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Yeah, reviewing a book buku sejarah islam muawiyah bin abu sufyan darul haq could ensue your near
associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not
suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as without difficulty as deal even more than extra will present each success. next-door
to, the proclamation as with ease as sharpness of this buku sejarah islam muawiyah bin abu sufyan darul
haq can be taken as capably as picked to act.
So, look no further as here we have a selection of best websites to download free eBooks for all those
book avid readers.
Awal Mula Pembunuhan Ustman Bin Affan Ustadz Adi Hidayat, Sejarah Fitnah Kubro dan Pengaruh
Dahwah Early Muslim Expansion - Arab Conquest of Iran and Egypt Khalifah Muawiyah bin Abi
Sufyan (Faidah Sejarah Islam) l Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra, M.A.
Muslim Schism: How Islam Split into the Sunni and Shia BranchesKisah Sahabat Nabi  ﷺKe-33:
Muawiyah bin Abi Sufyan \"Peraih Hidayah Dari Do'a Nabi  "\ﷺFriday Sermon |  | ہعمج ہبطخSeptember
6, 2019 Friday Sermon |  | ہعمج ِہئبطخFebruary 19, 2021 Friday Sermon |  | ہعمج ِہئبطخJanuary 22,
2021 Yazid bin Muawiyah  | ةيواعم نب ديزيUmayyad Political History History of the Caliphate \u0026
Misguided Dawah Friday Sermon |  | ہعمج ہبطخJuly 26, 2019 Keutamaan Sahabat Muawiyah (Faidah
Sejarah Islam) Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A Habib Husein Ja'far: Saleh Akal dan Sosial,
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Bukan Hanya Ritual | Endgame S2E27 Ava Max - Kings \u0026 Queens [Official Music Video] Ava
Max - Kings \u0026 Queens (Lyrics) The Controversial Marriages of Prophet Muhammad Friday
Sermon |  | ہعمج ہبطخJune 1, 2018 Friday Sermon |  | ہعمج ِہئبطخDecember 25, 2020 Khalifah Yazid
bin Muawiyah Pasca Terbunuhnya Husein bin Ali (Faedah Sejarah Islam) l The Dark Ages ...
Bagaimana Gelap Apakah Mereka, Benar-benar ?: Crash Course Sejarah Dunia # 14 Promosi Ramadan
PTS Media Group 2015 l Bersama Abdul Latip Talib Friday Sermon |  | ہعمج ِہئبطخMarch 19, 2021
Peta Sejarah Khilafah Islam: Rashidun Umayah Abbasiyah Usmaniyah (Timeline History Map Of
Calipathe) enter night a biography of metallica dantiore, holt science spectrum answer key free, the
shifting sands deltora quest 4 emily rodda, gate exam study material for mechanical engineering,
commercial bank of ethiopia vacancy, saul b a life in film and design, ags consumer mathematics
workbook answer key, abb ac800m, bmw brand ideny a university experience, igcse english language
revision guide paper 2, automatic transmission valve body repair ledgum, to kill a mockingbird chapter
quizzes multiple choice, 2006 saturn ion service manual, tutti a scuola con me, vintage spirits and
forgotten tails from the alamagoozlum to the zombie 100 rediscovered recipes and the stories behind
them, acer aspire 7741z 4643 manual file type pdf, auditing urance services 5th edition chapter 10
solutions, the anxiety solution a quieter mind a calmer you, outro conto da nova cinderela 2008 dublado
torrent, freightliner mt45 owners manual, lampiran 1 borang soal selidik universiti malaya borang,
paracord the ultimate how to guide for beginners crafting survival kits bracelets and dog leashes bracelet
and survival kit guide paracord knots paracord bracelet, fundamentals of financial management concise
7th edition test bank, lernvokabular zu caesar bellum galli latein lernvokabular, gail howard lottery
master book mediafile free file sharing, emotional intelligence why it is more important than iq and how
you can improve yours, mal boat maintenance manual, mitsubishi lancer 4g93, amana microwave
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rcs10ts, ysis of investments and management portfolios 9th edition solutions, carte pays de galles
midlands angleterre sud ouest michelin, ib math sl paper, opening the tanya discovering the moral and
