Bacaan Sholat 5 Waktu Dan Tata Cara Sholat Dengan Panduan
Yeah, reviewing a ebook bacaan sholat 5 waktu dan tata cara sholat dengan panduan could amass your close links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, completion does
not suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as with ease as understanding even more than new will come up with the money for each success. bordering to, the notice as skillfully as sharpness of this bacaan sholat 5 waktu dan tata cara sholat
dengan panduan can be taken as without difficulty as picked to act.

Fikih - Kholidatuz Zuhriyah 2021-01-28
Buku ini menjelaskan tentang materi mata pelajaran Fikih untuk MTs/SMP sederajat yang dielaskan secara
detail dan mudah dipahami.
5 Shalat Pembangun Jiwa - Nasrudin Abd. Rohim 2017-01-02
Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada seluruh aspek kehidupan kita. Sebab sejak awal
diturunkan, kemaslahatan umat manusia memang menjadi tujuan utamanya. Di dalam buku ini, segala hal
tentang 5 Shalat Pembangun Jiwa tersebut dijelaskan dengan gamblang, yang meliputi: - Tatacara 5 Shalat
Pembangun Jiwa (Tahajud, Dhuha, Hajat, Istikharah, dan Tobat) - Ayat dan hadits Rasulullah terkait 5
shalat tersebut - Fadilah dan keutamaan 5 shalat tersebut - Manfaat lahiriah dan batiniah dari 5 shalat
tersebut - Doa-doa mustajabah agar tujuan 5 shalat tersebut terwujud - Kumpulan zikir untuk
menyempurnakan ibadah sehari-hari
Ebook 10 Dosa Besar (Series) - Hamba Allah (Dosa Besar) 2015-05-05
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.
Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Autis pada Sekolah Inklusif - Putri Nurina
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 daerah-daerah 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
Terapi Shalat Sempurna - Ustaz Ahmad Baei Jaafar
bacaan-sholat-5-waktu-dan-tata-cara-sholat-dengan-panduan

Shalat, Yuk - 2006-01-01
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]
Menyelami Makna Bacaan Shalat - Fajar Kurnianto 2015-09-08
Shalat bukan semata-mata ibadah ritual harian wajib bagi seorang muslim. Di dalam bacaan-bacaan shalat
terkandung pesan moral dan spiritual yang sangat tinggi nilainya untuk membentuk karakter atau
kepribadian seorang muslim yang baik, kuat, tangguh, respek, maju, produktif, inspiratif dan bertanggung
jawab. Sejak takbiratul ihram hingga salam, kita seperti masuk dalam dunia yang penuh dengan pesan
moral dan spiritual untuk kita hayati lalu kita praktikkan dalam kehidupan. Buku ini melihat shalat dari
dimensi pesan moral dan spiritual yang disampaikan dalam bacaan-bacaan shalat sejak takbiratul ihram
hingga salam. Di situlah sesungguhnya letak manfaat tertinggi shalat bagi orang yang mengerjakannya.
Ibnu Qayyim Al- Jauziyah pernah mengatakan, Betapabanyak orang yang shalat tetapi tidak ada kebaikan
padanya. Hal ini karena tidak menghayati pesan-pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalam
shalat dalam kehidupan, tetapi hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Betapa ruginya. Selain itu, juga
disertakan bacaan-bacaan dan doa-doa dari shalat Subuh sampai shalat Isya.
Hafalan Shalat dan Wudhu Muslim Cilik
- Albi 2013-01-01
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup Al-Barokah
Yuk, Kita Shalat! - Muh. Rouf 2013-01-01
Dengan buku ini, teman-teman bisa belajar tentang shalat fardhu, shalat sunah, shalat qashar, shalat jama',
dan juga shalat berjamaah. Selain shalat, teman-teman juga bisa belajar cara wudhu dan tayamum, doa
dalam zikir, doa harian, dan surat-surat dalam Al-Quran. Buku ini mudah diikuti oleh teman-teman, karena:
- Setiap bacaan disertai arti dan cara membacanya. - Dilengkapi ilustrasi yang menarik. - Dilengkapi cara
mudah menghafal doa dan bacaan yang panjang. Agar lebih semangat lagi belajarnya, buku ini juga
dilengkapi dengan bonus kartu ibadah harian anak yang bisa ditulis hapus dan panduan wudhu bergambar.
-AnakKitaHafalan Luar Kepala Semua Bacaan Shalat, Doa Pilihan, Dan Surat-Surat Pendek - Ustazd Khalili
Amrin Ali al-Sunguti
Berlimpah mukjizat yang bisa kita raih dari shalat fardhu dan sunnah jika dikerjakan dengan baik dan
benar. Dilakukan dengan baik, yaitu melaksanakan shalat dengan benar-benar khusyuk dan menyatu
dengan Allah Swt. Dilakukan dengan benar, yaitu pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Perpaduan
antara shalat khusyuk dan caranya sesuai dengan syariat inilah yang kemudian menjadi penyebab
datangnya mukjizat yang mahadahsyat dalam hidup kita. Mukjizat ini berupa kemudahan-kemudahan
dalam mencapai segala harapan, serta kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Hanya saja, tidak
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banyak orang yang belum mampu menghadirkan kekhusyukan dalam shalat. Di sisi lain, tidak sedikit pula
di antara kita yang melaksanakan shalat dengan cara yang tidak pernah ada sama sekali di dalam syariat.
