Falsafah Hidup Prof Hamka
Thank you very much for downloading Falsafah Hidup Prof
Hamka .Most likely you have knowledge that, people have see
numerous time for their favorite books taking into consideration
this Falsafah Hidup Prof Hamka , but end taking place in harmful
downloads.
Rather than enjoying a fine book bearing in mind a cup of coffee
in the afternoon, on the other hand they juggled considering some
harmful virus inside their computer. Falsafah Hidup Prof
Hamka is handy in our digital library an online entrance to it is
set as public for that reason you can download it instantly. Our
digital library saves in merged countries, allowing you to acquire
the most less latency period to download any of our books
subsequently this one. Merely said, the Falsafah Hidup Prof
Hamka is universally compatible once any devices to read.

Demi Redha Ibu Bapa Norlela Ibrahim 2013
Duhai anak… tidak akan ada
dirimu di dunia ini tanpa ayah
ibu. Walaupun pernah ditatang
bagai minyak yang penuh,
namun tidak semua kata-kata
mereka diturutimu. Apabila
mereka semakin berusia,
balaslah jasa keduanya dengan
memberikan sepenuh perhatian
dan bantuan. Jagai hati mereka
dengan ketulusan serta
falsafah-hidup-prof-hamka

kesabaran. Adakah dirimu
mahu dianggap anak derhaka
walaupun hanya dengan
ungkapan ‘ah’? Wahai ayah
ibu… jagalah ‘amanah’ ini
dengan sebaik-baiknya.
Terapkan didikan duniawi dan
ukhrawi agar mereka menjadi
hamba yang bertakwa. Pasti
pengorbananmu akan diganjari
di dunia dan akhirat.
Bimbinglah dengan keikhlasan
bukan keterpaksaan. Moga
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pemergianmu nanti akan
ditangisi, ketiadaanmu
dirindui. Sesungguhnya doa
anak yang soleh menjadi
bekalanmu di alam abadi.
DEMI REDHA IBU BAPA
mengajak kita bermuhasabah
untuk memperbaiki kekhilafan
dan kealpaan diri dalam
mendidik permata hati.
Tunaikan tanggungjawab
masing-masing agar ayah ibu
dan anak-anak saling
menghormati, menghargai lagi
diberkati. Usah mudah
mengalah dengan ujian kerana
itulah tanda kecintaan-NYA
buat hamba yang dikasihi.
Hamka and Islam - Khairudin
Aljunied 2018-09-15
Since the early twentieth
century, Muslim reformers
have been campaigning for a
total transformation of the
ways in which Islam is
imagined in the Malay world.
One of the most influential is
the author Haji Abdul Malik bin
Abdul Karim Amrullah,
commonly known as Hamka. In
Hamka and Islam, Khairudin
Aljunied employs the term
"cosmopolitan reform" to
describe Hamka's attempt to
falsafah-hidup-prof-hamka

harmonize the many streams of
Islamic and Western thought
while posing solutions to the
various challenges facing
Muslims. Among the major
themes Aljunied explores are
reason and revelation,
moderation and extremism,
social justice, the state of
women in society, and Sufism
in the modern age, as well as
the importance of history in
reforming the minds of modern
Muslims.Aljunied argues that
Hamka demonstrated
intellectual openness and
inclusiveness toward a whole
range of thoughts and
philosophies to develop his own
vocabulary of reform, attesting
to Hamka's unique ability to
function as a conduit for
competing Islamic and secular
groups. Hamka and Islam
pushes the boundaries of the
expanding literature on Muslim
reformism and reformist
thinkers by grounding its
analysis within the Malay
experience and by using the
concept of cosmopolitan reform
in a new context.
LEMBAGA HIDUP - Prof. Dr.
Hamka 2015-03-26
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Garis perjalanan hidup setiap
manusia telah ditetapkan sejak
dalam kandungan. Rejeki telah
tersedia. Ajal telah tentu. Amal
usaha telah terbentang. Inilah
“Lembaga Hidup”. Tuangan
yang berbentuk menurut
barang-barang yang dicitacitakan akan tercipta setelah
bahan-bahannya dituangkan ke
dalamnya. Melalui buku ini,
Buya Hamka mengajak kita
untuk berikhtiar menuang
lembaga hidup kita masingmasing dengan berbagai
kewajiban sesuai tuntunan
Islam dan tidak
membiarkannya menjadi
sebatas lembaga. “Marilah
berusaha, moga-moga
sesuailah usaha kita dengan
ketentuan yang telah
disediakan Tuhan buat kita,”
nasihat Buya. Di buku ketiga
seri Mutiara Falsafah Buya
Hamka ini ragam kewajiban
diuraikan, mulai kewajiban
kepada diri pribadi, keluarga,
masyarakat, ilmu pengetahuan,
tanah air, politik, hingga harta
benda. Dan, di atas semua itu,
diuraikan juga kewajiban yang
terpenting; kewajiban kepada
Allah Swt.
falsafah-hidup-prof-hamka

