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Doa-Doa Cinta
Berdoa, senantiasa dianjurkan dalam Islam. Karena dengan berdoa, artinya kita
mengingat akan kebesaran Allah SWT, merendahkan diri dan mengakui kalau kita
ini hanyalah hamba yang membutuhkan Tuhannya. Bukan seorang yang sombong,
angkuh dan tidak membutuhkan pertolongan siapa-siapa. Buku terbitan
PUBLISHING LANGIT ini disusun sebagai upaya memberikan gambaran akan
permohonan (Doa-doa) yang mustajab dan mudah dikabulkan. Inilah doa-doa dari
para Nabi Allah SWT, doa yang pastinya akan kita butuhkan kapan saja dan
dimana saja. Buku kumpulan doa ini akan menjadi sebuah kebutuhan siapa pun
Anda dan semua keluarga muslim. -Lembar Langit Indonesia Group-

KUMPULAN DOA SEHARI-HARI
Adab dan Doa Sehari-hari untuk Muslim Sejati
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku,
maka (jawablah), sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang
yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi
(perintah)Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam
kebenaran. (QS Al-Baqarah [2]: 186) "Doa adalah senjata orang beriman." (Hadis
Nabi Saw.) Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (QS Al-Baqarah [2]: 152) Dan
tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat
bagi orang-orang Mukmin. (QS Al-Dzâriyât [2]: 152) Buku ringkas yang ditulis oleh
Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ini adalah sarana
untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan buku ini
dimulai dari rukun Islam, rukun iman, tatacara wudhu, shalat wajib, shalat jenazah,
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doa sehari-hari, keturunan Rasulullah Saw., dan ditutup dengan wirdhul latif zikir
pagi dan petang. Amalan ini tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan,
menyertai roda kehidupan, menjadi teman pelipur lara, penambah semangat kerja,
perisai mara bahaya, bahkan menjadi penyebab datangnya rahmat dan
keberkahan melimpah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana firmanNya, "Berzikirlah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan
mengingatmu." Artinya, Allah selalu memperhatikan orang yang berzikir dengan
kasih sayang-Nya yang tidak terbatas. [Mizan, Nourabooks, Noura Books, Islam,
Doa, Paham, Muslim, Sehari-hari, Panduan, Indonesia]

Doa Sehari-hari
365 Kisah Teladan Islam
Zikir dan Doa Penting Sehari-hari
“Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya
amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya.
Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan.
Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari
salat wajibnya, Allah Tabaroka wa Ta’ala mengatakan, ’Lihatlah apakah pada
hamba tersebut memiliki amalan salat sunnah?’ Maka salat sunnah tersebut akan
menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti
itu.” Untuk itu, penulis merasa perlu menyusun buku ini guna mempermudah
kaum muslimin menyempurnakan ibadah salatnya. Buku ini sengaja disusun
dengan praktis, sistematis, dan disertai dengan terjemahan agar mudah dipahami
oleh pembaca sekalian dari berbagai kalangan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi
dengan kumpulan zikir dan doa-doa yang bisa diamalkan oleh setiap muslimin
dalam berbagai kesempatan.

Cerita dan 50 Doa Sehari-Hari Anak Muslim
Dunia saat ini telah telah memasuki masa akhir, ketika akhlak dan keimanan
semakin dipertanyakan keberadaannya, sementara serangan globalisasi dan
modernisasi terus merongrong yang tak pernah memberikan jeda. Akhlak mulai
dilepas, keimanan mulai digadaikan dengan duniawi, terutama anak muda dan
kaum remaja yang sudah ditanamkan untuk hidup sekuler, praksis, dan
berorientasi keduniaan. Sementara itu, Islam mengajarkan kita untuk hidup
dengan mengedepankan adab/akhlak/tatakrama dalam segala sesuatu, termasuk
berdoa. Karena disitulah Rasulullah ditugaskan ke dunia ini, tak lain untuk
memperbaiki akhlak manusia. “Tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali
memperbaiki akhlak.” (HR. Bukhari). Melihat keadaan itulah buku ini hadir, yang
tidak lain untuk memberikan sekelumit pencerahan dan pengarahan secara
ringkas kepada anak-anak kita, kaum remaja, dan tak terpungkiri orang dewasa,
serta semua kalangan tentunya yang ingin belajar dan menjadikan hidup yang
penuh dengan keberkahan lewat adab-adab dan doa-doa.
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Kumpulan Do'a Mustajab Para Nabi
Tahukah bunda mengajari anak berdoa dan beribadah sejak dini memiliki banyak
manfaat, salah satunya berhubungan dengan nilai moral. Nah, sudahkah putraputri bunda hafal doa sehari-hari? Yuk mulai sekarang kita ajarkan mereka untuk
berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan. Pendidikan ini akan menjadi
modal utama bagi kepekaan sosial dan empatinya. Latihlah secara berulang dan
bimbinglah sedikit demi sedikit. Belajar secara berulang akan membuat pelajaran
tersebut mudah diterima dan tersimpan lama karena umumnya daya tangkap anak
pada usia ini cukup baik. Pengenalan doa ini baik untuk menumbuhkan rutinitas,
supaya anak terbiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu. Kebiasaan itu akan
terus tumbuh hingga mereka dewasa nantinya. Berikut adalah doa-doa sehari-hari
yang wajib dihafal, yaitu: Doa sebelum & sesudah tidur Doa ketika mimpi buruk
Doa masuk & keluar kamar mandi Doa sebelum mandi Doa memakai & melepas
pakaian Doa ketika bercermin Doa sebelum & sesudah makan Doa masuk & keluar
rumah Doa naik kendaraan Doa sebelum & sesudah belajar Doa memohon
kecerdasan Doa sesudah adzan Doa sebelum & niat wudhu Doa masuk & keluar
masjid Doa sebelum & sesudah membaca al-Quran Doa untuk kedua orang tua
Doa ketika bersin Panduan gerakan wudhu Panduan gerakan shalat