mystical teachings of a clic work of kabbalah

Muawiyah bin Abu Sufyan satu di antara ribuan sahabat Nabi saw yang paling kontroversial. Ia lahir
dari kedua orangtua yang sebelumnya sangat memusuhi Islam: Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti
Utbah. Sikapnya terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, dianggap makar dan tergolong bughat
(pemberontak). Tindakannya mengangkat putranya Yazid sebagai khalifah, dituding telah menciptakan
sistem baru yang tak pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, jasa Muawiyah tak bisa dipungkiri. Pencatat
wahyu ini tak hanya mampu mengakhiri konflik antar kaum Muslimin di masanya, tapi juga berhasil
menancapkan pondasi sebuah dinasti yang telah memberikan begitu besar jasanya bagi dunia Islam:
Dinasti Umayyah. Maka, sosok Muawiyah pun mendapat banyak sorotan. Di satu sisi, ada yang
membencinya habis-habisan. Berbagai julukan ditabalkan. Ia disebut licik, culas, musang berbulu domba
dan pengkhianat! Di satu pihak, kita justru menemukan banyak ‘nash’ tentang keutamaan sahabat Nabi
saw ini. Rasulullah saw pernah bersabda, “Tentara dari umatku yang mula-mula berperang mengarungi
lautan sudah pasti mendapat surga,” (HR Bukhari dan Muslim). Dan, Muawiyah adalah pemimpin
armada angkatan laut umat Islam pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika
mengangkatnya sebagai gubernur Syam, Umar bin Khaththab berkata, “Janganlah kalian menyebut
Muawiyah kecuali dengan kebaikan.” Saat ditanya tentang mana yang lebih utama antara Muawiyah dan
Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Mubarak menjawab, “Demi Allah, debu yang berada di lubang
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hidung Muawiyah karena berjihad bersama Rasulullah saw, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz!”
Buku ini hadir untuk mendudukkan masalah sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi Muawiyah? Apa
saja kiprahnya? Bagaimana peran politik pencatat wahyu di masa Nabi saw ini sebenarnya? Mujahidkah
ia atau pemberontak?
Para sejarawan Islam telah membukukan riwayat perjalanan umat dengan begitu amanah. Buku Bangkit
dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah karya Prof. Dr. Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif ini adalah
salah satu permata dibidang sejarah Islam. Dengan membacanya, semoga kaum Muslimin bisa
meneladani para pendahulunya, dan dapat melanjutkan penulisan sejarahnya dengan tinta emas. Buku
referensi sejarah Islam ini menguraikan: 1. Proses pendirian Khilafah Bani Umayyah. 2. Riwayat hidup
keempat belas khalifah Dinasti Umayyah 3. Lika-liku perjalanan Khilafah Bani Umayyah selama kurang
lebih 90 tahun. 4. Perluasan wilayah Negara Islam selama era Khilafah Bani Umayyah. 5. Metode dan
strategi penyebaran Islam selama era Khilafah Bani Umayyah. 6. Sistem administrasi dan tata negara
yang berkembangkan oleh Khilafah Bani Umayyah. 7. Berbagai gerakan anti Dinasti Umayyah. 8.
Proses keruntuhan Khilafah Bani Umayyah.
Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini merupakan impian pribadi penulis dan mahasiswa
karena kurangnya referensi yang berkaitan dengan materi ini. Sementara pada sisi lain khazanah
intelektual yang berkaitan dengan pemikir pemikir ekonomi ini perlu untuk tetap diketahui dan
ditransformasikan dari satu generasi ke generasi lainnya agar mahasiswa mengetahui bahwa dunia Islam
pernah memiliki generasi emas pada beberapa abad yang lalu dengan pemikiran ekonominya yang
sangat brillian.
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MENANG DENGAN BERTAHAN BELAJAR DARI PERANG KHANDAQ Perang itu ibarat api. Ia
tak mungkin membara jika tak ada yang menyulutnya. Dalam bentangan sejarah, umat Islam tak pernah
memantik api peperangan. Namun jika perang sudah berkobar, kaum Muslimin pantang mundur. Pada
peristiwa Perang Khandaq ini, Yahudilah penyulutnya. Sebagai pelaksana, dikendalikan kafir Quraisy.
