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KEJAHATAN DAN PERMUSUHAN ABADI YAHUDI

KHUTBAH PERTAMA
 

نا، م�ن به م�ن ش�ر�ور� أنف�س�ن�ا، و�م�ن� سيئات� أع�م�ال�  إن( ال&م�د� ل، ن�ح�م�د�ه، ونستعين�ه، ونستغفر�ه�، ونعوذ� 
.ي�ه�د�ه ال ف&ل م�ض�ل( ل&ه�، ومن ي�ض�ل�ل2، ف&ل ه�اد�ي ل&ه

.وأ&ش�ه�د� أن2 ل إل&ه� إل ال? و�ح�د�ه� ل ش�ر�يك� ل&ه�، وأشهد� أن( م�ح�م;د:ا عب�د�ه ور�س�ول�ه

 ي�ا أ&يRه�ا الن;اس� ات;ق�وا ر�ب;ك�م� ال(ذ�ي خ�ل&ق&ك�م� م�ن� ن�ف2سI و�اح�د�ةI و�خ�ل&ق� م�ن�ه�ا ز�و�ج�ه�ا و�ب�ث( م�ن�ه�م�ا ر�ج�الCا ك&ث�ي:ا
و�ن�س�اءX و�ات;ق�وا الل(ه� ال(ذ�ي ت�س�اءVل�ون& ب�ه� و�ال2أ&ر�ح�ام� إ�ن( الل(ه� ك&ان& ع�ل&ي�ك�م� ر�ق�يب:ا 

 ي�ص�ل�ح� ل&ك�م� أ&ع�م�ال&ك�م� و�ي�غ�ف�ر� ل&ك�م� ذ�ن�وب�ك�م� و�م�ن� ي�ط�ع ي�ا أ&يRه�ا ال(ذ�ين� آVم�ن�وا ات;ق�وا الل(ه� و�ق�ول�وا ق&و�لCا س�د�يد:ا 
الل(ه� و�ر�س�ول&ه� ف&ق&د� ف&از� ف&و�ز:ا ع�ظ�يم:ا

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Marilah  kita  panjatkan  puji  syukur  ke  hadirat  Allah  SWT  yang  senantiasa 
melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Dari hari ke hari. Dari Jum'at ke 
Jum'at.  Tak  ada  satu  pun  satuan  waktu  yang  luput  dari  nikmat  Allah.  Namun, 
seringkali kita yang luput hingga berlalu beberapa waktu sementara kita tak kunjung 
bersyukur  pada-Nya.  Semoga  kita  tidak  mengikuti  Bani  Israel  yang  diabadikan 
dalam Al-Qur'an karena kekufurannya. 

 

Salawat  dan  salam atas  Rasulullah  SAW.  Rasul  dan  nabi  terakhir  yang  menjadi 
teladan  terbaik  bagi  umat  Islam.  Beliau  telah  mengajarkan  kepada  umatnya 
bagaimana  bersyukur  kepada  Allah.  Diantaranya  adalah  berkasih  sayang  sesama 
orang beriman dan tidak pernah gentar menghadapi permusuhan orang-orang yang 
hendak merusak Islam. Termasuk permusuhan Yahudi.

 

Maka khatib  dalam kesempatan  yang mulia  ini  mengajak diri  khatib  sendiri  dan 
seluruh jamaah agar bertaqwa kepada Allah SWT. Yakni dengan menapaki Islam ini 
secara kaffah.
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ي�ا أ&يRه�ا ال(ذ�ين� آVم�ن�وا اد�خ�ل�وا ف�ي السdل2م� ك&اف(ةC و�ل&ا ت�ت;ب�ع�وا خ�ط�و�ات� الش;ي�ط&ان� إ�ن;ه� ل&ك�م� ع�د�وa م�ب�ي_
 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan  
janganlah  kamu turut  langkah-langkah syaitan.  Sesungguhnya syaitan  itu  musuh 
yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)

 

Diantara  bukti  ketaqwaan  adalah  kecintaan  yang  besar  kepada  Islam  dan  kaum 
muslimin. Pada saat yang sama, membenci setiap kekufuran, musuh Islam dan kaum 
muslimin.

