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Rahsia 7 Surah Pilihan Penulis: ?Ustaz Mohamad Zaki Abdul Halim ISBN: 9789830974?96?5? KOD GB: 029?9? HARGA: RM
?24.00/RM ?26.00 TEBAL: 216 ms ?SINOPSIS: Terdiri daripada surah al-Fatihah, as-Sajadah, al-Kahfi, al-Waqi‘ah, ar-Rahman,
Yasin dan al-Mulk. Bukan sekadar surah semata-mata, tetapi padat dengan huraian yang memuatkan kisah-kisah dan fakta yang
sahih serta kelebihan dalam mengamalkannya. Menariknya, penulis turut berkongsi tip motivasi yang boleh diambil iktibar sebagai
penguat diri. Jika anda membaca, menghayati, mendalami dan mentadabbur setiap kalamullah dalam buku ini, pasti akan
menambah iman yang menjadi sumber motivasi hidup serta benteng diri daripada terjerumus ke lembah maksiat.
"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran." (QS. AlQamar:17) Fitur Utama: - Al-Qur'an Mushaf al-Huffaz, 8 kode warna tajwid. Mudah untuk dibaca sistem pojok (ayatnya selalu
berakhir di satu halaman) 15 baris. - Terjemah Indonesia Plus Transliterasi Latin di halaman terpisah. - Dilengkapi navigasi indeks
Per-Juz dan Per Surah. Memudahkan membaca di google play book. - Membaca sesuai Al-Qur'an cetak dari Kanan ke Kiri. Khat
Utsmani. - Praktis untuk muraja'ah (mengulang hafalan) dan memahami terjemah ayatnya, dimana saja dengan gadget Anda.
Luangkan waktu Anda wahai kaum muslimin, cukup 1 Jam Sehari membaca dan memahami maknanya. Maka Anda akan khatam
dalam waktu 2 bulan. Bacalah dengan tartil dengan petunjuk 8 kode tajwid warna, Khat Al-Quran kode 8 hukum Tajwid dalam AlQuran ini yaitu: - Ikhfa, Ghunnah, Iqlab warna hijau. - Idgham, huruf tidak dibaca/dilafalkan warna abu-abu. - Qalqalah warna biru
muda. Takhfim Ra warna biru. - Mad Wajib 4,5 warna merah, Mad 2 harakat warna merah muda/pink, - Mad 2,4,6 harakat warna
Jingga, Mad 6 harakat warna merah tua.
Keindahan Al-Qur’an yang menunjukkan diterima dengan cara dibaca dan disuarakan adalah membaca Al-Qur’an dengan lagu
Al-Qur’an yang disebut juga nagham. Membaca Al-Qur’an dengan menggunakan lagu atau irama merupakan perintah Allah dan
Rasul-Nya dalam rangka memelihara Al-Qur’an dan menjadikannya benar-benar hidup di hati setiap Muslim. Dalam buku ini
diharapkan akan memberikan pemahaman dan khazanah keilmuan yang tidak hanya memberikan uraian tentang nagham, tetapi
juga pemahaman betapa pentingnya penyesuaian antara lagu dengan makna ayat, penerapan kaidah-kaidah tajwid, tata cara
waqaf dan ibtida’, serta tadabbur makna ayat ketika membaca Al-Qur’an. Bahkan Penulis memberikan contoh penyesuaian
antara lagu dengan makna ayat melalui buku ini sebagai langkah awal mempublikasikan kepada para pembaca bahwa betapa
pentingnya pemilihan lagu bacaan Al-Qur’an yang sesuai dengan makna ayat, apalagi dengan menerapkan pula aktivitas
tadabbbur makna di dalamnya. Hal tersebut penting karena Penulis berpikir akan sangat disayangkan jika para Qurrâ’ yang
memiliki suara bagus, indah melantukan ayat Al-Qur’an tapi tidak paham dengan apa yang dibacanya, tidak dapat menyesuaikan
antara lagu dengan ayat yang dibaca, tidak paham mengenai tajwid dalam hal penentuan waqaf dan ibtida’, serta tidak
melakukan tadabbur terhadap makna ayat.