Maka, terbentuklah lebih dari 10.000 prajurit Sekutu. Madinah dikepung. Dari luar, pasukan Quraisy dan
sekutunya terus mengintai bak harimau yang sedang mengincar buruannya. Dari dalam Madinah,
Yahudi Bani Quraizhah berkhianat ibarat anjing yang siap menggigit tuannya. Orang-orang munafik pun
menggunting dalam lipatan, siap memanfatkan peluang jika tiba saatnya. Mereka persis seperti musang
berbulu domba. Zahirnya mukmin, dalamnya menyimpan dendam kesumat membara. Dalam kondisi
terjepit seperti itu, pasukan kaum Muslimin menggagas parit sebagai benteng pertahanan. Strategi yang
sama sekali tak dikenal di kalangan bangsa Arab sebelumnya. Hampir sebulan mereka dikepung. Tapi
umat Islam bisa bertahan. Bahkan, di akhir peperangan merekalah yang menang. Nabi saw pun berseru
lantang, “Mulai sekarang, kita yang menyerang mereka.” (HR Bukhari) Nah, bagaimana strategi kaum
Muslimin dalam memenangkan peperangan ini? Apa saja hikmah yang bisa kita ambil untuk
dilaksanakan di era sekarang? Buku terakhir dari TRILOGI KEMENANGAN ini mengurainya.
Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Kelas VII ini disusun
tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam
pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat
Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 5 Bab. Setiap bab mengandung: uraian
materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang bersangkutan.
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Sejarah peradaban Islam adalah bentangan kilauan yang memancar dan menerangi peradaban dunia.
Ketika bangsa Barat masih dalam masa-masa kegelapan (dark ages), sejarah peradaban Islam sudah
memainkan peranannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Tak heran pada masa lalu, para Ilmuwan
muslim yang ada di Andalusia, Baghdad, Damaskus, dan kota-kota Islam lainnya menjadi pionir dan
mercusuar peradaban yang menginspirasi para Ilmuwan dan tokoh-tokoh Barat. Artefak-artefak sejarah,
manuskrip-manuskrip kuno, bangunan-bangunan kokoh nan indah yang melambangkan kejayaan dan
peninggalan-peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya yang sampai hari ini jejaknya masih bisa
dijumpai, adalah bukti dari keunggulan kaum muslimin yang disbeut oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala
sebagai “Khairu ummah” (ummat terbaik). Penulis yang merupakan ahli sejarah berusaha meramu buku
ini dengan gaya bahasa yang ringkas, mudah dipahami, dan alpabetik. Pembaca juga akan diajak untuk
mengetahui sejarah kota-kota Islam, sekolah-sekolah Islam, perpustakaan-perpustakaan Islam, masjidmasjid bersejarah, istilah-istilah dalam sejarah khazanah peradaban yang bisa menambah pengetahuan
dan kekaguman pembaca akan kejayaan Islam pada masa lalu. Buku ini sangat penting Anda miliki
Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI ini disusun tetap
berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam
pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat
Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 6 Bab. Setiap bab mengandung: uraian
materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang bersangkutan.
MANAJEMEN KEMENANGAN BELAJAR DARI PERANG BADAR Ketika sebuah pasukan perang
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kembali membawa kemenangan, umumnya mereka disambut aneka sanjungan. Hal ini sungguh berbeda
dengan surat al-Anfal yang turun usai Perang Badar. Komentar ilahiyah itu justru tak banyak
memberikan pujian, tapi sarat kritik dan anjuran berbenah. Di sinilah Allah ingin memberikan pelajaran
berharga bagi kaum Muslimin. Bahwa, orang yang menang tak selalu harus mendapat sanjungan, dan
orang kalah tak mesti dikritik habis-habisan. Sebab, sanjungan kerap membuat orang lupa diri, kritikan
tak jarang membuat orang putus asa. Surah al-Anfal merupakan “komentar ilahiyah” terhadap Perang
Badar. Medan Badar telah memberikan begitu banyak pelajaran. Bukan hanya bagi Nabi saw dan para
shahabat yang hidup pada masa itu, tapi juga bagi kita kini. Pelajaran paling berharga itu adalah:
kemenangan itu harus direncanakan dan dimenej. Jika tidak, ia bisa jadi awal kekalahan. Buku ini bukan
semata menuturkan bagaimana terjadinya perang Badar, tapi juga membedah strategi Nabi saw
memenangkan pertempuran.
