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Doa Penutup Majlis
Kualitas doa ditentukan oleh banyak hal, seperti kondisi batin pendoa, situasi di luar dirinya, dan kesesuaian makna doa yang
dipanjatkan dengan logika alamiah yang diharapkan. Kondisi batin menjadi faktor terpenting yang menentukan kualitas doa,
hingga apa pun yang diinginkan pendoa dapat terwujud. Buku ini memuat doa-doa para nabi Allah. Karena orang-orang pilihan,
kualitas doa mereka tidak diragukan. Doa-doa itu dapat dipilih oleh siapa pun untuk memenuhi apa yang diinginkan dalam hidup
ini. "buku ini juga menceritakan kisah di balik doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw. Kisahkisah itu layak dijadikan renungan untuk membantu kita agar berdoa lebih khusyuk dan berkesan dalam. Bukankah
kekhusyukanlah yang menentukan kualitas doa? Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Glossary of Malayan loan words from Arabic.
Jadikan majlis pertunangan, pernikahan dan persandingan anda seindah yang anda idamkan.
Nation building based on the Malay Islamic monarchy philosophy.
“Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die.” -- bukan Ahmad Damha cakap.
Berniaga di Dunia Maya Berkembangnya teknologi informasi juga berimbas pada sistem atau model jual beli. Jika dengan cara
konvensional, penjual dan pembeli harus bertatap muka, kini semua itu tak harus dilakukan. Pasar tidak lagi sekadar tempat untuk
melakukan kontak langsung antara dua pihak, tapi maknanya sudah meluas. Melalui website, blog, media sosial, atau forum jual
beli, produk yang tengah ditawarkan, bisa menembus pasar yang tak lagi punya sekat wilayah. Siapa pun yang tengah
mengakses internet, di belahan dunia mana pun, bisa melihat atau bahkan membelinya. Tak hanya pasar yang “tak nyata”, jual
beli online juga berimbas pada komoditas yang diperdagangkan. Beberapa komoditas tak nyata seperti emas juga
diperdagangkan di bursa online. Maka kehati-hatian mesti dikedepankan agar kita tidak terjatuh ke dalam penyimpangan syariat.
Lebih lengkapnya, simak bahasannya pada edisi ini.
Berbicara tentang cinta, Hazry memang pandai berteka-teki. Tampak tenang di wajah tetapi sukar melafazkannya di dalam hati.
Dia memang lelaki penyabar. Biarpun Hani Mariya dibelenggu kecelaruan perasaan dek ilusi cinta lalunya bersama Hans Muneef,
namun Hazry rela menerima Hani sebagai isteri. Tapi rupanya, jurang yang tercipta lebih dalam daripada yang dijangka.
Kekecewaan itu semakin menjeruk rasa. Cemburu buta mula membakar ego seorang suami. Dan bukan mudah untuk Hazry kekal
menjadi pencinta setia. Terlalu banyak pengorbanan yang harus Hazry lakukan untuk membuktikan cintanya. Bayangan Hans
Muneef harus dibakar dari terus mengekori denai cintanya bersama Hani.
Doa sesungguhnya merupakan suatu pengakuan atas kelemahan kita sebagai manusia sekaligus pengakuan atas kekuasaan dan
keagungan Allah swt. Semakin sering kita berdoa semakin baik, karena berarti semakin sering pula kita memosisikan diri dengan
tepat di hadapan Allah swt. Akan tetapi, doa bukan suatu pelarian dari kemalasan dan kebodohan. Doa bukan pula suatu
kompensasi dari keputusasaan. Doa justru merupakan bukti kecerdasan, kegesitan, dan optimisme. Orang yang berdoa adalah
orang yang cerdas. Orang yang berdoa adalah orang yang gesit. Dan, orang yang berdoa adalah orang yang optimis. Maka
berdoalah pada setiap saat dan kesempatan Doa adalah permohonan dari makhluk terhadap khalik; dari abid kepada ma’bud;
dari manusia kepada Allah swt. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah atau penghambaan diri seorang hamba kepada sang
Pencipta. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah saw. bersabda: “ Doa itu adalah ibadah” ( H.R. Abu Dawûd). Buku persembahan
penerbit MediaPressindo (MutiaraMedia)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Berdo’alah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan do’amu.” (QS. Al-Mu`min: 60) Imam
An-Nawawi berkata, “Di antara kondisi seorang hamba yang paling utama bahkan yang paling utama, adalah ketika dia sedang
berdzikir kepada Tuhan semesta alam dan sibuk dengan dzikir-dzikir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.”