 

Ma'aasyiral muslimin rahimakumullah,

Derasnya berita kejahatan Israel yang disiarkan oleh hampir seluruh media massa 
telah  membuka  mata  dunia.  Serangan  Israel  ke  kapal  Mavi  Marmara  yang 
menewaskan  19  relawan,  penghadangan  kapal-kapal  Aramada  Kebebasan,  serta 
sikap  arogan  mereka  dengan  tetap  memblokade  Gaza  adalah  bagian  kecil  dari 
kejahatan yang selama ini tidak diketahui oleh banyak muslim. Sikap-sikap ini juga 
menunjukkan betapa mereka bersikap sebagaimana yang diberitakan Al-Qur'an: tidak 
akan membiarkan muslim tenang dengan keislamannya.

 

ه� ه�و� ال2ه�د�ى و�ل&ئ�ن� ات;ب�ع�ت م� ق�ل2 إ�ن( ه�د�ى الل( ع� م�ل(ت�ه� ت;ى ت�ت;ب�  و�ل&ن� ت�ر�ض�ى ع�ن�ك� ال2ي�ه�ود� و�ل&ا الن;ص�ار�ى ح�
أ&ه�و�اءVه�م� ب�ع�د� ال(ذ�ي ج�اءVك� م�ن� ال2ع�ل2م� م�ا ل&ك� م�ن� الل(ه� م�ن� و�ل�يj و�ل&ا ن�ص�ي

 

Orang-orang Yahudi  dan Nasrani  tidak  akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti  agama  mereka.  Katakanlah:  "Sesungguhnya  petunjuk  Allah  itulah 
petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka  
setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung 
dan penolong bagimu. (QS. Al-Baqarah : 120)

 

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha pada 
keislaman kita. Terlebih Yahudi. Firman Allah dalam surat Al-Maidah memperjelas 
permusuhan ini.

 

ل&ت�ج�د�ن( أ&ش�د; الن;اس� ع�د�او�ةC ل�ل(ذ�ين� آVم�ن�وا ال2ي�ه�ود�
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Sesungguhnya  kamu  dapati  orang-orang  yang  paling  keras  permusuhannya 
terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi (QS. Al-Maidah : 82)

 

Apa  yang  dilakukan  Yahudi  Israel  di  Palestina  semakin  menunjukkan  kebenaran 
firman Allah ini. Maka jika kaum muslimin justru mengikuti kemauan mereka, untuk 
berdamai, yang hakikatnya jebakan dan tipuan belaka, kaum muslimin justru akan 
kehilangan  perlindungan  Allah  SWT.  Jika  kaum  muslimin  menyerah  dan  tidak 
berjihad,  membeo  saja  pada  kemauan  mereka,  bahkan  latah  ikut  millah mereka, 
maka  kaum  muslimin  akan  kehilangan  pertolongan  Allah  Azza  wa  Jalla.  Jika 
perlindungan  dan  pertolongan  Allah  tidak  ada  lagi,  yang  berlaku  hanya  sunnah 
kauniyah-Nya.  Siapa  yang  jumlah  militernya  lebih  banyak,  teknologi  perangnya 
lebih canggih, persenjataannya lebih hebat, dialah yang memenangkan peperangan. 
Dalam kondisi  sekarang,  artinya  Yahudi  Israel  itu  yang  akan  menang  dan  kaum 
muslimin semakin menjadi bulan-bulanan. 