Sinopsis Muharram merupakan bulan di mana terjadi beberapa peristiwa besar – sejak milenium Nabinabi sebelum era Rasul Muhammad yang agung. Dan, Muharram – 10 Syuraa 61 H / 680 M, pada kurun
para sahabat Nabi – menjadi Muharam kelabu dalam catatan sejarah langit. Muharram yang menjadi
saksi ironi sejarah perjalanan sang cucu Rasul di padang Karbala. Husein meninggalkan Madinah
menuju kota Makkah. Tekanan dan pilihan yang ditawarkan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah di
Syam ( Suriah ) membuat Husein tidak nyaman. Saat bersamaan datang beberapa surat dari Kufah ( Irak
) yang mengharapkan kehadiran Husein dan menyatakan penduduk Kufah siap berbait dan menjaga
keamanan Husein. Akan tetapi, perjalanan Husein terhenti di padang Karbala. Pasukan Ubaidillah Ibnu
Ziyad, Gubernur Kufah, di bawah panglima Umar bin Sa’ad mengepung padang Karbala. Dari sisi
kanan terlihat Umar bin Hajjaj. Dari sisi kiri tegak Syimr bin Dzil Jausyan. Pasukan berkuda di bawah
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komando Azrah bin Qois. Pasukan pejalan kaki di bawah perintah Syabath bin Rab’i. Bendera perang
berada di tangan Zubaib. Di seberang, pasukan Husein tegak menanti. Zuhair bin Qain menunggu di sisi
kanan. Habib bin Madhahir di sisi kiri. Bendera berada di tangan Abbas bin Ali. Dan, pagi Asyyura itu
telah mengumandangkan nyanyian ironinya ketika Umar bin Sa’ad membidikkan anak panah
pertamanya seraya berteriak. “ Wahai penduduk Kufah. Saksikanlah bahwa aku adalah orang pertama
yang membidikkan anak panah pada pasukan Husein. Sampaikan hal ini kepada Gubernur Kufah,
Ubaidillah bin Ziyad!” Husein berdiri menyongsong hujan anak panah seraya berseru. “Bangkitlah wahai
para pembela agama Allah. Songsonglah syahadah yang telah menjadi bagian kita. Anak-anak panah ini
adalah pesan surga yang mereka kirim.” Satu persatu pembela Husein gugur di padang Karbala. Husein
menatap langit seraya berdoa. “Ya Allah…. Engkaulah sandaranku dalam kesulitan. Tumpuan harapan
dalam kesusahan. Hanya Engkau kepercayaan dan kekuatanku, apapun yang menimpa diriku. Betapapun
lemah hatiku, betapa pun tipu daya telah menghilangkan harapanku, betapapun kawan-kawan telah
menjauhiku dan musuh-musuh gembira karena deritaku. Aku sampaikan doaku kepada-Mu. Aku hanya
mengadu kepada-Mu. Dengan mengharapkan Engkau sendiri. Engkau telah menghiburku. Engkau telah
membuka nikmat padaku. Engkaulah pemilik segala kebaikan. Tujuan akhir segala harapan.” Di sudut
sana, Ummu Wahb menyongsong suaminya – Abdullah bin Umair Al-Kalby -- yang kembali dari medan
laga seraya berteriak kencang. “Abdullah! Kembalilah ke medan laga. Korbankan dirimu untuk manusia
suci Husein cucu Rasul. Demi Allah tak akan kubiarkan engkau gugur sendirian. Aku akan bersamamu
menyongsong syahadah!” Sejarah akan mencatat Ummu Wahb sebagai perempuan syahadah pertama di
padang Karbala. Periode terbaik – periode para sahabat dan para Tabi’in – ternyata tidak menjamin
berlangsungnya sebuah silaturahmi peradaban dan ukhuwah kesejukan. Belum satu abad Rasul
meninggalkan umatnya, tapi darah telah mengalir menggenangi Karbala. Bahkan kepala sang cucu Rasul
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harus terpenggal di ujung senja Assyura, di bawah bayangan merah langit Karbala. Zhaenal Fanani
“Sampaikan salamku untuk Al-Husain. Jika kelak kau bertemu kakeknya, mintakan aku syafaat darinya.
