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Dialog Dengan Jin Muslim Muhammad Isa Dawud
Dialog Dengan Jin Muslim Hardcover Edition. Jin adalah makhluk yang bersama-sama
dengan kita menghuni planet bumi ini, Bahkan kehadiran bangsa jin jauh lebih dulu
daripada manusia. Jin juga adalah makhluk mukallaf yang dikenai hukum dan
kewajiban seperti manusia, karena mereka juga memiliki akal, nafsu dan kehendak
bebas. Allah SWT berfirman: Tidakkah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah kepada-Ku. Namun, karena sifatnya secara umum yang tidak terlihat oleh
mata manusia, maka kita kadang-kadang memperoleh gambaran-gambaran yang
keliru tentang bentuk, sifat dan kehidupan jin. Buku ini berusaha merekam dialog
antara penulisnya. Muhammad 'Isa Dawud, dengan salah satu Jin-Muslim. Dialog
tersebut begitu lugas, sehingga menjadikan buku ini benar-benar asyik dibaca. Dari
dialog-dialog ini, pembaca akan memperoleh berbagai informasi baru yang
menakjubkan tentang dunia jin yang sebenarnya. Buku ini sedikit-banyak akan
meluruskan persepsi-persepsi kita yang salah tentang bentuk, watak dan kehidupan jin:
sejak asal-mula jin hingga berbagai kejadian yang berkaitan dengan jin, seperti
gangguan setan dan sihir, lengkap dengan cara pengobatannya. Untuk setiap topik
dialog, penulisnya menambahkan catatan yang merujuk kepada Alquran, hadis Nabi
saw., serta temuan-temuan ilmiah demi mengukuhkan kebenaran pernyataan jin
tersebut. MUHAMMAD 'ISA DAWUD, lahir di bagian timur Isma`iliyah, tahun 1957.
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Dibesarkan dan menempuh pendidikan di Kairo. Meraih gelar Lc. di bidang sastra dari
Fakultas Bahasa-bahasa dan Studi Timur, Cairo University. Dia memulai karir
profesionalnya di surat kabar Al Akhbar dan Akhbar Al-Yawm, sebagai redaktur dan
editor, di samping terjun pula sebagai da'i. Bekerja di surat kabar An-Nadwah Saudi
Arabia, dan karirnya terus meningkat, sampai akhirnya dipercaya sebagai Direktur
Umum surat kabar harian di Saudi, sekaligus sebagai Wakil Pimpinan Redaksi untuk
rubrik Pemikiran dan Kebudayaan Islam.
Biography of K.H. Muhmmad Hasan, an ulama from Nusa Tenggara Barat Province,
Indonesia.
This book is the first work that comprehensively presents the accounts of Lia Eden, a
former flower arranger who claims to have received divine messages from the
Archangel Gabriel and founded the divine Eden Kingdom in her house in Jakarta. This
book places Lia Eden’s prophetic trajectory in the context of diverse Indonesian
spiritual and religious traditions, by which hundreds of others also claimed to have been
commanded by God to lead people and to establish religious groups. This book offers a
fresh approach towards the rich Indonesian religious and spiritual traditions with
particular attention to the accounts of the emergence of indigenous prophets who
founded some popular religions. It presents the history of prophetic tradition which
remains alive in Indonesian society from the colonial to reform period. It also explores
the ways in which these prophets rebelled against two hegemonies: colonial power in
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the past and Islamic orthodoxy in the present. The discussion of this book focuses on
Lia Eden including her biography, claims to prophethood and divinity, the development
of her group Eden Kingdom, her challenge to Islamic orthodoxy under the banner of the
MUI (Indonesian Ulama Council), her persecution by radical groups, her experiences in
court trials and imprisonment, and public responses to her emergence. The discussion
also covers other themes currently drawing public attention in Indonesia, such as
pluralism, religious freedom, tolerance, discrimination against minorities, and
secularisation.