Tetapi jangan khawatir. Kedua problem tersebut bisa diatasi dengan buku ini. Di dalam buku ini, disajikan
tata cara dan bacaan semua jenis shalat dalam bentuk transliterasi dan terjemahannya. Selain mudah
menghafal bacaan-bacaan tersebut, kita juga mampu meresapi makna dari semua bacaan shalat, sehingga
kita mampu menghadirkan rasa khusyuk saat shalat. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan doa-doa pilihan
yang paling sering digunakan sehari-hari. Bahkan, surat-surat pendek semakin menambah lengkapnya buku
ini. Jadi, miliki buku ini sekarang, dan raih segala mukjizatnya untuk segala kemudahan dalam hidup Anda
di dunia hingga akhirat.
Buat Apa Shalat? - Haidar Bagir 2021-11-03
Shalat seharusnya adalah wahana privat yang di dalamnya curhat seorang hamba kepada Tuhan terjadi
dengan begitu intim dan mesra. Tetapi, lebih dari itu, shalat juga seharusnya memiliki manfaat
transformasi diri yang dahsyat. Terbagi dalam dua bagian, Bagian Pertama menjelaskan hakikat dan makna
batin shalat yang benar. Bagian Kedua—yakni, bagian terpenting buku ini—merupakan kumpulan ajaran
para sufi besar dan hukama’ (orang-orang bijak) tentang hakikat lebih dalam dan kemuliaan spiritual
ibadah shalat. Agar dengan demikian, bukan cuma menggugurkan kewajiban, ibadah shalat kita bisa
meningkatkan akhlak, membersihkan hati, dan, puncaknya, mendatangkan pencerahan serta kebahagiaan
hidup. “Buku ini menghadirkan makna shalat dengan cara yang menggetarkan sajadah kehidupan kita.”
—Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia - New Zealand “Selama ini kami tahu
kalau shalat itu penting, tapi setelah membaca buku ini kami jadi LEBIH TAHU kenapa shalat itu penting
....” —Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo “Shalat adalah ‘wahana’ untuk menjauhi perbuatan
merusak diri sendiri (fahsya) dan merusak orang lain (mungkar). Itulah mengapa Allah mewajibkan kita
menegakkannya setiap hari.” —Lukman Hakim Saifuddin, Cendekiawan Muslim “Mudah-mudahan buku ini
bisa ... membantu kita melaksanakan shalat dengan sesempurna-sempurnanya, baik secara lahir maupun
batin.” —Prof. Dr. M. Quraish Shihab, pakar Al-Quran dan penulis Tafsir Al-Mishbah “Sering kali kita
melaksanakan shalat dalam kondisi autopilot, rutinitas tanpa kesadaran. Buku ini menyajikan mutiara,
kisah, dan hikmah yang membantu kita menyelami makna terdalam dari shalat.” —Irfan Amalee, CoFounder Peace Generation Indonesia “Melancarkan kritik kepada orang-orang yang mengabaikan shalat ...
dalam buku ini ditunjukkan bagaimana para sufi taat dan teguh menjalankan syariat Islam, dalam hal ini
shalat.” —Hajriyanto Y. Thohari, Duta Besar RI untuk Lebanon “Menjadi sebuah buku panduan praktis yang
menstimulasi (kita) tentang seberapa jauh kita memahami shalat.” —Imam B. Prasodjo, sosiolog
Dahsyatnya Shalat Dhuha - Sabil elMa’rufie 2010-08-23
Buku ini menguraikan kedahsyatan Shalat Dhuha sebagai ibadah pembangun kekuatan jiwa, kemandirian,
kesuksesan, kebahagiaan, & keseimbangan hidup.ÿ[Mizan, Mizania, Agama, Islam, Indonesia]
Keajaiban Shalat 5 Waktu Bersama Nabi Saw. - Yanuar Arifin
Apa saja yang diulas di buku ini? Makna shalat wajib Keutamaan shalat wajib Waktu shalat wajib Persiapan
dan tatacara shalat wajib Perbedaan cara shalat laki-laki dan perempuan Sukses, kaya, dan bahagia dengan
shalat wajib Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat wajib Dzikir dan doa setelah shalat wajib, dll.
Apabila Anda ingin mendapatkan kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat
maka kuncinya ialah shalat wajib. Tentunya, bukan sekadar shalat wajib, melainkan shalat wajib
sebagaimana Nabi Muhammad Saw. Lantas, bagaimana shalat wajib seperti beliau? Temukan jawabannya
di dalam buku keren ini. Selamat membaca!
Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII - H. Ahmad Ahyar 2021-09-17
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya untuk
Mata Pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri
Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada
Madrasah. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami, lugas, dan komunikatif, sehingga siswa
akan mudah mempelajari dan mengamalkan isinya. Adapun buku ini membahas tentang thaharah yang
meliputi pembahasan hadas dan najis serta cara menyucikannya; shalat fardlu lima waktu; shalat
berjamaah; dzikir dan doa; shalat Jum’at dan khutbah Jum’at; shalat jama’, qashar, dan shalat dalam
keadaan darurat; serta shalat sunnah mu’akkad dan ghairu mu’akkad. Pada buku ini, terdapat pernakbacaan-sholat-5-waktu-dan-tata-cara-sholat-dengan-panduan

pernik yang akan memperkaya wawasan siswa di bidang fikih, antara lain Tilawātul Qur’an, Peta Konsep,
Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan
Proyek.