Musuh besar umat Islam
Panduan Salat Lengkap Wajib, Sunah, Zikir, Doa
Anak muslim yang sholeh selalu berdoa sebelum berkegiatan. Setiap kegiatan
memiliki doanya sendiri-sendiri. Doa membuat kita dekat dengan Allah swt., dan
membuat kita selalu dilindungi oleh-Nya Ada 50 doa sehari-hari dalam buku ini
yang sebaiknya kita hapalkan supaya setiap kegiatan yang kita lakukan
bermanfaat. Baca juga ceritanya supaya kita bisa melihat contohnya dalam
kehidupan sehari-hari. Jadilah anak yang suka dan rajin berdoa!

Panduan Terlengkap Ibadah Muslim "Sehari-Hari"
Profile and directory of members, activities and organization of Muhammadiyah, a
modernist Islamic organization in Indonesia.

Media dakwah
Berisi doa sehari-hari. Di antaranya doa bangun tidur, mau tidur, sebelum makan,
setelah makan, masuk WC, masuk dan keluar masjid, dan yang lainnya. Mudah,
praktis, dan cocok untuk balita. [DAR! Mizan, Cerita Anak, Panduan, Indonesia]

90 Preschool Favorit di Jakarta & Sekita
Buku ini merupakan buku cerita yang menarik untuk dibaca anak-anak yang
memeluk agama Islam. Melalui buku ini, anak-anak diajak untuk "melihat"
kehidupan sebuah keluarga yang selalu memulai aktivitasnya dengan membaca
doa. Anak-anak dapat juga membaca dan menghafalkan buku tersebut karena doaPage 3/8
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doanya mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Studi Islam di perguruan tinggi
My DIARY
Alhamdulillah, diiringi rasa syukur, buku Naskah Kumpulan Do’a Sehari-Hari
terbitan Direktorat Penerangan Agama Islam telah dapat diluncurkan ke khalayak
umum. Ini merupakan sebuah sumbangsih bagi umat Islam dalam rangka
memenuhi kebutuhan akan buku-buku keagamaan. Buku-buku keagamaan sudah
selayaknya dapat dikonsumsi oleh umat Islam secara bebas. Namun, harus kami
akui bahwa buku-buku keagamaan masih sangat minim, baik dari eksemplarnya
maupun tema-tema yang disajikan. Padahal, banyak umat Islam di pelosok negeri
yang sangat membutuhkan buku-buku tersebut, sementara tidak ada kemampuan
untuk membelinya. Dalam kurun waktu empat tahun ini, Direktorat Penerangan
Agama Islam telah mencanangkan pengadaan buku-buku keagamaan yang
dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Beberapa tema yang disajikan dalam
buku-buku terbitan Direktorat Penerangan Agama Islam di antaranya Pedoman dan
Silabus Majelis Taklim, tasawuf, pemikiran Islam dan dakwah. Hal ini tentunya
masih belum memenuhi kebutuhan akan buku-buku keagamaan, mengingat
keterbatasan pencetakan. Kami sangat mendukung langkah berbagai pihak yang
ikut serta menyiapkan buku-buku keagamaan untuk dibaca oleh masyarakat.
Tentunya, ini akan sangat membantu pembinaan dan peningkatan kualitas
kehidupan umat beragama. Akhirnya, semoga buku Naskah Kumpulan Do’a SehariHari yang ada di tangan saudara dapat bermanfaat dan memberikan pengaruh
bagi kehidupan beragama umat Islam.

Gerakan kembali ke Islam
Hai, Muslim Cilik semuanya. Yuk, kita berkenalan dengan Syafi dan Syifa. Mereka
adalah saudara kembar yang saleh dan salihah. Syafi dan Syifa selalu berdoa
sebelum melakukan sesuatu. Mulai dari bangun tidur, makan, belajar, hingga
kembali tidur pada malam hari, mereka tidak pernah lupa membaca doa. Apakah
kalian juga mengamalkan doa-doa dalam keseharian kalian? Yuk, kita
menghafalkan doa sehari-hari bersama Syifa dan Syafi! Oh ya, buku ini juga
dilengkapi dengan lembar aktivitas, lho. Belajar menghafal doa terasa lebih
menyenangkan. Mari kita mulai dengan membaca basmalah.
Bismillahirahmanirahim .. [Mizan, Bentang Belia, Referensi, Pengetahuan, Religi,
Cerita, Islam, Anak, Indonesia, Seri, Muslim, Cilik, Bentang]

Agama Islam
Sejarah pendidikan Islam di Indonesia
Tuntunan Sholat for kids
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Mendidik anak
Cara Cepat! Mahir Menghafal Doa Sehari-hari
Islamic aspects in Javanese rites and ceremonies.

