahnya
menjadi pelengkap buku ini, sehingga pembaca dapat mempelajari dan menghafalnya untuk dibaca ketika melaksanakan shalat. -Ruang KataTata cara melaksanakan ibadah sudah diatur melalui al-Qur’an ataupun hadits. Artinya, kita tidak bisa melaksanakan ibadah semua kita sendiri tanpa mengikuti aturan yang sudah
ditetapkan. Untuk itu, buku ini akan menyajikan segala jenis ibadah sehari-hari yang wajib dan sunnah untuk dikerjakan oleh seorang Muslim dan Muslimah. Yakni mulai dari thaharah, wudhu,
shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Masing-masing ibadah tersebut dibahas secara rinci mulai dari syarat hingga tata caranya. Isi buku ini juga dilengkapi dengan doa dan dzikir pilihan
serta surat-surat pendek yang ada dalam al-Qur’an. Semoga buku ini dapat menjadi panduan praktis ibadah bagi setiap Muslim dan Muslimah sehingga ibadah yang dikerjakan sesuai
tuntunan Rasulullah SAW. dan mendapat ridha Allah SWT.
Buku ini mengulas tuntas tentang pedoman tata cara sholat secara lengkap dan praktis, baik sholat fardhu maupun sholat-sholat sunnah. Buku ini dilengkapi juga dengan doa dan dzikir
setelah sholat, serta doa-doa penting sehari-hari. Panduan sholat dalam buku ini sesuai dengan bimbingan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perintah beliau, "Sholatlah
kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat." Sholat-sholat sunnah: • Sholat Tarawih • Sholat Witir • Sholat Idul Fitri • Sholat Idul Adha • Sholat Dhuha • Sholat Tahajjud •
Sholat Rawatib • Sholat al-Awwabin • Sholat Taubat • Sholat Gerhana Matahari • Sholat Gerhana Bulan • Sholat Istisga • Sholat Hajat • Sholat Istikharah • Sholat Tahiyyatul Masjid • Sholat
Wudhu • Sholat Mutlak • Sholat Tasbih -WahyuMediaBuku PINTAR IBADAH ini disajikan hal-hal di antaranya pembahasan akidah, rukun islam, tata cara shalat, serta tata cara ibadah lainnya. Pembahasan yang jelas dan lugas dalam buku ini akan lebih
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mempermudah kita untuk mempelajari serta mengenal agama Islam lebih mendalam. Bahkan yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lain, bahwa buku PINTAR IBADAH yang ada di tangan
anda ini dilengkapi dengan kumpulan shalawat dan doa-doa maqbul. Semoga setelah membaca serta mengamalkan isi buku ini, akan menambah keimanan, wawasan serta kecerdasan kita dan pada
gilirannya akan menemukan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT.
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup MutiaraMedia
Buku ini merupakan sebuah buku panduan bagi kita supaya dapat melakukan shalat persis seperti yang dicontohkan nabi kita, Muhammad Saw. Buku ini tidak hanya wajib dimiliki bagi orang yang baru
belajar tatacara shalat, tapi juga bagi siapa saja yang ingin memperbaiki dan menyempurnakan shalatnya. Pastikan shalat Anda telah benar! Karena shalat merupakan amalan yang pertama kali akan
dihisab. Jika shalat kita benar maka benarlah amal perbuatan kita lainnya, jika shalat kita rusak maka rusak pula amal kita yang lainnya. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
“Materi Dasar Pendidikan Islam” untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan materi aqidah Islam, Syari’at Islam, Akhlak dan Tasawuf, bacaan-bacaan shalat, kumpulan hadits pilihan, dan hukum
menuntut ilmu, agar para pembaca dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan tersebut.