 

Kita patut bersyukur bahwa di sana masih ada kaum muslimin yang berjihad untuk 
membela Al-Aqsa. Masih ada kaum muslimin yang tidak mau menyerah pada Israel. 
Masih ada kaum muslimin yang tidak mau tunduk pada zionis. Maka perlindungan 
dan pertolongan Allah pun sering mereka dapatkan. Sampai sekarang masjid Al-Aqsa 
masih berdiri. Sampai sekarang mereka masih kuat meski diblokade bertahun-tahun. 
Bahkan  umat  Islam  mampu  bertahan  dan  mencapai  kemenangan  dalam  perang 
Furqan akhir tahun 2008 lalu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, lalu logika apa 
yang mampu menjelaskannya?

 

Ikhwatal iman rahimakumullah,

Marilah kita tengok sebentar sejarah kejahatan Yahudi dalam Al-Qur'an. Agar kita 
mengetahui  karakter  mereka,  hingga  jelaslah  sikap  kita  dalam  menghadapi 
permusuhan  mereka.  Sejelas  pembelaan  kita  pada  masjid  Al-Aqsa  dan  kaum 
muslimin di Palestina.

 

Dalam kitab Qabaih al-Yahud, dijelaskan bahwa setidaknya ada 12 kejahatan Yahudi 
yang diungkap Al-Qur'an.

 

Pertama,  menuduh  Nabi  Musa  punya  penyakit  kusta  karena  tidak  mau  mandi 
bersama mereka.  Maka Allah mengingatkan kaum muslimin agar tidak mengikuti 
mereka dalam bersikap atas Nabi dan Rasul.

 

ي�ا أ&يRه�ا ال(ذ�ين� آVم�ن�وا ل&ا ت�ك�ون�وا ك&ال(ذ�ين� آVذ&و�ا م�وس�ى ف&ب�ر;أ&ه� الل(ه� م�م;ا ق&ال�وا و�ك&ان& ع�ن�د� الل(ه� و�ج�يه:ا
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang  
menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka  
katakan.  Dan adalah  dia  seorang  yang  mempunyai  kedudukan  terhormat  di  sisi  
Allah. (QS. Al-Ahzab :69)

 

Kedua,  enggan melaksanakan Taurat,  sehingga Allah mengangkat gunung Tursina 
untuk mengambil perjanjian yang teguh. 

 

ص�ي�ن�ا س�م�ع�ن�ا و�ع� س�م�ع�وا ق&ال�وا  م� ب�ق�و;ةI و�ا م�ا آVت�ي�ن�اك� م� الطmور� خ�ذ�وا  ن�ا ف&و�ق&ك� م� و�ر�ف&ع� ن�ا م�يث&اق&ك�  و�إ�ذ2 أ&خ�ذ2
و�أ�ش�ر�ب�وا ف�ي ق�ل�وب�ه�م� ال2ع�ج�ل& ب�ك�ف2ر�ه�م� ق�ل2 ب�ئ2س�م�ا ي�أ2م�ر�ك�م� ب�ه� إ�ي�ان�ك�م� إ�ن2 ك�ن�ت�م� م�ؤ�م�ن�ي

 

Dan (ingatlah),  ketika  Kami  mengambil  janji  dari  kamu dan Kami  angkat  bukit  
(Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang 
Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" Mereka menjawab: "Kami mendengar  
tetapi tidak mentaati". Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan  
menyembah) anak sapi  karena kekafirannya.  Katakanlah:  "Amat jahat  perbuatan 
yang  telah  diperintahkan  imanmu  kepadamu  jika  betul  kamu  beriman  (kepada  
Taurat). (QS.Al-baqarah : 93)

 

Ketiga, tidak mau beriman kecuali jika melihat Allah langsung. 