Kitab al-Adzkar adalah kitab klasik yang berisi sahih doa dan zikir karya Imam an-Nawawi. Merupakan kitab doa dan zikir
terlengkap mulai dari doa bangun tidur, zikir di pagi hari, doa dan zikir dalam menghadapi berbagai masalah, doa dan zikir dalam
rumah tangga, dalam shalat, puasa, haji, hingga kematian. Kitab ini menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia dalam berdoa
dan berzikir sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Buku ini terjemahan terlengkap kitab al-Adzkar yang disusun secara terstruktur
dengan bahasa yang sederhana. Pada tiap doanya disertakan huruf Arab, transliterasi, dan terjemahannya agar lebih mudah
dipahami. Merupakan buku wajib bagi setiap muslim.
Ikhtilaf dan Mazhab – Bid’ah – Memahami Ayat dan Hadits Mutasyabihat – Beramal Dengan Hadits Dha’if – Isbal – Jenggot –
Kesaksian Untuk Jenazah – Merubah Dhamir (Kata Ganti) Pada Kalimat “Allahummaghfir lahu” – Duduk di Atas Kubur – Azab
Kubur Talqin Mayat – Amal Orang Hidup Untuk Orang Yang Sudah Wafat – Bacaan al-Qur’an Untuk Mayat – Membaca alQur’an
di Sisi Kubur – Keutamaan Surat Yasin – Membaca al-Qur’an Bersama – Tawassul – Khutbah Idul Fithri dan Idul Adha – Shalat di
Masjid Ada Kubur – Doa Qunut Pada Shalat Shubuh – Shalat Qabliyah Jum’at – Bersalaman Setelah Shalat – Zikir Jahr Setelah
Shalat – Berdoa Setelah Shalat – Doa Bersama – Berzikir Menggunakan Tasbih – Mengangkat Tangan Ketika Berdoa –
Mengusap Wajah Setelah Berdoa – Malam Nishfu Sya’ban – ‘Aqiqah Setelah Dewasa – Memakai Emas Bagi Laki-Laki – Poto –
Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw – Benarkah Ayah dan Ibu Nabi Kafir? – as-Siyadah (Mengucapkan “Sayyidina
Muhammad Saw”) – Salaf dan Salafi – Syi’ah.
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 alMuntakhabatu min Kalaami Sayyidi al-Abraar karangan Imam Nawawi atau yang di kalangan pesantren lebih dikenal kitab AlAdzkar. 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 adDimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.
Tuntunan Qiyamul Lail Muhammad Shalih al-Khuzaim "Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang)
di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari
seperdua itu." (QS. AL-Muzammil: 1-4) Buku persembahan penerbit Qisthi Press ini menguraikan dengan rinci segala hal
menyangkut shalat malam, atau yang kita kenal dengan Qiyamul Lail. Kita akan mendapat penjelasan detail tentang shalat Witir,
Tahajud, dan Tarawih, mulai dari definisi, hukum keutamaan, adab hingga bagaimana Rasulullah s.a.w., sahabat, dan para salaf
ash-shalih melakukannya.

Al-Quran dan Maknanya adalah sebuah karya yang dimaksudkan untuk membantu pembaca Indonesia, khususnya umat
Islam, dalam memahami makna ayat-ayat al-Quran. Karya ini tidak dijuduli al-Quran dan Terjemahannya karena penulis
karya ini, M. Quraish Shihab, sangat menyadari bahwa al-Quran adalah sebuah kitab suci yang tidak mungkin dapat
diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Yang dapat dilakukan para mufasir hanya sebatas mengungkap maknanya, bukan
menerjemahkannya! Keunggulan dan Kelebihan karya ini: 1. Kandungan al-Qur'an lebih mudah dipahami 2. Bahasanya
lebih menjelaskan 3. Dilengkapi dengan asbabun nuzul 4. Dilengkapi catatan kaki yang berisi penjelasan tentang istilahistilah tertentu 5. Berisi sejumlah koreksi penulis terhadap kekurangtepatan pemaknaan istilah-istilah tertentu yang
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digunakan al-Qur'an dalam karya sejenis.
