Nasehat ini beliau sampaikan pada kesempatan Khutbah Idul Adha tahun 1437 H
di Musholla (lapangan sholat ‘Id) Ma’had As Salafy Jember.
Dalam video ini beliau mengimbau kaum wanita agar meneladani sosok isteri
Nabi Ibrahim, yang selalu menduduk dakwah Nabi Ibrahim dan mendekatkan diri
kepada Allah, tidak banyak menuntut, dan tidak menjadi sebab jauhnya suami dan
anak-anaknya dari agama Allah..
untuk selengkapnya silahkan dengarkan secara langsung:

Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan bacaan dari buletin Saku Al-Ilmu
edisi 1435 H.
Di dalam tulisan yg sudah berbentuk visual ini dijelaskan bagaimana bimbingan
Islam dalam mencari teman. Dijelaskan juga dampak buruk berteman dengan
orang yang tidak baik, setidaknya ada 8 efek negatik yang dijelaskan dalam
buletin ini.
Untuk mendengarkannya silahkan di bawah ini:
KLIK DISINI

Salah satu bentuk interaksi antar manusia yang
paling sering dijumpai adalah jual beli. Oleh
karena itulah, Islam mengatur ini semua agar
terwujud tatanan kehidupan yang sarat dengan
keadilan.
Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada
segenap umat manusia adalah dihalal-kannya jual
beli di kalangan mereka dalam rangka melestarikan komunitas Bani Adam hingga
hari penghabisan. Serta melanggengkan hubungan antar mereka sebagai
makhluk yang membutuhkan orang lain. Lalu bagaimanakah jual beli yang sesuai

petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam itu?
Yuk belajar bareng tentang jual beli agar tidak masuk ke dalam bentuk
perdagangan yang dilarang syari’at.
Di bawah ini para pengunjung bisa mengunduh rekaman Daurah tentang Jual
Beli, persyaratannya, dan pembagian riba bersama Al-Ustadz Afifuddin As-Sidawi
Hafizhahullah Ta’ala.
Daurah ini diselenggarakan di Ma’had Al-Hijrah Stabat-Sumatera Utara pada
tanggal 11-12 Mei 2013 lalu. Bagi yang berminat silakan diunduh melalui link di
bawah
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Al-‘Aqidah Ath-Thohawiyah
Ta’liq
Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah
Kitab Al-‘Aqidah Ath-Thahawiyah adalah kitab yang tak asing ditelinga para
pecinta aqidah ahlus sunnah wal jama’ah, selain berbobot ia ditulis oleh seorang
imam besar ahlus sunnah wal jama’ah terdahulu yaitu Al-Imam Abu Ja’far AthThohawi Rahimahullah.
Sebagaimana layaknya karya seorang insan, maka wajarlah kalau ia memiliki
kekurangan dan sedikit cacat. Oleh karena itu, para ulama’ ahlus sunnah dari
jaman kejaman berusaha menutupi kekurangan dan cacat yang terdapat dalam
kitab Al-‘Aqidah Ath-Thahawiyah, walaupun itu sangat sedikit sekali. Diantara
mereka yang memiliki kepedulian mengoreksi kitab ini adalah pembaharu umat
ini, ahli hadits abad ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Arnauth AlAlbani.
Pada kesempatan ini kami suguhkan untuk anda kitab beliau tersebut.
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Video Petunjuk bagi Jama’ah Haji dan Umroh di bawah pengawasan
Departemen Urusan Islam dan Waqaf dan Advokasi dan Bimbingan, Arab
Saudi
[ Keluaran tahun 1430 H ]

Keterangan
Kualitas: Hight Quality (kualitas tinggi)
Judul: Penjelasan rinci tentang tatacara Haji dan Umrah

Kapasitas: 192.02 MB
Video ini juga tersedia dalam beberapa bahasa lain, seperti: Arab, inggris, Urdu,
dan Perancis. Kami cukupkan disini hanya bahasa Indonesia.
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