 

و�إ�ذ2 ق�ل2ت�م� ي�ا م�وس�ى ل&ن� ن�ؤ�م�ن� ل&ك� ح�ت;ى ن�ر�ى الل(ه� ج�ه�ر�ةC ف&أ&خ�ذ&ت�ك�م� الص;اع�ق&ة� و�أ&ن�ت�م� ت�ن�ظ�ر�ون&
Dan  (ingatlah),  ketika  kamu  berkata:  "Hai  Musa,  kami  tidak  akan  beriman 
kepadamu  sebelum  kami  melihat  Allah  dengan  terang[50],  karena  itu  kamu 
disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya".  (QS. Al-Baqarah :55)

 

Keempat, mengubah perintah agar masuk negeri yang dijanjikan seraya bersujud dan 
mengucapkan hithah, yakni memohon ampunan. Tapi mereka mengganti perintah itu 
dengan cara melata di atas anusnya dan mengatakan  hinthah, yakni sebutir biji di 
rambut. 

 

م� ر�غ&د:ا و�اد�خ�ل�وا ال2ب�اب� س�ج;د:ا و�ق�ول�وا ح�ط(ةp ن�غ�ف�ر ه�ا ح�ي�ث� ش�ئ2ت� ه� ال2ق&ر�ي�ة& ف&ك�ل�وا م�ن� ن�ا اد�خ�ل�وا ه�ذ�  و�إ�ذ2 ق�ل2
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ن�ا ع�ل&ى ال(ذ�ين* ل&ك�م� خ�ط&اي�اك�م� و�س�ن�ز�يد� ال2م�ح�س�ن�ي�   ف&ب�د;ل& ال(ذ�ين� ظ&ل&م�وا ق&و�لCا غ&ي�ر� ال(ذ�ي ق�يل& ل&ه�م� ف&أ&ن�ز�ل2
ظ&ل&م�وا ر�ج�ز:ا م�ن� الس;م�اء� ب�م�ا ك&ان�وا ي�ف2س�ق�ون

 

Dan  (ingatlah),  ketika  Kami  berfirman:  "Masuklah  kamu  ke  negeri  ini  (Baitul  
Maqdis), dan makanlah dari hasil  buminya, yang banyak lagi enak dimana yang  
kamu  sukai,  dan  masukilah  pintu  gerbangnya  sambil  bersujud,  dan  katakanlah:  
"Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan 
kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat  
baik". Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang 
tidak  diperintahkan  kepada  mereka.  Sebab itu  Kami  timpakan  atas  orang-orang  
yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. (QS. Al-Baqarah : 58-59)

 

Kelima,  menuduh  Nabi  Musa  mengolok-olok  mereka  saat  mereka  disuruh 
menyembelih sapi betina. 

 

 و�إ�ذ2 ق&ال& م�وس�ى ل�ق&و�م�ه� إ�ن( الل(ه� ي�أ2م�ر�ك�م� أ&ن2 ت�ذ2ب�ح�وا ب�ق&ر�ةC ق&ال�وا أ&ت�ت;خ�ذ�ن�ا ه�ز�و:ا ق&ال& أ&ع�وذ� ب�الل(ه� أ&ن2 أ&ك�ون
م�ن� ال2ج�اه�ل�ي

 

Dan  (ingatlah),  ketika  Musa  berkata  kepada  kaumnya:  "Sesungguhnya  Allah  
menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata: "Apakah kamu 
hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada  
Allah  agar  tidak  menjadi  salah  seorang  dari  orang-orang  yang  jahil". (QS.  Al-
Baqarah : 67)

 

Keenam, menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mengatakan ini dari Allah. 

 

 ف&و�ي�لp ل�ل(ذ�ين� ي�ك2ت�ب�ون& ال2ك�ت�اب� ب�أ&ي�د�يه�م� ث�م; ي�ق�ول�ون& ه�ذ&ا م�ن� ع�ن�د� الل(ه� ل�ي�ش�ت�ر�وا ب�ه� ث&م�ن:ا ق&ل�يلCا ف&و�ي�لp ل&ه�م� م�م;ا
ك&ت�ب�ت� أ&ي�د�يه�م� و�و�ي�لp ل&ه�م� م�م;ا ي�ك2س�ب�ون

 Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan  
tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk  
memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang 
besarlah  bagi  mereka,  akibat  apa  yang  ditulis  oleh  tangan  mereka  sendiri,  dan  
kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-
Baqarah : 79)
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Ketujuh,  memutar-mutar  lidahnya  untuk  menyakinkan  bahwa yang  dibacanya  itu 
adalah wahyu yang asli.

