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Doa Setelah Tasyahud Akhir Sebelum Salam Lengkap Arab
Satu keniscayaan yang tidak mungkin bisa ditolak, bila kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari perbedaan fiqih. Saling menghormati dan
menghargai menjadi jalan hadirnya rahmat di tengah perbedaan. Ilmu menjadi titik pangkal utamanya. Lewat buku ini, kita akan mengetahui
persoalan-persoalan fiqih Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur`an, hadis-hadis sahih, dan ijmâ’ ulama. Buku fenomenal ini ditulis dengan
penulisan yang mudah dicerna dan gampang dipahami; berdasar pada apa yang secara umum ingin diketahui oleh orang-orang Islam,
menghindari pembahasan perbedaan pendapat (ikhtilâf) para ulama, kecuali jika hal itu memang betul-betul diperlukan. Kehadiran buku ini
diharapkan bisa memberikan gambaran yang benar tentang fiqih Islam yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw.. Juga
mampu membukakan pintu pemahaman manusia tentang Allah dan Rasul-Nya, mengantarkan mereka kepada rengkuhan Al-Qur`an dan AsSunah, menjauhkan mereka dari perbedaan dan fanatisme mazhab, sekaligus membongkar mitos yang mengatakan bahwa pintu ijtihad
telah ditutup. Insya Allah.
Allah Ta’ala berfirman: “Kerana itu, Ingatlah kamu kepada-Ku, nescaya aku ingat (pula) kepadamu. dan bersyukurlah kepada-Ku, serta
jangan ingkar (pada nikmatKu)”. (Al-baqarah,2:152).
Shalat Tahajjud menyimpan beribu kemuliaan, kebajikan, kelezatan, kenikmatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang teramat tinggi yang
tidak pernah dapat dirasakan kecuali oleh seorang hamba yang menegakkan kedua kakinya dengan penuh tulus dan khusyuk dalam
keheningan malam gulita, untuk bermunajat di hadapan Allah Swt., sembah sujud kepada-Nya, mengadukan dosa-dosa kepada-Nya,
memohon surga-Nya, mengharap rahmat-Nya, merasa takut akan siksa-Nya, dan berlindung dari neraka-Nya. Buku ini menyajikan
pembahasan super komplet tentang beberapa landasan dan fadhilah-fadhilah shalat Tahajjud tersebut. Tidak hanya itu, disajikan pula adab
dan tata cara shalat Tahajjud sesuai Sunnah Nabi Saw., hal-hal yang memudahkan shalat Tahajjud, adab-adab sebelum tidur, masalahmasalah mimpi, dan lain sebagainya. Semuanya diulas berdasar al-Quran, hadits, dan kitab-kitab klasik. Semoga buku ini dapat membawa
manfaat dan berkah, baik zhahir maupun batin, bagi segenap kaum muslimin dan muslimat. Amin.
Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi
banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat
islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu
Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikih-lah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid
mereka generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar. Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam
empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka,
Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu mengurakannya berdasarkan pandangan masing-masing
madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk
memudahkan belajar fikih. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Pada prinsipnya shalat adalah ibadah kepada Allah, artinya niat melaksanakannya harus murni hanya karena Allah tanpa tendensi apapun,
namun dibalik itu terdapat hal-hal tak kasat mata yang sering terabaikan oleh kita, yaitu bahwa shalat itu menyehatkan, tidak hanya dari
aspek rohani semata tapi juga dari segi badaninya (olah badan). Siapa yang mampu menjaga shalat lima kali dalam sehari plus ibadah
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shalat sunnah lainnya insya Allah ia akan terbebaskan dari segala macam sakit (kecuali yang datang dengan izin Allah), sebab dalam shalat
terdapat bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang menjadi nutrisi bagi hati agar ia tetap sehat dan juga yang tak boleh diabaikan bahwa
shalat merupakan rangkaian berbagai gerakan yang berpola dimana salah satu manfaatnya adalah untuk melunturkan otot-otot yang kaku
setelah banyak beraktivitas. Oleh karenanya, sangatlah rugi kiranya bila sampai ada orang yang masih saja melalaikan shalat apalagi
meninggalkannya sementara shalat merupakan amalan yang tidak hanya mendapatkan pahala di akhirat tapi juga memberi manfaat bagi
kehidupan pelakunya di dunia. -AkbarmediaShalat merupakan ibadah mahdhah, yakni penghambaan diri murni kepada Allah Swt. Di dalam ibadah inilah, manusia menunjukkan dan
membuktikan kemakhlukannya kepada Sang Khaliq yang berkuasa atas semua makhluk-Nya. Sebagai ibadah mahdhah, shalat bersifat
sangat terikat dengan dasar ittiba' kepada yang telah dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah Saw. Sehingga, mengurangi atau melebihi dari
apa yang telah dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah Saw., apalagi mengarang shalat model baru, hukumnya ialah bid'ah dhal?lah. Buku ini
mengurai seluruh bidang yang berkenaan dengan shalat. Mulai hakikat shalat, syarat dan rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, hal-hal yang
makruh dan membatalkan shalat, dzikir setelah shalat, serta berdoa setelah melaksanakan shalat. Dan, yang paling penting ialah, buku ini
memberi tahu Anda tata cara shalat khusyuk sesuai sunnah Rasulullah Saw. Selamat membaca!