Tuntunan Shalat Lengkap + Terjemah Perkata Bacan Shalat
- Ustadz Muhammad Syafril 2019-01-01
Shalat adalah pilar agama. Buku ini berisi panduan praktis shalat dan segala sesuatu yang berkaitan
dengannya: 1. Tatacara bersuci, yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan membersihkan najis. 2. Tatacara
shalat wajib (maghrib, isya, subuh, zhuhur, asar) dan sunah (tahajud, dhuha, istikharah, idul fitri, idul adha)
berikut terjemah perkata bacaan-bacaan di dalamnya. 3. Doa dan zikir setelah shalat, kumpulan shalawat,
Al-Maktsurot (doa-doa pagi dan sore hari), dan Asmaul Husna. 4. 37 persoalan seputar shalat, di antaranya:
a. Bagaimana cara menunaikan shalat jika kita sedang mengemudikan mobil dan kondisi lalu lintas sedang
macet, sementara waktu shalat segera habis? b. Bagaimana cara menunaikan shalat jika kita tidak tahu
arah kiblat dan tidak ada orang atau alat yang bisa menunjukkannya? c. Bagaimana cara menunaikan
shalat di tempat yang tidak ada toleransi untuk mengerjakannya? d. Apa yang harus kita lakukan jika saat
shalat kita ragu-ragu, apakah kita masih suci atau sudah batal? e. Bolehkah shalat sambil menggendong
bayi? Buku persembahan penerbit QultumMedia
Mudah dan Cepat Hafal Semua Bacaan Shalat, Doa Pilihan & Surat Pendek - Ustadz Khalili Amrin Ali alSunguti
“Tiada kebahagiaan hakiki selain ber-muwajjahah dengan Ilahi Rabbi. Rindukan pertemuan dengan-Nya.
Rindukan saat-saat khusyuk ber-mi’raj menemui-Nya.”—KH. Abdullah Gymnastiar. Buku di hadapan
pembaca ini menghimpun berbagai shalat yang sudah populer sekaligus sangat penting bagi kaum muslim
yang disertai doa-doa shahih. Selain itu, buku ini juga dilengkapi surat-surat pendek sehingga memudahkan
bagi pembaca untuk menghafal sekaligus merenungi maknanya. Hal yang tak kalah penting, buku ini juga
sudah disertai kumpulan berbagai dzikir dan doa dalam keadaan tertentu. Tak pelak, buku ini sangat layak
untuk segera Anda miliki guna menunjang ibadah Anda sehari-hari. Terlebih bagi Anda yang masih teramat
sulit untuk sekadar menghafal semua bacaan shalat, doa pilihan, dan surat-surat pendek. Selamat
membaca! Materi Buku Ini: - Hafal Luar Kepala Tata Cara Adzan dan Iqamah - Hafal Luar Kepala Tata Cara
Wudhu dan Tayamum - Hafal Luar Kepala Tata Cara Shalat Fardhu - Hafal Luar Kepala Dzikir dan Doa
setelah Shalat Fardhu - Hafal Luar Kepala Tata Cara Shalat Dhuha - Hafal Luar Kepala Tata Cara Shalat
Tahajjud - Hafal Luar kepala Tata Cara Shalat Hajat - Hafal Luar kepala Tata Cara Shalat Istikharah - Hafal
Luar Kepala Surat-Surat Pendek Pilihan - Hafal Luar Kepala Doa Sehari-hari, dll.
Direktori paham, aliran, dan tradisi keagamaan di Indonesia - Zaenal Abidin 2014
On religions, religious sects, and religious traditions in Indonesia.
Shalat Sufistik: Meresapi Makna Tersirat Gerakan dan Bacaan Shalat - Prof. Dr. K.H. Nasaruddin
Umar, MA 2019-07-01
Sebagai rukun Islam, shalat bukan sekadar ibadah ritual berupa gerakan dan bacaan berurutan dari
takbiratul ihram hingga salam. Lebih dari itu, shalat adalah wujud keintiman hamba dengan Allah. Dengan
kata lain, shalat bukan hanya aktivitas lahiriah yang diatur oleh fikih, tetapi juga aktivitas ruhaniah yang
kental dengan nuansa tasawuf. Ada makna tersurat, baik dalam bacaan maupun gerakan shalat, ada pula
makna tersirat yang lebih dalam pada keduanya. Dalam hadis dikatakan, shalat adalah mikraj orang
mukmin. Orang yang shalat sejatinya tengah melakukan mikraj, seperti halnya Rasulullah bermikraj hingga
mencapai Sidratul Muntaha, puncak spiritualitas tertinggi. Di titik ini, seseorang akan mendapati
keindahan dan kenikmatan sejati bersama Allah, yang berefek positif dalam kehidupan dunia. Buku ini
menelisik lebih dalam perihal shalat dari dimensi tasawuf. Misalnya, tentang makna bacaan al-Fatihah dan
tasyahud, lalu makna gerakan ruku’ dan sujud, serta yang lainnya. Dengan tutur bahasa sederhana dan
mudah dipahami, penulis membawa kita masuk ke dalam dimensi lain shalat yang jarang diulas dan ditemui
pada buku sejenis. Membacanya, kita seperti menemukan oase di tengah gurun pasir ritual shalat yang
bersifat lahiriah semata.
Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 2 - Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili 2021-06-21
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
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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]
Sifat Shalat Nabi ; Pedoman Lengkap Shalat Rasulullah saw -

siapa pun yang membelinya. Kami memohon semoga amal ini diterima oleh Allah, dijadikanNya ikhlas
untuk meraih wajahNya semata. DijadikanNya diterima semua kalangan. Memberi manfaat kepada semua
muslimin. Dan bisa menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu. Aamiin. DAFTAR ISI MUKADDIMAH
PENULIS.. 5 KITAB SHALAT AL-‘IIDAIN (DUA HARI RAYA). 7 1. Hukum shalat dua hari raya dan dalilnya:
7 2. Syarat-syarat shalat dua hari raya: 8 3. Lokasi yang digunakan shalat: 9 4. Waktu pelaksanaan shalat
dua hari raya: 10 5. Tata cara shalat dua hari raya dan surat yang dibaca padanya: 11 6. Kapan
dilaksanakan khutbah dua hari raya: 14 7. Mengqadha' shalat ied: 14 8. Sunnah-sunnah shalat dua hari
raya: 15 (1)-(505) Hadis Abdullah bin Abbas k: 19 Syarah Hadis: 22 (2)-(506) Hadis Jabir bin Abdillah k: 29
Syarah Hadis: 30 (3)-(507) Hadis ibnu Abbas k dan Jabir bin Abdillah k: 32 (4)-(508) Hadis ibnu Abbas k: 33
(5)-(509) Hadis ibnu Umar k: 34 Syarah Hadis: 35 (6)-(510) Hadis Abu Said Al-Khudri t: 41 Syarah Hadis:
43 BAB: WANITA BOLEH KELUAR MENUJU MUSHALLA PADA DUA HARI RAYA, DAN BOLEH
MENYAKSIKAN KHUTBAH, TAPI HARUS MENGHINDARI KAUM LELAKI 51 (7)-(511) Hadis Ummu
Athiyyah i: 51 Syarah Hadis: 52 Wanita haidh tidak dilarang masuk Masjid: 58 BAB: KERINGANAN
MELAKUKAN PERMAINAN YANG BUKAN MAKSIAT PADA HARI RAYA 65 (8)-(512) Hadis Aisyah i: 65
Syarah Hadis: 66 (9)-(513) Hadis Ummul Mukminin Aisyah i: 78 Syarah Hadis: 80 (10)-(514) Hadis Abu
Hurairah t: 87 Syarah Hadis: 88 KITAB SHALAT ISTISQA' 91 1. Pengertian Istisqa': 91 2. Hukum shalat
istisqa': 91 3. Waktu pelaksanaan dan tata cara shalat istisqa': 92 4. Keluar untuk shalat istisqa': 93 5.
Khutbah dalam shalat istisqa': 95 6. Sunnah-Sunnah dalam shalat Istisqa': 97 (11)-(515) Hadis Abdullah bin
Zaid t: 100 Syarah Hadis: 100 BAB: MENGANGKAT KEDUA TANGAN KETIKA BERDOA MEMINTA HUJAN
102 (12)-(516) Hadis Anas bin Malik t: 102 Syarah Hadis: 103 BAB: DOA PADA SAAT ISTISQA' 112 (13)(517) Hadis Anas bin Malik t: 112 Syarah Hadis: 115 BAB: MEMOHON PERLINDUNGAN KEPADA ALLAH
SAAT MELIHAT ANGIN KENCANG DAN AWAN, SERTA BERGEMBIRA KETIKA TURUN HUJAN.. 128 (14)(518) Hadis Aisyah i dia berkata: 128 Syarah Hadis: 129 Pelajaran dan Faidah dari Hadis: 133 BAB:
TENTANG ASH-SHABA (ANGIN TIMUR) DAN AD-DABUUR (ANGIN BARAT) 140 (15-519) Hadis Ibnu
Abbas k: 140 Syarah Hadis: 141 KITAB SHALAT GERHANA.. 148 BAB: SHALAT GERHANA.. 149 (1)
Pengertian shalat kusuf dan hikmahnya: 149 (2) Hukum dan dalil mengerjakan shalat gerhana: 150 (3)
Waktu pelaksanaan shalat gerhana: 150 (4) Tata cara shalat gerhana dan apa yang dibaca: 151 (16)-(520)
Hadis Aisyah Ummul Mukminin i: 154 Syarah Hadis: 157 Bimbingan Nabi r kepada umatnya tentang hal-hal
yang berkaitan dengan gerhana. 159 (17)-(521) Hadis Aisyah Ummul Mukminin i: 173 Syarah Hadis: 175
(18)-(522) Hadis Aisyah, Ummul Mukminin i: 183 Syarah Hadis: 185 (19)-(523) Hadis Aisyah Ummul
Mukminin i: 201 Syarah Hadis: 204 BAB: PENJELASAN TENTANG DIPERLIHATKANNYA SURGA DAN
NERAKA KEPADA NABI r DALAM SHALAT GERHANA.. 215 (20)-(524) Hadis Asma' binti Abi Bakr i: 215
Syarah Hadis: 218 (21)-(525) Hadis Abdullah bin Abbas k: 263 Syarah Hadis: 267 BAB: PANGGILAN
MENUJU SHALAT GERHANA ADALAH: "ASH-SHALAATU JAAMI'AH" 293 (22)-(526) Hadis Abdullah bin
Amru bin Al-Ash k: 293 Syarah Hadis: 294 (23)-(527) Hadis Abu Mas'ud t: 301 Syarah Hadis: 302 (24)-(528)
Hadis Abu Musa t: 304 Syarah Hadis: 306 (25)-(529) Hadis Abdullah bin Umar k: 311 Syarah Hadis: 312
(26)-(530) Hadis Mughirah bin Syu'bah t: 319 Syarah Hadis: 320 KITAB JENAZAH.. 332 BAB: MENANGISI