Satu pembunuhan bersiri gadis-gadis sedang berlaku di Sabah. Mayat-mayat yang
ditemui oleh polis didapati telah hilang mata dan buah pinggang. Ursula Gimbang, anak
seorang tokoh korporat begitu risau adiknya, Janet yang tiba-tiba hilang menerima
nasib yang sama. Apakah ia perbuatan manusia atau makhluk halus yang dikenali
sebagai Ranggau? Oleh kerana Tuan Gimbang seorang tokoh yang terkenal, dia tidak
mahu perkara itu dilaporkan kepada pihak polis. Sebaliknya dia menyarankan agar
Ursula mengupah penyiasat persendirian. Dan, Ursula menemui Rusdi Salleh, seorang
penulis novel misteri kerana merasakan bahawa penulis itu mempunyai kebolehan
menyiasat - (Alaf 21)
"Buku ini adalah catatan seorang blogger narsis bernama Arham. Di sini dia bercerita
tentang kehidupan sehari-harinya di Kendari, lalu saat merantau ke Jakarta, dan
akhirnya pulang kampung lagi ke Kendari dalam gaya yang amazing inspiring fun thing
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sinthing!"
Buku ini mengupas peristiwa kemunculan Dajjal dan fitnah-fitnah yang akan muncul
seiring dengan kemunculan Dajjal. Selain mengupas kedua hal itu, di sini juga dikupas
fenomena Kaum Ya’juj dan Kaum Ma’juj sebagai kelompok pemecah belah keimanan.
Di lain pihak, disajikan pula kehadiran juru selamat, yaitu Isa Al Masih dan Imam
Mahdi. Buku ini bukan hanya menceritakan dan membahas apa saja fitnah Dajjal dan
Ya’juj Ma’juj, tetapi juga menyajikan amalan-amalan dan doa-doa agar terhindar dari
fitnah Dajjal dan Ya’juj Ma’juj. Dengan demikian, buku ini penting untuk dibaca siapa
saja yang ingin membentengi dirinya dari fitnah Dajjal dan Ya’juj Ma’juj. Tahun : 2019
Ukuran : 14 x 20.5 cm Jumlah halaman : 232 ISBN: 978-623-7537-05-2
Dialog Dengan Jin MuslimBlurb
Buku ini dikupas secara tuntas dari mulai dalilnya, contoh buktinya, dan lainnya.
Sehingga kita akan memahami dari kesesatan ilmu tersebut. Buku ini sangat
membantu dalam meningkatkan keimanan kita. Wajib dibaca dan dikoleksi.
Di dalam Al-Quran, Allah mengancam mushalli yang sâhûn, yakni orang yang
meskipun shalat tetapi lalai dalam mengerjakan shalat tersebut. Sedangkan shalat
yang sâhûn dikaitkan dengan akhlak yang buruk. Padahal shalat yang benar dijamin
dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar (QS Al-‘Ankabût [29]: 45).
Selain menjaga kedekatan dengan Allah, Rasulullah pun menyebutkan betapa tidak
terpisahkannya hubungan antara shalat dan akhlak. Inilah buku yang akan menuntun
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Anda untuk menjadikan shalat sebagai sarana pembentukan akhlak yang baik
(character building) agar shalat Anda tidak sia-sia. [Mizan, Mizania, Referensi, Agama]
It isn't easy being a teenager. We're told to step outside the box, to be original, to be
different. And when we do, we get labelled and made fun of. Nerd. Weird. Loser. Freak.
Ugly. Outcast. So what's wrong with that? Nothing! I Am Not Your Average Teen is
about celebrating who you are and finding the confidence to stand apart from the
crowd. It's about slaying your own demons, fighting depression, and becoming your
truest, bravest self. Author Brittany Krystantos has been there. At 18 years old, she has
been developing this book since she was 15. She has been both victim and bully,
judged and judgmental, popular and outcast, high and low, unhealthy and healthy,
weak and strong. Through it all she learned valuable life lessons. She shares them in
11 easy-to-follow Tools that changed her life. I Am Not Your Average Teen is the friend
you always wished you had. It's mentor and muse. It's hope and solution. It will show
you how, as Brittany did, to find your voice and celebrate life, exactly as you are."