 

 و�إ�ن( م�ن�ه�م� ل&ف&ر�يقCا ي�ل2و�ون& أ&ل2س�ن�ت�ه�م� ب�ال2ك�ت�اب� ل�ت�ح�س�ب�وه� م�ن� ال2ك�ت�اب� و�م�ا ه�و� م�ن� ال2ك�ت�اب� و�ي�ق�ول�ون& ه�و� م�ن
ع�ن�د� الل(ه� و�م�ا ه�و� م�ن� ع�ن�د� الل(ه� و�ي�ق�ول�ون& ع�ل&ى الل(ه� ال2ك&ذ�ب� و�ه�م� ي�ع�ل&م�ون

Sesungguhnya  diantara  mereka  ada  segolongan  yang  memutar-mutar  lidahnya  
membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al  
Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu  
datang) dari sisi  Allah", padahal ia bukan dari sisi  Allah. Mereka berkata dusta  
terhadap Allah sedang mereka mengetahui.  (QS. Ali Imran : 78)

 

Kedelapan, mengubah Firman Allah.

 

 أ&ف&ت�ط2م�ع�ون& أ&ن2 ي�ؤ�م�ن�وا ل&ك�م� و�ق&د� ك&ان& ف&ر�يق_ م�ن�ه�م� ي�س�م�ع�ون& ك&ل&ام� الل(ه� ث�م; ي�ح�رdف�ون�ه� م�ن� ب�ع�د� م�ا ع�ق&ل�وه� و�ه�م
ي�ع�ل&م�ون

 

Apakah  kamu  masih  mengharapkan  mereka  akan  percaya  kepadamu,  padahal  
segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah 
mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui? (QS.2:75)

 

Kesembilan, menyembah patung sapi saat ditinggal Nabi Musa mengambil Taurat

 

و�إ�ذ2 و�اع�د�ن�ا م�وس�ى أ&ر�ب�ع�ي� ل&ي�ل&ةC ث�م; ات;خ�ذ2ت�م� ال2ع�ج�ل& م�ن� ب�ع�د�ه� و�أ&ن�ت�م� ظ&ال�م�ون&
 

Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah)  
empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahan) sepeninggalnya  
dan kamu adalah orang-orang yang zalim.  (QS. Al-Baqarah : 51)
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Kesepuluh, mengatakan Tangan Allah terbelenggu. 

 

و�ق&ال&ت� ال2ي�ه�ود� ي�د� الل(ه� م�غ�ل�ول&ةp غ�ل(ت� أ&ي�د�يه�م� و�ل�ع�ن�وا ب�م�ا ق&ال�وا
 

Orang-orang  Yahudi  berkata:  "Tangan  Allah  terbelenggu",  sebenarnya  tangan  
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah 
mereka katakan itu. (QS. Al-Maidah : 64)

 

Kesebelas, menuduh Allah itu faqir.

 

ل&ق&د� س�م�ع� الل(ه� ق&و�ل& ال(ذ�ين� ق&ال�وا إ�ن( الل(ه� ف&ق�ي_ و�ن�ح�ن� أ&غ2ن�ي�اء?
 