KITAB Doa dan Wirid Untuk Anak : buku pintar ini hadir sebagai panduan berdoa dan berdzikir untuk anak-anak dalam menjalankan ibadahnya. Di dalam buku ini juga mengajarkan tata cara dan adab yang
benar dalam berdoa. Dilengkapi dengan berbagai gambar yang menarik, anak-anak semakin mudah menghafal dan mempraktikan cara berdoa dan berzikir sesuai ajaran agama islam. Setiap bacaan doa
dilengkapi dengan lafadz arab-latin beserta artinya, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar hafal, namun juga paham dengan apa yang diucapkannya.
Buku ini kami susun dengan maksud untuk dapat dijadikan pedomanbagi para guru agama, penyuluh agama, dan siapa saja yang ingin belajar dan memberikan pengajaran shalat, semoga dapat dijadikan
bahandalam usaha meningkatkan pemahaman pelaksanaan shalat pada umatIslam. Isi buku ini lengkap mencakup syarat rukun shalat, sehingga kiranyamemudahkan bagaimana cara mereka
melaksanakan shalat itu yang merupakan ibadah pokok kita kepada Allah swt.Dengan menggunakan buku ini semoga kita dapat melaksanakan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah swt. dengan
rasa iman,khusyuk dan ikhlas dengan niat "Li ibtighaa'i mardhaatillah", yakniuntuk memperoleh keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat.
“Tiada kebahagiaan hakiki selain ber-muwajjahah dengan Ilahi Rabbi. Rindukan pertemuan dengan-Nya. Rindukan saat-saat khusyuk ber-mi’raj menemui-Nya.”—KH. Abdullah Gymnastiar. Buku di hadapan
pembaca ini menghimpun berbagai shalat yang sudah populer sekaligus sangat penting bagi kaum muslim yang disertai doa-doa shahih. Selain itu, buku ini juga dilengkapi surat-surat pendek sehingga
memudahkan bagi pembaca untuk menghafal sekaligus merenungi maknanya. Hal yang tak kalah penting, buku ini juga sudah disertai kumpulan berbagai dzikir dan doa dalam keadaan tertentu. Tak pelak,
buku ini sangat layak untuk segera Anda miliki guna menunjang ibadah Anda sehari-hari. Terlebih bagi Anda yang masih teramat sulit untuk sekadar menghafal semua bacaan shalat, doa pilihan, dan suratsurat pendek. Selamat membaca! Materi Buku Ini: - Hafal Luar Kepala Tata Cara Adzan dan Iqamah - Hafal Luar Kepala Tata Cara Wudhu dan Tayamum - Hafal Luar Kepala Tata Cara Shalat Fardhu - Hafal
Luar Kepala Dzikir dan Doa setelah Shalat Fardhu - Hafal Luar Kepala Tata Cara Shalat Dhuha - Hafal Luar Kepala Tata Cara Shalat Tahajjud - Hafal Luar kepala Tata Cara Shalat Hajat - Hafal Luar kepala
Tata Cara Shalat Istikharah - Hafal Luar Kepala Surat-Surat Pendek Pilihan - Hafal Luar Kepala Doa Sehari-hari, dll.
Sukses, sehat, kaya, dan bahagia dunia akhirat adalah impian setiap wanita. Untuk mewujudkan semuanya itu, selain dengan memaksimalkan ikhtiar, adalah dengan berdoa. Sebab, doa merupakan
kekuatan terbesar yang disediakan bagi setiap wanita dalam memecahkan berbagai masalahnya. Doa juga bisa membantu wanita menormalkan kehidupan, mengurangi kelemahan, kemalasan,
menyehatkan fisik, dan membentuk sikap wanita menjadi lebih baik. Intinya, doa adalah kekuatan superdahsyat yang bisa membantu wanita lebih cepat mewujudkan mimpi-mimpinya. Buku ini secara detail
menjelaskan tentang doa-doa khusus bagi wanita untuk meraih sukses, sehat, kaya, dan bahagia dalam segala aspek kehidupan. Di dalamnya terdapat 70 doa pilihan yang bersumber dari Al-Qur'an dan
hadis, antara lain: - Doa Cepat Dapat Jodoh - Doa Cepat Dapat Momongan - Doa Cepat Dapat Pekerjaan - Doa Bisa Berangkat Haji - Doa Punya Anak Saleh dan Cerdas - Doa Pelancar Rezeki & Cepat
Bayar Utang - Doa Terhindar dari Berbagai Penyakit Medis dan NonMedis - Doa Setelah Shalat Fardhu & Sunah - Doa Bahagia Dunia & Akhirat dll.

