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“Karena Islam Begitu Memahami Wanita” Islam merupakan agama yang memuliakan wanita. Salah satu cara Islam dalam memuliakan wanita adalah dengan adanya peraturan
yang lengkap perihal hukum-hukum terkait wanita. Buku ini berisi panduan-panduan bagi muslimah dalam menjalani keseharian dalam hidup. Buku ini merupakan panduan
lengkap dan praktis untuk digunakan. Dengan membaca buku ini, Anda dapat menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang seringkali ditemui dalam kehidupan seharihari. Semua jawaban tersebut didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
Kitab ini ini disusun untuk memudahkan mereka yang ingin menghafal, meneliti, dan mengamalkan hadits shahih karya Imam Muslim. Kitab Shahih Muslim karya Imam Abu
Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi ini diringkas oleh muhaddis (ahli hadis) Syaikh Abdul 'Adzim al-Munziri lalu disyarahkan pula oleh Syaikh Siddiq Khan
rahimahullah, dan ditahqiq serta diedit oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Setelah pengeditan dan tahqiq diselesaikan oleh beliau, tampillah pula sebuah hasil yang
baru berupa kitab Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim) susunan Syaikh al-Albani rahimahullah. Daftar Isi sudah tercover di google play book memudahkan
membaca dan mencari cepat. Metode penyusunannya dibuat sedemikian rupa agar mempermudah dan mempercepat dalam mencari hadits yang diinginkan. Meskipun kitab ini
tidak terlalu tebal (berisi 2188 hadits terbagi dalam 70 bab), namun insya Allah telah mencakup hal yang dimaksud. Kami berharap para pembaca dapat membaca dan
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat dimudahkan dalam mencari rujukan atau referensi secara cepat untuk permasalahan dan solusi dalam
kehidupan. Amin. Selamat Membaca!
Buku ini berisi materi lengkap masuk Gontor yang sudah dikemas dengan sederhana dan mudah untuk dipahami oleh para memula, materi dalam buku ini terdiri dari: Materi
ujian lisan (Psikotes, Alquran, Doa-Doa, Jua Amma), PembahAsan Dasar Tajwid, Imla Dasar, Berhitung Angka da Soal, serta Bahasa Indonesia. Semua materi tersebut ada
dalam 1 buku ini yang simple dan praktis untuk pelajari. Buku ini memberikan gambaran secara mendetail tentang materi ujian masuk Gontor dan disediakan banyak latihan
sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Tabel-tabel yang ada dalam buku ini mendukung dalam pemahaman materi dan juga banyak penjelasan-penjelasan yang mudah
untuk dimengerti. Buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembaca. Dengan membaca atau mempelajari buku ini akan menambah pengetahuan
dan wawasan bagi anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor dan pondok alumni lainnya. Materi dasar yang ada dalam buku ini harus dipahami
secara jelas sehingga mudah untuk memahami materi yang agak sulit. Materi dalam buku ini sudah cukup lengkap.
Buku ini berupaya untuk menelusuri lebih lanjut mengenai proses kaderisasi kepemimpinan yang berlangsung di persyarikatan Muhammadiyah. Karena persyarikatan
Muhammadiyah merupakan gerakan masyarakat sipil (civil society movement) yang mempunyai kekuatan politik dan turut menentukan arah perjalanan bangsa. Penulisan pada
buku ini melibatkan 4 Kabupaten dan 1 kota ini, Tim telah melakukan pembagian tugas dalam mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada para narasumber.
Puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan pencipta pengatur dan pemelihara alam raya ini. Dari-Nya semua berasal, karena-Nya semua berlangsung, dan kepadaNyanya semua akan kembali. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tharîqah Junaidi al-Baghdadi atau dikenal
dengan Tharîqah Junaidiyah adalah thariqah yang beberapa puluh tahun terakhir ini pusat perkembangannya berada di Kota Palangka Raya. Khalifah (pimpinan) tharîqah ini,
KH. Muhammad Qurthubi bin Khalid (1927-2002) hijrah ke Palangka Raya pada 1997 hingga akhir hayatnya. Baru pada April 2019 lalu, tarekat ini memiliki Khalifah baru, KH.