Sesungguhnya  Allah  telah  mendengar  perkatan  orang-orang  yang  mengatakan:  
"Sesunguhnya Allah miskin dan kami kaya".  (QS. Ali Imran :181)

 

Kedua belas, menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperang untuk mereka 

 

ق&ال�وا ي�ا م�وس�ى إ�ن;ا ل&ن� ن�د�خ�ل&ه�ا أ&ب�د:ا م�ا د�ام�وا ف�يه�ا ف&اذ2ه�ب� أ&ن�ت� و�ر�بRك� ف&ق&ات�ل&ا إ�ن;ا ه�اه�ن�ا ق&اع�د�ون&
 

Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali sekali tidak akan memasuki nya selama-
lamanya,  selagi  mereka  ada  didalamnya,  karena  itu  pergilah  kamu  bersama  
Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti  
disini saja". 
 (QS. Al-Maidah : 24)

 

Ayyuhal muslimun yahdikumullah,

Di samping kedua belas kejahatan itu, ada satu kejahatan lagi yang tak kalah besar 
dan  menjadi  penjelasan  bagi  kita  di  abad  modern  ini  untuk  tidak  kaget  dengan 
pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Yahudi. Kejahatan yang direkam oleh 
Al-Qur'an ini adalah kebiasaan Yahudi membunuh nabi-nabi.
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س�ن�ك2ت�ب� م�ا ق&ال�وا و�ق&ت�ل&ه�م� ال2أ&ن�ب�ي�اءV ب�غ�ي�ر� ح�قj و�ن�ق�ول� ذ�وق�وا ع�ذ&اب� ال2ح�ر�يق�
 

Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-
nabi  tanpa  alasan  yang  benar,  dan  Kami  akan  mengatakan  (kepada  mereka):  
"Rasakanlah olehmu azab yang mem bakar". (QS. Ali Imran : 181)

 

Jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah SWT,

Selain Al-Qur'an yang menjelaskan kejahatan-kejahatan Yahudi pada masa sebelum 
diutusnya  Rasulullah  Muhammad  SAW,  sirah  Nabawiyah  juga  dipenuhi  dengan 
pengkhianatan dan kejahatan Yahudi di Madinah. Di antaranya adalah:

 

Pertama, pengkhianatan janji yang telah disepakati bersama oleh kaum muslimin dan 
Yahudi.  Inilah  sebab  terbesar  sehingga  terjadi  perang  bani  Qainuqa,  perang  bani 
Nadhir, dan perang Bani Quraizhah.

 

Kedua, praktek ribawi Yahudi di pasar Madinah yang dengannya mereka menguasai 
suku Aus dan Khazraj sebelum berjayanya para pengusaha muslim di sana.

 

Ketiga,  upaya provokasi yang senantiasa dihembuskan kepada kaum anshar.  Agar 
kaum anshar  kembali  berpecah  belah  dan  bermusuhan sebagaimana  dulu  mereka 
berperang,  antara  suku  Aus  dan  suku  Khazraj.  Ini  pula  yang  menjadi  penyebab 
perang Bani Qainuqa' yang berakhir dengan pengusiran mereka dari Madinah.

 

Keempat,  sikap  sombong  dan  dendam  Yahudi  kepada  Rasulullah  dan  kaum 
muslimin.  Mereka  tidak  berani  menampakkannya  secara  terang-terangan  tetapi 
dalam sepi mereka mengkristalkan sikap itu diantara sesamanya.

 

Kelima, upaya pelecehan terhadap kaum muslimah dan kehormatannya. Seperti yang 
terjadi  di  pasar  Bani  Qainuqa'  oleh  pedagang  emas  Yahudi.  Ini  juga  menjadi 
penyebab meletusnya Perang bani Qainuqa'.

 

Keenam, upaya membunuh Rasulullah jika ada kesempatan. Ini dilakukan menjelang 
perang Bani Quraidzah namun malaikat Jibril terlebih dahulu menyampaikan kepada 
Rasulullah sehingga beliau selamat.
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Ketujuh, pengkhianatan dari dalam, khususnya ketika ada momentum yang tepat dan 
kaum muslimin  sedang  dalam kondisi  terjepit.  Seperti  yang  terjadi  pada  perang 
Khandaq. 

