Samudera Al Fatihah Bey Arifin
Eventually, you will extremely discover a other experience and deed by spending more cash. yet when? accomplish you assume
that you require to get those every needs when having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the
beginning? Thats something that will lead you to understand even more roughly speaking the globe, experience, some places,
subsequent to history, amusement, and a lot more?
It is your agreed own get older to be in reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is Samudera Al Fatihah Bey
Arifin below.

Kun Fayakun : Edisi Bundel Buku ke-4,5,6 Atmonadi 2018-10-18 Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis yang
dibuat sejak awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya. Ini merupakan edisi bundel Buku ke-4, 5 dan 6 jadi satu. Risalah “Kun
Fayakun” ini cuma sepercik citarasa atas perjalanan panjang kehidupan pribadi saya yang kujalani sebagai hamba-Nya yang
tinggal di Bumi. Dalam banyak aspek, risalah ini ternyata menyingkapkan hakikat tentang Totalitas Tauhid bagi hamba Allah,
hakikat yang sebenarnya sudah sering kita ucapkan dengan kata-kata (namun seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa
pengertian dan makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini
adalah risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari makrifat (semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan
sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Setiap orang mungkin memaknai kehidupannya berbedabeda sesuai dengan takaran yang sudah Dia tetapkan di alam tinggi sana. Setiap orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju
atas apa yang dipaparkan di risalah ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus digali oleh masing-masing orang secara personal,
agar ia bisa mengenal siapa diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar seonggok makhluk organis yang kebetulan dilahirkan
dari birahi seksualitas kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan menangisi keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang
pertama, menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna
(manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha Esa untuk kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang Esa,
akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya. Saran dan kritik kalau memang ada sangat saya harapkan untuk

semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian dan pemaparan berbagai gagasan dalam risalah ini.
Be Moslem Scientists - Juz 3 (revisi) Muslim Iqbal Romadhoni, M. Pd. dan Iis Haryati, M.Pd. 2021-03-04 Teman, tahukah kamu
tentang 4 misteri yang belum terpecahkan oleh sains modern? Empat misteri yang mengandung inspirasi ilmiah yang terdapat
pada QS. Al Baqarah, 2: 259 sampai saat ini masih menjadi tekateki bagi para ilmuwan, dikatakan misteri karena ternyata belum
dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan modern [artinya teknologi kita belum bisa seperti yang digambarkan ayat ini], dan
ajaibnya informasi ini telah Allah Swt sampaikan dalam Al-QurÕan sejak 1400 tahun yang lalu, kalian penasaran? Dijelaskan
secara rinci kok di dalam buku ini, Òselamat membaca yaÉ.!!!Ó ÒSemoga menyenangkanÉ.!!!Ó Buku ini merupakan seri ketiga
buku Be Moslem Scientists yang terus berupaya memperkenalkan kebenaran Al-QurÕan lewat sudut pandang ilmu
pengetahuan modern yang disajikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami anak-anak maupun remaja. [walaupun
bahasanya ringan, insya Allah isinya berbobot dehÉ!!!]. Kekhasan buku Be Moslem Scientists semakin terasa pada buku ketiga
ini. Beberapa bagian dalam buku ini menggunakan bahasa tidak baku (bahasa sehari-hari) sehingga buku ini selalu asyik untuk
dibaca berulang kali. Ilustrasi gambar semakin membuat buku ini selalu asyik untuk dimiliki, menarik dan tentunya sangat cocok
buat kalian Kids Zaman Now. Buku ini merupakan seri ketiga dari 30 seri menjadi para ilmuwan muslim (be moslem scientists),
mengajak para pembaca untuk lebih akrab dengan Al-QurÕan, mendekatinya dengan sudut pandang ilmu pengetahuan dan
siap menjadi salah satu dari ilmuwan muslim abad ini. ÒSalah satu penghalang ilmu adalah rasa sombong dan itu bukanlah
karakter ilmuwan muslim.Ó @be_moslemscientists
RANGKAIAN CERITA AL-QURA’N Bey Arifin Al-Qur’an tetap menjadi inspirasi umat manusia. Dua pertiga kandungannya
menyajikan cerita sejarah. Cerita dalam Al-Qur’an bukanlah kisah fiksi, melainkan kisah nyata yang tercatat dalam tinta sejarah.
Metode berkisah memang memberikan keistimewaan tersendiri. Cerita dapat memengaruhi akal, jiwa, dan perilaku manusia.