“Saya bersyukur memuji Allah Yang Maha Pengasih dengan terbitnya buku yang ditulis oleh saudara saya, Muhammad Bagir, yang sangat
membantu masyarakat pembaca agar mudah memahami fiqih yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim atau siapa saja
yang ingin akrab dengan Islam dan mengenalnya dari dekat. Semoga jerih payah penulis buku ini menambah khazanah perbendaharaan
amal salehnya di sisi Allah, sekaligus memperkaya khazanah perpustakaan masyarakat pembaca bangsa Indonesia.” —K.H. Ali Yafie
“Komprehensif, praktis, dan mudah dipahami. Sangat berguna bagi kaum Muslimin, terutama mereka yang ingin memahami fiqih
perbandingan mazhab dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah.” —K.H. Didin Hafidhuddin Inilah sebuah buku fiqih yang diharapkan dapat
menjadi pegangan praktis bagi Anda dalam menjalankan ibadah ritual sehari-hari, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedapat mungkin
menghindari istilah-istilah teknis fiqih yang rumit dan kadang membingungkan. Buku ini dirancang untuk kalangan umum agar dapat
melaksanakan, memahami, dan memaknai ibadah-ibadah mahdhah tersebut. Keunggulan-keunggulan buku ini: • Menyajikan motivasi
mental-spiritual yang menyertai setiap malam. • Menjelaskan hikmah di balik setiap perintah agama. • Menghimpun hasil ijtihad ulama fiqih
sejak ulama salaf hingga ulama kontemporer. • Membentangkan pelbagai pendapat mazhab fiqih dalam semangat menghargai perbedaanperbedaan pendapat demi menumbuhkan toleransi dan saling pengertian. Dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Quran, Al-Sunnah, dan khazanah
ijtihad ulama yang berkompeten di bidangnya, buku ini layak menjadi sebuah rujukan utama dalam persoalan fiqih yang Anda hadapi seharihari. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Agama, Islam, Ibadah, Muslim, Indonesia]

Dalam berdoa, kita bisa saja menyusun sendiri redaksionalnya. Akan tetapi, sebaiknya kita melafalkan doa yang terdapat
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan, buku ini menghimpun doa-doa tersebut untuk Anda. Bukan sembarang
menghimpun. Doa-doa yang ada dalam buku ini disusun secara alpabetis layaknya sebuah kamus. Dengan
menggunakan kamus doa ini, Anda pun akan mendapatkan: Ratusan doa dengan beragam tema. Kemudahan dan
kepraktisan dalam menemukan doa. Kecepatan dalam memilih doa sesuai dengan keperluan Anda. Terjemah doa dan
penjelasan manfaatnya. Tata cara memanjatkan doa. Faedah
shalawat dan doa. “Dengan membaca buku ini, berdoa
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bisa dilakukan di mana pun!” ---Ustad Bobby, Pimpinan Majlis Al Kauny. [Mizan, Hikmah, Referensi, Agama, Islam]
Pertama, salat adalah latihan atas beragam bentuk peribadahan dalam serangkaian ritual salat (yang tersusun) dari
setiap pasangan yang indah. Kedua, salat adalah permohonan atas perkara-perkara yang penting dan pencegahan dari
perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ketiga, salat adalah cahaya di dalam hati-hati kaum Mukminin dan yang
melapangkan (dada-dada) mereka. Keempat, salat adalah kebahagiaan jiwa kaum Mukminin dan keindahan pandanganpandangan mereka. Kelima, salat adalah penyebab dihapuskannya kesalahan dan penolak beragam keburukan. Dan
keenam, khusyuk dalam salat adalah adanya kehadiran hati, dan penjagaan terhadapnya termasuk dari sebab-sebab
masuk surga. JUDUL: BUKU TUNTUNAN LENGKAP SALAT WAJIB, SUNAH, DOA, DAN ZIKIR PENULIS:Zakaria R.