Buku sederhana yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buku yang berisi panduan tata cara ibadah sholat. Khusus diperuntukkan bagi pemula yang ingin belajar sholat.
Bahasa yang digunakan dibuat sesederhana mungkin namun cukup mendetail. Tujuannya agar panduan yang ada dalam buku ini dapat dipraktikkan dengan baik. Secara detail,
pembahasan dalam buku ini dimulai dari berbagai persiapan dalam melakukan ibadah sholat, seperti adzan, bersuci, hingga tata cara pelaksanaannya. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan pembahasan tentang zikir dan doa setelah sholat. Ditambahkan pula pembahasantentang sholat-sholat sunnah dan doa-doa harian. Semoga apa yang
diuraikan dalam buku ini benar-benar bisa menjadi panduan pembaca dalam beribadah. Selamat membaca dan beribadah!
Apa saja yang diulas di buku ini? Makna shalat wajib Keutamaan shalat wajib Waktu shalat wajib Persiapan dan tatacara shalat wajib Perbedaan cara shalat laki-laki dan
perempuan Sukses, kaya, dan bahagia dengan shalat wajib Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat wajib Dzikir dan doa setelah shalat wajib, dll. Apabila Anda ingin
mendapatkan kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat maka kuncinya ialah shalat wajib. Tentunya, bukan sekadar shalat wajib, melainkan shalat
wajib sebagaimana Nabi Muhammad Saw. Lantas, bagaimana shalat wajib seperti beliau? Temukan jawabannya di dalam buku keren ini. Selamat membaca!
Buku yang satu ini merupakan buah pemikiran Prof. Machasin dalam mengumandangkan Islam yang rahmatan lil 'lamin, yang mewujud pada tradisi Islam yang teraktualisasi
dalam bingkai budaya dan keunikan masyarakat setempat, ruang di mana Islam dipraktikkan tanpa terselip unsur penundukkan antara satu dan lainnya, bahkan nyata-nyata
komplementer.
Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada seluruh aspek kehidupan kita. Sebab sejak awal diturunkan, kemaslahatan umat manusia memang menjadi tujuan
utamanya. Di dalam buku ini, segala hal tentang 5 Shalat Pembangun Jiwa tersebut dijelaskan dengan gamblang, yang meliputi: - Tatacara 5 Shalat Pembangun Jiwa (Tahajud,
Dhuha, Hajat, Istikharah, dan Tobat) - Ayat dan hadits Rasulullah terkait 5 shalat tersebut - Fadilah dan keutamaan 5 shalat tersebut - Manfaat lahiriah dan batiniah dari 5 shalat
tersebut - Doa-doa mustajabah agar tujuan 5 shalat tersebut terwujud - Kumpulan zikir untuk menyempurnakan ibadah sehari-hari
"Orang yang membaca dan menghafal Al Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu
menjadi beban baginya, maka dia mendapat dua pahala." (HR. Bukhari) Kedudukan seorang penghafal Al Quran begitu istimewa dan mendapat karunia dari Allah, baik di dunia
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maupun di akhirat kelak. Karenanya, cukup banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mau menghafal Al Quran. Buku ini menawarkan solusi
praktis bagi mereka yang sedang belajar menghafal Al Quran, khususnya juz 28, 29, 30. Ketiga juz ini dipilih karena cukup banyak disukai oleh para penghafal Al Quran pemula,
karena lebih gampang untuk dihafal. Buku Persembahan Penerbit WahyuQolbu
Assalaamu'alaikum wr wb. Jilid IV ini berisi Tuntunan : Hijrah dan Taubatan Nasuuha, berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan masukan beberapa Sahabat. Kami
cantumkan pula Tata Cara Sholat Taubat dan beberapa dzikir serta doa yang mungkin dapat di amalkan oleh Saudaraku yang Bertaubat. Sedangkan kutipan tausiyah Ustadz
Yusuf Mansur (pembahasan selengkapnya) dapat di baca dan di download gratis pada blog kami : http://10dosabesar.blogspot.com Adapun mengenai pertanyaan seputar topik
dan masalah, jika ada, silahkan email ke : 10dosabesar@gmail.com Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal sholeh kita semua yang mempelajari, mengajarkan,
menyebarkan dan menyampaikannya kepada Keluarga (Orangtua, Kakak, Adik, Isteri, Anak-anak) dan kawan-kawan sesama Muslim. Aamiin. Terimakasih.