Buku ini berupaya menghimpun dan mendokumentasikan serakan ingatan tentang Kiai Nawawi di banyak kepala,
sekaligus mengabarkannya ke kepala lain dalam bentuk tulisan. Buku ini dihadirkan agar ingatan tersebut menjadi awet
dan tidak lenyap begitu saja. Di samping sebagai upaya agar Kiai Nawawi dapat “hidup lebih lama dari usianya”.
Maksudnya, agar segala ide dan amaliah Kiai Nawawi semasa hidup dapat terus memberkahi kehidupan kita yang
ditinggalkannya dan agar kita yang masih hidup tak kehilangan suri teladan yang diwariskan oleh Kiai Nawawi.
Mengandungi pelbagai doa antaranya untuk melembutkan hati, panjang umur, tolak bala, selamat didalam perjalanan,
pengasih, membinasakan orang zalimdan doa selepas sembahyang hajat dan sembahyang istikharah. Turut dimuatkan
faedah Surah al-Fatihah dan beberapa surah lain.
== Pilih FREE SAMPLE untuk mendapatkan buku ini, bagi anda yang tidak memiliki akun Google Wallet == Buku ini
memuat kumpulan doa dan dzikir berkaitan dengan bulan Ramadhan yang dilengkapi transliterasi (cara bacaannya
dalam tulisan latin). Setiap doa atau dzikir yang ada dalam buku ini disertakan juga dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah,
perkataan ulama serta penjelasan singkat. Semoga buku ini dapat mempermudah dan memotivasi kita untuk
memperbanyak ibadah terutama dzikir dan doa dalam rangka mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah dibulan yang
mulia ini.
Tanpa disadari, banyak yang terlewat dalam hari-hari kita. Kemarin adalah waktu yang telah berlalu; apa yang telah kita
selipkan pada waktu yang tak lagi kita kuasai itu? Kemarin adalah rentangan hari yang telah lewat; apa yang sudah kita
tambahkan pada masa yang takkan pernah kembali itu? Apabila hari demi hari berlalu begitu saja tanpa ada upaya
pen¬dekatan diri kepada Tuhan, tanpa kita mampu menjadikannya titian menuju-Nya, lalu apa tujuan hidup kita? "Inilah
buku yang membidik hati. Untaian kata dan seruan bijaksana dalam buku ini seperti mengetuk pintu kesadaran. Sesekali
ketukan itu terdengar kencang, membuat kita segera terjaga; sesekali terdengar lembut, membuat kita ingin lekas
menyambut. Menyadarkan kita bahwa hidup adalah menapaki jalan Tuhan; mengingatkan bahwa ada rambu-rambu
perintah dan larangan yang harus diperhatikan. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Sebagai bulan yang penuh berkah, Ramadhan selalu dinanti-nanti kaum Muslimin di mana pun berada. Tapi sayang,
kerinduan kepada bulan Ramadhan ini sering tidak disertai dengan upaya untuk menggapai prestasi ibadah yang lebih
baik dari Ramadhan-Ramadhan sebelumnya. Dr. `Aidh al-Qarni menangkap realitas tersebut dengan bijak. Maka,
melalui bukunya ini, ia mengajak kita untuk bersama-sama mempelajari seluk-beluk bulan Ramadhan, menyisir
keutamaan-keutamaan ibadah di dalamnya, dan kemudian berlomba-lomba menjalankannya demi meraih prestasi yang
lebih baik dari bulan-bulan Ramadhan yang telah lalu. Pembahasannya yang mendalam, pandangannya yang tajam, dan
gaya tuturnya yang menyejukkan akan membawa kita pada satu kesadaran Ramadhan selalu berulang, tetapi
kesempatan untuk menjadi yang terbaik di dalamnya tak pernah dipikirkan banyak orang. Padahal, semakin bertambah
umur kita, maka semakin berkurang pula kesempatan kita untuk mendulang pahala dan berkahnya yang tak terbilang.