Selama dalam promo awal tahun khusus bulan Januari 2017 hanya Rp. 7.777. Bulan
Februari 2017 kembali harga normal Rp. 10.000. Tanda datangnya malam Lailatul
Qadar, seperti apa sih? Ciri orang yang mendapatkannya bagaimana? Kapan juga
prediksi malam Lailatul Qadar akan datang pada Ramadhan 1437 H atau tahun ini?
Jawabannya ada semua dalam buku ini. Buku ini akan meningkatkan keimanan
sekaligus membersihkan tauhid kita, sehingga wawasan yang diperoleh akan
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bermanfaat bagi kehidupan. Buku ini disumbangkan buat amal, silahkan dipelajari.
Suatu malam, saya mengalami peristiwa yang sangat aneh, sekaligus menakutkan...
Antara tidur nyenyak dan tidak, saya didatangi oleh makhluk besar. Kulitnya hitam
legam, rambutnya keriting nggak karuan. Hidungnya lebar tak berbentuk. Makhluk itu
mendekap saya dengan sekencang-kencangnya, menyebabkan saya tak bisa
bernapas. Sebisa mungkin saya membaca ayat-ayat suci... al-Muawwidzatain. Namun
tetap saja makhluk besar itu mendekap saya. Akhirnya, dengan seizin Allah swt.,
makhluk itu enyah dari hadapan saya entah kemana... *** Cuplikan kisah diatas
merupakan pengalaman pribadi penulis saat dipanggu setan. Melalui buku ini penulis
memaparkan upaya-upaya setan dalam menggoda manusia, terutama dalam lingkup
rumah tangga. Dibahas juga asal mula setan, bentuk-bentuk godaan setan lainnya.
Disertakan pula kisah-kisah nyata yang penulis alami, serta tips-tips untuk menangkal
serangan setan. Semuanya dikemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah
dipahami... Buku persembahan penerbit MediaPressindo
Buku ini akan mengenalkan kita mana ciri ruqyah syar'iyyah dan mana ciri ruqyah
gadungan sehingga nantinya kita tidak tertipu. Lebih jauhnya bisa membaca buku ini
karena memang gratis, silahkan dipelajari.
Secara umum masyarakat Minangkabau telah mengenal apa yang disebut dengan
dabuih (debus). Biasanya masyarakatnya memahami debus sebagai bentuk atraksi
kekebalan dari berbagai senjata tajam. Demikian pula dari aspek sejarah; permainan
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debus sebagaimana dimaksud bersumber dari pengajian tarekat. Menurut informasi
yang diperoleh dari masyarakat mengatakan bahwa pada mulanya atraksi debus
merupakan bagian dari sistem pendidikan yang dikembangkan oleh ajaran tarekat.
Namun dalam perkembangan selanjutnya, atraksi debus berubah fungsi menjadi
bentuk seni pertunjukan rakyat. Dari segi keilmuan, debus dapat dipandang sebagai
salah satu bentuk ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini bukanlah ilmu
pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman empirik. Sebegai ilmu, debus
mempunyai keunikan tersendiri bila dibandikan dengan ilmu pengetahuan lainnya,
karena tidak semua orang bisa menguasai ilmu seperti itu. Pada dasarnya, seseorang
yang memilki ilmu debus, selalu dikaitkan dengan kekebalan; baik dalam konteks
pertunjukan debus itu sendiri maupun pada peristiwa-peristiwa tertentu di luar konteks
pertunjukan. Pertunjukan dabuih tidak lepas dari persoalan musik; terlepas dari
pengertian bagaimana masyarakatnya mengartikan musik dalam pertunjukan itu.
Demikian pula dengan persoalan musik dalam pertujukan dabuih, secara
etnomusikologi menarik untuk diungkapkan, terutama dalam kaitannya dengan
persoalan mistik, seperti dalam pertunjukan dabuih.