Mahran Yasin, di Kota Banjarmasin. Buku ini adalah hasil dari penelitian yang penulis lakukan di tahun 2018. Penulis sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu dalam proses penelitian ini, segenap tokoh, pengurus dan jamaah Tharîqah Junaidiyah, LP2M IAIN Palangka Raya dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan
satu per satu di sini. Akhirnya, penulis menyadari masih banyak kekurangan ditemukan di hasil penelitian ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada.
Buku ini berisi panduan untuk menjadi asitensi Pendidikan Agama Islam. Isi dari buku ini yaitu visi dan misi, Standar Operational Procedures (SOP), Silabus kurikulum, petunjuk
asisstensi pekanan, dan materi asistensi yang harus dikuasai asisten Pendidikan Agama Islam.
AL-MUROD ; MAKNA PENTING DALAM FIQIH
Buku ini ditulis tak lain adalah hasil penelitian dari 6 orang Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga yang berkonsentrasi pada Kependidikan Islam. Sebagai bentuk
rasa gelisah akan Pendidikan Islam – pada era post-truth yang penuh dengan VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) ini – sering mendapatkan sindiran akan tidak
berhasilnya Pendidikan Islam itu sendiri. Di dalam buku ini ada 6 penelitian yang hasilnya sangat menakjubkan dalam dunia Pendidikan Islam, dalam tulisan Pertama,
Pendidikan Islam yang bergerak dan berpengaruh dalam bidang Ekonomi, Kedua, Pendidikan Islam Partisipatoris yang bergerak di Masyarakat dalam bidang Keagamaan,
Pendidikan dan Budaya, Ketiga, Modernisasi Pendidikan Islam yang selama ini dianggap selalu konvensional, Keempat, Integrasi Pendidikan Islam yang bergerak dalam bidang
Budaya Alam (Sunnatulloh), Kelima, Pendidikan Islam yang menyenangkan dalam mentalitas Akademik dan Keahlian yang mendunia, Keenam, Pendidikan Islam yang bergerak
dalam Budaya Pemimpin serta Perekonomian.
Buku ini merupakan karya mahasiswa IAIN Parepare pada kuliah Pengabdian Masyarakat, oleh karena itu proses penyelesaian buku ini tidak terlepas dari keseriusan mahaiswa
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KPM. Buku ini diterbitkan dengan menggunakan anggaran pengusulan ISBN perguruan tinggi IAIN Parepare Nusantara Press. Oleh karena itu, penghargaan setinggi-tingginya
dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Buku ini yang merupakan
kumpulan tulisan mahasiswa KPM angkatan 2020.
Tuntunan sholat lengkap dengan pemaknaan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia per kata sehingga mudah dipahami dan Insya Allah menambah khusyuk dalam beribadah
"Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat” (HR. Bukhari) Bersungguh-sungguhlah dalam menyempurnakan sholat, baik rukuk, sujud, khusyuk dan berusahalah
untuk melakukannya dengan berjemaah. Apabila itu dilakukan maka kita mendapat keberuntungan. Buku Panduan Sholat ini memuat sholat Wajib & Sunnah sepanjang Masa.
Mungkin banyak sholat sunnah yang belum kita ketahui dan amalkan. Buku ini Insya Allah akan memberikan panduan sholat-sholat sunnah secara lengkap. Daftar sholat
sunnah yang dibahas di buku ini adalah. Bab 4. Sholat-Sholat Sunnah Pilihan | A. Sholat Sunah yang Dilakukan Pada Waktu-Waktu Tertentu | 1. Sholat Sunah Rawatib | 2.
Sholat Witir | 3. Sholat Dhuha | 4. Sholat Awwabin | 5. Sholat Tahajud | Sholat Sunah Pada Waktu Tertentu Yang Dilakukan Satu Tahun Sekali | 1. Sholat Tarawih | 2. Sholat Idul
Fitri | 3. Sholat Hari ‘Arafah | 4. Sholat Malam Idul Adha | 5. Sholat Idul Adha | B. Sholat Sunah yang Dilakukan Tidak Dibatasi Oleh Waktu Tertentu | 1. Sholat Wudhu | 2. Sholat
Tahiyatul Mesjid | 3. Sholat Tasbih | 4. Sholat Dua Gerhana | 5. Sholat Istisqa’ | 6. Sholat Mutlak | 7. Sholat Mathar (Sholat Sunah Ketika Turun Hujan) | 8. Sholat Jenazah | 9.