Lantas, bagaimanakah dengan kita? Buku ini siap membimbing dan menuntun Anda untuk tidak hanya menyadari
kemuliaan bulan Ramadhan, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya secara cerdas dan penuh penghayatan. Qisthi
Press
Tahukah Anda bahwa Al-Quran memuat bukan saja aturan-aturan fiqih seputar ibadah ritual tetapi juga memuat prinsipprinsip umum dan benih-benih ilmu pengetahuan? Sadarkah Anda bahwa jumlah ayat-ayat kauniyah (ayat yang memuat
fenomena kealaman) sekurang-kurangnya lima kali lipat lebih banyak daripada ayat-ayat fiqih? Tetapi, mengapa ulama
dan umat Islam cenderung berfokus pada ayat-ayat fiqih (terbukti dari banyak dan beragamnya kitab-kitab fiqih) dan
kurang memberi perhatian yang memadai terhadap ayat-ayat kauniyah (terlihat dari sedikitnya kitab-kitab seputar ilmu
pengetahuan)? Mushaf Al-Alim ini dirancang untuk menggugah kesadaran kaum Muslim akan keberadaan ayat-ayat
kauniyah di dalam Al-Quran. Dengan diwarnai secara berbeda dengan ayat-ayat yang selainnya, ayat-ayat kauniyah ini
diharapkan memberi inspirasi, spirit, dan motivasi kepada kaum Muslim untuk merenungkan fenomena alam di
sekitarnya. [Al Mizan, agama, islam, Indonesia]
Alhamdulillah, Hanif & Hana telah khatam dalam membaca Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Mengapa Hanif & Hana membaca AlQuran? Bagaimana cara Hanif & Hana bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan baik? Ayo, kita ikuti kisah Khatam Quran Pertama
Hanif & Hana!
Menjadi orang tua adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Kedatangan buah hati di tengah-tengah
kita merupakan nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Kadang, pendewasaan seseorang lahir dari mereka-mereka; malaikat
kecil yang lahir dari rahim sang bunda. Langkah kakinya, rengekannya, manjanya, menjadi spirit tersendiri bagi ayah, bunda, dan
orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah pelangi di hati para orang tua. Serupa Mentari merupakan hasil NuBar Omera Pustaka
dengan tema “Anakku Guru Kecilku” edisi 2.
Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah selalu menyerukan untuk tetap setia kepada hadits shahih yang berisi doa dan zikir, dan menjauhi
bid’ah dan mengada-ada. Dia mengatakan, “Allah memberitahu tentang bagaimana seharusnya berdoa kepada-Nya, dan
mengajarkan doa kepada makhluk-Nya dalam al-Qur`an. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga mengajarkan doa kepada
umatnya. Hal itu mencakup tiga hal, yakni ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bahasa, dan nasihat kepada umat. Siapa pun tidak
boleh mengganti doa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setan pasti selalu berusaha mengalihkan manusia dari keadaan ini.
Mereka telah didominasi oleh suatu kaum jahat yang menciptakan doa-doa sendiri sehingga mereka berpaling dari mengikuti Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Celakanya, mereka mengaitkan doa-doa seperti itu kepada para nabi dan orang-orang shalih.
Mereka tidak segan-segan mengatakan, ‘Ini doa Nabi Nuh’, atau ‘Ini doa Nabi Yunus’, atau ‘Ini doa Abu Bakar’, dan lain
sebagainya. Takutlah kepada Allah dan berpeganglah hanya kepada hadits yang shahih.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda, “Akan muncul di tengah-tengah umat ini suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci.” (Diriwayatkan
Ahmad dan Abu Dawud) Bakr bin Abdullah Abu Zaid menghidangkan aroma terbaru dalam doa dan zikir dengan kitabnya
“Tashhih ad-Du’a”. Detail-detail kesalahan, pelanggaran, tindakan melampaui batas dalam doa dan zikir, adanya penambahan
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dan pengurangan, mengada-ada doa dan zikir yang terikat keadaan tertentu, dan mengamalkan doa dan zikir dari riwayat-riwayat
dha’if dan maudhu’ tampak jelas dalam buku ini. Periksa dan telitilah doa-doa dan zikir-zikir yang Anda amalkan!
Buku Al-Quran Sang Mahkota Cahaya ini bertutur mengenai Al-Quran, Tafsir, Qira'ah, dan motivasi untuk mempelajari, membaca,
menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.