MAYIT.. 333 (27)-(531) Hadis Usamah bin Zaid t: 333 Syarah Hadis: 335 (28)-(532) Hadis Abdullah bin
Umar k: 342 Syarah Hadis: 344 BAB: SABAR MENGHADAPI MUSIBAH PADA AWAL KEJADIAN 357 (29)(533) Hadis Anas bin Malik t: 357 Syarah Hadis: 358 BAB: MAYIT DISIKSA KARENA TANGISAN
KELUARGA ATASNYA 367 (30)-(534) Hadis Umar bin Khattab t: 367 (31)-(535) Hadis Umar bin Khattab t:
367 Syarah Hadis: 368 (32)-(536) Hadis Abdullah bin Umar, Umar, dan Aisyah t: 372 Syarah Hadis: 377
(33)-(537) Hadis Aisyah i dan Ibnu Umar k: 391 Syarah Hadis: 393 (34)-(538) Hadis Aisyah Ummul
Mukminin i: 407 Syarah Hadis: 408 (35)-(539) Hadis Mughirah bin Syu'bah t: 411 Syarah Hadis: 411 BAB:
LARANGAN KERAS TERHADAP NIYAHAH.. 415 (36)-(540) Hadis Aisyah i: 415 Syarah Hadis: 417 (37)(541) Hadis Ummu Athiyah i: 427 Syarah Hadis: 428 (38)-(542) Hadis Ummu Athiyah i: 432 Syarah Hadis:
433 Pertanyaan: Hukum Berkumpul Untuk Memberi Takziyah Kepada Keluarga Si Mayit. 440 BAB:
LARANGAN BAGI WANITA UNTUK MENGIRINGI JENAZAH 444 (39)-(543) Hadis Ummu Athiyyah i: 444
Syarah Hadis: 445 BAB: MEMANDIKAN MAYIT.. 455 (40)-(544) Hadis Ummu Athiyyah i: 455 Syarah Hadis:
456 (41)-(545) (40)-(544) Hadis Ummu Athiyyah i: 463 (42)-(546) Hadis Ummu Athiyyah i: 465 Syarah
Hadis: 466 BAB: MENGKAFANI MAYIT.. 475 (43)-(547) Hadis Khabbab t: 475 Syarah Hadis: 476 (44)-(548)

Menjadi Pelajar Berprestasi
- Dr. ‘Aidh al-Qarni 2016-06-21
Menjadi Pelajar Berprestasi Dr. `Aidh al-Qarni Selain niat dan semangat, ada hal-hal teknis yang perlu
dilakukan oleh seorang pelajar yang ingin berprestasi dalam bidangnya. Dan tentu saja, semua hal itu bisa
dipelajari dan kemudian dipraktekkan. Dalam buku inilah, `Aidh al-Qarni membocorkan rahasia dan
strategi belajarnya hingga berhasil menghafal puluhan ribu hadis dan menguasai berbagai pengetahuan
dengan matang. Nah, Anda ingin meniru gaya dan caranya? Bacalah buku perssembahan Qisthi Press ini,
semoga Allah s.w.t. memberkatimu! Buku Persembahan Penerbit Qisthi Press
Rezeki Para Nabi dan Wali - Yusni Amru 2016-01-11
REZEKI yang berkah adalah rezeki yang mendatangkan kebahagiaan lahir batin. Rezeki semacam ini terasa
lebih dari cukup, bahkan melimpah untuk kebutuhan sendiri sehingga ringan sekali untuk dibagi dengan
orang lain. Berkah tidak melekat pada jumlahnya, keberkahan lebih erat hubungannya dengan keimanan
dan ketakwaan orang yang mencarinya. SECARA nominal rezeki berkah bisa jadi jumlahnya tidak seberapa,
bahkan mungkin orang lain menganggapnya sedikit. Tapi, efek psikologisnya dapat membahagiakan
pemiliknya bahkan menjalar pada sekian banyak orang seperti keluarga, kerabat, teman atau tetangga.
REZEKI Para Wali dan Nabi, lebih dari sekadar itu; merata pada semua umat dengan berbagai macam
golongannya. Bagaimana cara mereka mendapatkannya? PERTAMA, dengan cara yang halal. KEDUA,
dengan menanamkan pemahaman yang benar akan hakikat rezeki. KETIGA, disertai dengan ibadah, doa,
zikir dan tawakal. SEMUA itu, dijelaskan secara singkat dan padat dalam buku ini. Semoga buku ini
bermanfaat bagi umat Islam dalam mencari rezeki yang halal dan berkah.
17 Menit Sehari Bisa Hafal Juz `Amma
- Airin Ramadhani, S.Q. 2017-09-11
Hanya dengan 17 menit sehari, kita bisa menghafal juz `amma loh adik-adik. Yuk menghafal juz `amma
dengan tajwidnya, mengenal asmaul husna, dan berbagai doa untuk sehari-hari.
FiqihCAHAYA ABADI MUHAMMAD SAW. 3 - M. Fethullah Gulen 2013-09-12
Sebuah buku yang merangkai berbagai peristiwa penting di sepanjang perjalanan hidup Rasulullah dengan
kemasan dan teknik penyusunan yang unik. Sehingga penjelasan yang terdapat dalam buku ini menjadi
dinamis, aktual, dan tidak menjemukan. Buku ini merupakan jilid tiga dari tiga jilid yang ada yang memuat
bagian lima yang menjadi bagian terakhir dari pembahasan buku ini dan Apendiks. Pada bagian lima,
diuraikan tentang kemaksuman para nabi dan Rasulullah Saw., dan pada bagian Apendiks diuraikan
tentang As-Sunnah dan kedudukannya dalam syari’ah.
