Suguhan istimewa gratis dari kami pada kesempatan ini adalah Software gratis
Kajian Muhadharan dan Karya Tulis Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah.
Keistimewaan Aplikasi sederhana ini adalah:
Pelajaran-Pelajaran Asy-Syaikh Dalam Bentuk Suara
Maktabah Elektronik Kitab-Kitab Asy-Syaikh.
Kitab-Kitab Beliau dalam Format PDF Asli.
Transkrip Tulisan dari Ceramah Beliau Dalam Program SilSilah Al-Huda
wa An-Nuur
Tampilan Sederhana yang Nyaman.

CATATAN:
Kapasitas file adalah 2.7Gb dalam format RAR, setelah diekstrak menjadi
3.7GB. File dipisahkan dalam 6 Partisi. Masing-masing partisi 500MB.
Semua Partisi Harus Di Download dan Dijadikan dalam satu folder.
Jika salah satu tidak ada maka file tidak berjalan semuanya.
Tidak boleh diubah nama filenya karena file tidak akan berjalan.

Aplikasi Asy-syaikh Al-albani
aplikasi asy-syaikh al-albani(2).txt
666.0 B
995 Downloads
Details

–  ﻛـﺎﻣﻼ )ﺻﻮﺗﻴـﺎت – ﻛﺘـﺐﺗـﺮاث اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻷﻟﺒـﺎﻧ
ﺑﺮاﻣﺞ ( داﺧﻞ اﺳﻄﻮاﻧﺔ واﺣﺪة
 ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠ:
– دروس اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
– ﻪﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ رﺣﻤﻪ اﻟﺘﺒﺔ اﻻﻟاﻟﻤ
– ﺘﺐ اﻟﻤﺼﻮرة ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟ وﻫ،ﺎﻣﻠﺔ ﺟﻞ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻄﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟpdf.
– ﺗﻔﺮﻳﻎ أﺷﺮﻃﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻬﺪى واﻟﻨﻮر
– ﺘﺎب ﻣﺮﻳﺤﺔﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺼﻔﺢ اﻟ
 ﺟﻴﺠﺎ3.7  ﺟﻴﺠﺎ ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ اﻟﻀﻐﻂ ﺗﺼﺒﺢ2.7 اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ
 ﻣﻴﺠﺎ ﺣﻤﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺛﻢ ﻓﻚ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﻬﻢ500  رواﺑﻂﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠ

Bismillah. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin membagikan aplikasi
Tilawatul Qur’an yang sangat spesial secara gratis kepada anda semua. Mudahmudahan bermanfaat.
Di antara keistimewaan aplikasi ini adalah:
1. Bacaan Al-Qur’anul Karim oleh Syaikh Mahir Al-Mu’aiqili Imam Masjidil
Harom Makkah.
2. Mendengar sambil membaca Tafsir (dari beberapa kitab tafsir).
3. Bisa untum program hafalan, satu ayat diulang beberapa kali. Tinggal
atur setingannya.
4. Bisa belajar hukum-hukum tajwid.
5. Mencari tafsir sesuai tema, contoh tentang alquran, zakat, dll.
6. Mempelajari makna-makna lafazh Al-Qur’an.
7. Mencari ayat Al-Qur’an.
8. Adzan dan Do’a.
9. Melihat Kamus Mu’jam.
10. Membaca ayat-ayat hukum.

Yang berminat silakan langsung didownload sebelum link dihapus oleh penyedia.
Tilawah Al-Qur'an Mahir AlMu'aiqili (Tafsir, Hifzh, dll)
(11.3 KiB, 2178 downloads)