Bey Arifin termasuk salah seorang penulis yang berhasil menyuguhkan serangkaian cerita nyata dalam Al-Qur’an. Beliau
menuturkan kisah-kisah dalam Al-Qur’an secara naratif mulai dari kisah yang terjadi pada masa Nabi Adam, Nabi Uzair,
Keluarga Imran, Zulqarnain, Negeri Saba’, Ashabul Kahfi hingga era Rasulullah Saw. Membaca lembaran demi lembaran kisah
dalam buku ini akan semakin meneguhkan keimanan kita. Banyak ibrah yang bisa kita dapatkan dari tokoh-tokoh yang teguh
menggenggam iman.
The Center for Research Libraries Catalogue: Monographs Center for Research Libraries (U.S.) 1969
Kun Fayakun : Edisi Bundel Buku 1-2-3 Atmonadi 2018-10-18 Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis yang
dibuat sejak awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya.Ini merupakan edisi Bundel Buku 1,2, dan 3 jadi satu. Risalah “Kun
Fayakuun” ini cuma sepercik citarasa atas perjalanan panjang kehidupan pribadi saya yang kujalani sebagai hamba-Nya yang
tinggal di Bumi. Dalam banyak aspek, risalah ini ternyata menyingkapkan hakikat tentang Totalitas Tauhid bagi hamba Allah,
hakikat yang sebenarnya sudah sering kita ucapkan dengan kata-kata (namun seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa
pengertian dan makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini

adalah risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari makrifat (semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan
sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Setiap orang mungkin memaknai kehidupannya berbedabeda sesuai dengan takaran yang sudah Dia tetapkan di alam tinggi sana. Setiap orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju
atas apa yang dipaparkan di risalah ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus digali oleh masing-masing orang secara personal,
agar ia bisa mengenal siapa diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar seonggok makhluk organis yang kebetulan dilahirkan
dari birahi seksualitas kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan menangisi keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang
pertama, menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna
(manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha Esa untuk kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang Esa,
akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya. Saran dan kritik kalau memang ada sangat saya harapkan untuk
semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian dan pemaparan berbagai gagasan dalam risalah ini.
Misteri Dzikir Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil Muhammad Khatib, S.Pd.I 2020-08-17 Hasbunallah Wa Nikmal Wakil, Nikmal Maula
wa Nikman Nasir. Kalimat ini termasuk dzikir sederhana, namun mengandung makna yang luar biasa. Dzikir ini menandakan
bahwa seorang hamba hanya pasrah pada Allah dan menjadikanNya sebagai tempat bersandar. Ibnu Abbas berkata bahwa
“hasbunallah wa nikmal wakil” adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihis salam ketika beliau ingin dilempar di api. Sedangkan Nabi
Muhammad saw. “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada
mereka!” Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan
Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (HR. Bukhari No. 4563). Misteri dzikir “hasbunallah wa nikmal wakil” adalah barangsiapa
yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (QS. ath-Thalaq 3). Buku ini mengupas misteri
makna di balik kalimat dzikir sederhana itu, sehingga kita bisa memahaminya. Selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan seharihari untuk mencapai sukses hidup, di dunia dan kebahagiaan di akhirat. [ ]
Menjadi Pemuda Bertauhid, Berakhlak, dan Berprestasi Ahmad Rifa`i Rif`an 2019-01-07 Hidup di zaman milenial, membuat
anak muda sekarang memiliki rintangan yang tidak mudah. Ujian terberat justru berada dalam genggaman tangannya, seperti
gadget dan internet yang seiring waktu terus berkembang. Ujian ini akan mengguncang iman, pribadi, serta prestasi. Bila
pemuda tak mampu menghadapinya, ketiga hal tersebut akan luntur. Oleh karenanya, pemuda sekarang harus bisa membekali
dirinya dengan iman yang kuat, pribadi yang baik, serta prestasi gemilang. Jadilah pemuda bertauhid, berakhlak, dan berprestasi.