Buku ini merekam dentam panggung musik dan detak diskusi literasi di pergelaran
tahunan MocoSik Festival pada tahun 2018 di Yogyakarta. “Puisi itu Membuat saya
bahagia. Saya mencoba membagi kebahagiaan dengan orang lain.” – Sapardi Djoko
Damono, Penyair “Menulis adalah mencurahkan perasaan dengan terlebih dahulu
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direnungkan. Kata-kata akan berbicara lebih bila direnungkan dahulu: itu yang disebut
sebagai proses kreatif.” – Seno Gumira Ajidarma, Prosais “Konser Festival MocoSik
2018 yang memadukan buku dengan lagu ini bagus. Kita mengajak semua anak-anak
remaja untuk kembali ke buku. Giat dan gemar membaca buku. Dengan buku, kita
akan tambah pengetahuan dan cepat mengingatnya. Salut juga untuk Slankers yang
datang nonton dengan membawa buku.” – Bimbim “Slank”, Musisi “Buku itu pintu
pengetahuan. Dengan membaca satu halaman berarti satu pintu wilayah cakrawala
pengetahuan.” – Sawung Jabo “Sirkus Barock”, Musisi “Hadirnya sekitar 15 ribu
pengunjung selama tiga hari paling tidak telah membuktikan bahwa publik negeri ini
masih menyimpan minat besar untuk tetap membaca buku sambil mendapatkan
hiburan.” – Anas Syahrul Alimi, Founder MocoSik Festival dan CEO Rajawali Indonesia
Communication
Jin adalah makhluk yang bersama-sama dengan kita menghuni planet bumi ini, Bahkan
kehadiran bangsa jin jauh lebih dulu daripada manusia. Jin juga adalah makhluk
mukallaf yang dikenai hukum dan kewajiban seperti manusia, karena mereka juga
memiliki akal, nafsu dan kehendak bebas. Allah SWT berfirman: Tidakkah Aku ciptakan
jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Namun, karena sifatnya secara
umum yang tidak terlihat oleh mata manusia, maka kita kadang-kadang memperoleh
gambaran-gambaran yang keliru tentang bentuk, sifat dan kehidupan jin. Buku ini
berusaha merekam dialog antara penulisnya. Muhammad 'Isa Dawud, dengan salah
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satu Jin-Muslim. Dialog tersebut begitu lugas, sehingga menjadikan buku ini benarbenar asyik dibaca. Dari dialog-dialog ini, pembaca akan memperoleh berbagai
informasi baru yang menakjubkan tentang dunia jin yang sebenarnya. Buku ini sedikitbanyak akan meluruskan persepsi-persepsi kita yang salah tentang bentuk, watak dan
kehidupan jin: sejak asal-mula jin hingga berbagai kejadian yang berkaitan dengan jin,
seperti gangguan setan dan sihir, lengkap dengan cara pengobatannya. Untuk setiap
topik dialog, penulisnya menambahkan catatan yang merujuk kepada Alquran, hadis
Nabi saw., serta temuan-temuan ilmiah demi mengukuhkan kebenaran pernyataan jin
tersebut.
Musdar Bustamam Tambusai telah dikenal luas sebagai pakar thibbun nabawi
(pengobatan ala Nabi), baik dari jam terbang praktiknya maupun dari bukunya yang
terdahulu: Buku Pintar Jin, Sihir dan Ruqyah Syar’iyyah. Dalam buku terbarunya HalalHaram Ruqyah ini, ustadz lulusan Universitas Al-Azhar itu fokus mengulas hukum dan
masalah populer terapi ruqyah (jampi) yang kerap dipilih masyarakat Indonesia sebagai
solusi penyakit jasmani ataupun rohani. Dengan membaca buku ini, Anda dapat
memahami seluk-beluk ruqyah syar’iyyah dan syarat-syaratnya. Pembaca yang
budiman juga dapat membedakan mana praktik ruqyah yang boleh dan mana yang
terlarang. Tentu saja buku ini sarat akan macam ayat-ayat ruqyah syar’iyyah dan
doa/dzikir ma`tsurat berikut penjelasannya. Lebih jauh, buku ini mengulas pula hal
ihwal jin dan hukumnya, juga seputar thibbun nabawi dan selukbeluknya beserta
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hubungannya dengan kedokteran modern, termasuk efektivitasnya. Baik Anda seorang
peruqyah yang sudah berpengalaman, calon praktisi ruqyah yang potensial, penderita
gangguan/penyakit yang hendak diruqyah, maupun seorang Muslim yang haus ilmu
agama, buku ini sangat perlu Anda miliki. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang
keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar.
Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari
yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan
mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Jika Allah Maha Kun Fayakun, kenapa Dia butuh 13,7 milyar tahun untuk menciptakan
alam semesta? Jika sejak awal manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka
bumi, kenapa Dia memampirkan nenek moyang kita di Taman Surga? Jika Islam
adalah sebenar-benarnya rahmat kepada semesta, kenapa hanya satu dari 4 khalifah
pertama, yang meninggal tanpa dibunuh? Menjadi muslim adalah satu hal, tetapi
mencapai kaffah adalah hal lain. Fakta bahwa ilmu-Nyatakan tertampung segenggam
batok kepala, tak menjadi lantas kita boleh diam menerima segala sesuatu apaadanya.
Karena setiap jawaban selalu bermula dari sebuah pertanyaan. [Mizan, Bentang
Pustaka, Bunyan, Agama, Islam, Indonesia]
“Novel ini bisa menjadi salah satu pemuas dahaga yang sangat langka. Selamat
menikmati sajian yang tidak biasa ini!” —Rizki Ridyasmara, Penulis bestseller THE
JACATRA SECRET Indonesia bersiaga menyambut pesta akbar di panggung politik
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bangsa. Tatkala negara bersiap menyongsong suksesi kepemimpinan yang niscaya, di
saat itu pula memuncak pementasan gelombang prahara! Ini adalah kisah tentang
tujuh pemuda ksatria, yang bersahabat dan pernah saling bersumpah Satya Bela
Negara. Saat negara berada di ambang malapetaka, mereka akan bangkit untuk
membela! Beranjak dari impian dan cita-cita mulia, dari kelompok bermain masa kecil,
lahirlah sebuah Saga! SAPTA SATRIA BANGKIT NO-TO-NO-GO-RO! MUNCULNYA
SATRIO PININGIT SETELAH GORO-GORO! Lembar demi lembar novel
menggemparkan ini akan mengajak pembaca menebak-nebak siapa sesungguhnya
sosok Satria Piningit yang akan menghadirkan kejayaan bagi bumi Nusantara!
Kemunculannya tak akan lama lagi! Bersiaplah! “Diramu dalam rangkaian narasi yang
memukau. Sangat layak untuk dibaca.” —Damar Shashangka, Penulis Sabda Palon
Dialog Dengan Jin Muslim Softcover Standar Edition. Dialog Dengan Jin Muslim
Hardcover Edition. Jin adalah makhluk yang bersama-sama dengan kita menghuni
planet bumi ini, Bahkan kehadiran bangsa jin jauh lebih dulu daripada manusia. Jin
juga adalah makhluk mukallaf yang dikenai hukum dan kewajiban seperti manusia,
karena mereka juga memiliki akal, nafsu dan kehendak bebas. Allah SWT berfirman:
Tidakkah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Namun,
karena sifatnya secara umum yang tidak terlihat oleh mata manusia, maka kita kadangkadang memperoleh gambaran-gambaran yang keliru tentang bentuk, sifat dan
kehidupan jin. Buku ini berusaha merekam dialog antara penulisnya. Muhammad 'Isa
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Dawud, dengan salah satu Jin-Muslim. Dialog tersebut begitu lugas, sehingga
menjadikan buku ini benar-benar asyik dibaca. Dari dialog-dialog ini, pembaca akan
memperoleh berbagai informasi baru yang menakjubkan tentang dunia jin yang
sebenarnya. Buku ini sedikit-banyak akan meluruskan persepsi-persepsi kita yang
salah tentang bentuk, watak dan kehidupan jin: sejak asal-mula jin hingga berbagai
kejadian yang berkaitan dengan jin, seperti gangguan setan dan sihir, lengkap dengan
cara pengobatannya. Untuk setiap topik dialog, penulisnya menambahkan catatan yang
merujuk kepada Alquran, hadis Nabi saw., serta temuan-temuan ilmiah demi
mengukuhkan kebenaran pernyataan jin tersebut.