Pada era modern sekarang ini, agama kembali mengalami masa kebangkitan. Kebangkitan agama-agama besar dunia terjadi
justru ketika agama diprediksi akan mengalami kemunduran dan kehilangan perannya. Masyarakat dunia kini beramai-ramai
mencari tambatan hati kepada agama. Fenomena ini terjadi karena kegersangan rohani yang melanda sebagian besar
masyarakat modern. Kecanggihan teknologi modern yang mempermudah kebutuhan manusia rupanya tak cukup memenuhi sisi
kosong dalam diri manusia. Sisi kosong tersebut adalah tarikan kebutuhan rohani. Agama menjadi pilihan untuk mengisi
kekosongan rohani tersebut. Dampak positifnya, agama mengalami kebangkitan kembali (resurgence) Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Malay influenced decoration and illustration of Korans found in the collections of Malaysia, Indonesia, and Brunei.
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, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 186)
Buku Mutiara Doa Para Nabi dan Rasul dari Al-Qur'an ini berisi kumpulan doa yang bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim. Doa-doa
itu telah diamalkan para nabi dan rasul serta orang-orang saleh. Doa-doa yang ada di dalamnya disusun dan diklasifikasikan
menjadi dua. Pertama, doa-doa yang secara khusus dibaca para nabi dan rasul dalam kejadian tertentu. Kedua, doa-doa lainnya
yang terdapat dalam Al-Qur'an. Setiap doa disertai dengan uraian singkat tentang sejarah dan penafsiran ayat tersebut. Dengan
demikian, diharapkan setiap pembaca dapat mengerti makna dan tujuan masing-masing doa tersebut.
Tiada diduga, Jambi menyimpan khasanah kuliner yang menambah kekayaan Bangsa Indonesia. Etnis Anak Dalam (Kubu), Bajau, Batin,
Kerinci, Melayu, serta Penghulu dan Pindah telah mewarnai keberagaman kuliner masyarakat Jambi dalam hal tradisi daur hidup serta
hidangan keseharian mereka dalam hidup sejak tempo dulu hingga zaman kemerdekaan. Kejayaan kuliner Melayu dan tingkat beragamnya
tradisi masyarakat dengan berbagai agama dan kepercayaan telah ikut mewarnai hidangan seperti yang ditunjukkan dalam deretan hidangan
nikmat mulai dari Gulai Terjun Sukamenanti, Burgo, Dendeng Batokok, Gulai Tepek Ikan, Caluk, Pedo Bungkus Daun Ubi, Ayam Panggang,
Kerang Bumbu Hijau, Ikan Cabut Tulang, Gulai Tempoyak Ikan Patin, termasuk kelengkapannya yaitu Kerupuk Ikan, Sambal Petis, dan
Rusip, disusul dengan hidangan kudapan lezat seperti Rambutan Goreng, Kue Delapan Jam, Kue Putri Kandis Pelangi, Kue Muso, Kue
Padamaran, Kue Kubang Boyo, Kue Maksuba, dimana beberapa kue hanya dijumpai di saat - saat tertentu. Sungguh, uraian berbagai
macam tradisi yang terkait dengan kegiatan masyarakat sangat menarik untuk dilestarikan bagi budaya masyarakat Indonesia yang tidak
ternilai. Perkembangan industri jasa boga yang menyajikan kuliner Jambi adalah suatu kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk
pembangunan masyarakat daerah Jambi pada khususnya dan pembangunan bangsa pada umumnya. Dalam buku Kuliner Jambi: Telusur
Jejak Melayu, Sedap Meresap dalam Kalbu tersaji 95 resep hidangan lezat yag pantas dicoba di warung–warung atau restoran yang tersebar
di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selamalamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia.
