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Ilmu Ilmu Ghaib Alam Ghaib
“Ama ... Ambu, maafkan saya! Jika saya tidak bisa kembali, tolong ikhlaskan. Do’akan agar
jalan saya lapang!” Jalu, seorang pemuda yang harus terjebak untuk tinggal di negeri gaib
saat tubuhnya dibawa siluman ikan ketika memancing di telaga angker. Keadaan menjadi
semakin rumit manakala Jalu ternyata berhubungan dengan seseorang di masa lalu yang
menjadi musuh bebuyutan dari bangsa siluman yang juga menghuni tempat itu. Bisakah Jalu
kembali ke dunianya? Atau justru tersesat selamanya di sana?
FALSAFAH IBNU KHALDUNITBMMiracles and Material LifeRice, Ore, Traps and Guns in
Islamic MalayaCambridge University Press
"Setiap penyakit ada penawarnya, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya, dan setiap
persoalan pasti ada jawapannya." Tanpa terikat dengan silibus yang ada dalam buku agama,
Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menjawab persoalan semasa yang mencabar praktik ajaran
Islam dalam dunia moden, khususnya berkaitan ibadah, wanita, dan keluarga. Antara
persoalan menarik dalam buku Fatwa Kontemporari Jilid Dua, Siri Dua ini adalah: Adakah
Islam membenarkan isu politik dibicarakan di dalam masjid?Apakah hukum penggunaan wang
zakat bagi mendirikan masjid?Apakah hukum membelanjakan wang derma untuk urusan
pentadbiran?Adakah petroleum perlu dizakatkan?Apakah hukum lelaki berjabat tangan
dengan wanita?Apakah pemakaian purdah itu wajib?Adakah cucu-cucu berhak mendapat
harta peninggalan datuknya?Perbincangan fatwa tentang pengharaman hak berpolitik untuk
golongan wanita
Malay literature base on original malay language used as a primary text studies for the
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University of Mahasiddha, an Institution for Malay studies.
Ciri pertama orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Seluruh tema kegaiban
dikupas tuntas dan lugas, antara lain: fase transisi dari alam materi (dunia) ke alam gaib serta
perbedaan antara kematian secara wajar, mati karena pembunuhan, dan mati syahid. saatsaat terakhir kehidupan manusia dan realitas alam barzakh. kiamat dan tanda-tandanya,
kapan hari kiamat terjadi? Inilah rujukan induk tentang alam gaib yang layak jadi pegangan
penting bagi setiap muslim. Ulasannya memadukan cahaya wahyu dan cahaya akal demi
membangun keyakinan yang benar dan menumbuhkan keimanan yang murni. " Buku ini hadir
untuk mengajak Anda merenung, berpikir, dan mengungkap rahasia alam gaib demi tujuan
yang sangat mulia: mewujudkan kebahagiaan manusia. Realitas alam gaib tutur buku ini bisa
menjadi rambu menuju jalan kemuliaan, penerang hubungan sosial yang baik, dan petunjuk
membangun peradaban yang unggul. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta"
(Serambi Group)
Autobiography of Shahnon Ahmad, a Malaysian author.

Filsafat Pendidikan Islam adalah mata kuliah yang saya asuh sejak tahun 2003 sampai
sekarang, khususnya di STAIN Malikussaleh yang sekarang menjadi IAIN
Lhokseumawe dan di IAIN Padangsidimpuan baik di S1 maupun di S2. Dari sisi niat
dan usaha, karya ini tergolong terlambat penerbitannya. Karya ini saya harapkan terbit
sebelum mutasi kerja dari STAIN Malikussaleh ke IAIN Padangsidimpuan. Pentingnya
penerbitan buku Filsafat Pendidikan Islam bagi saya, karena disiplin ilmu ini menjadi
konsentrasi keilmuan dan fungsional saya sebagai dosen yang disertifikasi oleh
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negara. Selain itu, penerbitan buku ini, sebagian arsip pemahaman saya terhadap
Filsafat Pendidikan Islam. Siapa pun dia, hemat saya tidak bisa mengarsipkan
pemahamannya secara utuh dalam sebuah tulisan. Pertama, karena orang yang selalu
membaca, sangat memungkinkan terjadi dinamika pemahaman. Kedua, adakalanya
pemahaman itu tidak cocok untuk ditulis, tapi bisa diungkapkan. Ketiga, ketebalan buku
juga menjadi pertimbangan marketing, dll.