Based on extensive ethnographic research, this book examines how the Islamic
community in Java, Indonesia, is actively negotiating both modernity and tradition in the
contexts of nation-building, globalisation, and a supposed clash of civilizations. The
pesantren community, so-called because it is centered around an educational institution
called the pesantren, uses education as a central arena for dealing with globalization
and the construction and maintenance of an Indonesian Islamic identity. However, the
community's efforts to wrestle with these issues extend beyond education into the
public sphere in general and specifically in the area of leadership and politics. The case
material is used to understand Muslim strategies and responses to civilizational contact
and conflict. Scholars, educated readers, and advanced undergraduates interested in
Islam, religious education, the construction of religious identity in the context of national
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politics and globalization will find this work useful.
• Jika Anda ingin istirahat dari segunung persoalan di dunia...masuklah surga. • Jika Anda
ingin bebas dari segala tekanan, intimidasi, rasa takut, gelisah, kekurangan...kejarlah surga. •
Jika Anda ingin kemewahan materi, puncak kelezatan kuliner, sejuta kehangatan cinta, lautan
eksotisme, popularitas orisinil, aneka kejutan berkesan...ketuklah pintu surga. • Jika Anda
ingin tetap optimis, tidak lelah berjuang, tidak malas beramal, tidak bosan mendaki tebingtebing ikhtiar manusiawi...jadikan surga sebagai tujuan. • Jika Anda ingin ketenangan, damai,
bebas konflik, kualitas kesopanan, kekeluargaan, harmoni sosiaL.berjuanglah mencapai surgaNya. • Jika Anda ingin selamat dari siksa menyakitkan, penderitaan panjang, jilatan api, suara
raungan histeris, kemalangan paling sial, para Malaikat penjaga neraka yang bengis, kejam,
dan tanpa toleransi... maka raihlah keselamatan surga. Allah SWT berfirman dalam hadits
qudsi: "Aku sediakan bagi hamba-hamba-Ku yang shalih (di surga) kenikmatan yang tak
pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di had
manusia." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah]. Buku ini membahas keindahan
surga dengan pendekatan kehidupan riil, lebih praktis, berdasar dalil-dalil syariat, dan mudah.
Bahkan buku ini membahas sejumlah poin tentang peluang bangsa Indonesia masuk surga.