”Begitu mudah dan praktisnya buku ini. Para remaja layak memilikinya.” --Teguh, Vokalis Vagetoz “Orang yang paling utama di sisi Allah
pada hari kiamat ialah yang paling banyak berzikir” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) Jika kamu ingin bahagia dan tidak lagi merasakan gelisah
ketika menjalani hari-harimu, segeralah untuk berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kamu akan dapat banyak manfaat, seperti :
Kamu akan dengan mudah dicintai Allah; Kamu akan mendapat pertolongan dari Allah dalam menangani berbagai urusan; Allah akan
menjadi teman yang menghiburmu; Harga dirimu menjadi tinggi di hadapan Allah dan ciptaan-Nya; Kamu akan memiliki semangat yang kuat,
kaya hati dan lapang dada; Kamu akan memiliki wibawa dan cahaya kalbu yang menerangi Bukan hanya itu, banyak sekali keutamaan dan
hikmah yang akan kamu dapatkan ketika kamu berzikir. Zikir-Zikir for Teens ini memberi penerangan yang ringkas dan jelas mengenai
macam-macam zikir. Mulai dari zikir lisan, zikir hati, zikir pikiran, dan zikir amal. Sebuah buku yang layak kamu miliki guna memuluskan
jalanmu meraih cita-cita. “Banyak hikmah yang akan didapatkan jika membaca buku ini.” --Aef Kusnawan, Penulis Doa-Doa Sukses for
Teens [DAR! Mizan, Referensi, Agama, Islam]
Banyak sekali manfaat dari berdzikir dan berdoa bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Di antaranya adalah bisa mengundang berbagai
nikmat dan menolak bencana dan penyakit, meraih rahmat dari Allah Swt. dan permohonan ampun dari para malaikat, men-datangkan
ketenangan dan kebahagiaan, dan lain sebagainya. Hanya saja, tidak semua aktivitas dzikir dan doa bisa dengan mudah mengundang
segudang mukjizat dzikir dan doa bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara berdzikir dan berdoa agar kita mampu meraih dahsyatnya
kemukjizatan di dalamnya? Temukan jawabannya di dalam buku ini. Buku yang ada di tangan Anda ini mengurai secara detail segala hal
tentang dzikir dan doa. Mulai dari aspek pengetahuan hingga pengamalannya. Mulai dari kemukjizatan hingga tata cara mendapatkannya.
Anda akan menemukan penjelasan yang bernas dan sufistik seputar mengapa kita perlu berdzikir, dzikir apakah yang paling baik, dan tata
cara berdzikir agar benar-benar tenggelam bersama Allah Swt. Selain itu, juga uraian tentang mengapa kita perlu berdoa, cara mudah agar
doa kita lekas dikabulkan, waktu yang terbaik untuk berdoa, manfaat dzikir dan doa pada perubahan sikap dan akhlak, bahkan hingga
tentang doa atau amalan agar kita berjumpa Nabi Saw. Selamat membaca!
Kandungan: Mengandungi syarah doa dan Jalil al-Qadar dan doa khatam al-Qur'an.
Di antara bencana paling berbahaya yangmenimpa agama samawi adalah bid’ah. Syari’at Islam telah tegas memberi batasan bahwa
bid’ah, mengada-adakan hal baru dalam risalah Islam, merupakan perkara yang tertolak dan sesat. Sebab Islam tidak menerima tambahan
dalam agama karena sesuatu yang sempurna tidak memperkenankan adanya tambahan. Dalam buku ini, Dr. Yusuf Qaradhawi menjelaskan
bid’ah yang disorot dan dikritisi oleh syari’at dengan menyertakan contoh-contoh dari realitas bid’ah yang terjadi di masyarakat saat ini. Di
samping itu, penulis juga membahas tentang hakikat, ruang lingkup, dan pengaruh bid’ah, dalil syar’I yang melarangnya, bahaya bid’ah
terhadap pelaku dan agama, macam-macam bid’ah, dan lain sebagainya.