Selamat jalan wahai matahariku….. Melangkahlah seperti langkah para pengantin. Busungkan dadamu
seperti busungan dada para syuhada Badar. Jemput hari bahagiamu ini seperti kegembiraan para kafilah
surga……Aku akan selalu mengenang dan mendoakanmu. Aku bangga kepadamu.” “Aku…..” “Jangan bicara
apapun,” sela Dailam binti Amr memotong. “Pandang aku sejenak. Setelah itu berbaliklah dan jangan
menoleh lagi.” Zuhair Ibnu Qain membiarkan pandangannya melekat beberapa lama di wajah Dailam
binti Amr. Lalu seperti apa yang diminta mantan istrinya, ia berbalik dan pergi tanpa berpaling lagi.
“Selamat meniti jalan surgamu…..,” bisik Dailam binti Amr. Suara Dailam binti Amr masih terdengar
oleh telinga Zuhair bin Qain. Namun ia terus melangkah. Prolog Milenium para sahabat menjadi era luar
biasa – zaman terbaik sepanjang sejarah kehidupan umat Islam. Muhammad sang Rasul Agung
merupakan narasi autentik yang menjawab semua tantangan dan kebutuhan umatnya saat itu. Beliau
hadir sebagai ikon Tuhan dalam konsep ibadah, perbuatan, etika dan kepemimpinan – bukan saja bagi
bangsa Arab namun juga untuk dunia. Selama hampir 23 tahun, Muhammad memiliki akses penuh
terhadap turunnya firman-firman. Performa kepemimpinannya merupakan hasil mengagumkan yang
pernah ditorehkan seorang laki-laki pada geografis gurun Arab yang masih lekat dengan ciri-ciri
superioritas, hegemoni kesukuan dan legalitas kebengisan. Perpaduan antara daya juang, kesalehan,
kesederhanaan, kejeniusan dan firman adalah fenomena baru yang spektakuler yang hadir pada sosok
seorang Muhammad dan menghebohkan padang gurun pada pertengahan abad ke enam. Perjalanan
spektakuler Muhammad bahkan sudah dimulai sebelum usianya menginjak 6 tahun. Dan usia 40 tahun
menjadi momen penting yang benar-benar menjadi titik sejarah sebuah perjalanan fenomenal. Perjalanan
yang mengantarnya menjadi seorang pendiri satu agama besar. Perjalanan yang meletakkan dirinya
Page 9/13

File Type PDF Buku Sejarah Islam Muawiyah Bin Abu Sufyan Darul
Haq
sebagai pemimpin sekaligus sosok yang abadi – yang terus ‘hidup’ bukan saja pada pribadi-pribadi di
zamannya, tapi juga pada pribadi-pribadi ribuan tahun setelah kewafatannya. Perjalanan sejarahnya
sanggup melintasi ruang dan waktu. Sang Rasul Muhammad adalah insan yang sepenuhnya mampu
menggerakkan energi penghuni di kawasan bumi ini. Hingga hari ini, namanya terus disebut-sebut. Dan,
di mana namanya disebut, disitulah sosoknya akan terus dikenang. Hari ini, lintasan dunia telah berubah
menjadi kawasan yang sempit – berkat kecanggihan teknologi, lobi politik dan globalisasi ekonomi.