Kata penulis, "Insya Allah, peluangnya terbuka lebar." Sebuah karya unik, motivatif, dan
memberi arah jalan lurus. Kejarlah surga, engkau akan mendapatkan. Tebarkan sebanyakbanyak kebajikan, engkau akan memetik hasil. Tetap konsisten di jalan kebenaran, meskipun
menanggung kesulitan, engkau akan berbuka di sisi-Nya. Aamiin. - Pustaka Al-Kautsar
Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku
Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis
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selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan
dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Iblis dan syaitan adalah makhluk ghaib yang sudah diwartakan sebagai musuh manusia yang
nyata sebagaimana kata-kata Allah: “Syaitan adalah musuh bagi kamu, jadikan dia musuh
(yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya
menjadi penduduk neraka.” (Surah Fatir, ayat 6) Peperangan melawan iblis dan syaitan
adalah peperangan yang berat sebelah seperti peperangan gerila kerana manusia tidak
mampu melihat mereka. Mereka juga boleh menyerang secara mendadak sebagaimana katakata Allah: “Syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat
melihat mereka.” (Surah al-A’raf, ayat 27) Oleh itu, umat Islam perlu mengenali musuh
mereka ini dengan mendalam bagi menyelamatkan mereka daripada terjerumus ke dalam
perangkap syaitan yang sudah banyak memakan mangsa manusia sebagaimana pesan Allah:
“Syaitan itu menyesatkan golongan yang ramai antara kamu; (setelah kamu mengetahui
akibat mereka) tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?” (Surah Yasin, ayat 62)
This highly informative book explores the world of Post-Soeharto Indonesian audio-visual
media in the exiting era of Reform. From a multidisciplinary approach it considers a wide
variety of issues such as mainstream and alternative film practices, ceremonial and
independent film festivals, film piracy, history and horror, documentary, television soaps, and
Islamic films, as well as censorship from the state and street. Through the perspective of
discourses on, and practices of film production, distribution, and exhibition, this book gives a
detailed insight into current issues of Indonesia’s social and political situation, where Islam,
secular realities, and ghosts on and off screen, mingle or clash.
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Those who practice the Muslim faith have resisted examinations of their religion. They are
extremely guarded about their religion, and what they consider blasphemous acts by skeptical
Muslims and non-Muslims alike has only served to pique the world's curiosity. This critical
examination reveals an unflattering picture of the faith and its practitioners. Nevertheless, it is
the truth, something that has either been deliberately concealed by modern scholars or buried
in obscure journals accessible only to a select few.
Masalah terbesar yang dihadapi semua manusia dalam menjalani kehidupan ini adalah
mengenal Tuhan melalui ilmu dan amal. Pengenalan tersebut akan melahirkan kemampuan
manusia merespon segala realitas kehidupan dalam segala keadaan secara bijak, santun,
cerdas, dan jauh dari ketegangan, stres, depresi bahkan konflik. Hanya dengan bersandar
pada Allahlah sikap tersebut akan terwujud, dan Tasawuf mengantarkan ke arah yang
dimaksud. Sebagai The Heart of Islam, Tasawuf menguraikan beberapa hal penting yang
merupakan landasan bagi terbentuknya sikap bijak dan cerdas dalam menghadapi berbagai
problematika kehidupan yang terus berkembang dan berubah. Untuk kepentingan itulah buku
Ilmu Tasawuf penguatan Mental-Spiritual dan Akhlaq ini dihadirkan ke hadapan pembaca.
Tema-tema sentral yang dibahas dalam buku ini merupakan pilihan penulis yang didasarkan
atas beberapa pertimbangan; Pertama, berdasarkan pengalaman penulis mengajar Ilmu
Tasawuf dalam lima tahun terakhir, dan juga bertahun-tahun mengisi berbagai forum
pengajian di beberapa kelompok masyarakat. Materi pokok dan dasar tentang tema-tema
tasawuf ini sangat dibutuhkan dan diminati. Kedua, masyarakat pada umumnya lebih banyak
membutuhkan pembahasan tema-tema keislaman yang bersifat praktis-amaliah dan tidak
terlalu dibawa kepada perbedaan pendapat dan pembahasan yang terlalu rumit. Atas dasar
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pertimbangan di atas, maka tema-tema dalam buku ini penulis rangkai dari beberapa sumber,
baik buku-buku Tasawuf praktis, kitab-kitab referensi utama dengan landasan al-Qur’an dan alHadits, maupun beberapa hasil makalah terpilih dari teman-teman pengkaji Tasawuf di
berbagai forum. Dengan didahului oleh pengantar tentang hal–ihwal Ilmu Tasawuf, dan
deskripsi sederhana dari tema-tema pokok kajian ini, diharapkan buku ini dapat memberikan
pemahaman kepada berbagai lapisan masyarakat, baik akademik maupun praktisi secara
mudah dan efektif. Yang lebih penting lagi adalah dapat diamalkan dalam kehidupan seharihari sehingga terbentuknya kultur yang bermartabat, berbudi luhur dan berakhlaqul karimah di
segala keadaan.