Sejarah Sosial dan Dinamika
Intelektual Pendidikan
Islam di Nusantara - Prof. Dr.
H. Samsul Nizar, M.A. et al.
2013-01-01
Kemunculan dan
perkembangan tradisi
keilmuan dan dinamika
pemikiran pendidikan Islam di
nusantara selalu berkaitan
dengan kondisi lingkungan
yang mengitarinya.
Kemunculan dan
perkembangan tersebut lebih
sebagai formulasi baru
perpaduan antara kebudayaan
dan peradaban yang sudah ada
dan inheren dalam masyarakat
itu dengan kebudayaan dan
peradaban baru yang datang
kepadanya. Dari sudut
tersebut, maka perjalanan
sejarah pendidikan Islam di
nusantara menjadi sangat
menarik untuk dikaji karena
disamping nuansa spiritualis
kental (thariqah) yang
mengiringi penyebaran
awalnya, lembaga pendidikan
tersebut juga telah menjadi
agen transformasi nilai dan
budaya dalam sebuah
komunitas yang bersifat
dinmais. Sehingga,
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keberadaanya diakui memiliki
pengaruh besar dalam
membentuk bangsa ini,
membebaskannya dari
belenggu penjajahan, dan
menelurkan generasi demi
generasi yang mewarnai
kemerdekaan negeri ini. Buku
persembahan penerbit Prenada
Media Group.
FALSAFAH SYAITAN HAMKA 2020-06-11
Penegasan berulang kali di
dalam Al-Quran mengenai
pengisytiharan permusuhan
terhadap syaitan membawa
makna yang besar dan penting
untuk ditekuni. Jejak Tarbiah
meluncurkan semula karya
HAMKA ini ke tengah
masyarkat dengan tujuan
supaya umat Islam yang kini
saling bercakaran kembali
mengenal musuhnya yang
hakiki, iaitu syaitan. Syaitan
adalah musuh manusia yang
wajib dimusuhi dan diperangi.
Enggan memusuhinya bakal
mengundang dosa kerana ia
tindakan melanggar arahan
Tuhan. HAMKA melalui helaian
karya ringkas ini cuba
mengingatkan kita perihal
Tazkiyatun Nafs atau aspek
falsafah-hidup-prof-hamka

penyucian jiwa yang sangat
diperlukan manusia. Membaca
naskah ini ternyata mampu
membuka mata betapa hati
jantung manusia perlu sentiasa
sihat dan bersih. Jangan
sesekali buka pintu atau
lubangnya kepada syaitan. Jika
sekali terbuka, pasti bencana
hasutannya akan menjengah
masuk dengan deras.
Hamka’s Great Story - James
R. Rush 2016-06-07
Hamka’s Great Story presents
Indonesia through the eyes of
an impassioned, popular
thinker who believed that
Indonesians and Muslims
everywhere should embrace
the thrilling promises of
modern life, and navigate its
dangers, with Islam as their
compass. Hamka (Haji Abdul
Malik Karim Amrullah) was
born when Indonesia was still a
Dutch colony and came of age
as the nation itself was
emerging through tumultuous
periods of Japanese occupation,
revolution, and early
independence. He became a
prominent author and
controversial public figure. In
his lifetime of prodigious
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writing, Hamka advanced Islam
as a liberating, enlightened,
and hopeful body of beliefs
around which the new nation
could form and prosper. He
embraced science, human
agency, social justice, and
democracy, arguing that these
modern concepts comported
with Islam’s true teachings.
Hamka unfolded this big
idea—his Great Story—decade
by decade in a vast outpouring
of writing that included novels
and poems and chatty
newspaper columns,
biographies, memoirs, and
histories, and lengthy studies
of theology including a thirtyvolume commentary on the
Holy Qur’an. In introducing
this influential figure and his
ideas to a wider audience, this
sweeping biography also
illustrates a profound global
process: how public debates
about religion are shaping
national societies in the
postcolonial world.
TERAPI BERPIKIR POSITIF
ISLAMI Mukjizat Meraih
Kesuksesan dan
Kebahagiaan Hakiki - Hastra
J. Altara
falsafah-hidup-prof-hamka

Buku ini menyajikan cara-cara
berpikir positif secara islami.
Sebab, apa yang kita pikirkan
tentang sesuatu belum tentu
benar dan ajaran agama Islam
mengedepankan pemikiran dan
perilaku yang positif. Maka,
kita dianjurkan untuk selalu
positive thinking dan selalu
husnudzon. Membaca buku ini,
kita akan dapat memahami
semua hal yang telah
ditakdirkan-Nya dengan
pikiran yang positif. Pemikiran
dan perilaku positif seperti itu
akan membawa kebaikan bagi
diri sendiri dan seluruh
makhluk yang ada di bumi.
Judul : TERAPI BERPIKIR
POSITIF ISLAMI Mukjizat
Meraih Kesuksesan dan
Kebahagiaan Hakiki Ukuran :
14x20.5cm Jumlah halaman :
236 ISBN : 978-623-7910-66-4
Tahun : 2021
Bibliografi negara Malaysia 1970
Psikologi ketenangan hati Hairunnaja Najmuddin 2007
Secrets of Divine Love
Journal - A. Helwa 2022
Secrets of Divine Love Journal
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is based on the award-winning
and #1 international
bestselling book, Secrets of
Divine Love: A Spiritual
Journey into the Heart of Islam.
Through heart-centered
reflections, insightful prompts,
and thought-provoking
questions, Secrets of Divine
Love Journal can help you
foster a deeper relationship
with Allah by connecting you
with the heart of your faith in a
more intimate and inspiring
way.The Secrets of Divine Love
Journal connects you more
deeply with Allah through
exercises and questions
designed to help you:*
Experience the love of Allah:
Discover divine love through
inspiring stories, powerful
verses from the Qur'an, and
sayings of the Prophet
Muhammad (pbuh).* Connect
with your faith: The journal is
filled with a 100+ thoughtprovoking prompts designed to
give you the space to feel,
reflect and ultimately return to
Allah.* Transform every
moment into prayer: Each
journaling session begins and
ends with a prayer of gratitude
falsafah-hidup-prof-hamka