Namun sesungguhnya, seorang Rasul Muhammad telah melakukan semua itu dengan ‘caranya sendiri’
pada seribu empat ratus tahun silam. Yang mengagumkan, pengaruhnya terus melesat, merentang
melintasi gurun Arab : merubah peradaban, memperbaharui karakter, membentuk seni baru,
menawarkan pola perdagangan dan ekonomi baru serta menanamkan hidup damai. Para penerusnya
terus mengembangkan sayap : menciptakan hubungan dengan dunia di luar Arab. Pada pemerintahan
khalifah Umar bin Khattab penetrasinya telah menembus kota tua Yerusalem. Namun sejarah sebuah
bangsa selalu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, bahkan terkadang di luar
perhitungan dan bahkan pula hanya beberapa saat setelah sang pemimpin besarnya wafat. Kesalahan
persepsi pada masing-masing figur dan terlambatnya mengambil kebijakan saat kewafatan Nabi, dimana
pada satu sisi Ali bin Abi Thalib dan keluarga harus mengurus jenazah, di sisi lain para sahabat besar :
Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, berkumpul di Saqifah – sebuah
perkampungan Bani Sa’idah – melakukan pembicaraan untuk menetapkan pemimpin baru, menjadi titik
awal timbulnya perpecahan dan kelak menjadi garis pemisah : yang membedakan dan melahirkan
tragedi. Perpecahan kian menempati alur sejarah manakala tokoh-tokoh yang tampil sebagai pemimpin
mulai menyimpang dari karakter seorang pemimpin. Dan lewat serangkaian ‘episode kebetulan’ di
Maskin, dekat Madain, Kufah, yang menaikkan Muawiyah bin Abi Sufyan ke tampuk ke khalifahan,
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perpecahan menemukan rute perjalanannya. Bahkan seolah sebagai pernyataan pemisahan, Muawiyah
menetapkan Syiria ( Damaskus ) sebagai pusat kepemimpinannya, menandingi Madinah yang selama
beberapa periode menjadi pusat pemerintahan Islam dan Kufah yang dijadikan pusat pemerintahan Ali
bin Abi Thalib. Dan, semuanya berujung pada Muharram 61 H atau Oktober 680 M. Ketika itu siapapun
tidak menyadari kemungkinan bahwa sejarah peradaban Islam tengah memasuki babak baru yang
mengejutkan. Siapapun tidak menduga kemungkinan lahirnya ironi perjalanan yang mengawali episode
baru sebuah tragedi kemanusiaan. Tak lama setelah menerima estafet kekhalifahan dari mendiang
ayahnya, mengawali babak baru monarki dalam Islam, Yazid bin Muawiyah melakukan ‘penekanan’
politik pada daerah-daerah kekuasaannya yang dimungkinkan muncul pergerakan yang menentang
kekhalifahannya. Yazid pun – dengan alasan demi keamanan dan kedamaian kaum Muslimin – meminta
agar Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar melakukan baiat sebagai kunci bagi
legalitas kekhalifahannya. Sementara di satu pihak Husain bin Ali merasa hak kaum Muslimin sebagai
penentu kandidat khalifah telah dicederai. Amanah yang telah disepakati antara Muawiyah bin Abi
Sufyan dengan Hasan bin Ali di Maskin, dekat Madain, Kufah pada 41 H / 661 M telah disingkirkan dan
diganti dengan pengangkatan putra mahkota. 10 Muharram 61 H / 10 Oktober 680 M menandai satu titik
penting dan menjadi mimpi buruk bagi perjalanan sebuah peradaban dan kepemimpinan pada sebuah
dinasti yang baru lahir. Karbala merupakan saksi yang menopang lahirnya elemen eksploitasi pada
kekuasaan sekaligus elemen warna kesyahidan. Elemen pertama memberi sinyal bahwa era luar biasa
pada milenium para sahabat belum memiliki kesanggupan menghentikan derap keperkasaan sebuah
kekuasaan. Kekuasaan masih menjadi komoditi tangguh dan harkat keagamaan – syariat – terlalu ringkih
untuk menghadapinya. Kekuasaan menjadi palang pintu yang menghambat gerak laju sebuah ‘peradaban
Nabi’ yang telah digagas sebelumnya oleh Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin ( Amirul
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Mukminin ) selama 60 tahun. Elemen kedua menawarkan gambaran banyak hal tentang puncak
kesyahidan dalam kematian – yang auranya tetap hidup dan menggenang dalam jiwa dan benak orangorang hingga hari ini. Karbala bukan kantong rahim kelahiran Husain bin Ali. Karbala bukan area yang
terkenal di masanya. Karbala merupakan kawasan yang lepas dan teracuhkan dari hingar bingar sejarah.