Al-Qur'an sebagai sebuah teks, dapat ditafsirkan secara terbuka (plural), maka wajar
bila dalam setiap rentang waktu tertentu terjadi pergulatan penafsiran yang
beranekaragam. Buku ini merupakan salah satu sayap penafsiran radikal yang
menolak Al-Qur’an didekati secara dogmatis-ideologis. Sebagai sanggahannya,
penulis melakukan pembongkaran atas Konsep Teks dan Wahyu melalui metode
analisis teks. Dengan pembongkaran ini, kajian atas Al-Qur'an menjadi semakin
menarik, merangsang perdebatan dan melahirkan konsep baru yang radikal terhadap
eksistensi Al-Qur'an, sebagaimana semangat revolusioner-radikal penulis yang
merekomendasikan perlunya pembacaan ulang secara serius atas ilmu-ilmu Al-Qur'an
dan sekaligus melakukan kritik atasnya.
On mysticism in West Kalimantan, Indonesia.
Di Nusantara, seni silat merupakan satu amalan biasa yang telah diamalkan sejak
berabad lamanya. Namun paling ketara, amalan ini mula menonjol selepas merdeka
(1957) sebagai satu saranan baharu kerajaan Malaysia untuk mewujudkan satu
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persatuan atau organisasi silat yang bernaung di bawah satu bumbung. Saranan
tersebut disambut baik dengan kewujudan pelbagai nama, aliran perguruan dan
sebagainya. Perkembangan ini turut dizahirkan melalui wujudnya pelbagai pendapat
dalam pelbagai perspektif ilmu termasuklah sains sosial. Buku ini merangkumkan
perkara-perkara yang berkaitan dengan seni silat dalam konteks perundangan
Malaysia, perkembangan seni silat, pandangan Islam terhadap seni silat, amalan, teori
dan konsep sosiologi, pergerakan dalam silat dan sebagainya.
Ciri pertama orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Realitas alam gaib
tutur buku ini bisa menjadi rambu-rambu menuju jalan kemuliaan dan petunjuk jalan
pulang menuju keabadian. Apa yang kita peroleh di akhir tujuan kelak sungguh
tergantung pada apa yang kita ketahui dan kita perbuat saat melewati jalan itu. "Buku
ini hadir untuk mengajak kita menyibak realitas alam gaib dengan lensa Al-Quran dan
sunnah, Digali dari nas-nas tepercaya, dikemas dalam bentuk tanya-jawab, dan
disampaikan dengan gaya tutur mudah dicerna, inilah rujukan meyakinkan yang layak
jadi pegangan penting setiap muslim untuk membangun keyakinan yang benar dan
keimanan yang murni. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi
Group)
Setiap manusia dalam kehidupan ini berusaha meraih kebahagiaan yang dicita-citakan.
Seluruh waktunya dan sudut kehidupannya digunakan untuk mewujudkan apa yang
menjadi harapannya itu. Manusia rela bertarung di arena kehidupan ini dengan
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mengorbankan apa yang mereka miliki guna meraih keinginannya itu. Adalah sesuatu
yang menyedihkan jika potensi yang telah Allah titipkan kepada manusia berupa naluri
Ilahiyyah disia-siakan sehingga harapan kepuasan hidup di dunia yang fana ini berubah
menjadi musibah kekecewaan yang mengantarkan kepada malapetaka yang abadi.