(Al-Adzkar, hlm 3) Sudah banyak buku yang membahas tentang dzikir dan do’a, dan jumlahnya mungkin akan bertambah.
Namun, yang membedakan buku ini dari kebanyakan buku sejenis adalah penyebutan sumbernya, baik dari Al-Qur`an maupun
kitab-kitab hadits. Jika dari hadits, dilengkapi dengan takhrij dan keterangan derajatnya. Bagaimanapun juga, sebagai seorang
mukmin, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari berdo’a dan berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. -pustaka al-kautsarSorry, Aku Bukan DiaAlaf 21
Peran termulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada wanita Muslimah ialah sebagai istri dan ibu. Istri bagi
suaminya adalah pelita ketenteraman yang dapat memotivasi dan memperbaiki ibadah. Dan, ibu bagi anaknya adalah sekolah
sekaligus guru terbaik yang mencetak generasi-generasi isam yang siap siaga membela agamanya. Kedua peran itu merupakan
fitrah setiap wanita; baik di dunia timur maupun barat. Tidak ada seberat atom pun nilai seorang wanita yang dikatakan telah
melakukan segala macam kebaikan dan keburukan di dunia ini kecuali berpangkal dari ada dan tidaknya amanah dengan
perannya sebagai istri dan ibu. Masing-masing peran memiliki seperangkat panduan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan
Al-Hadits. Agar terhindar dari khianat terhadap kedua peran itu dan terhindar pula penyimpangan akan fitrahnya, maka wajib
setiap wanita Muslimah mengetahui dan mengamalkannya. Telah hadir di hadapan anda wahai wanita Muslimah, buku panduan
yang mengantarkan pelaksanaan terhadap kedua peran tersebut. Insya Allah, Anda menjadi istri dan ibu yang sukses dengan
ganjaran Surga Firdaus yang tinggi. Amin.
'Self' Masihkah Ada Harapan? Penulis : Pingkyarain(Dzakiyyatul Atiqoh) Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-110-7 Terbit :
November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Kayna—sosok wanita kuat yang sedang berjuang dengan mengandalkan dirinya
sendiri untuk menjadi penguat dalam setiap kesenduan. Berdiri sendiri sambil melawan ombak yang terus menerus menghantam.
Berawal dari sebuah angan yang tak sengaja, melukiskan impian itu kembali menyapa di sepertiga malamnya yang penuh dengan
kesunyian. Tetesan air mata selalu menghiasi mata indahnya. Metamorfosa asa seolah menjadi jalan dalam kehidupannya.
Berbagai rintangan juga cobaan selalu menerpanya. Namun, ketika ego itu datang untuk menghancurkan segalanya, apakah
Kayna memilih untuk menyerah? Masihkah ada harapan untuk terus berjuang hingga angan itu menjadi nyata?
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Sekiranya mahu melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran, Syira wajib berkahwin dengan calon suami yang dipilih
ayahnya. Dia terpaksa akur dengan syarat itu demi cita-citanya yang satu. Belumpun diijabkabulkan, dia bagaikan sudah ditalak.
Airy yang tidak mahu bertemu dengannya sehingga sah menjadi suami isteri, terang-terangan memberitahu sudah ada kekasih
yang mengisi jiwanya. Dalam pada diri redha, hati Syira terluka. Dia turutkan jua permintaan Airy untuk berlakon sebagai
pasangan yang bahagia.
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Buku ensiklopedi ini menghadirkan sisi bulat dunia wanita Muslimah. Cakupan status dan kedudukannya bukanlah perkara
abstrak yang kasat mata, atau realitas yang hanya dilakoni sekedarnya. Kekuatan gigitan geraham amanah yang dimandatkan
padamu ya Ukhti, semata-mata bila engkau berjalan pada sisi bulat duniamu yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Inilah
buah karya Haya binti Mubarak Al-Barik, selaku penulis Muslimah, memaparkan sisi bulat dunia wanita Muslimah.