Sholat Lil Unsi Fi Al-Qabr (Sholat Sunah untuk Mendapat Kebahagiaan Di Alam Kubur) | 10. Sholat Istikharah (Sholat Sunah Memohon Pilihan) | 11. Sholat ‘Inda Naum (Sholat
Sunah Menjelang Tidur) | 12. Sholat Liru’yatin Nabi Saw. (Sholat Sunnah Supaya Bisa Bermimpi Bertemu dengan Nabi Saw. | 13. Sholat Safar (Sholat Pada Saat Masuk dan
Keluar Rumah | 14. Sholat Qudûm (Sholat Sunnah Setiba dari Perjalanan) | 15. Sholat Birrul Wâlidain (Sholat Sunnah Berbakti Pada Kedua Orangtua) | 16. Sholat Zawâj (Sholat
Sunnah Menikah) | 17. Sholat Tawwâbîn (Sholat Sunnah Orang-orang yang Bertobat) | 18. Sholat Hifdz Al-Qur’an (Sholat Sunnah untuk Memperlancar Menghafal Al-Qur’an) |
19. Sholat Kaffâratul Baul (Sholat Sunnah Penebus Kencing) | 20. Sholat Waja’ul Adhrâs (Sholat Sunnah Di Kala Sakit Gigi) | 21. Sholat Hajat (Sholat Sunnah Di Kala
Mempunyai Hajat) | 22. Sholat Nuzûlul Fâqah atau sholat hajat (Sholat Pada Saat Mempunyai Kebutuhan Mendesak) | 23. Sholat Dhurr wa Hajat (Sholat Sunnah Saat Dililit
Kebutuhan yang Mendesak) | 24. Sholat Qadha’i Al-Dain (Sholat Sunnah untuk Melunasi Hutang) | 25. Sholat Dhiyâ wa Âbiq (Sholat Sunnah Pada Saat Kehilangan Sesuatu) |
26. Sholat Tawaf | 27. Sholat Tobat | 28. Sholat Isti‘âdzah (Sholat Sunnah Memohon Perlindungan) 29. Sholat Daf’u Al-Syarr (Sholat Sunnah Menolak Bala) Daftar Isi Bab 1.
Gapailah Derajat Takwa dengan Sholat | A. Mendirikan Sholat | B. Berjalan untuk Melakukan Sholat | C. Merapatkan Shaf dalam Sholat | D. Memperbanyak Melakukan Sholat
Sunah | Bab 2. Kupas Tuntas Sholat | A. Ditetapkannya Sholat | B. Kedudukan Sholat | C. Pengertian Sholat | D. Hukum Sholat | E. Rukun-Rukun Sholat | F. Diwajibkan Dalam
Sholat | G. Sunah Dalam Sholat | H. Makruh Dalam Sholat | I. Membatalkan Sholat | Bab 3. Khusyuk Dalam Sholat | A. Definisi Dan Pengertian Khusyuk | B. Kiat Khusyuk Dalam
Sholat | Bacaan Dzikir yang Shahih Setelah Sholat Fardhu Sesuai Sunnah | Bab 4. Sholat-Sholat Sunnah Pilihan BAB 5. Penutup | Daftar Pustaka Referensi Tahqiq
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH Kumpulan doa-doa lengkap Sesuai Sunnah Yang Dianjurkan. Doa itu senjata orang mukmin, juga pilar agama dan
cahaya langit dan bumi. Rasulullah bersabda, "Doa adalah senjata seorang Mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. (HR Abu Ya'la). Doa juga merupakan
otak atau inti ibadah. Rasulullah bersabda, "Doa itu adalah otaknya ibadah." (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Doa juga merupakan sesuatu yang paling utama di sisi Allah.
Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada doa." (HR Ahmad)
Ibadah sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama. Hal yang pertama kali dinilai dalam perhitungan amal manusia nanti adalah sholatnya. Buku ini mengupas selukbeluk tentang sholat disertai dalil al-Quran dan Sunnah Nabi shollallahu alaihi wasallam. Dikuatkan juga dengan atsar para Sahabat Nabi maupun pendapat Ulama Ahlussunnah
seperti 4 Imam Madzhab Fiqh, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, al-Lajnah ad-Daaimah, Syaikh Bin Baz, Syaikh al-Albaniy, dan Syaikh Ibn Utsaimin. Tidak ketinggalan
pembahasan tentang Fiqh Bersuci yang merupakan elemen persyaratan sahnya sholat seseorang, seperti: Air dan Penggunaannya, Najis dan Cara Menghilangkannya,
Berwudhu, Mandi Wajib, Tayammum, dan semisalnya. Pemaparan dalam buku ini menggunakan metode tanya-jawab yang diharapkan memudahkan pembaca dalam
memahaminya. Semoga bermanfaat
Kehidupan memerlukan ketenangan, ketenteraman dan kesehatan yang diharapkan oleh semua orang. Salah satu jalan yang terbaik dapat diperoleh melalui shalat yang
memiliki nilai spiritual yang cukup tinggi, dan gerakan yang sangat banyak.Hal ini disebabkan karena dalam shalat terdapat dimensi dzikrullah dan juga dimensi gerak atau bisa
disebut olah raga, karena gerakan dalam shalat dilakukan dengan istiqamah. Dimensi ini merupakan inti yang menyebabkan orang yang melaksanakan shalat senantiasa
mengingat Allah sehingga hatinya menjadi tenang, dan gerakan dalam shalat merupakan olah raga yang dapat memberikan kekebalan pada tubuh, dan juga merupakan terapi
dari beberapa penyakit yang ada pada tubuh kita. Maka dari itu kita sebagai mahluknya harus senantiasa menjalankan sholat lima waktu, beserta sunnah-sunahnya. agar selain
mendapatkan imbalan pahala kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kesehatan kita seperti kesehatan fisik, mental, rohani, dan banyak manfaat lain dari gerakan sholat
Pandemi COVID-19 telah memaksa pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Salah satunya adalah kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Orang-orang
melakukan pendidikan, pelatihan dan rapat-rapat melalui aplikasi Zoom dan yang sejenis itu. Setiap orang berlomba tampil di dunia maya, dan orang-orang tampak lebih kreatif.
Melihat sekilas, tampaknya semua oke-oke saja, kegiatan berjalan mulus-mulus saja. Tapi apakah benar sesederhana itu? Apa tantangan dan kendala yang dihadapi? Jenis
pekerjaan apa saja yang bisa dan atau sulit dilakukan dari rumah? Apa sisi menyenangkan dan tidak menyenangkan bekerja dari rumah atau bekerja di kantor dalam masa
Page 2/4

Get Free Bacaan Sholat 5 Waktu Dan Tata Cara Sholat Dengan Panduan
pandemi ini? ‘Kenormalan’ baru macam apa yang bakal terbentuk sebagai kultur baru dalam bekerja pasca pandemik? Para Kupasian menandai masa pandemi COVID-19
dengan menyelenggarakan Bulan Menulis KUPASI untuk berbagi pengalaman dan perspektifnya yang dituangkan dalam buku ini.
Pepatah mengatakan, “Di balik pria sukses, selalu ada perempuan yang hebat”. Namun kenyataannya, peran perempuan pada perjalanan kehidupan bukan hanya berada di
balik kesuksesan pria. Perempuan selalu memiliki andil dalam tiap jejak kehidupan manusia, baik itu pria, maupun sesama perempuan. Perempuan merupakan sosok yang
membangun, mendidik, dan tentu saja menginspirasi. Buku ini merangkum kisah-kisah perempuan inspiratif. “Hanya satu kata untuk buku ini, INSPIRING! Baca dan rasakan
getaran inspirasinya.” (Tendi Murti, Penulis, Ghostwriter & Founder KomunitasMenulis Online) “Saat membaca buku ini, saya semakin yakin bahwa perempuan adalah makhluk
yang kuat. Bukan hanya fisik, tetapi juga ketabahan dan kekuatan perempuan dalam menghadapi cobaan kehidupan ini. Jangan pernah meremehkan PEREMPUAN.” (Suty
Karno, Artis & Pengusaha)
Buku Aku dan Konsepsi Manusia dalam Behaviorisme membahaskan tentang analisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur. Dasarnya setiap
perubahan sikap manusia pastinya didasari oleh pengaruh lingkungan disekitar dan juga manusia dilahirkan dengan tanpa sifat sosial atau psikologis, manusia sangat
dipengaruhi lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku bisa saja datang dari mana saja, seperti melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung.