Syarah Al Lu'lu' wa Al Marjan jilid
- H. Wafi
5 Marzuqi Ammar, Lc.,M.Pd.I.,MA.,Ph.D 2022-08-28
MUKADDIMAH PENULIS Segala puji hanya bagi Allah, Rabb alam semesta. Yang dengan karuniaNya
semata, buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca sekalian. Dan semoga shalawat beriring salam
senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah e yang ucapan-ucapan beliau, menjadi dalil syar’i yang mesti
kita jadikan acuan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Amma ba’du: Ikhwah dan akhwat sekalian
yang diberkahi Allah ta’ala. Ini adalah jilid kelima dari rangkaian syarah Al-Lu’lu’ wa Al-Marjan. Terdiri dari
Hadis nomor 505 sampai dengan Hadis nomor 605. Jilid lima ini belum pernah diterbitkan. Jadi baru
diterbitkan sekarang secara online. Semoga kehadirannya yang online bisa mewakili kehadirannya yang
cetakan. Dan semoga Allah memudahkannya untuk segera dicetak dan disebar di pasaran. Pembeli jika
membeli buku ini, insya Allah turut serta dalam wakaf pendidikan Kuttab Al-Fatih Sidoarjo. Karena
sepertiga dari keuntungan semua ebook kami diwakafkan untuk Kuttab Al-Fatih Sidoarjo, insya Allah. Inilah
buku Syarah Al-Lu’lu’ wa Al-Marjan jilid lima. Semoga menjadi amal jariyah bagi penulisnya, pembaca, dan
bacaan-sholat-5-waktu-dan-tata-cara-sholat-dengan-panduan
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Hadis Aisyah i: 493 Syarah Hadis: 494 BAB: MENUTUPI MAYIT DENGAN KAIN SETELAH MENINGGAL
498 (45)-(549) Hadis Aisyah i: 498 Syarah Hadis: 498 BAB MENYEGERAKAN JENAZAH.. 503 (46)-(550)
Hadis Abu Hurairah t: 503 Syarah Hadis: 504 BAB: KEUTAMAAN MENYALATI DAN MENGIRINGI
JENAZAH 510 (47)-(551) Hadis Abu Hurairah t: 510 (48)-(552) Hadis Abu Hurairah t dan Aisyah i: 511
Syarah Hadis: 512 BAB: PENJELASAN TENTANG MAYIT YANG DIPUJI DAN DICELA 519 (49)-(553) Hadis
Anas bin Malik t: 519 Syarah Hadis: 520 BAB: PENJELASAN TENTANG MUSTARIH DAN MUSTARAH
MINHU 527 (50)-(554) Hadis Abu Qatadah bin Rib'iy Al-Anshari t: 527 Syarah Hadis: 528 BAB:
PENJELASAN TENTANG TAKBIR TERHADAP JENAZAH 535 1. Hukum menyalati mayit: 535 2. Syaratsyarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah dalam shalat jenazah: 536 3. Waktu menyalati jenazah, keutamaan
dan tata caranya: 538 (51)-(555) Hadis Abu Hurairah t: 544 Syarah Hadis: 545 (52)-(556) Hadis Abu
Hurairah t: 551 Syarah Hadis: 552 (53)-(557) Hadis Jabir t: 558 Syarah Hadis: 558 (54)-(558) Hadis Jabir
bin Abdillah k: 559 Syarah Hadis: 560 Hukum menyiarkan berita duka di surat kabar sambil mengutip ayatayat Al-Quran: 561 BAB: SHALAT DI ATAS KUBURAN.. 566 (55)-(559) Hadis Abdullah bin Abbas k: 566
Syarah Hadis: 567 (56)-(560) Hadis Abu Hurairah t: 569 Syarah Hadis: 571 BAB: BERDIRI UNTUK
JENAZAH.. 580 (57)-(561) Hadis Amir bin Rabi’ah t: 580 Syarah Hadis: 580 (58)-(562) Hadis Amir bin
Rabi’ah t: 582 Syarah Hadis: 583 (59)-(563) Hadis Abu Said Al-Khudri t: 586 Syarah Hadis: 586 (60)-(564)
Hadis Jabir bin Abdillah t: 589 Syarah Hadis: 590 (61)-(565) Hadis Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa’ad k:
592 Syarah Hadis: 593 BAB: DIMANA IMAM BERDIRI UNTUK SHALAT MAYIT.. 598 (62)-(566) Hadis
Samurah bin Jundub t: 598 Syarah Hadis: 599 KITAB ZAKAT.. 604 Pertama: Pengertian zakat: 604 Kedua:
Hukum zakat dan dalilnya: 605 Ketiga: Hukum bagi yang mengingkari zakat: 608 Keempat: Hukum
menolak zakat karena pelit: 609 Kelima: Harta yang wajib dizakati: 611 (63)-(567) Hadis Abu Said AlKhudri t: 617 Syarah Hadis: 618 BAB: TIADA ZAKAT PADA BUDAK DAN KUDA SEORANG MUSLIM 623
(64)-(568) Hadis Abu Hurairah t: 623 Syarah Hadis: 623 BAB: MENDAHULUKAN DAN MENOLAK ZAKAT..