Berdo’a adalah salah satu tanda ketundukan seseorang kepada Tuhannya. Dalam Islam, berdo’a berarti mengakui ke-Maha
Kuasa-an Allah SWT, menunjukkan penyerahan diri pada Sang Khalik. Karenanya, berdo’a perlu dibiasakan sebagai ibadah
sehari-hari sejak usia dini. Buku ini berisi kumpulan do'a sehari-hari, bacaan sholat, dzikir, juz 'amma, urutan turunnya wahyu, dan
asma'ul husna. Pada edisi kali ini, ada penambahan materi tentang tauhid dan macam-macam sholawat nabi. Di dalamnya ada
juga tabel prestasi hafalan anak untuk mengetahui sejauh mana anak dapat menghafal doa-doa tersebut. Buku ini selain
menggunakan tulisan Arab, juga mencantumkan tulisan latin berikut terjemahnya. Dengan harapan bisa mudah dibaca,
dihafalkan, dan diketahui maknanya agar lebih meresap dalam hati dan lebih mudah diamalkan. Sasaran dari buku ini adalah
anak jenjang pendidikan usia dini dan sekolah dasar. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bagi para pembaca lain yang
ingin lebih untuk belajar dan memahami doa-doa, buku ini juga pas untuk mereka.
On Malay culture and national integrity in Brunei from Islamic viewpoint; collected articles.
Buku ini menyentuh perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak sedar pun kita buat. Lebih teruk lagi kalau kita sedar dan tahu,
tapi sengaja buat. Dah namanya pun manusia. Tapi ini bukan alasan untuk terus ‘mengumpul harta’ yang tidak baik itu ya. Kita
carilah pahala, walaupun dari sekecil-kecil tindakan kita. Contoh? Kalau dalam poket kita ada RM50.20, mana yang kita bagi? Kita
kata kita bagi 20 sen. Kalau kita bagi 20 sen, yang masih tinggal RM50. Agaknyalah mana satu milik kita? RM50 yang masih
tinggal atau 20 sen yang diberi itu? 20 sen. Ingat, kita adalah apa yang kita beri. Bukan apa yang kita miliki. Inilah pahala buat
kita. Kita buang ‘harta yang tidak baik’ itu, gantikan dengan yang baik-baik sahaja. Okey?
Kami akhirnya menyelesaikan Buku Pedoman Do’a PAUD ELPIST Temanggung ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan
kepada baginda Rasulullah SAW, Keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman, amin. Buku Panduan Do’a ini
disusun untuk memudahkan pendidik dan peserta didik, di dalam buku Panduan Do’a ELPIST ini tidak hanya berisi tentang suratsurat pendek, do’a sehari-hari, hadist-hadist namun juga mengenalkan kepada anak-anak tentang amaliyah-amaliyah NU
(Nahdlatul Ulama). Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini belum sempurna untuk itu kritik dan saran terhadap
penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat member mafaat bagi anak-anak khususnya dan bagi semua
pihak yang membutuhkan. Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terwujudnya buku ini, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih, Jazakumullah khairuljaza’ kami sampaikan kepada semua
pihak yang berkenan memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan lebih lanjut.
Tun M : Inilah Perjuangan adalah catatan peribadi penulis mengenai idea dan pemikiran tokoh dan negarawan terkemuka
Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pengkisahan ini bermula daripada pertemuan dengan budayawan dan tokoh bahasa Tan
Sri Datuk Wira Haji Abdul Aziz Tapa dari Kampung Rim, Jasin, Melaka yang mendorong permulaan usaha menerbitkan sebuah
buku mengenai sejarah perjuangan orang Melayu membina negara bangsa Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia; berjudul
Selagi Hayat Dikandung Badan: Lembaran Perjuangan pada 2006, seterusnya membawa kepada pertemuan penulis dengan
YABhg Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Islamic civilization in Brunei.