Fateh Sa'adi dan makhluk hijau yang masih hidup itu menatap mata masing-masing,
menunggu gerakan musuh. Sementara itu, dua tentera cyborg menjauh sedikit tetapi masih
kekal bersiaga. "Siapa kau sebenarnya?" Fateh Sa'adi bertanya. "Sudah gaharu cendana pula.
Manusia mudah lupa!" Makhluk itu bernada keras. Fateh Sa'adi teringatkan sesuatu. Namun
Hassan Sijic melompat dan menerjah. Pedang dihayunnya sepenuh tenaga ke wajah makhluk
hijau itu. Akan tetapi, sebelum mata pedang dapat mendarat ke sasaran, sang hijau itu cepat
mengayunkan cakarnya dan memukul pemuda Bosnia itu. Tentera cyborg itu terhumban ke
dinding kaca. Kemudian, makhluk hijau itu menembak bebola api ke arah Fateh Sa'adi.
Namun, dapat dielak dengan menerjah ke dinding dan melonjakkan tubuhnya ke atas. Semasa
di udara, Fateh Sa'adi terdengar sesuatu benda jatuh di belakangnya. Gedegang!! Prak, prak!!
Beberapa ketika kemudian, satu dinding besar roboh. Lalu, terbukalah piramid itu sehingga
cahaya siang memancar masuk ke dalamnya.
Selama dalam promo awal tahun khusus bulan Januari 2017 hanya Rp. 7.777. Bulan Februari
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2017 kembali harga normal Rp. 10.000. Buku ini akan menjelaskan apa benar tentang
kerasukan setan itu bisa terjadi? Lalu bagaimana cirinya dalam mengenalinya? Bagaimana
juga cara mengatasinya? Akan terjawab dalam buku ini.

Selama dalam promo awal tahun khusus bulan Januari 2017 hanya Rp. 7.777.
Bulan Februari 2017 kembali harga normal Rp. 11.000. Buku ini mengupas
tentang baik buruknya Ilmu Hikmah. Wifiq, Rajah, Isim Dan Hizib Termasuk Ilmu
Hikmah?Kitab “Azimat” Syamsul Ma?Arif Dan KejanggalannyaJimat (Wifiq,
Rajah, Isim) Antara Yang Membolehkan Dan Yang MengharamkanTenaga
Dalam, Azimat, Wifiq, Hizib Untuk Ilmu KesaktianShalawat Bid'ah Sebagai Ilmu
HikmahMewaspadai Penyimpangan Kitab Ilmu Hikmah 'Gadungan'Pemalsuan
HaditsIlmu Hikmah Yang Syar'iBiografi Pemilik Ilmu Hikmah SejatiWawancara
Dengan "Pakar" Ilmu HikmahKesaksian Para Mantan "Pendekar" Ilmu Hikmah
This work deals with the socio-religious traditions of the Javanese Muslims living
in Cirebon, a region on the north coast in the eastern part of West Java. It
examines a wide range of popular traditional religious beliefs and practices. The
diverse manifestations of these traditions are considered in an analysis of the
belief system, mythology, cosmology and ritual practices in Cirebon. In addition,
particular attention is directed to the formal and informal institutionalised
transmission of all these traditions
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"Lewat buku ini, Dr. Nur Syam memberikan perspektif baru tentang kajian
keagamaan Islam di kalangan masyarakat Jawa. Kajian ini sekaligus merevisi
kajian yang dilakukan oleh Geertz, Beatty dan Mulder tentang Islam sinkretik dan
juga merevisi kajian Woodward dan Muhaimin tentang Islam akulturatif. Di sini,
penulis memberikan label Islam kolaboratif, yakni tradisi Islam lokal hasil
kolaborasi berbagai penggolongan sosial yang ada di dalam masyarakat
pesisiran Jawa. "
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