Bismillah. Aplikasi Gratis untuk Membantu belajar dan menghafal AlQur’an yang kami suguhkan ini sesungguhnya adalah postingan lama tanggal 19
Maret 2010, di blog kami yang masih warisan salaf wordpress. Mengingat ketika
itu antusias ikhwan/pengunjung sangat besar dan ketika itu sempat
terjadi permasalahan link download yang tidak berfungsi. Maka kami pada
kesempatan ini kembali memposting ulang dengan link download yang sudah
diperbaiki.
Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar dan
menghafal Al-Qur’an. Di antara keunikan aplikasi ini adalah:
Bacaan Al-Qur’an dua Qori’ terkenal (Ali Al-Hudzaifi dan Al-Minsyawi)
Bisa mengulang bacaan ayat tertentu atau satu surat penuh sesuai
keinginan anda
Bisa memilih ayat-ayat tertentu sesuai keinginan anda
Teks mushaf memuat hukum-hukum tajwid seperti, mad, qolqolah, dll

Silahkan di download disini:
Software Gratis Belajar AlQur'an dan Menghafal
(631.0 MiB, 3002
downloads)

اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﺮأ ﺣﺮوﻓﻪ وﻳﻘﻴﻢ ﺣﺪوده
واﺟﻌﻠﻪ ) ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ ( ﺣﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﻳﻮم ﻧﻠﻘﺎك
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻢ

APLIKASI STREAMING KAJIAN AHLUSSUNNAH
BERSAMA AL-USTADZ LUQMAN BA’ABDUH
Bismillah. Aplikasi sederhana ini kami buat untuk memudahkan para ikhwan
dalam mendengarkan ceramah-ceramah al-ustadz luqman ba’abduh
hafizhahullahu ta’ala tanpa perlu mencari satu persatu kajian beliau di internet,
tentu saja aplikasi ini tidak memuat semua kajian al-ustadz luqman ba’abduh,
oleh karena itu bila ada ikhwan yang menemukan link-link kajian yang tidak
terdapat dalam aplikasi ini mohon dikirimkan kepada admin.
Di dalam aplikasi ini ada 4 menu kajian:
1. Menu Daurah: yang memuat rekaman daurah al-ustadz luqman di
berbagai tempat di Indonesia. Tentu saja kami belum menampilkan
daurah-daurah beliau di tempat yang banyak seperti aceh, palembang,
bengkulu, riau, dan tempat lainnya. Disebabkan keterbatasan link yang
kami dapatkan.
2. Menu Muhadharah: kami khususkan untuk taushiyah beliau yang
disampaikan di beberapa tempat.
3. Menu Kajian Berseri: yaitu kajian-kajian kitab yang beliau sampaikan di
beberapa tempat, tentu saja ini tidak memuat semua kajian beliau
disebabkan keterbatasan link yang kami dapatkan.
4. Menu Tulisan: kami berusaha mengumpulkan tulisan-tulisan beliau yang
ada di internet, tapi ternyata tidak semua kami dapatkan.
5. Menu Download: yaitu kajian-kajian beliau yang diunggah oleh penyedia
di media-media share seperti 4shared, mediafire, dan yang sejenisnya,
yang mana kajian-kajian ini tidak dapat didengarkan secara online, oleh
karenanya kami sediakan di menu download.
6. Biografi: Kami juga menyebutkan biografi beliau yang kami dapatkan

dari
sumber
yang
merujuk
kepada
situs
beliau
www.merekaadalahteroris.com. Biografi bisa dibaca di menu file >
biografi.
Aplikasi kecil yang baru tumbuh ini memiliki kekurangan yang sangat banyak
sehingga membutuhkan pengembangan berlanjut agar bisa menjadi seperti yang
diharapkan.
Dan kami juga menyadari bahwa sangat banyak kajian-kajian al-Ustadz luqman
Ba’abduh yang bertebaran di internet yang belum kami masukkan dalam aplikasi
ini.
Silakan bagi yang berminat mendownload aplikasi ini melalui link berikut
Aplikasi STREAMING Kajian
Al-Ustadz Luqman Ba'abduh
(11.9 MiB, 633 downloads)
….