Rachman ISBN:978-623-91260-9-4 PENERBIT:PUSTAKA AL USWAH HALAMAN:336 UKURAN:14 X 20 TANGGAL
TERBIT:FEBRUARI 2020 BukuEdukasi.com Buku Edukasi BukuEdukasi
Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-pai-smpmts-kelasviii#.YW1DulVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013.
Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir
semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)
dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah
dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji
pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar
Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai
kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Salat adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Salat juga merupakan rukun Islam yang
kedua. Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam menyebut salat sebagai tiang agama; siapapun yang melaksanakan salat
berarti telah menegakkan tiang agama, dan barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan tiang
agama. Sebagai perintah yang begitu penting, salat harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran yang
telah ditetapkan. Salat yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk, menyebabkan salat menjadi batal, tidak sah, dan
tidak akan diterima Allah. Maka, mengetahui ilmu salat menjadi wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Menguasai ilmu salat
menjadi penting sebab pengetahuan tentang salat akan menghantarkan seseorang pada pelaksanaan salat yang benar
sesuai dengan ajaran yang telah digariskan agama. Berangkat dari kenyataan di atas, buku ini disusun untuk memenuhi
kebutuhan kaum Muslimin yang ingin belajar tentang salat dan atau bagi mereka yang ingin memperbaiki kualitas salat
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mereka sesuai dengan syariat yang benar. Selanjutnya, semoga buku ini bermanfaat. Saya berdoa, “Ya Allah jadikan
karya ini sebagai amal jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan terimalah sebagai ibadah”. Amin yaa mujibas sailin.
Detail Buku JUDUL: BUKU PINTAR HAFALAN SALAT PENULIS: Abdoellah Rafie Aoenillah ISBN: 978-623-92780-3-8
PENERBIT: PUSTAKA AL USWAH HALAMAN: 320 UKURAN: 13 X 19 PUSTAKAALUSWAH BukuEdukasi.com Buku
Edukasi BukuEdukasi
Buku terbitan Akbar Media ini memudahkan pembaca untuk menghafalkan Doa,Zikir dan Wirid , dengan adanya buku
Kumpulan Doa, Zikir & Wirid Rasulullah saw.
“Mintalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan.” (QS. Al-Mu’min: 60). Kitab ini di susun untuk memudahkan
mengamalkan doa dan dzikir secara mobile. Di dalammnya terdapat Doa & Dzikir Para NABI, Doa Dalam Al-Qur’an,
Doa Dalam Hadist, Waktu & Tempat Mustajab Berdoa. Kitab terlengkap Doa bagi Muslim. Dilengkapi transliterasi latin
dan artinya. Dilengkapi navigasi indeks doa-doa di bookmark. Memudahkan membaca di google play book.