with the intention of allowing
you to experience the
transformative power of
prayer.* Create connection
with your faith community: The
questions and prompts within
journal were written for both
private contemplation and to
be shared amongst friends or
answered in book clubs.This
journal will follow chapter-bychapter the Secrets of Divine
Love book. The journal has
additional reflections, stories,
and quotes while
supplementing each chapter
with reflective prompts
alongside ample space for the
reader to journal. Each chapter
of the Secrets of Divine Love
Journal starts with a quote
from Secrets of Divine Love
alongside a verse of the Qur'an
followed by a story and
reflection, an opening prayer,
journal prompts, a quote to
contemplate upon, and a
closing prayer.This book will
help you to reflect upon and
enjoy your faith from a more
holistic perspective. You will
learn even more about the
pillars, principles, and
practices within the Islamic
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tradition through the Qur'an,
hadith, spiritual teaching
stories, and sayings from
mystics like Imam Ghazali, Ibn
Arabi, Rumi and countless
others.
Memperbincangkan
Pemikiran Pendidikan Islam
- Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si.,
dkk. 2018-04-01
Peran penting dan strategisnya
pendidikan dalam kehidupan
manusia tak terbantahkan.
Demikian juga pendidikan
agama Islam (PAI) yang
menjadi ujung tombak dakwah
dan pembangunan moral dan
akhlak bangsa.
Permasalahannya adalah
bagaimana agar pendidikan
agama Islam fungsional
sebagai ujung tombak dakwah
dan pembangunan moral dan
akhlak bangsa? Buku ini
membahas secara
komprehensif tentang ihwal
pendidikan agama Islam mulai
pada tataran filosofis sampai
praksisnya. Diawali dari kajian
tentang hakikat pendidikan,
materi yang tersaji didalam
buku ini mencakup:
rekonstruksi paradigma
pendidikan Islam, pendekatan
falsafah-hidup-prof-hamka

tasawuf dalam pendidikan
agama Islam, pemikiran
pendidikan karakter al-Ghazali,
model pendidikan di beberapa
negara, pembentukan manusia
ihsan dan karakter rabbani,
serta PAI untuk menjawab
etika global dan sosial. Tidak
hanya itu, dibahas pula tentang
hakikat guru PAI yang ideal
dan rekonstruksi desain
pembelajaran PAI. Disamping
menggugah paradigma berpikir
kritis dalam merespons
berbagai tantangan pendidikan
agama Islam di era global,
diharapkan kehadiran buku ini
dapat menjadi acuan bagi
pemerhati dan praktisi
pendidikan Islam, khususnya
para dosen dan guru,dalam
mewujudkan sasaran akhir
pendidikan agama Islam, yaitu
pembangunan moral dan
akhlak bangsa.
Perjalanan Terakhir Buya
Hamka - 1981
Panji masyarakat - 1995
Aku berusaha, allah yang
punya kuasa - Zaenal Abidin
elJambey 2018-04-09
Untuk menggapai cita-cita,
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manusia bisa berusaha sekuat
tenaga dengan memaksimalkan
potensi yang telah
dikaruniakan Allah. Baik itu
potensi zahir ataupun potensi
batin. Kemampuan zahir untuk
menggerakkan badan agar
bekerja dan berusaha.
Kemampuan batin untuk
menggali potensi ruhaniyah
dengan berdoa, mendekat,
memohon kepada Allah. Tapi
ingat hasilnya, Allah-lah yang
menentukan. Sebagai hamba,
tugas dan adab kita adalah
berusaha, Allah yang punya
kuasa untuk menentukan hasil
akhirnya. Berhasil atau gagal.
Sesuai harapan atau tidak,
harus legowo (ridha). Buku ini
mengajak kita untuk merenung
dan menyadari bahwa jika kita
berusaha, dan kemudian
berhasil, ada Allah di balik
keberhasilan itu. Sehingga kita
tidak lupa diri dan menyangka
keberhasilan yang kita raih
adalah hasil usaha dan kerja
keras semata, melainkan
karena pertolongan Allah. Di
sisi lain ketika usaha telah
maksimal kita lakukan, tapi
hasilnya tidak sesuai dengan
harapan tak lantas membuat
falsafah-hidup-prof-hamka