Wassalaamu'alaikum wr wb.
Buku ini disusun untuk memudahkan pembaca menghafalkan semua bacaan dan gerakan dalam shalat. Buku ini dilengkapi dengan: - Bacaan dan gerakan dalam shalat wajib Zikir dan doa setelah shalat wajib - Tatacara shalat Jum'at - Tatacara shalat Jenazah dan Ghaib - Tatacara shalat Jamak dan Qasar - Syarat sah shalat - Hal-hal yang makruh
dalam shalat - Hal-hal yang membatalkan shalat - Sujud sahwi - Kumpulan doa mustajabah ----------------------------- Buku panduan dan bacaan sholat ini diterbitkan oleh penerbit
Qultummedia. penerbitqultummedia
Sukses dalam pandangan Islam adalah ketika seseorang meraih kebahagia an di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, seseorang harus
berusaha secara maksimal. Selain berusaha, tentu kunci terbesarnya adalah doa. Doa adalah kekuatan mahadahsyat yang meleng kapi usaha. Sebab, usaha tanpa doa adalah
kesia-siaan, sedangkan doa tanpa usaha adalah sebuah kesombongan. Maka, jangan pernah sekalipun mening galkan doa. Buku ini secara detail menjelaskan doa-doa khusus
wanita untuk meraih kesuksesan, sehat, kaya, dan bahagia dunia dan akhirat. Di dalamnya ter dapat 70 doa pilihan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.
Buku ini berisi: Doa-doa untuk kebahagiaan suami istri Doa-doa seputar kehamilan dan proses persalinan Doa-doa yang berhubungan dengan pertumbuhan anak Doa-doa agar diberi
limpahan rezeki yang barokah Buku ini juga dilengkapi: Tulisan Arab, Latin, dan terjemahnya Adab berdoa, waktu-waktu mustajabah, dan kiat-kiat agar doa mudah dikabulkan Panduan
mengerjakan Shalat Wajib, Shalat Hajat dan Shalat Istikharah Ratib Al-Haddad dan Al-‘Aththas Buku Persembahan Penerbit QultumMedia
Buku ini berisikan doa-doa dan bacaan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setiap doa diiringi bacaan yg sesuai dg doa yg dilantunkan Nabi SAW
Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamiin. Rahmat sekaligus anugerah dari Allah SWT. untuk makhluk-Nya, khususnya manusia. Yang memberikan pedoman dalam mengarungi hidup
dan kehidupan ini, sekaligus sebagai solusi bagi hidup manusia, hidup yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur semua kehidupan manusia dengan baik dan sempurna,
dari perkara yang paling pribadi sampai perkara sosial budaya. Semua diatur oleh Islam dengan sangat indah dan mudah. Allah SWT berfirman, “KAmi tidak menurunkannya (Al-Qur’an)
agar kamu terbebani.” (QS. Thaha: 2) Rasulullah SAW juga bersabda, “Agama Islam itu mudah.” Bahkan Rasulullah SAW selalu memilih yang paling mudah apabila dihadapkan dengan
beberapa pilihan. Banyak sekali kemudahan dalam bimbingan Ilahi ini. Apabila ISlam yang mudah ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka Anda akan melihat keindahan dan
kedamaian Islam dalam hidup Anda sebagaimana indahnya kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Untuk itu, mari ber-Islam secara kaffah (total) dan istiqamah, sehingga Anda
akan merasakan keindahan dan kemudahan dalam hidup Anda. “Sebuah buku yang bagus, lengkap dan komprehensif bagi setiap Muslim, bahkan bagi non Muslim yang ingin mempelajari
Islam secara menyeluruh. Buku ini membimbing kita pada pemahaman, pengetahuan dan pengamalan ajaran-ajaran Islam secara kaffah dan mudah.” ~PROF. DR. HASANUDDIN AF, MA.
Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. “Membaca buku ini membuat mata dan hati kita terbuka tentang betapa indah dan sempurnanya ajaran-ajaran Islam. Segala aspek dalam kehidupan ini, ada
tuntunan dan bimbingannya secara komprehensif dalam Islam. ~ KH. MUNDZIR TAMAM, MA. Ketua Umum MUI DKI Jakarta 2005-2015 Penerbit : Wahyu Qalbu Pengarang : DR. KH. H.
Hamdan Rasyid, M.A & Ust. Saiful Hadi El-Sutha, S.Ag
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
Mencermati hiruk pikuk zaman, dengan segala problematik yang terjadi di tengah masyarakat, terutama kaum Muslim, beragam pertanyaan seputar hukum (fiqih) Islam pun muncul. Bagi
masyarakat awam, jawaban dan penje-lasan atas berbagai permasalahan yang mereka temui se-hari-hari dari seorang ustadz, ulama, dai, atau sosok yang memang memiliki kepakaran
dalam hal syari`at (agama) menjadi sebuah kebutuhan yang esensial. Penjelasan yang mampu menjadi penyuluh agar langkah dan tindakan tidak tersesat. Penjelasan yang komprehensif
dan gamblang se-hingga dapat menganulir keraguan atau pertikaian. Buku Fiqih Praktis Sehari-hari hadir sebagai sebuah buku fiqih praktis yang membahas beragam persoalan yang kerap
ditemukan dalam keseharian kita, seperti tentang pergaulan dengan non-Muslim, adab-adab Islam, bersuci (thaharah), halal haram makanan, minuman, dan muamalah, serta puasa, zakat,
dan shalat. Buku ini merupakan rangkuman dari kumpulan tanya jawab seputar fiqih yang dikelola oleh penulis (Ustadz Farid Nu`man Hasan). Dengan kepakaran yang penulis miliki,
penulis—dengan karunia Allah SWT—berhasil men-jawab beragam lontaran pertanyaan dan permasalahan dari masyarakat sehingga masyarakat pun merasa tercerahkan berkat ilmu dan
wawasan keagamaan yang penulis miliki.
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Majmu’ Syarif adalah kumpulan surah, doa, zikir, selawat, tuntuan ibadah, beserta keutamaan-keutamaannya. Buku ini menyajikan secara lengkap amalan-amalan tersebut, dari mulai sejak
fajar hingga petang, dari lahir hingga wafat. Ada pula yang berhubungan dengan peristiwa dan peringatan tertentu. Disertakan transliterasi latin sehingga memudahkan untuk dibaca oleh
mereka yang awam atau belum bisa membaca tulisan arab
Wajib Hafal Luar Kepala Bacaan Shalat, Doa, dan Surat-surat PendekMediaPressindo
Dilengkapi: Doa-doa Mustajabah untuk Masalah Rumah Tangga | Doa-doa Mustajabah untuk Kesehatan | Doa-doa Mustajabah Agar Diberi Kelancaran Rezeki Buku Persembahan Penerbit
QultumMedia
"Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat” (HR. Bukhari) Bersungguh-sungguhlah dalam menyempurnakan sholat, baik rukuk, sujud, khusyuk dan berusahalah untuk
melakukannya dengan berjemaah. Apabila itu dilakukan maka kita mendapat keberuntungan. Buku Panduan Sholat ini memuat sholat Wajib & Sunnah sepanjang Masa. Mungkin banyak
sholat sunnah yang belum kita ketahui dan amalkan. Buku ini Insya Allah akan memberikan panduan sholat-sholat sunnah secara lengkap. Daftar sholat sunnah yang dibahas di buku ini
adalah. Bab 4. Sholat-Sholat Sunnah Pilihan | A. Sholat Sunah yang Dilakukan Pada Waktu-Waktu Tertentu | 1. Sholat Sunah Rawatib | 2. Sholat Witir | 3. Sholat Dhuha | 4. Sholat Awwabin |
5. Sholat Tahajud | Sholat Sunah Pada Waktu Tertentu Yang Dilakukan Satu Tahun Sekali | 1. Sholat Tarawih | 2. Sholat Idul Fitri | 3. Sholat Hari ‘Arafah | 4. Sholat Malam Idul Adha | 5.