“Barangsiapa yang berdo’a kepada-ku, pasti akan ku-kabulkan, dan siapa yang memohon kepada-ku, pasti akan kuberi,dan siapa yang mohon ampun kepada-ku pasti akan ku ampuni”. (HR.Bukhari, Muslim, Maliki, Tirmidzi ) "Karena itu,
ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu
mengingkari (nikmat)-Ku." (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 152). Agar setiap detik hidup kita bernilai ibadah dan menjadi amal
shalih. Amin... Daftar Isi Doa dan Dzikir Para Nabi | Doa Nabi Adam as. | Doa Nabi Nuh as. | Doa & Dzikir Nabi Ibrahim
as. | Doa Nabi Luth as. | Doa Nabi Yusuf as. | Doa Nabi Ayyub as. dan Nabi Syu'aib as. | Doa Nabi Musa as. | Doa &
Dzikir Nabi Daud as. & Nabi Sulaiman as. | Doa Nabi Yunus as. & Nabi Zakaria as. | Doa & Dzikir Nabi Isa as. | Doa &
Dzikir Nabi Muhammad Saw. | Doa & Dzikir Nabi Isa as. | Doa & Dzikir Nabi Muhammad Saw. Doa dan Dzikir OrangOrang Saleh | Doa Ash-Haabul Kahfi | Doa Memohon Ampun | Doa Dalam Hadits
-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
PERINTAH DAN KEUTAMAAN BERDOA DAN BERDZIKIR ADAB BERDOA AGAR DIKABULKAN WAKTU-WAKTU MUSTAJAB UNTUK
BERDOA MACAM-MACAM DOA DOA-DOA WUDHU DOA-DOA SHALAT DOA-DOA PUASA DOA SEHARI-HARI DOA-DOA PADA WAKTUWAKTU TERTENTU DOA-DOA PILIHAN DI DALAM AL-QURAN DOA ANAK SALEH DAN SEJUMLAH KEUTAMAAN BEBERAPA ADAB
DAN KEBAIKAN
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
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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
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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
Shalat sunah Rawatib merupakan salah satu amalan shalat sunah yang dapat menyempurnakan shalat wajib yang dapat mendatangkan
manfaat di dunia maupun akhirat bagi pengamalnya. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali dihisab
pada hari kiamat ialah shalat mereka. Tuhan kita Jalla wa 'azza berfirman kepada para malaikat-Nya, padahal Dia lebih mengetahui:
'Periksalah shalat hamba-Ku! Sempurnakah atau kurang? Jika shalatnya sempurna, maka dicatatlah ia sempurna baginya: Dan jika terdapat
sesuatu kekurangan padanya, Tuhan berfirman: 'Periksalah, apakah hamba-Ku mempunyai amalan shalat sunah?'Jika dia mempunyai
amalan shalat sunah, Tuhan betfirman: 'Sempurnakanlah shalat fardhu hamba-Ku dengan shalat sunahnya. Kemudian diperhitungkan
amalan-amalan dengan cara demikian. "(HR. Abu Daud) Buku Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang shalat Rawatib dan tata caranya
yang seringkali muncul dalam diri kita. Sebagian dari kita mungkin masih ragu-ragu atau bahkan belum tahu mengenal jawabannya. Bukan
hanya menemukan jawaban, insya Allah Anda juga akan lebih paham mengenai seluk-beluk shalat Rawatib. Buku ini berisi: Tata cara dan
waktu pelaksanaan shalat Rawatib Muakadah dan Ghairu Muakadah. Dasar hukum pelaksanaan shalat Rawatib. Meng-qadha shalat
Rawatib. Shalat sunah ketika iqamah dikumandangkan. Etika menepuk pundak orang yang hendak dijadikan imam shalat Dan lain-lain. Buku
persembahan penerbit MediaPressindo
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.
Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal. Oleh
karena itu, bukuini tidak hanya membahas fiqih sunnah atau membahas fiqih berasakan logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan karena
mencakup materi fiqih dari semua madzhab disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (AlQuran, hadits, serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik. Pembahasan dalam buku ini juga
menekankan pada merode perbandingan di antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab, yaitu Imam Hanadi, Imam Maliki,
Imam asy-Syafi’i, dan Imam Hambali. Ebook ini terdiri dari sepuluh jilid yang telah diterbitkan. Jilid dua menyajikan pembahasan shalat
wajib, zikir setelah shalat, qunut dalam shalat, shalat berjamaah, dan shalat jama juga qashar. [Gema Insani]
Doa adalah senjata setiap Mukmin. Doa adalah kebutuhan kita yang hakikatnya merupakan hamba yang selalu bergantung kepada Allah
Ta’ala. Namun, sebagian dari kita masih banyak yang malas berdoa ataupun ragu dan tidak yakin pada doanya sendiri, padahal Allah
Ta’ala telah berfirman, “… Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku….” (QS. Al-Baqarah:186) Oleh
karena itu, maka hendaknya kita terus berdoa kepada-Nya dengan keyakinan, khusyuk, dan juga merendahkan diri. Lalu bagaimana caranya
agar doa kita diijabah oleh Allah Ta’ala? Dan kapankah waktu-waktu yang mustajab itu? Nah, di buku inilah akan dijabarkan penjelasannya
sesuai dengan penjelasan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta’ala. Buku ini memuat doa-doa
sehari-hari sesuai tuntunan Rasulullah, doa-doa pagi dan petang, doa-doa dalam shalat dan setelah shalat, doa-doa dalam beberapa
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keadaan, doa-doa Rasulullah pilihan, dan doa-doa penting lainnya.