kita terpuruk dan putus asa.
Allah punya rencana yang lebih
indah dan terbaik untuk
hamba-hamba-Nya. Allah maha
adil, pengasih dan penyayang,
sehingga tidak mungkin
menjadikan hamba-Nya
sengsara. Sebaliknya Allah
ingin hamba-Nya sehat,
sejahtera dan bahagia.
Berusahalah dan biarlah Allah
yang menentukan hasil
akhirnya. Terimalah dengan
ridha pemberian Allah, maka
Allah ridha dengan diri kita.
Jika Allah ridha, maka
beruntunglah diri kita di dunia
dan di akhirat kelak.
Daftar buku2 terbitan
Malaysia - Pustaka Antara
1972
The Art of Letting God - Mizi
Wahid 2019-03-25
Do you feel overwhelmed right
now with all the pressures and
uncertainties of life? Does the
thought of your past failures,
failed relationships and
negative labels drag you down?
Have you ever wished that you
could just leave everything
behind and start fresh? Are you
ready to finally let go, move on
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and live a happy and joyful life?
If you keep bringing negative
baggage from yesterday, it will
eventually poison your future.
You may have had an unfair
past, but the truth is, you don’t
need to have an unfair future.
You may have had a rough
start in your marriage, your
business, your career – but it’s
not how you start that matters
most, it’s how you finish. Let us
begin the exploration of your
journey towards “surrending”
in this book. And may we all
find the strength to let go, the
capacity to forgive, and the
faith to move on.
Dinamika Pendidikan Islam
- Mukani 2016-02-01
Memang pendidikan selalu
dinamis, apalagi pendidikan
Islam, sangat membutuhkan
setiap kali peningkatanpeningkatan dari para
generasi-generasi kita. Menulis
ini juga sebagai sarana untuk
menyebarkan ilmu
pengetahuan. Dengan buku ini,
saya berharap semua puteraputeri bangsa untuk
meluangkan waktu sehingga
mampu membaca dan menulis
dengan tekun, agar kualitas
falsafah-hidup-prof-hamka

mereka bisa diandalkan.* Hj.
Mundjidah Wahab Pengasuh
PP. Bahrul Ulum Tambakberas
dan Wakil Bupati Jombang
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________
Buku “Dinamika Pendidikan
Islam” karya Saudara Mukani
ini mencoba memotret situasi
dan kondisi pendidikan Islam di
Indonesia. Cakupannya sangat
luas, termasuk Islamisasi Sains
sampai Manajemen Berbasis
Sekolah. Bagi saya, pendidikan
Indonesia selama 20 tahun
terakhir ini semakin jauh dari
cita-cita Ki Hajar Dewantoro,
KH. M. Hasyim Asy'ari dan KH.
Ahmad Dahlan. Kesalahan
pertama adalah mempersempit
pendidikan menjadi hanya
sekedar persekolahan belaka.
Lalu, akibat rasa rendah diri,
sekelompok elit muslim
mendirikan sekolah-sekolah
swasta diberi label "Islam"
yang diberi stempel "unggulan"
ditambahi "pendidikan
karakter" dengan SPP yang
makin tidak terjangkau oleh
kebanyakan anak muslim. Bagi
saya, seperti pendidikan
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nasional yang lebih banyak
hitamnya daripada putihnya,
pendidikan Islam juga
demikian. Bagi saya saat ini,
pendidikan yang sesuai dengan
Islam adalah pendidikan
berbasis keluarga. Adalah
keluarga yang dirugikan oleh
monopoli sekolah di pasar
pendidikan selama ini.
Monopoli itu semakin radikal
saat wajib belajar diartikan
sebagai wajib sekolah. Sekolah
hanya warung pinggir jalan
yang menyediakan makan
siang berbentuk seragam.
Adalah keluarga di rumah yang
menyiapkan sarapan dan
makan malam. Sekolah harus
dilihat sebagai pelengkap
dalam pendidikan, apalagi di
abad internet ini. Fokus kita
harus bergeser ke belajar,
bukan bersekolah. Islamisasi
kehidupan kita, bukan sekedar
sainsnya, dimulai dari sini. Jika
Rasulullah SAW dulu
mengatakan baiti jannati, pasti
beliau tidak sedang bercanda.*
Prof. Ir. Daniel M. Rosyid,
Ph.D, CPM Guru Besar ITS
Surabaya dan Penasihat Dewan
Pendidikan Jawa Timur
Media dakwah - 1998
falsafah-hidup-prof-hamka

PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (Teori, Entitas
Dan Perannya Di dalam
Pekerjaan Sektor Informal) Rohimi, S.Sos,. M.A
PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (Teori, Entitas
Dan Perannya Di dalam
Pekerjaan Sektor Informal)
Penulis : Rohimi, S.Sos,. M.A
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-925-2 Terbit :
Oktober 2020
www.guepedia.com Sinopsis :
Buku berjudul,“Perempuan
Dan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (Teori, Entitas,
Dan Perannya Di Dalam
Pekerjaan Sektor Informal)”. Di
dalamnya, menguraikan
tentang entitas dan revitalisasi
peran perempuan bekerja di
sektor informal, dimana
pekerjaan sektor informal
yakni pola pekerjaan yang
cenderung berbeda dengan
pekerjaan di sektor formal.
Pekerjaan sektor informal
yakni pekerjaan yang tidak
terpaku dengan suatu jabatan
dan tidak memiliki sistim
organisasi. Pekerjaan sektor
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informal dapat dijumpai
dengan jenis pekerjaan yang
cenderung berada di daerah
pedesaan atau pinggiran, para
pekerja secara frekuentatif
bekerja di bawah trik matahari
dan bekerja dalam produksi
buruh kasar. Dengan demikian,
di dalam buku ini penulis juga
menerapkan tentang
emansipasi perempuan yang
bekerja di sektor informal
produksi batu kapur. Karena
dalam pekerjaan produksi batu
kapur tidak hanya dikerjakan
oleh laki-laki saja, namun juga
melibatkan perempuan sebagai
buruh. Karena buku ini juga
melihat akan emansipasi dan
partisipasi perempuan bekerja
pada sektor informal, sehingga
buku ini juga menguruaikan
tantang proses pemberdayaan
perempuan, partisipasi
masyarakat dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal,
dimana partisipasi bagian
penting dalam menggerakkan
masyarakat yang belum
berdaya (disadvanategs) untuk
dapat ikut andil dalam
mengolah sumber daya
alamnya. Peran masyarakat
yang memanfaatkan sumber
falsafah-hidup-prof-hamka