Akibatnya, kebahagiaan yang ingin dicapai itu dianggap suatu khayalan yang sulit
digapai. Kita memerlukan sekali tips, kiat atau resep untuk meraihnya, sebagaimana
tertuang dalam buku ini yang sarat dengan pesan moral. Semoga bacaan ini akan
mengantarkan Anda kepada pemahaman yang lebih luas dan lugas mengenai
beberapa masalah kehidupan yang kita jumpai sehari-hari. Buku ini berisi ceramah
atau kajian Mursyid Idrisiyyah, Syekh Akbar M. Fathurahman. Isinya merangkum
berbagai bahasan persoalan kehidupan yang amat bermanfaat.
Fitnah dajal adalah fitnah yang paling dahsyat. Fitnah dajal bukan sekadar fitnah fizikal, bukan
juga sekadar gosip-gosip liar. Fitnah dajal itu adalah fitnah yang halus, seumpama silap mata.
Fitnahnya membuatkan perkara yang baik kelihatan buruk. Sementara perkara yang buruk
pula kelihatan baik. Namun, Allah s.w.t. itu maha adil. Dia menyediakan kita bekalan. Bekalan
itu adalah surah Al-Kahfi. Mukjizat Surah Al-Kahfi menekuni satu per satu perbincangan
perihal surah Al-Kahfi. Kita dapat mengetahui banyak perkara, seperti sebab turunnya surah
ini, tafsiran ayat, dan kelebihan-kelebihan ayatnya. Mukjizat Surah Al-Kahfi hanya dari segi
bacaan, tetapi merangkumi rahsia isi-isinya. Antaranya adalah: - Rahsia Ashabul Kahfi Rahsia Zulkarnain - Rahsia pengembaraan Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir a.s. - Rahsia
teguran Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ternyata, ini adalah surah pendinding
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dajal. Ini adalah mesej daripada Allah s.w.t. kepada kita.
Buku ini merupakan tulisan dari sejumlah mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2013 yang telah mengikuti perkuliahan Filsafat Hukum
pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.
“Buku yang memiliki 14 bab ini membahas sangkaan orang ramai terhadap perkara yang
dianggap boleh menjadi penguat keimanan walhal perkara tersebut tidak memiliki sandaran
dalam agama,” Dato Dr. Hj. Abdul Basit Hj. Abdul Rahman.
Hadis Nabawy sebagai pemegang otoritas tertinggi setelah al-Qur'an, seringkali menjadi
pembenar atas perilaku-perilaku sebagian muslim dalam perbuatannya yang secara substansi
justru bertentangan dengan universalitas nilai-nilai Islam. Hadis dipandang sebagai sebuah
teks yang memiliki otoriter penuh dalam menjustifikasi perbuatan seseorang dalam tingkat
individu maupun social. Tanpa dibekali seperangkat pengetahuan yang mendalam, seseorang
akan terperangkap dalam perilaku yang otoriter, oleh karena itu dibutuhkan penguasan yang
obyektif dalam mengkaji dan memberikan pertimbangan kontekstualitas, lokalitas dan
historisitas dalam memahami hadis secara otoritatif. Buku yang ada di hadapan pembaca saat
ini, merupakan kumpulan dari beberapa hasil penelitian penulis, juga beberapa artikel yang di
publish di beberapa jurnal seputar kajian hadis, dari aspek kajain sanad, matan dan
kontekstualisasi. Buku ini berusahah memberikan tawaran second framework atas interpretasi
hadis yang banyak tersebar luas di masyarakat. Kajian dalam buku ini lebih menekankan pada
pemaknaaan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu baik dalam lingkup keagamaan ataupun
literasi penegetahuan social. Sebagai pelengkap, penulis berusaha menyajikan standar
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operasional dalam melakukan sebuah penelitian hadis dari sisis sanad, matan dan
kontekstualitas, sebagai dasar pertimbangan pengambilan kesimpulan makna hadis yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Keindahan seni dan keunikan teknologi dalam kehidupan masyarakat di Nusantara khasnya
masyarakat Melayu yang saling berbaur menjadikannya unggul dalam kelas yang tersendiri.