Setiap siswa yang sedang bersekolah mempunyai potensi mengalami permasalahan dalam belajar, masalah yang mereka alami bervariasi ada yang ringan dan tidak
memerlukan perhatian khusus dari guru dan ada pula yang berat sehingga siswa ini harus mendapatkan perhatian terutama dari guru yang bersangkutan. Siswa berkebutuhan
khusus tidak selalu mengalami masalah dalam belajar, kadangkala mereka dapat belajar seperti siswa-siswa lain pada umumnya, hanya saja mereka membutuhkan perhatian
yang lebih khusus dari guru dan mereka butuh pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mereka agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan guru,
orangtua dan sekolahKelainan pada siswa-siswa berkebutuhan khusus ini memiliki tingkatan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang mengalami kelainan
tunggal, ganda, hingga yang kompleks dan biasanya berhubungan dengan emosi, fisik, psikis dan sosial. Mereka tersebar baik di daerah perkotaan, pedesaan bahkan di daerahdaerah terpencil. Tidak memandang suku, etnis maupun bangsa. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa siswa berkebutuhan khusus mesti dikasihani dan
dianggap sosok yang tidak berdaya sehingga perlu dibantu. Pandangan seperti ini tentu saja sangat tidak benar dan dapat merugikan siswa-siswa berkebutuhan khusus. Setiap
siswa mempunyai kekurangan, namun pasti disamping itu mempunyai kelebihan. Oleh karena itu kita selayaknya melihat siswa-siswa berkebutuhan khusus ini baik dari segi
kemampuan mereka maupun ketidakmampuannya. Dengan begitu kita dapat mengembangkan potensi yang tersimpan dalam diri mereka secara optimal
Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, berarti dia menegakkan agama; dan barang siapa meninggalkan shalat, berarti dia menghancurkan agama (HR Al-Baihaqi). Begitu pentingnya
shalat, sehingga kita perlu mendidik anak-anak untuk belajar shalat sedini mungkin. Apalagi shalat merupakan rukun Islam yang sitimewa, yaitu diperintahkan langsung oleh Allah saat Rasulullah Isra dan
Mi'raj. Berbeda dengan buku-buku shalat anak yang ada, buku Shalat Yuk! merupakan buku panduan shalat yanglengkap untuk anak-anak. Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan ilustrasi
menarik dan lucu, anak-anak akan merasa senang belajar shalat. dengan demikian buku ini akan bermanfaat bagi orang tua, kakak, guru TK. TKA/TPA atau siapapun yang mendambakan generasi
berikutnya yang rajin shalat. [Mizan, DAR Mizan, Referensi, Agama, Islam]
Antologi Esai ini disusun oleh mahasiswa praktikan berdasarkan hasil kegiatan PLP I atas bimbingan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan PLP I ini dirancang dalam dua capaian, yaitu (1) membangun Jati
diri pendidik dengan mengenal kultur sekolah, struktur organisasi sekolah dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, dan kegiatan-kegiatan di sekolah. (2) Membangun jati diri pendidik dengan
mengetahui praktik proses pembelajaran dan karakteristik siswa. Berdasarkan kegiatan tersebutlah mahasiswa praktikan menyusun esai sebagai respon dan kemampuan memberikan pendapat terhadap
dunia pendidikan. Antologi ini diharapkan dapat menjadi motivasi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi diri dalam berlatih melatih menulis karya tulis ilmiah sebagai calon seorang pendidik.
Buku ini memuat materi yang mendukung persiapan calon peserta Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Jenjang Madrasah Ibtidaiyah Bidang Matematika Terintegrasi. Materi yang dipaparkan merupakan materi
pembahasan soal KSM tahun 2018, 2019, dan 2020 baik tingkat kota, provinsi, dan nasional. Buku ini juga dilengkapi prediksi soal KSM Matematika 2021 beserta pembahasannya, sehingga pembaca akan
terbiasa mengerjakan dan berlatih soal-soal matematika terintegrasi. Keunggulan buku ini dibanding buku lain adalah bahwa pembahasan soal-soal dalam buku ini menggunakan langkah-langkah yang
sitematis, detail, dan mudah dipahami, sehingga siswa atau guru Pembina KSM bidang Matematika akan lebih nyaman dan menikmati proses memahami dan memecahkan masalah atau soal KSM.