daya alamnya juga bagian dari
bentuk kreatif, inovatif dan
kearifan lokal dalam
masyarakat itu sendiri.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
ANAKKU... HIDUP SEKALI
BIAR BERERTI - Anwar Nursi
2012
Dunia hari ini terlalu mencabar
dan banyak rintangan yang
perlu dilalui. Hanya mereka
yang kuat iman dan takwa
sahaja akan berjaya
mengharungi mehnah
mendatang. Dunia juga sudah
terlalu tua dan tiba masanya
akan â€˜pergiâ€™ jua. Andai
tiada bekalan dibawa, rugilah
insan yang menjejakkan kaki
ke akhirat nan abadi. Kita, ada
kalanya alpa dalam arus
kemodenan hari ini. Hanya
peringatan daripada ibu dan
ayah menjadi paksi kekuatan
diri untuk terus berada di
landasan hakiki. Doa mereka
menjadi sebab rahmat ILAHI
bertandang dalam kehidupan,
kasih sayang mereka jua tidak
pernah surut. Sungguh, jasa
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mereka terlalu banyak dan
tidak terbalas dek kita.
ANAKKU... HIDUP SEKALI
BIAR BERERTI merupakan
sebuah catatan cinta insan
rabbani yang amat menyayangi
kita. Hayatilah apa yang
tercatat, selamilah apa yang
terlafaz, pasti ketemu mutiara
indah sebagai pegangan dalam
mengharungi pancaroba hidup.
Ambillah segala teguran
kerana ia menuntun kita ke
arah bahagia hakiki dan bukan
merugi. Beruntunglah mereka
yang beramal dengannya dan
rugilah bagi yang ingkar.
Dewan masyarakat - 2002
Southeast Asia Catalog Cornell University. Libraries
1976
Kolaborasi Kebaikan - Alfath
Bagus Panuntun El Nur
Indonesia 2017-12-11
Lihatlah bangsa ini. Lahir
dengan begitu memesona.
Gotong royong sebagai modal
sosial. Setelah itu,
keberagaman menjadi ciri
khasnya. Mewujudkan identitas
kolektif yang menjadi simpul
pemersatu bangsa. Tetapi,
falsafah-hidup-prof-hamka

negeri ini sedang terkena sakit
komplikasi; penyakit akut.
Berbagai macam dokter
didatangkan untuk mendeteksi
penyakitnya. Dokter tradisional
berkata bahwa sakitnya negeri
ini karena diguna-guna
kemiskinan, kebodohan, dan
kemelaratan. Sedangkan,
dokter modern dengan alat
canggihnya mendiagnosis
bahwa sakitnya negeri ini
karena mengalami luka dalam
di otak; bahwa ingatan kolektif
sebagai satu bangsa yang
bineka mulai kabur dikoyak
zaman berteknologi tinggi.
Barangkali itulah yang
menggambarkan kondisi
bangsa kita saat ini. Telah
banyak orang cerdas, kaum
terdidik, yang mendapatkan
manfaat dari proses
pendidikan. Saat mereka
mengenyam pendidikan di
sekolah hingga perkuliahan,
mereka memiliki idealisme
yang tinggi. Namun, sangat
disayangkan, ketika mereka
melangkahkan kakinya pasca
kampus, godaan dunia ternyata
lebih menyenangkan. Harta,
tahta, dan wanita menjadi
bagian problematika umat.
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Mereka yang mulanya hidup
sederhana, kini tak tahan
untuk bisa bermewah-mewah.
Alhasil, integritas dan
moralitas dikesampingkan.
Korupsi, konflik horizontal, dan
perilaku negatif lainnya marak
terjadi. Kondisi itu membuat
kita patut berefleksi. Jalan
panjang yang hendak kita
tempuh nyatanya masih diisi
oleh kebatilan. Negeri yang
dihuni oleh ratusan juta umat
muslim terbesar di dunia
seharusnya menjadi contoh dan
teladan dunia. Untuk itu, kita
harus berbenah. Kita harus
memperbaiki yang kurang dari
penyelenggaraan republik ini.
Kolaborasi kebaikan
merupakan upaya membangun
titik temu di antara segenap
anak bangsa, khususnya dalam
hal-hal baik. Caranya adalah
dengan mengedepankan
kepentingan bersama, dalam
hal ini bangsa dan negara, di
atas kepentingan pribadi. Hal
ini sejalan dengan apa yang
diperintahkan oleh Allah Swt.,
untuk saling tolong-menolong
dalam kebajikan (QS. AlMaidah: 2). Bayangkan,
sebanyak 250 juta jiwa bangsa
falsafah-hidup-prof-hamka