DAFTAR ISI:
PENGETAHUAN AWAL TENTANG ILMU I’ROB
TANDA-TANDA POKOK UNTUK I’ROB
TANDA-TANDA CABANG UNTUK I’ROB
I’ROB A’DAD DAN BINA’ NYA
QOIDAH-QOIDAH UMUM DAN CONTOH PENTINGNYA
JUMLAH-JUMLAH YANG BISA DI I’ROB

PENCARIAN I’ROB KALIMAT
LATIHAN
DAN LAIN-LAIN
LINK DOWNLOAD LANGSUNG: SILAKAN KLIK

Judul: Al-Liqo’ Asy-Syamri
Pemateri: Asy-Syaikh Muhamma bin Shalih Al-Utsaimin
Format: ISO
Size: 411MB
Link Download: Silakan klik di sini

tilawah khusyu’
Ramadhan Mubarok, mengawali posting pertama di bulan ramadhan mubarok ini
kami sajikan ke hadapan anda software menarik…. Software Khusyu’ yaitu
kumpulan tilawah para qori’ ternama dari seluruh penjuru dunia.. ayat-ayat
pilihan yang menyentuh kalbu.. segera di donlod sebelum link.nya dihapus oleh
pihak penyedia:

Link Download
Aplikasi Bacaan Al-Qur'an
Menyentuh Hati (612.4
MiB, 1170 downloads)

1.76 GB
Semua tentang wanita muslimah ada disini, dari artikel tulisan, nasehat, ceramah,
khutbah, dll… bisa di download di link berikut:

Bagian I

Bagian II
Bagian III
Bagian IV
Bagian V
Bagian VI
Bagian VII

Software Situs Offline
Maktabah Waqfeya (Lebih dari 2000 Jilid)
Assalamu’alaikum.. saudaraku fillah..
Software Offline Maktabah Waqfeya…, adalah download dari situs Waqfeya
versi lama… semuany kitabny adalah scan dari kitab2 asli dalam format PDF…
Berikut indeks.nya secara global:

1.

Aqidah, Tauhid, Firqah, dan Madzhab

2.

Tafsir dan Ilmu Tafsir

3.

Kitab2 Sunnah beserta Syarahnya

4.

Hadits dan Ilmu hadits

5.

Kitab-kitab Syaikh Al-Albany

6.

Ushul Fiqih dan Qowa’id Fiqhiyyah

7.

Fiqih

8.

Fatawa Ulama’

9.

Ekonomi Islam

10.

Keluarga Islamiy

11.

Tarbiyah, Suluk, Zuhud, dan Roqoiq

12.

Kisah-kisah menyentuh

13.

Da’wah Ilallah dan Pembelaan thd Islam

14.

Rudud dan Ta’aqubat

15.

Sirah, Tarojum, dan Tarikh

16.

Waqi’ Mu’ashir

17.

Tahqiq Turats islamiy

18.

Tsaqofah Islamiyyah

19.

Lughoh Arobiyyah

20.

Adab dan Balaghoh

21.

Lain-lain

22.

Software-software bermanfaat

23.

Buku-buku Islam -bhs inggris

=================
Semua kitab tersebut berkapasitas 15,9 GB….. dipecah menjadi 173 bagian…
masing2 bagian 97 Mb, kecuali bagian terakhir hanya 14 Mb..
Silahkan di download di link berikut:
MOHON MAAF, LINK DOWNLOAD SUDAH TIDAK BERLAKU

Software Murottal Syaikh Abdurrahman As-Sudais 30 Jux
Tajwid
Tafsir
Terjemah ke 13 Bahasa termasuk Bhs. Indo
Bahasa:
Inggris, Prancis, Pashto, Persia, Indonesia, Mali, Turki, Jerman, Jepang, Rusai,
China, Spanyol.
Al-Qur’an dan Tafsir
Teks Tafsir Al-Qur’anul Karim disesuaikan dengan Audio Murottal oleh Ibnu
Katsir, Jalalain, dan Al-Qurthubi
Tajwid
Disertai juga pembelajaran tajwid disertai contoh dari ayat-ayat Al-Qur’an.
Lain-Lain
Memungkinkan bagi anda memilih surat tertentu, juga sebab turunnya di form
pencarian… dan bisa langsung anda pencetakkannya.
– Daftar isi disesuaikan dengan Asbab Nuzul

Link Download
Tidak perlu terlalu lama lagi…. silahkan di download di link berikut

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