Al-Fatihah Setiadi Ihsan 2020-03-01 Surat Al-Fatihah merupakan satu surat yang paling popular di kalangan kaum muslimin, hal
ini dapat dijelaskan bahwa surat ini merupakan pembuka dari Kitab Al-Qur’an itu sendiri. Al-Fatihah pun merupakan bacaan
wajib dalam setiap rakaat shalat yang kita tegakkan. Dua alasan ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa surat Al-Fatihah
merupakan surat yang paling popular di masyarakat muslim. Demikian juga dengan istilah sistem, disadari atau tidak,
perkembangan teknologi informasi, dan ilmu pengetahuan secara umum telah memperkenallkan istilah sistem ini. Secara sadar
atau tidak, kita sering diperlihatkan atau diperdengarkan dengan istilah sistem ini dalam berbagai aspek kehidupan, seperti

beberapa istilah berikut: Sistem pendidikan nasioanl, sistem penilaian, sistem informasi, sistem politik Indonesia, sistem
transportasi, sistem zonasi, dan lainnya. Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa istilah sistem pun bukanlah hal yang
asing di telinga masyarakat kita. Al-Fatihah : Model Sistem Kehidupan Muslim ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak*
Si-Z 2006 The Encyclopaedia of the Qur'?n online contains the complete articles of the printed volumes 1 to 5, the indices will be
added as they become available.
Samudera Al-Fatihah Bey Arifin 1978
Membongkar Kesesatan Reiki, Tenaga Dalam dan Ilmu Kesaktian Perdana Akhmad, S.Psi 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.
Ya Allah, Siapa Jodohku? (New Edition) Ahmad Rifa`i Rif`an 2016-09-29 Ketika kau telah jatuh cinta pada seseorang, tak ada
cara yang lebih agung selain bermunajat pada-Nya, kemudian memanjatkan doa, “Tuhan, jika dia orang yang baik bagi kebaikan
agamaku, duniaku, dan akhiratku, tolong segera pertemukan kami dalam bingkai yang halal. Tapi jika dia orang yang malah
meruntuhkan agamaku, melemahkan duniaku, dan menyengsarakan akhiratku, tolong jauhkan hamba darinya dengan cara-Mu.”
Kawan, jangan hanya mementingkan egomu. Anakmu kelak lebih berhak mendapat pendidikan dari seorang ibu yang terbaik,
bukan yang tercantik. Anakmu lebih berhak mendapat pengajaran dari ayah yang indah akhlaknya, bukan yang sekadar
berlimpah hartanya. Kekasih terbaikmu adalah orang yang membuatmu makin berseManga, Manhua & Manhwat mendekat
pada-Nya dan membuatmu makin takut bermaksiat pada-Nya. 50 Wasiat dalam buku ini semoga bisa memandumu menjelaskan
konsep cinta yang hakiki, mengarahkanmu menemukan kekasih yang sejati, dan mengiringi perjalanan pernikahanmu agar
meraih kebahagiaan yang abadi.
Studia Islamika 1998
Menggapai Malam Lailatur Qadar Ahmad Rifa`i Rif`an 2013-11-19 """Ramadhan, bulan termulia di antara segala bulan. Bulan
pahala dilipatganda, gerbang surga dibuka, pintu neraka ditutup, iblis pun dibelenggu. Bulan suci tempat Al Qur`an, mu`jizat
terbesar sepanjang zaman diturunkan. Bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya
pembebasan dari api neraka. Inilah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang kemuliaannya setara dengan seribu
bulan. Malam misteri yang bahkan Rasulullah pun tak diberi informasi pasti kapan hadirnya malam seribu bulan itu. Itulah
Lailatul Qadar. Buku ini berisi 30 renungan dan inspirasi yang mendiskusikan banyak hal terkait Ramadhan. Misalnya,
memanfaaatkan bulan Ramadhan untuk merekonstruksi orientasi hidup, memberantas virus 3F (food, fashion, dan fun) dengan
puasa, membelenggu diri sejenak di bulan puasa, tips dan trik agar Lailatul Qadr bisa 100% tergapai, menjadikan Ramadhan
sebagai momentum mudiknya jiwa menuju fitrah, memahami zakat fitrah sebagai ajaran untuk berbagi, dan memanfaatkan halal
bi halal untuk saling memaafkan, sehingga kita benar benar suci dari segala salah. Suci dari dosa yang kita lakukan kepada

Allah, suci juga dari segala kesalahan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Serta beragam topik lainnya yang menarik
dibaca di bulan Ramadhan."""