Indonesia saling tergerakkan
hati dan pikirnya untuk
melaksanakan kolaborasi
kebaikan; memberikan karya
kontributif yang berdampak
bagi kebaikan umat manusia,
maka betapa mengagumkannya
bangsa ini. Buku ini ditulis
dengan alur yang jelas, dimulai
dari membangun individu,
keluarga, masyarakat, negara,
dan dunia. Pada bagian akhir,
penulis menegaskan bahwa
posisi kita sebagai pemimpin di
muka bumi akan berupaya
terus-menerus melakukan amar
makruf nahi mungkar.
Mendayagunakan segenap
potensi, terutama ilmu
pengetahuan untuk berpihak
dan berjuang agar Indonesia
mampu memimpin peradaban
dunia baru sebagaimana kita
cita-citakan. Selamat
membaca!
Falsafah Ketuhanan - Hamka
2020-04-24
Allah SWT menciptakan alam
beserta isinya dnegan penuh
keindahan. Dia menjadikan
segala sesuatu dan Dia Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu
yang ada. Semua yang ada di
alam ini memberikan
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kesadaran kepada manusia
bahwa Allah itu ada. Allah itu
Esa. Buya Hamka menjelaskan
bahwa Al-Qur’an
menganjurkan menggunakan
akal pikiran dan hati nurani
untuk merenungi semua
keajaiban alam ini. Manusia
yang berakal akan menyadari
tanda-tanda kebesaran Allah
SWT. Jika sekiranya pendapat
hadil pencarian dan renungan
pikiran disesuaikan dengan
yang ada dalam Al-Qur’an akan
didapatkan penyelesaian yaitu
segala bukti menunjukkan
keberadaan Allah SWT. Buku
ini menerangkan kepada kita
bahwa ada kebesaran,
keajaiban, keindahan dari-Nya
yang membuktikan keberadaan
Allah yang Mahakuasa, Tuhan
Semesta Alam. Allah SWT yang
mengatur, menyusun, dan
menguasai alam ini.
PERJALANAN TERAKHIR
BUYA HAMKA - Redaksi Panji
Masyarakat (Panjimas)
2021-03-15
Perjalanan Terakhir
mengisahkan saat-saat terakhir
perjalanan beliau yang amat
mengharukan itu. Ia lengkapi
dengan catatan dan kenangan
falsafah-hidup-prof-hamka

daripada para sahabat dan
murid-murid almarhum dari
pelbagai profesion baik ulama,
cendekiawan, ahli politik,
sasterawan, generasi muda
sampai kepada orang awam
atau rakyat biasa yang merasa
dekat dengan almarhum. Ia
berupa pengalaman peribadi,
catatan dari suatu peristiwa
ketika bersama Buya Hamka,
ataupun komentar-komentar
atas wafatnya almarhum baik
mengenai keperibadian,
integriti ataupun
kepemimpinan selama
hayatnya.
Kenang-kenangan 70 tahun
Buya Hamka - Yayasan Nurul
Islam 1978
Korupsi Menurut Prof. Hamka
(Studi Tafsir Al-Qur’an AlAzhar Karya Prof. Hamka) Budi Jaya Putra 2021-09-01
TAMIANG MENUJU
DAERAH OTONOM - Ir.
Muntasir, MM bin Wan Diman
Buku Tamiang menuju Daerah
Otonom ini sudah pernah kami
tulis didalam buku “Tamiang
dalam Lintas Sejarah” yang
terbit tahun 2003, kali ini kami
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tulis dengan judul tersendiri
dan telah melakukan berbagai
revisi serta penambahanpenambahan narasi yang
berkenaan dan berhubungan
dengan perjalanan pemerintah
daerah itu sendiri, ini hanya
sebagian kecil dari perjalanan
panjang sejarah tersebut, tentu
saja masih banyak hal-hal yang
tidak terungkapkan dan tidak
diungkapkan, mengingat
berbagai keterbatasan, namun
tidaklah juga mengurangi
substansi dari sejarah itu
sendiri, dimana banyak
narasumber-narasumber yang
sudah mendahului kita. Buku
ini mencakup tentang proses
terbentuknya Kabupaten Aceh
Tamiang yang telah dirintis
dan diperjuangkan sejak bulan
Oktober 1956 sampai dengan
bulan Juni 1967, rentang waktu
lebih kurang 11 tahun yang
memang sulit untuk dilupakan,
lalu kemudian dimulai kembali
setelah mendapat instruksi dari
Propinsi pada bulan Februari
tahun 1999, dan pada bulan
April tahun 2002 dapat
terwujud dalam bentuk yang
nyata, dengan demikian proses
pemekaran Tamiang menjadi
falsafah-hidup-prof-hamka

Kabupaten dilalui dalam dua
periode dengan porsi yang
berbeda yaitu Periode pertama
tahun 1956 sampai dengan
tahun 1967 dan periode kedua
tahun 1999 sampai 2002.
Love, Peace, and Respect Lalan Tarlan Takhrudin
2016-04-15
Sungguh engkau (Muhammad)
benar-benar memiliki akhlak
yang agung. (QS Al-Qalam [68]:
4) Sesungguhnya telah ada
pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) Hari Kiamat dan
banyak mengingat Allah. (QS
Al-Ahzâb [33]: 21) Ummul
Mukminin 'A'isyah r.a. ketika
ditanya oleh Sahabat Hisyam
ibn Amir r.a. tentang
bagaimana akhlak Rasulullah,
maka 'A'isyah berkata,
"Bukankah engkau sering
membaca Al-Quran?" Hisyam
menjawab, "Ya." 'A'isyah
berkata, "Akhlak Rasulullah
adalah Al-Quran." (HR Muslim)
"Orang yang paling sempurna
keimanannya adalah orang
yang paling baik akhlaknya.
Dan orang yang paling baik
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(akhlaknya) di antara kalian
adalah orang yang paling baik
kepada keluarganya, dan aku
adalah orang yang paling baik
kepada keluargaku." (HR AlTirmidzi) *** Dalam diri
Rasulullah Saw. berkumpul
semua kebaikan: cinta (love),
pembawa kedamaian (peace),
dan hormat serta kasih sayang
(respect). Beliaulah orang yang
paling baik akhlaknya, paling
lapang dadanya, dan paling
besar kasih sayangnya. Buku
ini menuntun kita untuk
semakin mengenal sosok
pribadi seorang manusia
terbaik, Muhammad Rasulullah
Saw. Agar dengan
mengenalnya, kita tergerak
untuk meneladaninya dan
bangga menjadi umatnya. Agar
dengan mengenalnya, semakin
bertambah pula kecintaan kita
kepadanya, kecintaan yang
menjadi sebab kita
dikumpulkan bersamanya kelak
di surga. [Mizan Publishing,
Mizania, Islam, Muda, Remaja,
Muslim, Indonesia]
Kearifan spiritual dari
Hamka ke Aa Gym - Sulaiman
Al-Kumayi 2004