Karbala adalah nuansa gersang dan kosong yang tertatih-tatih dalam sepi di bawah kejayaan Babilonia
dan Mesopotamia masa lalu. Namun eksploitasi kekuasaan dan jejak kesyahidan telah memposisikan
gurun tersebut menjadi area suci. Setelah melintasi ribuan tahun, orang masih mengingatnya. Dan nama
Husain bin Ali menjadi atribut pemujaan. Hari kewafatannya diperingati dengan dimensi kesakralan
yang menggetarkan. Husain bin Ali menjelma menjadi sosok penting dan suci dari sebuah dinasti
kekhalifahan dan keturunan. Di beberapa belahan dunia, Husain bin Ali menempati ruang kudus dan
menjadi sosok sentral dalam ritual peringatan. Dan, Karbala adalah mausoleum yang memproklamirkan
fenomena keberadaannya sebagai jembatan persatuan, pengikat tali ukhuwah dan tadabbur kematian.
Pengikutnya terus meningkat, terpesona dalam kegamangan pujian, terkesima dalam bingkai kesedihan
dan terserap dalam ketakjuban cinta. Husain bin Ali lebih dari sekedar cucu sang Nabi akhir zaman. Ia
adalah energi spiritual dan harapan kepemimpinan di masa mendatang. Lalu….. Karbala merupakan
hamparan misterius bagi jengkal tanah yang terbentang dalam kondisi terabaikan, jauh dari pesta
keindahan dan tak dikenal. Karbala adalah tragedi sekaligus evolusi. ZHAENAL FANANI
MENGUBAH KEKALAHAN MENJADI KEMENANGAN BELAJAR DARI PERANG UHUD
Kekalahan. Itulah gambaran sebagian umat Islam saat ini. Nyaris di berbagai belahan bumi, umat Islam
terpuruk, tak terkecuali Indonesia. Kekuasaan yang menindas kepentingan umat Islam, ekonomi yang
dikangkangi asing, ukhuwah yang centang perenang, dan umat Islam yang diselimuti kemiskinan dan
Page 12/13

File Type PDF Buku Sejarah Islam Muawiyah Bin Abu Sufyan Darul
Haq
kebodohan. Meski tak mungkin disamakan secara persis, tapi kondisi ini tak begitu jauh dibandingkan
dengan keadaan umat Islam usai Perang Uhud. Mereka kalang kabut, terpencar tak tentu arah, gundah
yang menyesakkan dada dan diselimuti penyesalan mendalam tak terperikan. Allah menyebut kekalahan
itu dengan qarhun (luka). Karena itu, wajar jika di antara sekian banyak peperangan yang diikuti
Rasulullah saw, yang paling berkesan adalah Perang Uhud. Perang ini tak hanya menyisakan kenangan
pahit, tapi juga penyesalan begitu mendalam. Berkeluh kesah dan menyesali kekalahan tentu takkan
membuahkan manfaat. Mengatur strategi dalam menghadapi kekalahan lalu mengubahnya menjadi
kemenangan, itu yang harus jadi tujuan. Allah SWT punya cara tersendiri untuk mengajari hamba-Nya
bagaimana menghadapi kekalahan. Maka, berbicaralah Allah dalam QS surah Ali Imran ayat 121-179
selepas Perang Uhud. Apa saja strategi menghadapi kekalahan? Bagaimana mengubahnya menjadi
kemenangan? Buku ini mengurainya. Bagi Anda yang ingin mengetahui kisah terjadinya Perang Uhud,
buku ini pun memaparkannya teramat detil.
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