Kun Fayakun : Buku Pertama Atmonadi 2018-10-18 Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis yang dibuat sejak
awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya. Risalah “Kun Fayakun” Buku Pertama ini merupakan gabungan dari 5 keping edisi
tipis menjadi satu kesatuan dengan sub-judul Sangkan Paraning Dumadi. Risalah ini cuma sepercik citarasa atas perjalanan
panjang kehidupan pribadi saya yang sebagai hamba-Nya yang tinggal di Bumi. Dalam banyak aspek, risalah ini ternyata
menyingkapkan hakikat tentang Totalitas Tauhid bagi hamba Allah, hakikat yang sebenarnya sudah sering kita ucapkan dengan
kata-kata (namun seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa pengertian dan makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang
Maha Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini adalah risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari makrifat
(semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Setiap
orang mungkin mencerap dan memaknai kehidupannya berbeda-beda sesuai dengan takaran yang sudah Dia tetapkan di alam
tinggi sana. Setiap orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju atas apa yang dipaparkan di risalah ini. Itulah fitrah, yang mau
tak mau harus digali oleh masing-masing orang secara personal, agar ia bisa mengenal siapa diri sesungguhnya. Apakah cuma
sekedar seonggok makhluk organis yang kebetulan dilahirkan dari birahi seksualitas kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh
dan menangisi keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang pertama, menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan
akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna (manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha Esa untuk
kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang Esa, akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya. Saran dan kritik
kalau memang ada sangat saya harapkan untuk semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian dan pemaparan berbagai
gagasan dalam risalah ini.
Kun Fayakun : Buku Keempat Atmonadi 2018-10-18 Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis yang dibuat sejak
awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya. Risalah “Kun Fayakun” ini cuma sepercik citarasa atas perjalanan panjang
kehidupan pribadi saya yang kujalani sebagai hamba-Nya yang tinggal di Bumi. Dalam banyak aspek, risalah ini ternyata
menyingkapkan hakikat tentang Totalitas Tauhid bagi hamba Allah, hakikat yang sebenarnya sudah sering kita ucapkan dengan
kata-kata (namun seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa pengertian dan makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang
Maha Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini adalah risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari makrifat
(semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Setiap
orang mungkin memaknai kehidupannya berbeda-beda sesuai dengan takaran yang sudah Dia tetapkan di alam tinggi sana.
Setiap orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju atas apa yang dipaparkan di risalah ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus
digali oleh masing-masing orang secara personal, agar ia bisa mengenal siapa diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar
seonggok makhluk organis yang kebetulan dilahirkan dari birahi seksualitas kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan
menangisi keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang pertama, menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan

akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna (manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha Esa untuk
kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang Esa, akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya. Saran dan kritik
kalau memang ada sangat saya harapkan untuk semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian dan pemaparan berbagai
gagasan dalam risalah ini.
Mau Sehat? Yuk, Baca Al-Fatihah Sukron Abdilah (Sabil El-Marufie) Surah Al-Fatihah tentu tidak asing bagi kita karena surah
tersebut merupakan surah paling populer dalam Al-Quran dan paling banyak dibaca seorang Muslim; dalam setiap rakaat salat,
zikir, doa, pengajian-pengajian, dan majelis-majelis ilmu. Namun, kenyataannya masih banyak Muslim belum memahami makna
dan urgensi isi kandungan Surah Al-Fatihah bagi kehidupan. Hal itupun menjadi salah satu penyebab islam dan kejayaannya
terhalangi oleh kejumudan dan kebodohan para pemeluknya. Bulu ini menjelaskan betapa Surah Al-Fatihah dan semua surah
dalam Al-Quran sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik pendengar maupun pembacanya. Jika dibacakan dengan hati yang
ikhlas karena Allah swt., surah Al-Fatihah akan memberikan efek positif pada kesehatan jasmani dan rohani. Lalu bagaimana
cara mengamankan surah Al-Fatihah ini agar fungsi dan manfaatnya bisa kita rasakan. [Mizan Publishing, Redaksi Safina,
Religi, Islam, Agama]
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Popular Indonesian Literature of the Qur'an Howard M. Federspiel 1994
Terpesona di Sidratul Muntaha Agus Mustofa Benarkah Rasulullah Isra’ Mi’raj naik Buraq? Bagaimana sains melihat peristiwa
dahsyat itu? Anda diajak Terpesona di Sidratul Muntaha.
Pusaran Energi Ka'bah Agus Mustofa 2003 Kenapa berdoa di sekitar Ka’bah mustajab? Kenapa shalat di sana bernilai ratusan
ribu kali lipat? Ternyata di sana ada pusaran energi positif yang sangat besar disebabkan oleh orang bertawaf, dan umat Islam
di seluruh dunia shalat menghadap ke satu titik: Ka'bah. Agus Mustofa mengajak Anda memahaminya secara saintifik.