Dalam buku ini, penulis memaparkan beberapa kesalahan yang berkaitan dengan dosa besar, dosa kecil, bid’ah, dan kesalahpahaman
dalam akidah, akhlak, etika, ibadah, dan muamalah. Hal terpenting yang perlu diketahui adalah bahwa ragam kesalahan yang ipaparkan dan
diuraikan secara lengkap dalam buku ini tidak bermaksud untuk melemparkan teguran, peringatan, apalagi mendiskreditkan suatu kelompok
ataupun jamaah dakwah tertentu, karena kita sadar bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan, dan tidak luput dari dosa dan aib. Apa
yang dipaparkan dalam buku ini didorong keinginan yang kuat untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah, menyucikan jiwa,
membersihkan hati, dan memperbaiki individu dan jamaah agar kembali kepada akidah Islam, syariat, akhlak, muamalah, dan ibadahnya
tanpa penyimpangan, penggantian, tambahan, atau pengurangan. Kesalahan terbesar, dosa terbesar, dan kejahatan terberat adalah bila
buku ini dijadikan oleh salah satu kelompok dari kalangan kaum Muslimin sebagai media untuk menyerang sesama saudara, sebagai hujjah
untuk memecah belah persatuan umat, memutuskan tali persaudaraan, memecah belah umat dalam berbagai aliran, partai, dan kelompok
yang saling memfasikkan bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memperkuat
persatuan bukan memecah belah, memperbaiki bukan merusak, dan membangun bukan meruntuhkan
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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
Buku ini menguraikan kisah bocah-bocah ajaib penghafal al-Qur’an yang luar biasa. Sesuatu yang menjadi harapan terhadap anak Anda
akan terjawab di sini. Kecerdasan bocah-bocah dalam buku ini mampu mengalahkan anak-anak seusianya, bahkan orang dewasa. Daya
ingat dan daya tangkap mereka melampaui kemampuan anak-anak seusia mereka. Alhasil, mereka mampu menjadi juara di sekolah dan
berprestasi di bidang-bidang lain. Buku ini tentu tidak hanya berisi kisah-kisah hebat para bocah “penjaga” wahyu Allah Swt., tetapi juga
menuturkan rahasia para orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar mudah dalam menghafal al-Qur’an. Tentu, hal ini bisa menjadi
inspirasi dan motivasi bagi Anda dalam meniru jejak para orang tua hebat dalam mendidik anak-anak brilian. Selamat membaca, dan
semoga bermanfaat!
Seringkali kita merasakan begitu sukar untuk mengkhatamkan al-Quran. Namun begitu, terdapat paduan mudah untuk mengkhatamkan alQuran mengikut susunan jadual oleh para sahabat RA yang pastinya dapat merealisasikan impian setiap Muslim untuk mengkhatamkan alQuran. Antara kelebihan buku ini: Panduan khatam al-Quran selama 3 hingga 60 hariMenggunakan Mashaf UthmaniDoa serta
terjemahanPilihan enam doa terbaik khatam al-Quran.
Tradisi menghafal Alquran di Indonesia sudah ramai di pesantren-pesantren dan tidak sedikit sekolah-sekolah yang menerapkan, bahkan
mewajibkan para siswa-siswinya untuk menghafal beberapa surah Alquran. Kendala yang ditemui adalah kurangnya buku referensi yang
secara khusus memberikan metode dan kiat-kiat agar para siswa/ santri dapat mudah menghafal Alquran. Buku ini adalah buku yang tepat
untuk menjadi rujukan bagi calon penghafal Alquran meski disibukkan dengan tugas sekolah, organisasi sekolah, dan kesibukan-kesibukan
lainnya. Buku ini juga bisa menjadi referensi sekolah-sekolah umum, atau pesantren yang mewajibkan para murid atau santrinya mengafal
Alquran. Buku ini berisi: - Memilih waktu yang tepat untuk menghafal dan mengulang hafalan - Tahap-tahap dalam proses menghafal Alquran
- Kendala calon penghafal Alquran dan solusinya - Kiat membuat, menjaga, dan mengulang hafalan Alquran Untuk menambah motivasi,
buku ini dilengkapi dengan kisah-kisah inspirasi, seperti: - Bagaimana Rasulullah Membaca dan Memahami Alquran? - Bagaimana Salafus
Shalih dalam Membaca dan Memahami Alquran? - Kisah-kisah Sukses Penghafal Alquran Meski Sibuk Sekolah Temukan semua hal di atas
dalam buku ini. Selamat membaca!!!
Kitab ini adalah sebahagian dari amalan para guru, para pelajar, ibubapa mereka dan para pendokong Madrasah Tahfiz Al-Quran An-Nuur,
Kesang Laut, Tangkak, Johor. Setiap umat Muhammad SAW boleh beramal dengan amalan di dalam kitab ini. Dibenarkan ulangcetak kitab
ini jika bukan untuk keuntungan. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica}
Catalog of Buton Sultanate manuscripts.
Copyright: 30e06320817d78aa057bf73065489cd1

Page 4/4

Copyright : bethubb.com