Seminar Nasional Pendidikan Masyarakat Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Unsri yang bertemakan “LITERASI DIGITAL PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCAPAI TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)” bertujuan dalam publikasi ilmiah. Seminar ini sebagai media mengkomunikasikan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang ada kaitannya dengan
pengembangan dunia pendidikan luar sekolah. Prosiding ini memuat 10 makalah.
Buku ini mengulas tuntas tentang pedoman tata cara sholat secara lengkap dan praktis, baik sholat fardhu maupun sholat-sholat sunnah. Buku ini dilengkapi juga dengan doa dan dzikir setelah sholat, serta
doa-doa penting sehari-hari. Panduan sholat dalam buku ini sesuai dengan bimbingan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perintah beliau, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat
aku mengerjakan sholat." Sholat-sholat sunnah: • Sholat Tarawih • Sholat Witir • Sholat Idul Fitri • Sholat Idul Adha • Sholat Dhuha • Sholat Tahajjud • Sholat Rawatib • Sholat al-Awwabin • Sholat Taubat •
Sholat Gerhana Matahari • Sholat Gerhana Bulan • Sholat Istisga • Sholat Hajat • Sholat Istikharah • Sholat Tahiyyatul Masjid • Sholat Wudhu • Sholat Mutlak • Sholat Tasbih -WahyuMediaSholat adalah munajat hamba dengan Sang Pencipta-Nya. Di dalam sholat-lah masa-masa terdekat seseorang dengan Allah. Sedemikian dekatnya tanpa sekat. Perpaduan gerakan tubuh, penghayatan jiwa
dan pengucapan yang khidmat. Begitu indah dan menyenangkan, menentramkan hati, memberikan kedamaian jiwa dan menenangkan. Rasul kita menjadikan sholat sebagai penyejuk hati dan solusi atas
segenap permasalahan. Allah perintahkan hambaNya untuk meminta tolong kepadaNya melalui sabar dan sholat. Buku ini berisi penjelasan makna-makna bacaan dalam sholat sesuai dengan penjelasan
para Ulama’ Ahlussunnah yang dikuatkan dengan dalil dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahihah. Semoga buku ini bisa membantu Anda menemukan kesejukan, kejernihan hati, dan pencerahan dalam
sholat melalui pemahaman yang benar dengan rujukan Sunnah Nabi dan penjelasan Salafus Sholih.
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Karena shalat adalah tiang agama dan sebagai seorang muslim kita wajib untuk mengerjakannya. Ada beberapa hukum shalat yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Hukum shalat fardhu
merupakan hal yang wajib bagi semua muslim yang telah dewasa (15 tahun atau telah mimpi basah/ haid) atau akil baligh. Sedangkan shalat sunnah adalah shalat sebagai pelengkap dari
shalat wajib. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan shalat. Salah satunya kita harus bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Semua ini
berkaitan mengenai shalat akan dibahas secara lengkap di dalamnya. Buku yang diterbitkan oleh penerbit LEMBAR PUSTAKA INDONESIA ini juga dilengkapi dengan do’a nurbuat, ayat
kursi, do’a keselamatan, dan surat yasin. -Lembar Langit Indonesia GroupIlmu hikmah di republik Indonesia telah banyak digunakan masyarakat dalam membantu hajat hidupnya. Di masa kemerdekaan, ilmu hikmah sangat membantu untuk melawan penjajah.
Banyak sekali kisah-kisah kesaktian para pejuang tanah air kita dalam membebaskan negara ini dari belenggu penjajah. Setelah Indonesia merdeka ilmu hikmah turun temurun diwariskan
kepada anak-cucu bahkan ada lembaga-lembaga seperti pesantren, perguruan silat dan lembaga spiritual yang mengajarkan ilmu hikmah untuk membantu hajat hidup manusia. Namun kini,
di era modern ilmu hikmah terancam punah karena banyak orang yang mementingkan rasionalitas ketimbang spiritualitas. Untuk itulah kitab kumpulan ilmu hikmah pengasihan (mahabbah) ini
dibuat sebagai wujud melestarikan kearifan lokal, membantu agar ilmu-ilmu peninggalan para ulama, orang tua, praktisi spiritual tidak punah digilas oleh jaman. Fokus penyusunan keilmuan
pada kitab ini adalah pada kategori pengasihan karena ilmu pengasihan sesungguhnya adalah ilmu hikmah yang tertinggi. Dengan memiliki daya kasih, daya cinta musuh sekalipun akan
tunduk takluk tanpa perlu melawan dengan kekerasan. Orang yang membenci bisa berbalik mencintai. Makin banyak energi cinta di bumi, Insya Allah akan membawa perdamaian yang lebih
luas dibanding memupuk energi kebencian. Mudah-mudahan kitab ilmu pengasihan ini bisa memberikan solusi kepada mereka yang masih jomblo, sulit cari jodoh, agar rumah tangga rukun,
agar hubungan dengan atasan-teman sejawat lebih harmonis dan juga dapat meningkatkan usaha atau bisnis agar banyak dicintai pelanggannya.