Doa Azharuddin Sahil 2002
Be Moslem Scientist - Juz 2 Muslim Iqbal Romadhoni, M. Pd & Iis Haryati, M.Pd 2018-12-26 Tahukah kamu tentang fenomena
Equenox? Nah fenomena Equenox ini di antara peristiwa yang ditunggu-tunggu lho! Karena kalau beruntung kita bisa
menyaksikan fenomena benda tanpa bayangan. Hal ini terjadi di lokasi yang tepat berada di bawah garis khatulistiwa. Equenox
terjadi hanya dua kali dalam setahun dan isyarat itu telah disampaikan Al Qur’an, ternyata kata ( ?????????? /al masyriq) dan
kata ( ??????????? /al maghrib) yang berarti “timur sejati” dan “barat sejati” hanya disebutkan dua kali dalam Al-Qur’an, yaitu

(Q.S Al-Baqarah, 2: 115) dan (Q.S Al-Baqarah, 2: 142). Subhanallah, tentunya ini bukan sebuah kebetulan teman, Allah Swt
memang telah memperhitungkan segala sesuatu dengan matang, memberikan inspirasi ilmiah dalam Al-Qur’an untuk terus kita
gali. Buku kedua ini merupakan lanjutan seri pertamanya yang terus berupaya memperkenalkan kebenaran Al-Qur’an lewat
sudut pandang ilmu pengetahuan modern didukung dengan data-data penelitian dan fakta ilmiah dengan bahasa yang ringan
dan mudah dipahami anak-anak maupun remaja. Bahkan, ke-khasan buku Be Moslem Scientists semakin terasa di buku kedua
ini, beberapa bagian dalam buku ini menggunakan bahasa tidak baku (bahasa sehari-hari) sehingga buku ini selalu asyik untuk
dibaca berulang kali. Buku ini merupakan seri kedua dari 30 seri menjadi para ilmuwan muslim (be moslem scientists), mengajak
para pembaca untuk lebih akrab dengan Al-Qur’an, mendekatinya dengan sudut pandang ilmu pengetahuan dan siap menjadi
salah satu dari ilmuwan muslim abad ini.
Encyclopaedia of the Qur??n: Si-Z Jane Dammen McAuliffe 2001 The Encyclopaedia of the Qur'?n online contains the complete
articles of the printed volumes 1 to 5, the indices will be added as they become available.
Halal-Haram Ruqyah Musdar Bustamam Tambusai 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 Halal-Haram 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 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.
Khazanah Tafsir Indonesia ; Dari Hermeneutika hingga Ideologi Islah Gusmian 2013 Buku yang ada di tangan pembaca ini
ditulis untuk meng¬ungkap khazanah tafsir Al-Qur’an Indonesia dengan pendekatan hermeneutik dan analisis wacana kritis.
Kontribusinya yang terpenting terletak bukan hanya pada banyaknya literatur tafsir yang dikaji, melainkan yang lebih utama
adalah pada wilayah metodologisnya, pemetaan paradigmanya, hingga aspek ideologi di balik penyusunan suatu karya tafsir,
dan sekaligus juga menyelipkan arah baru bagi pengembangan kajian tafsir di Indonesia. Kontribusi inilah yang menjadikan buku
ini layak disebut sebagai mahakarya dalam bidang kajian tafsir Indonesia.
Kun Fayakun : Buku Ketiga Atmonadi 2018-10-18 Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis yang dibuat sejak

awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya. Risalah “Kun Fayakun” ini cuma sepercik citarasa atas perjalanan panjang
kehidupan pribadi saya yang kujalani sebagai hamba-Nya yang tinggal di Bumi. Dalam banyak aspek, risalah ini ternyata
menyingkapkan hakikat tentang Totalitas Tauhid bagi hamba Allah, hakikat yang sebenarnya sudah sering kita ucapkan dengan
kata-kata (namun seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa pengertian dan makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang
Maha Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini adalah risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari makrifat
(semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Setiap
orang mungkin memaknai kehidupannya berbeda-beda sesuai dengan takaran yang sudah Dia tetapkan di alam tinggi sana.