Telahan ilmu yang berteraskan kearifan tempatan ditekuni melalui pelbagai disiplin yang
dikelompokkan sebagai alam sejarah, alam sastera, alam pendidikan, alam masyarakat desa,
alam perubatan tradisional, alam rohaniah, alam seni, alam pembinaan, alam perkapalan dan
perniagaan, alam pengurusan/adat tradisional Melayu, alam air, alam belantara dan alam
pertanian. Sesungguhnya, galuran ilmu yang luas ini telah memungkinkan terhasilnya teks
berbahasa Melayu yang mengangkat judul Merekayasa Kearifan Tempatan: Citra Seni dalam
Teknologi. Persembahan buku ini dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu Bahagian I: Ilmu
Seni Alam, Bahagian II: Teknologi Seni Persembahan, Bahagian III: Teknologi Seni Warisan
dan Bahagian IV: Teknologi Seni Reka Bentuk. Perihalan kearifan tempatan yang terpancar
bukan sahaja memperlihatkan kebijaksanaan masyarakat Melayu memanfaatkan alam
seninya; malah menghubungkaitkannya dengan merekayasa seni dalam teknologi bagi
penghasilan ilmu baharu.
Aisyah The Greatest Woman in Islam Sulaiman an-Nadawi Karya yang ditulis pada tahun 1908
oleh Sayyid Sulaiman an-Nadawi, seorang ulama besar India ini merupakan satu-satunya
buku biografi sosok Aisyah r.a. yang paling lengkap hingga saat ini. Dengan gaya sastrawinya
yang khas dan lugas, penulis menyuguhkan seluruh keistimewaan dan sifat Aisyah r.a. dalam
berbagai bidang ilmu: fikih, hadis, tafsir, ilmu syariat, sastra, syair, kisah-kisah, ilmu genetika,
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dan kedokteran. Lebih menariknya lagi, selain memaparkan pelbagai realitas sejarah dan
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Aisyah, buku ini juga mengupas tentang berbagai
teladan yang dicontohkan Aisyah sebagai seorang istri Rasulullah s.a.w. dan perannya
sebagai Ummul Mukminin Pemaparan sisi-sisi intelektualitas, romantisme, dan heroisme
Aisyah itulah yang menjadikan karya ini patut menjadi kiblat penulisan biografi tokoh-tokoh
penting lainnya. Apalagi, semua itu merupakan hasil analisa ilmiah dan studi historis yang
komprehensif. Buku Persembahan Penerbit Qisthi Press

Selama dalam promo awal tahun khusus bulan Januari 2017 hanya Rp. 7.777.
Bulan Februari 2017 kembali harga normal Rp. 10.000. Buku ini mengungkap
kesesatan dari ajaran ilmu kesaktian, ilmu tenaga dalam dan ilmu metafisika. Ini
wajib dibaca oleh kalangan umat agar menambah keimanan dan serta bisa
memahami apa yang menjadi sesatnya. Silahkan dibaca.
Al-Qur’an adalah mukjizat bagi kaum muslimin (al-Isra’: 9) dan (HR. Muslim no.
152 dari Abu Hurairah). Kemukjizatan al-Qur’an meliputi: keindahan dan
ketinggian bahasa dan sasteranya, kebenaran isi kandungannya, tidak ada jin
dan manusia yang mampu menandingi atau membuat satu suratpun yang serupa
dengannya, mampu menjadi obat dari segala penyakit, al-qur’an mempunyai
pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin, banyak dihafan oleh
manusia, terjaga keotentikannya, benteng dari segala keburukan, memberitakan
tentang keberadaan alam ghaib, dan banyak menginspirasi para ilmuwan untuk
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menemukan teori-teori dalam sain maupun ilmu-ilmu sosial. Salah satu sarana
dari sekian banyak disiplin Ilmu yang dapat dipergunakan untuk menggapai
kemukjizatan al-Qur’an adalah Ilmu bayan yang merupakan bagian dari objek
kajian Ilmu Balaghah. Ilmu Balaghah merupakan Ilmu yang erat kaitannya dalam
meresapi keindahan bahasa dan sastra al-Qur’an dan memahami kandungan
ayat suci al-Qur’an dan hadist baginda Rasulullah Saw. Ilmu bayan adalah salah
satu Objek kajian Ilmu Balaghah selain Ilmu ma’ni dan badi’ yang membahas
tentang cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan uslub (gaya)
Tasybih, Majaz, dan Kinayah. Tasybih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau
beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal lain. Penjelasan tersebut
menggunakan huruf kaf atau sejenisnya, baik tersurat maupun tersirat.