625 (65)-(569) Hadis Abu Hurairah t: 625 Syarah Hadis: 626 BAB: ZAKAT FITRAH ATAS KAUM MUSLIMIN
BERUPA KURMA DAN GANDUM 635 (66)-(570) Hadis Ibnu Umar k: 635 Syarah Hadis: 636 (67)-(571)
Hadis Abdullah bin Umar k: 641 Syarah Hadis: 642 (68)-(572) Hadis Abu Said Al-Khudri t: 645 Syarah
Hadis: 646 (69)-(573) Hadis Abu Said Al-Khudri t: 647 Syarah Hadis: 648 BAB: DOSA ORANG YANG
MENOLAK ZAKAT.. 653 (70)-(574) Hadis Abu Hurairah t: 653 Syarah Hadis: 655 BAB: ANCAMAN KERAS
BAGI ORANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT 672 (71)-(575) Hadis Abu Dzar t: 672 Syarah Hadis: 673 (72)(576) Hadis Abu Dzar t: 683 Syarah Hadis: 684 BAB: ANJURAN UNTUK MENGELUARKAN SEDEKAH.. 689
(73)-(577) Hadis Abu Dzar t: 689 (74)-(578) Hadis Abu Dzar t: 692 Syarah Hadis: 696 BAB: TENTANG
ORANG-ORANG PENYIMPAN HARTA DAN ANCAMAN KERAS ATAS MEREKA 710 (75)-(579) Hadis Abu
Dzar t: 710 Syarah Hadis: 713 BAB: ANJURAN BERINFAK DAN KABAR GEMBIRA BAHWA SIAPA PUN
YANG BERINFAK PASTI AKAN DIGANTI OLEH ALLAH.. 728 (76)-(580) Hadis Abu Hurairah t: 728 Syarah
Hadis: 729 BAB: NAFKAH DIBERIKAN PERTAMA KALI PADA DIRI SENDIRI, KEMUDIAN KELUARGA,
KEMUDIAN KERABAT.. 741 (77)-(581) Hadis Jabir bin Abdillah t: 741 Syarah Hadis: 742 BAB:
KEUTAMAAN MEMBERI NAFKAH DAN SEDEKAH KEPADA KERABAT, ISTRI, ANAK-ANAK, DAN KEDUA
ORANG TUA MESKI KEDUANYA MUSYRIK.. 750 (78)-(582) Hadis Anas bin Malik t: 750 Syarah Hadis: 753
(79)-(583) Hadis Maimunah, istri Nabi r: 765 Syarah Hadis: 765 (80)-(584) Hadis Zainab, istri ibnu Mas’ud
t: 768 Syarah Hadis: 771 (81)-(585) Hadis Ummu Salamah i: 778 Syarah Hadis: 779 (82)-(586) Hadis Abu
Mas’ud Al-Anshari t: 781 Syarah Hadis: 782 (83)-(587) Hadis Asma’ binti Abu Bakr k: 783 Syarah Hadis:
784 BAB: SAMPAINYA PAHALA SADAQAH KEPADA MAYIT.. 787 (84)-(588) Hadis Aisyah i: 787 Syarah
Hadis: 788 BAB: NAMA SADAQAH TERLETAK PADA SETIAP JENIS KEBAIKAN 793 (85)-(589) Hadis Abu
Musa Al-Asy’ari t: 793 Syarah Hadis: 794 (86)-(590) Hadis Abu Hurairah t: 801 Syarah Hadis: 802 BAB:
PENJELASAN TENTANG MUNFIQ DAN MUMSIK.. 809 (87)-(591) Hadis Abu Hurairah t: 809 Syarah Hadis:
810 BAB: ANJURAN KERAS BERSEDEKAH SEBELUM TIADA SEORANG PUN YANG MENERIMANYA 822
(88)-(592) Hadis Haritsah bin Wahb t: 822 Syarah Hadis: 823 (89)-(593) Hadis Abu Musa Al-Asy’ari t: 824
Syarah Hadis: 825 (90)-(594) Hadis Abu Hurairah t: 828 Syarah Hadis: 829 BAB: PENJELASAN BAHWA
YANG DITERIMA ALLAH DAN DIKEMBANGKANNYA ADALAH SADAQAH DARI HASIL YANG BAIK.. 832
(91)-(595) Hadis Abu Hurairah t: 832 Syarah Hadis: 833 BAB: ANJURAN BERSEDEKAH MESKI DENGAN
SEPARUH KURMA ATAU DENGAN KALIMAT TAYIBAH, DAN ITU ADALAH PENGHALANG DARI NERAKA
bacaan-sholat-5-waktu-dan-tata-cara-sholat-dengan-panduan

842 (92)-(596) Hadis Adi bin Hatim t: 842 (93)-(597) Hadis Adi bin Hatim t: 843 Syarah Hadis: 845 BAB:
MEMBAWAKAN BARANG ORANG LAIN AGAR MENDAPAT UPAH UNTUK DISADAQAHKAN DAN
LARANGAN KERAS MERENDAHKAN ORANG YANG BERSEDEKAH DENGAN SEDIKIT HARTA.. 855 (94)(598) Hadis Abu Mas’ud t: 855 Syarah Hadis: 857 BAB: KEUTAMAAN MANIIHAH.. 866 (95)-(599) Hadis
Abu Hurairah t: 867 Syarah Hadis: 867 BAB: PERUMPAMAAN ANTARA MUNFIQ DAN BAKHIL.. 875 (96)(600) Hadis Abu Hurairah t: 875 Syarah Hadis: 877 Beberapa pelajaran dari Hadis: 884 BAB: TETAPNYA
PAHALA ORANG YANG BERSEDEKAH MESKI SEDEKAHNYA JATUH PADA TANGAN YANG SALAH.. 888
(97)-(601) Hadis Abu Hurairah t: 888 Syarah Hadis: 890 Beberapa pelajaran dari Hadis: 895
Menyongsong Masa Depan Yang Cemerlang - K.H. R.A. Zailani 2018-11-12
BUKU SAKU DIRASAT ISLAMIYAH - KH Mahir M Soleh, LC 2022-01-30
Sifat Shalat Nabi - Muhammad Nashiruddin al-Albani 2022-07-14
Shalat merupakan ibadah pertama yang akan menentukan kondisi seorang Muslim di akhirat kelak.
Kualitas shalat seseorang ditentukan oleh setiap rangkaian shalat yang dilakukan olehnya. Setiap gerakan
dalam shalat merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Tuntunan shalat terbaik yang patut dicontoh oleh setiap Muslim adalah yang bersumber dari Rasulullah
saw.. E-book karya Syaikh Nashiruddin al-Albani ini mengulas setiap gerakan shalat sesuai dengan yang
dicontohkan Nabi saw. Rangkaian yang diulas termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan seperti,
sutrah, shalat ketika dalam perjalanan, bacaan-bacaan shalat Nabi saw., dan berbagai rangkaian lainnya.