Abi, anak berusia sekitar sepuluh tahun memiliki banyak kegiatan positif selama bulan puasa ini. Kegiatan itu dilakukan guna untuk
menerapkan himbauan demi menekan penyebaran virus, melalui cara uniknya. Kedua orang tua serta adiknya pun mendukung penuh
kegiatannya. Abi pun rela tahun ini tidak merasakan mudik dan berlebaran bersama keluarga besar di kampung. Sedih, rindu berkumpul,
sudah pasti. Namun Abi tetap bersabar menghadapi itu semua. Hingga pada akhirnya mereka hingga bertahan hingga pandemi virus ini
mereda.
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, anakanak 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 Ibadah adalah bentuk penghambaan makhluk kepada Rabbnya, umat Islam telah diberikan kitab Al Quran sebagai pedoman hidup, tetapi
ada juga yang bentuk peribadahan yang tidak terperinci / “tidak mendetil” secara eksplist di dalam Al Quran, akan tetapi kita masih diberikan
petunjuk beribadah kepada Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw, karena Rasulullah diberikan jaminan oleh Allah swt dengan sifat
“siddiq” (benar) sehingga umat Islam harus beribadah kepada Rabbnya sesuai dengan apa yag di lakukan oleh Rasulullah saw sebagai
panduan umatnya menuju jalan yang benar dan diridhoi Allah swt
Selain sebagai ibadah, shalat, baik yang wajib maupun yang sunah merupakan media/wasilah yang akan mendatangkan rezeki dunia dan
akhirat. Hal ini dikarenakan shalat itu sendiri berarti doa, bahkan shalat adalah sebaik-baik doa. Di antara shalat itu terdapat shalat-shalat
yang terkait dengan rezeki kuhusus. Misalnya: • Shalat Hajat dikaitkan dengan rezeki hajat keinginan. • Shalat Istikharah dikaitkan dengan
rezeki pilihan yang terbaik. • Shalat Dhuha dikaitkan dengan rezeki kecukupan. • Shalat Tahajud dikaitkan dengan rezeki ijabah dan
kebaikan. • Shalat Istisqa dikaitkan dengan rezeki hujan. Buku ini berisi uraian tetang beberapa shalat sunah dan kaitannya dengan
manfaatnya untuk menarik rezeki. Selain membahas tentang shalat-shalat yang telah disebutkan di atas, buku ini juga membahas tentang
shalat sunah Fajar dan shalat sunah Tobat yang juga dikaitkan dengan rezeki. Buku ini juga membahas mengenai pengertian rezeki menurut
Islam, anjuran untuk bangun pagi dan manfaatnya, serta anjuran untuk bekerja. Buku ini juga dilengkapi dengan doa-doa penarik rezeki yang
mudah-mudahan dapat menjadi amalan untuk lebih mempercepat turunya rezeki dari Allah kepada kita. Pada akhirnya nanti, insya Allah
buku ini dapat menjawab pertanyaan: Mengapa rezekiku tak kunjung datang meskipun aku sudah susah payah berusaha?
Shalat menduduki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebab, ketika shalat lah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba
dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Buku “KITAB LENGKAP PANDUAN SHALAT” ini disusun sebagai pedoman dan tuntunan dalam
mengamalkan ibadah shalat, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan merangkum dari beberapa kitab fiqih yang
disepakati keshahihannya oleh kalangan ulama.
Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan ikhtiar penulis dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan taman-taman
pendidikan al-Qur’an yang membutuhkan sistematisasi pembelajaran bagi para santrinya. Berdasarkan pengamatan penulis selama menjadi
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pengajar di Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA/TPQ) sejak tahun 2004 sampai sekarang, belum ada satu buku pegangan para
asatidz/asatidzah (guru/pengajar) dan santri yang praktis dan sistematis untuk materi yang diberikan, maka hadirnya buku ini diniatkan
penulis dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mengamalkan hadits Nabi: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar alQur’an dan mengajarkannya.” (H.R. Bukhari). Buku ini terdiri atas 4 jilid. Setiap jilid berisi 1 tahun pembelajaran, yang di bagi atas 2
semester. Pembahasan dalam buku ini meliputi: taharah, bacaan salat, bacaan surah pendek, hafalan doa harian, akidah, akhlak,
mahfuzhat, kisah Islami dan lain-lain. Setiap bab mulai dari buku jilid satu dan seterusnya telah disesuaikan mulai dari materi yang paling
dasar hingga menuju level materi yang lebih tinggi secara bertahap, sehingga akan mempermudah para pengajar dalam memberikan materi
kepada para santri. Walau demikian karena buku ini tiap bagian pembahasannya dibuat secara ringkas, perlu kiranya para guru/pengajar
untuk mengembangkan materi yang singkat tersebut, tentu dalam hal ini para pengajar harus mempersiapkan diri dengan memperkaya
referensi materi dan metode mengajar yang inovatif sehingga pembelajaran yang diajarkan lebih menarik bagi para santri. Terakhir, semoga
buku ini bermanfaat, kritik dan saran yang kontruksif dari pembaca untuk perbaikan buku ini sangat dinantikan.
Abbas An-Narsyi telah menceritakan pada kami, ia berkata: Abdul Wahid telah menceritakan pada kami, ia berkata: Laits telah menceritakan
pada kami, ia berkata: Seorang laki-laki dari penduduk Bashrah telah mengabarkan padaku, ia berkata: Aku mendengar Ma'qil bin Yassar, ia
berkata: Aku pergi bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq menghadap Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassallam, lalu beliau bersabda: Wahai Abu Bakar,
Sesungguhnya syirik yang ada pada kalian itu lebih halus dari langkah kaki semut, maka Abu Bakar AshShiddiq bertanya: Dan bukankah
syirik itu tidak lain adalah seseorang yang menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah? Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam menjawab:
Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, Maukah aku tunjukkan padamu suatu (doa), jika engkau membacanya pasti hilang
syirik darimu baik yang sedikit maupun banyak? Beliau bersabda, ucapkanlah: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari
perbuatan syirik yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepada-Mu dari apa yang tidak aku ketahui". [HR. Bukhari, no. 716, Shahih].
Berdoa adalah kebutuhan. Bagaimana tidak, kita semua ingin hidup bahagia dan enggan menderita. Buku ini berisi doa dan zikir dalam
berbagai situasi dan untuk berbagai kebutuhan. Untuk memudahkan pembaca mencari doa dan zikir yang bersumber dari Al-Qur`an, hadits
Nabi, dan teladan ulama, doa dan zikir di dalam buku ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Doa-doa yang bersumber
dari Al-Qur`an 2. Doa-doa yang bersumber dari hadits Nabi saw 3. Doa-doa seputar shalat, puasa, zakat, dan haji 4. Doa-doa seputar
pernikahan dan rumah tangga 5. Doa-doa untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit 6. Doa-doa untuk mengundang rezeki 7. Doa-doa
dalam mencari ilmu 8. Doa-doa sebelum, ketika, dan setelah melakukan perjalanan 9. Doa untuk aktivitas sehari-hari 10. Ratib Al-Haddad
dan Al-'Aththash 11. Kumpulan shalawat Nabi saw -QultumMedia- penerbitqultummedia

Mengungkap Rahasia Shalat Para NabiWahyuMediaRingkasan Fikih Sunnah Sayyid SabiqPustaka Al-Kautsar
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
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membaca! “Kekuatan doa akan jauh lebih efektif ketika dibarengi dengan kegigihan diri untuk melakukan perbaikan hidup.” —KH.
Abdullah Gymnastiar, Ulama
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok ulama yang sangat terkenal, khususnya di kalangan ahli tarekat. Di luar kalangan
ahli tarekat pun namanya sangat harum. Banyak ulama besar yang hidup semasa dengannya yang tidak sungkan untuk
menghadiri majelis pengajiannya. Hal ini cukup sebagai bukti keluasan dan kedalaman ilmu beliau. Beliau terkenal dengan
akhlaknya yang sangat mulia. Seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Beliau juga terkenal dengan kefasihannya, hujah-hujahnya
yang kuat, kata-katanya yang menyentuh kalbu. Sehingga banyak orang yang bertobat setelah mengengar khutbah beliau.