Setiap orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju atas apa yang dipaparkan di risalah ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus
digali oleh masing-masing orang secara personal, agar ia bisa mengenal siapa diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar
seonggok makhluk organis yang kebetulan dilahirkan dari birahi seksualitas kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan
menangisi keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang pertama, menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan
akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna (manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha Esa untuk
kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang Esa, akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya. Saran dan kritik
kalau memang ada sangat saya harapkan untuk semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian dan pemaparan berbagai
gagasan dalam risalah ini.
Mengenal Tuhan Bey Arifin 1985 Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi
dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Aali ‘Imraan [3]: 31) Sangat
mengherankan kalau ada orang yang sangat tertarik untuk mempelajari bumi, bintang, matahari, dan segala hal tentang alam
semesta, tetapi tidak tertarik mempelajari Allah yang Mahabesar, yang menciptakan dan menghidupkan dirinya sendiri. Aneh
rasanya kalau nyamuk atau kutu saja kita pelajari sedalam-dalamnya, tetapi Tuhan tidak dipelajari sama sekali. Ironis rasanya
kalau tanah dan air kita anggap begitu penting, tetapi Tuhan kita kesampingkan. Sangat aneh rasanya kalau dalam sehari-hari
kita berbicara tentang gula, beras, tetapi tidak pernah kita membicarakan Allah yang telah memberikan segala rahmatnya
kepada kita di dunia ini. Bagaimana kita bisa mencintai kalau mempelajari dan mengenali-Nya saja tidak berminat sama sekali.
Bagaimana kita mau mentaati-Nya, jika kita tak memiliki ketertarikan mempelajari segala hal yang dapat membuat kita lebih
dekat pada-Nya. Mengenali merupakan salah satu syarat untuk bisa mencintai. Bersungguh-sungguh mengenali-Nya adalah
pertanda kita memiliki hasrat untuk mencintai dan mentaati-Nya. Buku ini merupakan uraian yang pernah disampaikan Bey Arifin
(alm.) di RRI Surabaya saat menjelaskan Rukun Iman dan Islam. Buku ini cukup istimewa karena pada awalnya dicetak
stensilan. Meskipun usia buku ini cukup lama, tapi pembahasannya tetap relevan hingga saat ini. Sangat layak menjadi salah
satu panduan kita untuk semakin menyegarkan keimanan dan kecintaan yang membuahkan ketaatan kepada Allah Swt.
Kun Fayakun : Buku Keenam Atmonadi 2018-10-18 Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis yang dibuat sejak
awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya. Risalah “Kun Fayakuun” ini cuma sepercik citarasa atas perjalanan panjang

kehidupan pribadi saya yang kujalani sebagai hamba-Nya yang tinggal di Bumi. Dalam banyak aspek, risalah ini ternyata
menyingkapkan hakikat tentang Totalitas Tauhid bagi hamba Allah, hakikat yang sebenarnya sudah sering kita ucapkan dengan
kata-kata (namun seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa pengertian dan makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang
Maha Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini adalah risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari makrifat
(semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Setiap
orang mungkin memaknai kehidupannya berbeda-beda sesuai dengan takaran yang sudah Dia tetapkan di alam tinggi sana.
Setiap orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju atas apa yang dipaparkan di risalah ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus
digali oleh masing-masing orang secara personal, agar ia bisa mengenal siapa diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar
seonggok makhluk organis yang kebetulan dilahirkan dari birahi seksualitas kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan
menangisi keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang pertama, menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan
akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna (manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha Esa untuk
kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang Esa, akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya. Saran dan kritik
kalau memang ada sangat saya harapkan untuk semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian dan pemaparan berbagai
gagasan dalam risalah ini.
The 99 Most Eminent Names of Allah Talib Samat 2001
Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi Drs. H. Islachuddin Yahya, M.Pd. 2022-06-21 Buku ini mengetengahkan wawasan
kebahasaan dan dasar-dasar teori menulis karya ilmiah, meliputi pemahaman , karakteristik, struktur, dan objek atau bahan
kajiannya. Semua itu merupakan pengetahuan dasar yang harus dipahami oleh penulis. Setelah pengetahuan dasar dimiliki,
baru tahap langkah-langkah Menyusun karya ilmiah. Langkah ini sangat penting untuk diperhatikan, agar penulisannya
dilakukan secara objektif dan sistematis mengikuti pedoman karya ilmiah yang mutakhir, mengacu pada Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI).