70 Doa Harian Anak
Raport merah Hartono Ahmad Jaiz dkk. & Jaringan Islam Liberal
5 Tantangan Abadi Terhadap Agama
Adik-adik … berdoa itu penting, lho! Dengan berdoa, Adik-adik akan semakin dekat
dengan Allah. Buku ini berisi kumpulan doa sehari-hari. Ada doa sebelum dan
sesudah bangun tidur, sebelum dan sesudah makan, masuk masjid, masuk dan
keluar WC, dan doa-doa lainnya. Oya, buku ini pun dilengkapi gambar-gambar
yang menarik, lho! Dijamin suka deh! [Mizan, DAR! Mizan, Panduan, Agama, Anak,
Indonesia]

Doa Sehari-hari dalam Kisah Teladan
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.

I Love Islam for Kids
Doa-doa Terbaik Sepanjang Masa
Dicintai dan disayangi adalah dambaan semua orang. Tua … muda … laki …
perempuan semuanya merindukan rasa cinta dan sayang. Namun kebanyakan
hanya sebatas hasrat tanpa ada usaha. Atau tidak tahu cara meraihnya. Caranya
saja tidaklah tepat kalau belum ditambah dengan doa. Ya, ada doa akan kita
senantiasa mendapat cinta dan sayang yang sesungguhnya. Bukan hanya itu, kita
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akan terbuka dan semakin jelas mengenai cinta suci nan abadi. Buku ini
menggambarkan cinta yang benar dan asli. Dengan pembahasan ringan,
sederhana menjadikan buku ini lebih dekat dan cocok untuk kita yang sangat
mengharapkan cinta. [Mizan, DAR! Mizan, Novel, Fiksi, Cinta, Indonesia]

Buku Penuntun Bergambar
Doa Sehari-hari untuk Muslim Cilik
Perception and misperception on Islam in Indonesia.

Pribumisasi Islam
Sejarah Muhammadiyah
Reconstruction of Islamic law in Indonesia through interpretation of Koran and
Hadith; collected articles.

Menerapkan Keajaiban Surah Yasin dalam Kehidupan Seharihari (1)
Primbon doa
Tata 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 Islam sejak tahun 1945
Ritual dan tradisi Islam Jawa
History of Muhammadiyah, modern Islamic organization in Indonesia, 1912-1985.

Aku Siap Masuk SD
Profil Muhammadiyah, 2005
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Islamic renewal in Indonesia; articles.

Kebangkitan Islam dalam ekonomi petani yang sedang berubah
Berdoa merupakan bentuk permohonan kita kepada Allah atas segala sesuatu
yang dikerjakan. Seorang muslim dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum
dan sesudah melakukan sesuatu. Flash card ini berisi 70 doa harian anak yang
akan membantu anak dalam menghafalkan dan mengamalkan doa sehari-hari. Di
dalamnya dilengkapi dengan petunjuk orangtua sehingga lebih mudah untuk
diajarkan kepada putra-putrinya.

Ensiklopedia untuk Anak-Anal Muslim
Doa Yuk; Kumpulan Doa Sehari-Hari untuk Pembentukan
Karakter Anak
Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda, "Doa adalah inti ibadah." Doa
merupakan media satu- satunya untuk kita berkomunikasi dan berkeluh kesah
dengan Sang Pencipta Semesta ini, Allah swt. Dalam al-Qur'an, Allah swt.
berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang- orang yang menyombongkan diri
dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'."
(QS. al-Mu'min: 60) Buku ini memuat doa-doa terbaik yang pernah diajarkan oleh
Rasulullah saw. yang tidak pernah pudar sepanjang masa. Disertai pula khasiat
dari setiap doa sehingga mudah diamalkan sehari-hari. Isi buku ini, antara lain:
Doa-doa Pagi dan Sore Beserta Khasiatnya. Doa-doa Penawar Kegundahan Hati
Beserta Khasiatnya. Shalawat Syifa', Shalawat Nurul Anwar, dan Zikir Keselamatan.
Keutamaan Membaca Zikir, Al-Baaqiyat, dan Al-Shaalihaat. Doa-doa Sehari-hari.
Doa-doa Pembuka Pintu Rezeki. Doa-doa para Nabi dalam Al-Qur'an. Khasiat Doadoa setelah Shalat. Wirid dan Doa-doa untuk Pelajar ketika Menghadapi Ujian
Negara (UN) dan Semesteran. Khasiat Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur'an. Dan lainlain. Buku persembahan penerbit MediaPressindo (MutiaraMedia)
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