Sedangkan dalam tasybih ada beberapa rukun-rukunnya seperti Musyabbah’
yaitu’ sesuatu yang hendak diserupakan, Musyabbah bih’ yaitu’ sesuatu yang
diserupai, Adat tasybih, yaitu’ huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan
tasybih (Penyerupaan)’ seperti kaf, ka-anna dan sebagainya dan Wajh syibh,
adalah Shifat yang ada pada kedua pihak itu (Musyabbah dan Musyabbah bih).
Sifat tersebut disyaratkan harus Musyabbah bihnya lebih kuat daripada
Musyabbah. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 :
Apakah sumbangan orang Melayu dalam sains dan matematik? Persoalan ini
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dibincangkan di bawah istilah etnosains dan etnomatematik, seperti yang
diterokai oleh gabungan pengarang dalam buku ini. Sumbangan etnosains dan
etnomatematik di Alam Melayu berakar umbi bersama sejarah dan budaya yang
membentuk acuan ilmu yang penuh dengan sistem nilai tempatan dan serantau.
Apabila rantau Melayu terjajah oleh kolonialisme Barat, maka penulisan sejarah
telah berubah paradigma daripada rantau yang mempunyai tamadun yang agung
kepada rantau jajahan yang menjulang tinggi budaya Barat yang memisahkan
ilmu daripada nilai. Ilmu tradisi umat Melayu terpinggir dalam penulisan acuan
kolonialisme, kerana secara beransur-ansur penjajahan bukan sahaja berlaku
terhadap fizikal dan geografi tetapi juga sejarah, pemikiran dan minda. Ilmu yang
berteraskan sains dan matematik yang lahir daripada budaya Melayu-Islam
seperti mantik, penghujahan, pemikiran kefalsafahan, perdebatan sufisme,
pelayaran, seni perubatan, pengiraan takwim, kalendar dan musim, seni bina,
retorik dan ketatabahasaan, pancalogam, persenjataan, tenunan dan warisan
yang lain, semakin terpinggir dalam penulisan umat Melayu. Pendokumentasian
yang dilakukan penjajah diwarnakan oleh sistem nilai mereka di bawah
paradigma kolonialisme, yang lebih memetik aspek khurafat atau kelemahan
berbanding pemikiran mantik yang lebih saintifik. Hingga kini, keagungan
pemikiran etnosains dan etnomatematik Melayu masih tersorok dalam lipatan
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sejarah, Maka, menerusi tulisan beberapa tokoh ilmuwan tempatan, sebahagian
aspek tersebut dihuraikan dalam buku ini, sebagai percubaan pentakrifan domain
kajian dan diharapkan akan menjadi bidang yang penting dalam epistemologi
etnografi Melayu pada masa akan datang.
Buku ini membeberi pemikiran filsafat Islam madzhab ketiga yang dibangun oleh
Mulla Sadra dengan nama al-Hikmah al-Muta'alyah (transenden teosofi). Jika
madzhab pertama filsafat Islam yaitu al-Hikmah al-Massyaiyah (filsafat
paripatetik) bertumpu pada rasional filisofis, dan Hikmah al-Isyroq (filsafat
iluminasi) yang dibangun oleh Suhrawardi al-Maqtul bertumpu intuisi mistik dan
dikokohkan dengan argumen filosofis, maka transenden teosofi Mulla Sadra
dibangun dengan keduanya yang kemudian diselaraskan dengan syari'ah (AlQuran dan As-Sunnah). Berangkat dari uraian buku ini yang menguraikan
sepercik dari lautan pemikiran Mulla Sadra terasa sekali racikan ramuan ketiga
landasan tersebut, sehingga sulit bagi para pemerhati filsafat Islam untuk
mengkritik madzhab ketiga filsafat Islam ini. Namun, sebagaimana pepatah
mengatakan "tiada gading yang tak retak", aliran ini juga memiliki
ketidakkonsistenan dalam beberapa hal seperti yang ditulis oleh Fazlurrahman.