Setiap Muslim diwajibkan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah mereka, termasuk shalat karena
memperbaiki shalat sama dengan memperbaiki hidup. Sifat Shalat Nabi saw. merupakan referensi yang
tepat dalam melengkapi ikhtiar kita untuk memperbaiki kualitas ibadah, khususnya shalat. [Gema Insani]
Kisah Hijrah Seorang Muallaf (Setitik Hidayah Hingga Akhirnya Memeluk Islam dan istiqamah) - Aisyah
Ramadhani
Kisah Hijrah Seorang Muallaf (Setitik Hidayah Hingga Akhirnya Memeluk Islam dan istiqamah) Penulis :
Aisyah Ramadhani Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-8381-1 Terbit : February 2022
www.guepedia.com Sinopsis : Jika Allah SWT sudah berkehendak , maka hidayah itu akan hadir ke dalam
jiwa seseorang yang dikehendaki kapanpun dan di manapun . Dalam buku ini menjelaskan tentang
perjalanan saya sebagai seorang Kristen yang taat hingga akhirnya mendapatkan hidayah memeluk Islam
dan saya masuk Islam bukan karena pengaruh orang lain ataupun iming-iming duniawi namun karena Allah
yang berkehendak . Saya telah mencari hidayah dengan melakukan perbandingan Alkitab vs Al-Qur'an
dengan kemampuan intel www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS KEUNGGULAN DAN POTENSI DAERAH JENJANG
SEKOLAH DASAR KABUPATEN SRAGEN - Leny Noviani 2022-01-01
Buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengenal, memahami, dan
mengembangkan potensi keunggulan Kabupaten Sragen
Menyelami Bacaan Shalat, Edisi Panduan
- Fajar Kurnianto 2017-09-23
Shalat adalah salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam kedua setelah syahadat. Dalam hadis disebutkan,
bahwa amalan pertama yang akan diperhitungkan Allah adalah shalat. Jika baik shalatnya, maka baiklah
semuanya. Begitupun sebaliknya, jika buruk shalatnya, maka buruklah semuanya. Buku ini hadir ke tangan
Anda, pembaca untuk mengingatkan perihal shalat, terutama shalat fardhu yang tak boleh ditinggalkan
bagaimanapun kondisinya. Ini adalah buku tentang panduan atau tuntunan shalat praktis yang membuat
pembaca langsung mengerti dengan segera setelah membacanya dan segera mengerjakannya. Dengan
ilustrasi-ilustrasi yang menarik, buku ini menjadi panduan praktis shalat yang mudah dicerna dan
dipahami. Pada akhirnya, pembaca akan semakin giat mengerjakan shalat, dan lebih dari itu khusyuk dalam
mengerjakannya. Semoga, kehadiran buku ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis
dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya, dan umumnya bagi khalayak pembaca. Hanya kepada
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Allah kita berharap pahala dan keridaanNya melalui shalat, ibadah yang paling agung dalam Islam.
Buku Panduan Sholat Lengkap (Wajib & Sunah) - Saiful Hadi El Sutha 2012-01-01
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 -WahyuMediaHistoriografi Haji Indonesia - Dr. M. Shaleh Putuhena 2007-01-01
Buku ini mengetengahkan kajian yang kritis dan mendalam atas praktik pelaksanaan ibadah haji
masyarakat muslim Indonesia sejak terbentuknya komunitas muslim di wilayah ini hingga pertengahan
pertama abad XX. Selain itu, penulis juga melakukan rekonstruksi terhadap pengaruh perjalanan haji dan
orang haji atas situasi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang terdapat dalam masyarakat muslim
Indonesia, khususnya pada pertengahan pertama abad XX.
Tuntunan Sholat for kids
-

akurat dan kuat karena pengarangnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti jejak SalafushShalih.
Tata Cara Shalat Lengkap yang Dicintai Allah dan Rasulullah - Yoli Hemdi 2018-12-03
Buku ini bukan hanya bermanfaat bagi yang baru belajar shalat, tetapi orang yang sudah lama
melaksanakan shalat juga penting mempelajarinya lagi, agar shalat kita menjadi sempurna. Karena seorang
ulama pernah berkata, “Ada orang shalat sudah 60 tahun, tapi ibadahnya itu sia-sia.” Jangan sampai shalat
kita seumur hidup tidak diterima Allah karena kita tidak mau lagi belajar shalat. Karena sesungguhnya
tidak ada kata selesai untuk belajar shalat. Keistimewaan buku ini di antaranya: mudah dipelajari, gampang
diamalkan, dapat dipahami oleh segala lapisan usia serta sudah memuat tuntunan shalat secara lengkap.
Dilengkapi gambar-gambar agar gerakan shalat juga benar. Setiap ayat, doa, atau bacaan berbahasa Arab
sudah disertai cara membacanya dalam bahasa Indonesia. Setiap muslim membutuhkan buku ini sepanjang
hidupnya, dan menjadi warisan paling berharga bagi anak keturunannya.
Panduan beribadah khusus wanita - Abu Malik Kamal Salim 2007
Di Perjalanan
- Ana Djuda
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 kelompokkelompok di dalam Islam yang sebenarnya seharusnya tidak ada. Setiap kali gadis itu mempelajari materimateri 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

Buku Pintar Shalat - M. Khalilurrahman Al Mahfani
Ensiklopedi Muslim - Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 2017-01-01
Minhajul Muslim Begitulah judul asli buku ini. Hans Wehr menyebutkan di dalam A Dictionary of Modern
Written Arabic, makna minhaj ialah way, rood, method, program. Sehingga buku Minhajul Muslim ini
pantas disebut sebagai buku pegangan pokok dan rujukan hidup orang Muslim. Tidak terlalu berlebihan
jika dikatakan demikian. Sebab di sini dibahas semua sisi kehidupan orang Muslim yang pokok meliputi
akidah, syariat atau hukum, adab, akhlak dan muamalah. Buku ini merupakan jalan hidup orang Muslim,
yang dapat dijadikan pegangan oleh individu, keluarga dan lembaga di mana pun, kapan pun, dan siapa
pun. Berbagai masalah pokok diuraikan secara transparan dan padat, mengacu kepada dalil-dalil yang
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