Sholat Idul Adha | B. Sholat Sunah yang Dilakukan Tidak Dibatasi Oleh Waktu Tertentu | 1. Sholat Wudhu | 2. Sholat Tahiyatul Mesjid | 3. Sholat Tasbih | 4. Sholat Dua Gerhana | 5. Sholat
Istisqa’ | 6. Sholat Mutlak | 7. Sholat Mathar (Sholat Sunah Ketika Turun Hujan) | 8. Sholat Jenazah | 9. Sholat Lil Unsi Fi Al-Qabr (Sholat Sunah untuk Mendapat Kebahagiaan Di Alam Kubur)
| 10. Sholat Istikharah (Sholat Sunah Memohon Pilihan) | 11. Sholat ‘Inda Naum (Sholat Sunah Menjelang Tidur) | 12. Sholat Liru’yatin Nabi Saw. (Sholat Sunnah Supaya Bisa Bermimpi
Bertemu dengan Nabi Saw. | 13. Sholat Safar (Sholat Pada Saat Masuk dan Keluar Rumah | 14. Sholat Qudûm (Sholat Sunnah Setiba dari Perjalanan) | 15. Sholat Birrul Wâlidain (Sholat
Sunnah Berbakti Pada Kedua Orangtua) | 16. Sholat Zawâj (Sholat Sunnah Menikah) | 17. Sholat Tawwâbîn (Sholat Sunnah Orang-orang yang Bertobat) | 18. Sholat Hifdz Al-Qur’an (Sholat
Sunnah untuk Memperlancar Menghafal Al-Qur’an) | 19. Sholat Kaffâratul Baul (Sholat Sunnah Penebus Kencing) | 20. Sholat Waja’ul Adhrâs (Sholat Sunnah Di Kala Sakit Gigi) | 21. Sholat
Hajat (Sholat Sunnah Di Kala Mempunyai Hajat) | 22. Sholat Nuzûlul Fâqah atau sholat hajat (Sholat Pada Saat Mempunyai Kebutuhan Mendesak) | 23. Sholat Dhurr wa Hajat (Sholat
Sunnah Saat Dililit Kebutuhan yang Mendesak) | 24. Sholat Qadha’i Al-Dain (Sholat Sunnah untuk Melunasi Hutang) | 25. Sholat Dhiyâ wa Âbiq (Sholat Sunnah Pada Saat Kehilangan
Sesuatu) | 26. Sholat Tawaf | 27. Sholat Tobat | 28. Sholat Isti‘âdzah (Sholat Sunnah Memohon Perlindungan) 29. Sholat Daf’u Al-Syarr (Sholat Sunnah Menolak Bala) Daftar Isi Bab 1.
Gapailah Derajat Takwa dengan Sholat | A. Mendirikan Sholat | B. Berjalan untuk Melakukan Sholat | C. Merapatkan Shaf dalam Sholat | D. Memperbanyak Melakukan Sholat Sunah | Bab 2.