Banyak karamah yang terdapat pada darinya. Karamah yang diakui oleh banyak ulama besar. Tetapi tak jarang juga ada yang
dilebih-lebihkan oleh pengikut, murid atau orang yang terpesona oleh kharisma beliau. Sehingga mengkultuskan beliau, yang
sampai kepada tarap syirik. Pengarang sangat obyektif dalam memberi penilaian kepada beliau. Tentunya penilaian yang
berimbang dengan “kaca-mata” Al Qur’an dan As Sunnah. Sebagaimana pemahaman para Salafus Shalih. Asal buku ini
merupakan risalah ilmiah untuk memperoleh gelar doktor dari Universitas Qurra, Makkah Al-Mukarramah, Fakultas Dakwah dan
Ushuluddin, Program Studi Akidah. Dan telah berhasil memperoleh nilai cum laude. Buku ini menghadirkan sosok Syaikh Abdul
Qadir Al-Jailani dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai plus dan minus yang dinisbatkan pada Syaikh Abdul
Qadir Al-Jailani akan tampak transparan dan obyektif, terlepas dari pernak-pernik syirik, bid’ah, khurafat dan cerita-cerita takhayul
yang menakjubkan. Semoga Allah menuntun kita menuju Shiratal Mustaqim.
Allah Subhanahuwata'ala said " Those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah .
Unquestionably, by the remembrance of Allah hearts are assured." (Qs. Ara'd (13):28). Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, itu berarti
hati dan ketentraman dapat diperoleh melalui proses dzikir atau menerima allah. Mengingat Allah tidak terbatas pada situasi dan
kondisi tertentu, namun mengatur seluruh waktu dan segala macam kehidupan. Hal terbukti dari doa dan dzikir Rasulullah yang
dilakukan beliau pada pagi, siang, sore hingga malam hari, serta saat memulai dan menuntaskan satu aktivitas sebagai
manisfestasi mengingat Allah. Buku ini menghimpun doa dan dzikir untuk semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari secara
lengkap, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sering dikerjakan oleh Rasulullah dalam keseharian beliau. Setiap Do'a &Dzikir
dalam buku ini ditulis menggunakan 3 bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris) sehingga memudahkan pembaca yang ingin
mempraktekannya.. Pustaka Azzam
Buku ini merupakan kumpulan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran, dilengkapi dengan penjelasan mengenai amalan yang
berpahala besar untuk dilakukan dan wirid pagi & petang, kumpulan doa-doa ini berupaya penulis kumpulkan agar dapat
memudahkan para pembaca untuk berinteraksi dan mengingat Allah SWT di mana pun berada. Harapan dari para penulis, buku
ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pembaca, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan semoga kita dapat
meraih kebahagiaan didunia maupun akhirat, Amin.
Kita sangat butuh fikih pada hari ini. Hari-hari dimana begitu banyak orang bicara tentang agama tanpa dalil, tanpa mengerti
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petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Hari-hari dimana begitu banyak orang yang tidak memahami hukum-hukum Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Hari-hari dimana sebagian juru dakwah secara tidak sadar seorang terjauh dari mempelajari hukum
dengan alasan menghindari ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Buku Fikih Sunnah, yang merupakan karya monumental dari syaikh
Sayyid Sabiq, merupakan salah satu alternatif solusi untuk memupus keawaman tentang hukum Islam. Berbagai topik dibahas,
mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga masalah hudud atau pidana. Penyajiannya yang tematik, rinci, lengkap dan mudah
dipahami membuat buku ini dikenal luas dan diganjar dengan penghargaan bergengsi King Faishal Awward. Syekh Sulaiman
Ahmad Al-Fifi lantas menringkas buku tiga jilid ini kedalam satu jilid. Tujuannya agar makin mudah dipahami oleh kaum Muslimin,
juga agar manfaatnya makin tersebar luas. Buku ini sangat pantas untuk menlengkapi kepustakaan Anda.
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 Copyright: ebf07113b60944ade60ccea98bf7db65
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