Dalam buku "354 Sunnah Nabi Sehari-hari ", DR. Rahgib As-Sirjani akan mengajak kita untuk membaca beragam tema, di
antaranya : 1. Bagaimana mengahdirkan sejuta kebaikan pada waktu-waktu yang singkat? 2. Amalan apa yang lebih baik dari
puasa, shalat dan shadaqah ? 3. Bagaimana jalan keluar dari kegalauan? 4. Ucapan apa yang paling dicintai Allah? 5. Doa apa
yang paling sering di ucapkan Allah? 6. Waktu-waktu apa yang berbahaya untuk Anak? 7. Makanan apa yang menghilangkan
kesedihan dan membahagiakan hati ? Buku ini akan mengajak pembaca menyelami sunnah-sunnah sehari Rasulullah yang kerap
kali diabaikan oleh banyak orang, DR Raghib As- Sirjani menyajikan pembahasan ini dengan bahasa yang mudah dipahami serta
dilandasi dalil-dalil dari Al Quran dan Sunnah serta pandangan para ulama salaf dan khalaf. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Seringkali kita merasakan begitu sukar untuk mengkhatamkan al-Quran. Namun begitu, terdapat paduan mudah untuk
mengkhatamkan al-Quran mengikut susunan jadual oleh para sahabat RA yang pastinya dapat merealisasikan impian setiap
Muslim untuk mengkhatamkan al-Quran. Antara kelebihan buku ini: Panduan khatam al-Quran selama 3 hingga 60
hariMenggunakan Mashaf UthmaniDoa serta terjemahanPilihan enam doa terbaik khatam al-Quran.
Perdebatan bermula dari pengakuan-Allah yang sepintas tampak bertentangan: satu sisi, Allah menyatakan bahwa kebaikan dan
keburukan berasal dari-Nya; di sisi lain, Dia menegaskan bahwa yang berasal dari-Nya hanyalah kebaikan, sedangkan keburukan
berasal dari diri manusia. Dua klaim ini tegas Ibn Taymiyyah meletupkan kontroversi dan salah-mengerti karena kita kerap hanya
menggunakan salah satunya sebagai argumen dan tidak berusaha merunutkan keduanya dalam konteksnya yang tepat. " Buku ini
menelisik muasal kebaikan dan keburukan yang menimpa manusia. Dengan ketajaman logika dan pemahaman mendalam atas
nas Quran dan hadis, Ibn Taymiyyah hadir meluruskan kekeliruan tersebut. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta"
(Serambi Group)
Social life and customs of Brunei Kingdom.
Sociolinguistics aspect of the Malay language in engagement ceremonies of the Malays.
“Selalu niatkan apa pun yang kita kerjakan hanya karena Allah Swt. Insya Allah, pahala, rezeki, dan amal baik menjadi milik kita.” Deassy M.
Destiani, motivator dan penulis. * Masih banyak orang salah paham memahami hakikat jodoh dan rezeki. Rata-rata orang menganggap
rezeki hanya berupa hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu harta benda. Padahal, rezeki terdiri atas dua macam, yakni rezeki lahir dan rezeki
batin. Sebagian orang juga masih gagal paham menyangkut urusan jodoh. Mereka tahu jodoh setiap orang telah ditentukan secara adil,
namun masih saja tidak sabar dalam berikhtiar menjemput jodoh. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjelaskan hakikat pencarian jodoh
dan rezeki. Melalui buku ini, kamu akan mengetahui tiga jalan lapang meraih jodoh dan rezeki. Sesungguhnya, Islam sudah menyediakan
jalan yang cukup banyak dan ampuh dalam mencari rezeki dan jodoh, hanya saja kebanyakan umat Islam tidak mengetahuinya, atau bahkan
mengabaikannya. So, segeralah miliki buku ini dan kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan rezeki dan jodoh ideal!
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.
Buku ini ditulis untuk memberi panduan dalam berzikir, berdo'a yang memuat pujian, memohon ampunan dan sekaligus permohonan kepada
Allah bagi siapa saja yang ingin mengetuk dan membuka pintu Rahmat-Nya. Penyusun Buku ini, adalah seorang Chemical Engineer
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(Sarjana Teknik Kimia) dan juga seorang “Kyai Kampung” di kawasan Pakujaya Serpong Utara, Tangerang Selatan - Banten. Buku ini
dihiasi dengan suara H. Abu Fiya Chairul Anam (Qari' yang juga Ketua Jam'iyah Tilawatil Qur'an Jawa Timur). Mudah-mudahan Allah
memberikan ridha-Nya kepada kita, Amin.
Buku ini merupakan hasil laporan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pelaksanaan KKN dari rumah tahun 2020
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