falsafah-hidup-prof-hamka

FALSAFAH HIDUP - Prof. Dr.
Hamka 2015-05-08
Lahir, berjuang, dan akhirnya
mati. Demikianlah kita
menjalani hidup. Melalui buku
ini, Hamka menguraikan
tentang rahasia kehidupan dan
perilaku manusia. Akhirnya
Buya sampai pada kesimpulan,
“Islam memulangkan
kekuasaan kepada Allah
belaka, yang Esa di dalam
kekuasaan-Nya. Itulah Tauhid,
yang mengakui Tuhan hanya
Satu. Setelah itu memandang
manusia sama derajatnya.
Tidak ada kelebihan si anu dan
si fulan, semuanya sama di sisi
Tuhan; kelebihan seorang diri
yang lain hanyalah takwanya,
budinya dan kecerdasan
akalnya. Bukan karena pangkat
atau harta kekayaan. Tangan si
lemah dibimbing sehingga
beroleh kekuatan. Diambil hak
dari tangan yang kuat dan
kuasa lalu dipindahkan kepada
yang lemah, sehingga tegaklah
perimbangan. Inilah hidup
yang dikehendaki Islam. Inilah
Falsafah Hidup yang kita
kehendaki…” Hidup seperti
inilah yang menghasilkan
ribuan orang mulia yang
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berguna di kehidupan dunia
sampai akhirat. Dan, bila kita
bisa mewujudkannya dalam
kehidupan sehari-hari, kita
akan menjadi “garam” dunia.
Insya Allah. Buku persembahan
Republika Penerbit [Republika,
bukurepublika, Penerbit
Republika, psikologi islam]
Islamic Thinkers - Mariani
Yahya 2005
Pemikiran dan Perjuangan M.
Natsir dan Hamka dalam
Pendidikan - Adian Husaini
2020-12-01
Indonesia memiliki banyak
tokoh cendekiawan sekaligus
agamawan (ulama) yang hebat
dan mengagumkan, termasuk
M. Natsir dan Hamka yang
diangkat pemikiran dan
perjuangan mereka dalam hal
pendidikan pada buku ini.
Komitmen, kepedulian,
kecintaan, dan dedikasi tinggi
dari kedua tokoh ini—baik
terhadap negara, bangsa,
maupun agama—telah terekam
dalam tinta emas sejarah,
menjadi inspirasi bagi anak
bangsa dan generasi penerus.
Mohammad Natsir dan Hamka
merupakan individu yang
falsafah-hidup-prof-hamka

berani menyuarakan pemikiran
dan paham (keyakinan)
mereka. Tidak heran jika
keduanya harum dan masyhur
pada zamannya. Kepribadian
yang memesona dengan
ketajaman dan kedalaman
pemikiran mereka berbalut
dengan keteguhan iman dan
keindahan akhlak sebagai
seorang Muslim. Baik M.
Natsir maupun Hamka, mereka
adalah sosok yang haus akan
ilmu pengetahuan dan pribadi
yang gigih memperdalami ilmu
agama. Mereka menempatkan
pendidikan agama sebagai
dasar dari segala disiplin ilmu,
ruh dari segala pengetahuan.
[Gema Insani]
Manusia Mulia - Zaenal Abidin
el-Jambey 2017-08-07
Manusia mulia siapakah itu?
Apa mereka yang bergelimang
harta, punya jabatan yang
tinggi, punya kekuasaan atau
mereka yang punya berderetderet gelar kehormatan? Buku
ini mengupas tuntas siapa
manusia mulia itu. Di
antaranya orang-orang yang
beriman, bertakwa, para
pembelajar, pecinta dan para
pezikir, di mana Allah janjikan
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kemuliaan di dunia dan di
akhirat. Allah jamin kecukupan
rezeki mereka. Allah ampuni
dosa dan kesalahan mereka.
Allah bangga-banggakan
mereka di depan para
penduduk langit. Allah siapkan
surga yang keindahannya tiada
terkira. Bukan hanya
memotivasi para pembacanya
untuk menjadi pribadi-pribadi
mulia. Kisah-kisah inspiratif
juga dihadirkan sang penulis
untuk semakin menguatkan
pembaca sekalian agar
berusaha sekuat tenaga
menjadi pribadi-pribadi mulia
di dunia dan akhirat. Siapa saja
pribadi-pribadi mulia itu?
Selengkapnya ada di buku yang
ada di tangan Anda ini.
Selamat membaca. Selling
point: Menyajikan kisah-kisah
inspiratif Kata kunci: agama,
islam, motivasi, umum
PELAJARAN AGAMA ISLAM
3 - Prof. Dr. Hamka 2018-08-22
Tauhid merupakan pelajaran
agama Islam pertama dan
utama. Inilah yang dilakukan
oleh Nabi Muhammad Saw.
begitu diutus menjadi nabi dan
rasul, dan ini pula yang
seharusnya kita miliki dan
falsafah-hidup-prof-hamka