Oleh sebab itu, pemikiran filsafat Islam harus terus dikembangkan seirama
dengan perkembangan kebudayaan umat manusia menuju yang lebih sempurna
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dan melahirkan filsafat Islam madzhab keempat. Amin
This book comprises of 13 chapters, documenting the scientific expedition of the
Mantanani Island. This expedition was conducted by thirty scientists and
researchers from Universiti Malaysia Sabah under the fellowship of the Small
Islands Research Center (SIRC). The expedition was carried out from the 8th to
the 10th of April 2016, yielded new knowledge and updated previous data on the
socio-cultural aspects of the inhabitants, island geology, terrestrial and marine
flora and fauna, economy and ecotourism. The layout of this book was designed
to present the socio-cultural aspect of the inhabitants on the island in two
preliminary chapters, followed by island geology; land use; coastline changes;
diversity of trees; seaweed; invertebrates; snails; groundwater as well as
economic and potential ecotourism prospects of the island in its final chapter.
UMS, through its implementation arm, SIRC, is committed to ensure the success
of preservation and conservation of the island’s resources for future generations.
Therefore, this book aims to serve as a focal point for future scientific expedition
to this island. As the environment changes around us due to anthropogenic
activities, it is only prudent that we document these changes in order to better
understand and mitigate future disasters.
Pada suatu hari ada seseorang mendatangi Nabi Muhammad Saw., kemudian
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berkata, "Ya Rasulullah, pada Hari Kiamat ingin sekali aku dikumpulkan dalam
cahaya." Rasulullah pun bersabda, "Janganlah engkau menzalimi siapa pun.
Engkau akan dikumpulkan di Hari Kiamat nanti di dalam cahaya." Ketika
Rasulullah Saw. ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab,
"Seutama-utama amal ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang
beriman, yaitu dengan melepaskannya dari rasa lapar, membebaskannya dari
kesulitan, dan membayarkan utang-utangnya." Itulah sebagian riwayat, yang
dikutip dari kitab-kitab hadis, yang disajikan dan diulas dengan indah oleh
Jalaluddin Rakhmat dalam buku ini. Melalui pendekatan sufistik (tashawwuf),
penulis berusaha menunjukkan kepada para pembaca bagaimana menyesuaikan
diri kita dengan perintah-perintah Allah (muwafaqah), bagaimana menghidupkan
kecintaan kita kepada Rasulullah Saw., para imam yang suci, dan saling
menyayangi di antara sesama hamba Allah (munashahah), bagaimana
membantah tuntutan hawa nafsu (mukhalafah), serta bagaimana memerangi
setan (muharabah). Sebuah buku yang ditulis dengan cara pendekatan yang
unik dari seorang cendekiawan Muslim terkemuka. [Mizan, Pustaka, Agama,
Religion, Indonesia]
Sevea reveals a universe of miracle-workers in Islamic Malaya, connecting the supernatural to
material life, socioeconomic activities and production.
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Bagaimana memosisikan perkara ini dalam perspektif akidah? Temukan jawabannya dalam
buku ini. Penulis mengawali tulisannya dengan kerangka teori tauhid dan syirik dalam Islam
untuk dapat menganalisis secara komprehensif terhadap persoalan-persoalan tersebut. Dalam
perspektif historis, buku ini diperkaya dengan kisah umat Nabi Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim,
Syu’aib, Musa, Harun, Isa hingga Nabi Besar Muhammad SAW menjadi salah satu uraian
penting agar menjadi pelajaran bagi umat ini. Penulis juga menguraikan dampak syirik dan
bagaimana mengampanyekan tauhid kepada Allah SWT. Buku persembahan penerbit
Prenada Media Group.
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.
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
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