Menaklukkan Gunung Kesombongan Jiwa Atmonadi 2018-10-01 Semua bencana dan nestapa manusia belakangan ini sejatinya
muncul sebagai bayaran bagi ulah kita sendiri yang dihinggapi penyakit akut sombong, congak, takabur, lalai dan abai atas apa
yang sudah disampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, Umat Islam sebenarnya dituntut untuk selalu siaga guna menghadapi
penyakit-penyakit akut dihatinya dengan selalu mengadakan perubahan total. Seperti tersirat dalam QS Ar-Ra’d ayat 11 : Allah
tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya (Qs 13:11) Ayat diatas adalah rumus
perubahan yang disampaikan Allah kepada Umat Islam. Karena itu, setiap hari kita melakukan dekonstruksi kehidupan 5 kali
sebagai ubudiyyah hamba kepada Penciptanya berupa salat 5 waktu untuk melakukan perubahan adab dengan cemas dan
harap dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dalam waktu sehari semalam itu, dengan salat Umat Islam sebenarnya diarahkan
untuk merenungkan apa-apa yang telah dilakukannya. Sedangkan, dalam rentang lebih lama, setiap tahun, di Bulan Ramadhan
transformasi atau perubahan besar harus dilakukan setiap muslim untuk menaklukkan kesombongan jiwanya dengan tujuan

untuk mencapai takwa yang sebaik-baiknya. Untuk melakukan suatu perubahan transformatif menaklukkan kesombongan jiwa,
kita memang perlu suatu cara atau metode. Kalau kita melongok ke riwayat kaum arifin, Nabi dan Rasul maka tradisi puasa dan
menyucikan jiwa sebenarnya merupakan jalan, cara, petunjuk dan sekaligus ujian dari kesungguhan untuk menaklukan penyakitpenyakit hati kita yaitu kesombongan diri . Buku yang saya beri judul “Menaklukkan Gunung Kesombongan Jiwa” ini merupakan
kumpulan tulisan mawas diri yang dipublikasikan di fasilitator blog Multiply.Com sejak tahun 2007 ditambah dengan tulisan yang
belum diterbitkan. Tulisan-tulisan tersebut merupakan serapan pengalaman batin sebagai sebuah perenungan panjang tentang
diri, perjalanan kehidupan, alam semesta, dan Penciptanya. Sebagian besar materi tulisan ini merupakan bahan baku di risalah
“Kun Fayakun : Man Arofa Nafsahu Faqod Arofa Robbahu” yang ditulis tahun 2004 sampai 2007 namun belum sempat
dipublikasikan secara resmi. Bagian-bagian utama kumpulan tulisan ini berhubungan dengan banyak adab Islam yang
menyangkut ikhlas, sabar, doa, istikamah (konsisten dan teguh) di jalan yang lurus dan luas, atau Shiraat al-Mustaqiim, dan
adab-adab lainnya yang mestinya diterapkan oleh Umat Islam untuk tetap tunduk dengan Islam, tidak sombong apalagi takabur.
Kumpulan tulisan ini merentang dari tahun 2007 sampai 2009. Beberapa revisi dilakukan terutama setelah situs Multiply.Com
dinyatakan ditutup sebagai fasilitator blog. Akhir kata, mudah-mudahan tulisan yang terangkum dalam buku kecil ini dapat
bermanfaat bagi siapapun yang mau membaca dan merenung hidupnya. Termasuk bagi saya sendiri.
Samudra al fatihah Bey Arifin 1972
Ikhtiar Membangun Gerakan Mahasiswa Sebuah Manifesto Fitriadi Hi.Yusub, S.Pd.I, M.Pd.I Buku ini adalah hasil kolaborasi
beberapa penulis dari sudut pandang yang berbeda namun satu tujuan yaitu bagaimana cara agar mahasiswa atau pemuda
dapat mengendalikan gerakan tradisi akademis sekaligus implementasi pengabdian pada masyarakat. Kami mendedikasikan
buku ini untuk seluruh aktivis kaum muda terutama mahasiswa yang ingin memiliki kesadaran akan tugas yang diemban sebagai
aktivis. Mahasiswa seharusnya lebih kreatif dan tidak bingung pada pergerakannya. Buku Ikhtiar Membangun Gerakan
Mahasiswa Sebuah Manifesto disusun untuk memberikan informasi tentang relevansi mahasiswa atau kaum muda dan gerakan
kemasyarakatan. Harapan kami buku ini bermanfaat untuk khalayak.
Melawan dengan teks Yudhie R. Haryono 2005
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