didik pertama kali kepada
anak-anak kita. Kita mengenal
dan mengenalkan rukun iman,
kita jaga dan rawat agar
keimanan tetap bersemayam
kuat dalam hati kita dan anakanak kita. Hati yang kosong
dari iman ibarat rumah tak
berpondasi atau pohon tak
berakar. Pun demikian hati
yang diisi dengan keimanan
yang keliru, bagaikan pohon
dengan akar yang sakit atau
rumah dengan pondasi
seadanya. Keduanya tidak akan
menolong dan memberi
manfaat. Melalui buku ini Buya
Hamka mengajarkan bagian
terpenting dari ajaran agama
Islam: Iman. Dalam bingkai
wahyu dan akal, rukun iman
diuraikan dengan jelas dan
mudah dipahami. Buku
persembahan Republika
Penerbit [Republika,
bukurepublika, Penerbit
Republika, buku agama]
TASAWUF MODERN - Prof.
Dr. Hamka 2014-05-08
Buku ini tidak menguraikan
tentang tasawuf, meski
judulnya Tasawuf Modern.
Buku ini tetap relevan, meski
ditulis puluhan tahun yang lalu.
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Temanya tentang bahagia,
topik yang tidak pernah selesai
diperbincangkan, dan selalu
ingin diwujudukan oleh siapa
pun, di mana pun, dan dengan
cara apa pun. Ditulis oleh
cendekiawan muslim
berwawasan luas, dengan latar
belakang sastrawan,
menjadikan buku ini bukan saja
kaya makna, tapi juga enak
dibaca. Mari kita lihat salah
satu uraiannya, “…Berbagailah
yang timbul ketika memberi
keputusan. Ada yang
mengatakan baik, sebab
sayang, ada yang mengatakan
buruk, sebab benci. Berbagai
ragam keputusan menurut
pengalaman, ilmu, dan
penyelidikan….bahagia dan
celaka itu hanya berpusat
kepada sanubari orang, bukan
pada zat barang yang dilihat.
Bagi kebanyakan orang, masuk
bui menjadi kecelakaan dan
kehinaan, bagi setengahnya
pula, menjadi kemuliaan dan
kebahagiaan.” Seringkali orang
mencari bahagia dengan
mengorbankan waktu, tenaga,
keluarga, bahkan nyawa.
Padahal, bahagia ada di dalam
diri kita, dekat dengan kita.
falsafah-hidup-prof-hamka

Buku persembahan Republika
Penerbit [Republika,
bukurepublika, Penerbit
Republika, sufisme]
PELAJARAN AGAMA ISLAM 1 Prof. Dr. Hamka 2018-02-20
Tauhid merupakan pelajaran
agama Islam pertama dan
utama. Inilah yang dilakukan
oleh Nabi Muhammad Saw.
begitu diutus menjadi nabi dan
rasul, dan ini pula yang
seharusnya kita miliki dan
didik pertama kali kepada
anak-anak kita. Kita mengenal
dan mengenalkan rukun iman,
kita jaga dan rawat agar
keimanan tetap bersemayam
kuat dalam hati kita dan anakanak kita. Hati yang kosong
dari iman ibarat rumah tak
berpondasi atau pohon tak
berakar. Pun demikian hati
yang diisi dengan keimanan
yang keliru, bagaikan pohon
dengan akar yang sakit atau
rumah dengan pondasi
seadanya. Keduanya tidak akan
menolong dan memberi
manfaat. Melalui buku ini Buya
Hamka mengajarkan bagian
terpenting dari ajaran agama
Islam: Iman. Buku
persembahan Republika
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Penerbit [Republika,
bukurepublika, Penerbit
Republika, buku agama]
Pemikiran Hamka - M. Abduh
Almanar 1993
Thoughts of Hamka,
1908-1981, Indonesian famous
ulama on philosophy and
Islamic mysticism.
Daftar buku - Ikatan
Penerbit Indonesia - Ikatan
Penerbit Indonesia 1975
ETIKA HAMKA ; Konstruksi
Etik Berbasis Rasional-Religius
- Dr. Abd. Haris 2010-01-01
Buku seri tokoh yang satu ini
berisi pemikiran Hamka. Di
aman konstruksi etika Hamka
dibangun di atas fondasi

falsafah-hidup-prof-hamka

tawhid dan filsafat.
Menurutnya, motivasi
perbuatan moral seorang
muslim itu bersifat
transendental, yakni mencari
ridla Allah SWT., untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat.
Perbuatan moral seorang
muslim hendaknya didasari
pandangan dunia tawhid yang
melampaui kepentingan
pragmatis. Di sinilah tampak
sekali dalam pemikiran etika
Hamka, perpaduan serasi
antara bangunan agama yang
religius dan filsafat yang
rasional. Maka tidak salah bila
pemikiran etika hamka disebut
dengan corak etika berbasis
rasional-religius.
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