Kupas Tuntas Sholat | A. Ditetapkannya Sholat | B. Kedudukan Sholat | C. Pengertian Sholat | D. Hukum Sholat | E. Rukun-Rukun Sholat | F. Diwajibkan Dalam Sholat | G. Sunah Dalam
Sholat | H. Makruh Dalam Sholat | I. Membatalkan Sholat | Bab 3. Khusyuk Dalam Sholat | A. Definisi Dan Pengertian Khusyuk | B. Kiat Khusyuk Dalam Sholat | Bacaan Dzikir yang Shahih
Setelah Sholat Fardhu Sesuai Sunnah | Bab 4. Sholat-Sholat Sunnah Pilihan BAB 5. Penutup | Daftar Pustaka Referensi Tahqiq
Posisi shalat dalam Islam seperti sebuah tiang bagi bangunan. Sebuah bangunan tidak akan berdiri tanpa adanya tiang. Begitu pun shalat. Islam ibarat sebuah bangunan, dan shalat
berfungsi sebagai tiangnya. Jika shalat tidak ditegakkan maka bangunan yang bernama Islam tidak akan bisa berdiri. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: “Shalat itu tiang agama (Islam).
Barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama (Islam), dan barang siapa meninggikannya maka sungguh ia telah merobohkan agama (Islam)”. (HR. Baihaqi). Buku
ini disusun secara sistematis sehingga mudah dibaca, dihafal, dan dipraktikkan. Isi buku ini antara lain: Cara Bersuci, Adzan & Iqamah, Panduan Lengkap Gerakan & Bacaan Shalat Fardhu,
Niat Shalat Sunnah, Zikir & Do’a Setelah Shalat, Surat-surat Pendek, Do’a Harian, Asma’ul Husna.
Buku ini hadir untuk memberi pencerahan agar, dalam hal pelaksanaan ibadah, tidak lagi cenderung pada mitos, atau “ungkapan kata kyai”. Ulasan buku ini didukung oleh dalil-dalil yang
jelas. Terhadap kehadiran buku ini, hindari pelampiasan emosi yang tidak pada tempatnya. Bukalah dengan keikhlasan sehingga kebaikan yang Allah anugerahkan akan menyelusup ke
dalam kalbu kita.
Arni gadis manis dan pintar yang ingin sekali menimba ilmu di pondok pesantren, di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya. lika-liku kehidupannya saat di pondok, hingga diam-diam
mencuri hatinya gus Afnan, putra pemilik pondok pesantren tempat dirinya menimba ilmu. Harus menelan kekecewaan saat ia berkeinginan untuk mewujudkan cita-cintanya kuliah di
perguruan tinggi favoritnya jalur beasiswa siswa berprestasi, karena harus dijodohkan dengan lelaki yang terpaut sepuluh tahun usianya dengannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? setia
selalu membaca cerbung ini ya, jangan lupa tinggalin subscribe dan kasih ulasan
Buku ini menyajikan koleksi lengkap bacaan dzikir pagi-petang, fadhilah dzikir dan doa setelah shalat wajib dan sunnah, plus doa serta dzikir khusus istri (wanita) untuk mengatasi berbagai
masalah sehari-hari. Menariknya, buku ini disusun berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang shahih. Alhasil, barang siapa sudi mengamalkannya secara istiqamah dan
ikhlas, niscaya ia akan memperoleh ragam manfaat berikut: 1. Mendapatkan kasih sayang Allah . 2. Memperoleh ampunan dosa. 3. Memperoleh anugerah rasa sabar. 4. Selalu mengingat
Allah dan diingat oleh-Nya. 5. Mengamalkan amalan yang disukai oleh Rasulullah . 6. Amalan paling baik di mata Allah . 7. Memberi ketenteraman dan kebahagiaan hidup. 8. Memperoleh
pahala layaknya pahala haji dan umrah. 9. Jika meninggal akan masuk surga. 10. Terhindar dari marabahaya, dan sebagainya.
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