Di Perjalanan PENULIS: Ana Djuda ISBN: 978-602-6236-99-9 Penerbit : Guepedia Sinopsis: Rayna adalah gadis remaja yang baru memutuskan untuk hijrah kurang lebih sejak satu tahun
yang lalu, dalam perjalanan hijrahnya, Rayna sering kali menemukan hal-hal baru yang menarik mengenai agamanya sendiri. Beberapa sunnah di dalam agama Islam yang dulu dianggapnya
buruk ternyata malah memiliki manfaat yang sangat baik untuk penganutnya sendiri. Rayna sempat kebingungan ketika ia harus memilih golongan Islam yang mana yang harus ia ikuti karena
banyak sekali golongan-golongan atau kelompok-kelompok di dalam Islam yang sebenarnya seharusnya tidak ada. Setiap kali gadis itu mempelajari materi-materi baru tentang Islam,
semakin besar pula rasa cintanya dengan Islam. Sadar atau tidak, sejak memutuskan untuk hijrah, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup dan lingkunagn sekitarnya yang
ternyata baru diketahui Rayna bahwa hal tersebut sudah tertulis di dalam Al-Qur’an. Semua aturan hidup mulai dari tidur sampai tidur lagi pun sudah diatur dalam Islam. Berisi 10 cerita
pendek, buku ini berisi tentang perjalanan seorang remaja putri yang sedang belajar untuk terus mengenal agamanya sendiri. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Assalaamu'alaikum wr wb. Jilid IV ini berisi Tuntunan : Hijrah dan Taubatan Nasuuha, berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan masukan beberapa Sahabat. Kami cantumkan pula Tata
Cara Sholat Taubat dan beberapa dzikir serta doa yang mungkin dapat di amalkan oleh Saudaraku yang Bertaubat. Sedangkan kutipan tausiyah Ustadz Yusuf Mansur (pembahasan
selengkapnya) dapat di baca dan di download gratis pada blog kami : http://10dosabesar.blogspot.com Adapun mengenai pertanyaan seputar topik dan masalah, jika ada, silahkan email ke :
10dosabesar@gmail.com Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal sholeh kita semua yang mempelajari, mengajarkan, menyebarkan dan menyampaikannya kepada Keluarga
(Orangtua, Kakak, Adik, Isteri, Anak-anak) dan kawan-kawan sesama Muslim. Aamiin. Terimakasih. Wassalaamu'alaikum wr wb.
Rumah Allah, nama lain yang popular dari bangunan tempat sujud. Tempat yang paling aman dari bencana, yang paling dicari bagi mereka yang taubat. Di perkotaan maupun pedesaan
tampilan masjid zaman kini demikian bagus bahkan mewah. Berbeda dengan tampilan rumah sekitar yang sederhana. Namun apakah tampilan itu diimbangi dengan pemakmurannya ?.
Pertanyaan yang tak pernah tuntas jawabannya. Sebab jawaban itu memerlukan bukti otentik berupa kehadiran jamaah setiap momennya. Buku ini hanya sebuah ikhtiar administratif
pengelolaan masjid. Boleh jadi masjid atau musholla yang masih sepi pemakmumuran minim administratif. Atau yang telah ramai pemakmuran namun tidak didukung dengan administratif
memadai. Bukankah administrasi itu adalah bukti sejarah tentang kegiatan masjid yang memberikan ibrah bagi pengurus dikemudian hari ?. Buku ini wajib dimiliki oleh pengurus masjid,
musholla, langgar atau umum yang ingin aktif dibidang kemasjidan. Semoga bermanfaat.
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