 

Jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah,

Demikianlah sikap Yahudi. Kejahatannya telah ada sejak dahulu kala dan direkam 
oleh Al-Qur'an serta sirah Nabawiyah. Maka kejahatan mereka pada kaum muslimin 
Palestina  hari  ini  semakin  meneguhkan  posisi  mereka  sebagai  musuh Islam,  dan 
semakin menguatkan kedudukan mereka sebagai penjahat dan pembuat kerusakan.

وقل رب اغفر وارحم و انت خي الراحي
 

KHUTBAH KEDUA
 

ال2ح�م�د� ل�ل(ه� ال(ذ�ي أ&ر�س�ل& ر�س�ول&ه� ب�ال2ه�د�ى و�د�ين� ال2ح�قd ل�ي�ظ2ه�ر�ه� ع�ل&ى الدdين� ك�ل}ه� و�ل&و� ك&ر�ه� ال2م�ش�ر�ك�ون&
.أ&ش�ه�د� أن2 ل إل&ه� إل ال? و�ح�د�ه� ل ش�ر�يك� ل&ه�، وأشهد� أن( م�ح�م;د:ا عب�د�ه ور�س�ول�ه

] 102: آل عمران} [ي�اأ&يRه�ا ال(ذ�ين� آم�ن�وا ات;ق�وا الل(ه� ح�ق; ت�ق&ات�ه� و�ل ت�م�وت�ن; إ�ل و�أ&ن�ت�م� م�س�ل�م�ون& { 
 ي�ص�ل�ح� ل&ك�م� أ&ع�م�ال&ك�م� و�ي�غ�ف�ر� ل&ك�م� ذ�ن�وب�ك�م� و�م�ن* ي�اأ&يRه�ا ال(ذ�ين� آم�ن�وا ات;ق�وا الل(ه� و�ق�ول�وا ق&و�ل س�د�يد:ا { 

].71، 70: الحزاب} [ي�ط�ع� الل(ه� و�ر�س�ول&ه� ف&ق&د� ف&از� ف&و�ز:ا ع�ظ�يم:ا 
 

Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah,

Semoga  paparan  dalam  khutbah  pertama  menyadarkan  kita  akan  posisi  Yahudi. 
Mereka tidak pernah berubah, dan selayaknya sikap kita  pun tidak berubah. Kita 
akan tetap mencintai kaum muslimin termasuk muslim Palestina, membela mereka 
dan  mendukung  mereka  dengan  segala  upaya.  Jika  kita  tidak  mampu  atau  tidak 
berkesempatan secara langsung membantu di Palestina, setidaknya kita membantu 
mereka dengan sebagian dana dan selalu mendoakan mereka.

 

Adapun kepada Yahudi Israel yang terus membunuhi saudara-sudara kita, kita pun 
bersikap tegas kepada mereka. Sebagaimana mereka memusuhi Islam, kita pun akan 
memusuhi  mereka.  Sepatutnya  kita  melawan  dengan  segala  cara  yang  kita  bisa. 
Memboikot produk-produk Israel adalah bagian dari jihad kita. Firman Allah tidak 
pernah dicabut dan harusnya seperti itulah sikap kita:
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ه� ه�و� ال2ه�د�ى و�ل&ئ�ن� ات;ب�ع�ت م� ق�ل2 إ�ن( ه�د�ى الل( ع� م�ل(ت�ه� ت;ى ت�ت;ب�  و�ل&ن� ت�ر�ض�ى ع�ن�ك� ال2ي�ه�ود� و�ل&ا الن;ص�ار�ى ح�
أ&ه�و�اءVه�م� ب�ع�د� ال(ذ�ي ج�اءVك� م�ن� ال2ع�ل2م� م�ا ل&ك� م�ن� الل(ه� م�ن� و�ل�يj و�ل&ا ن�ص�ي

 

Orang-orang Yahudi  dan Nasrani  tidak  akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti  agama  mereka.  Katakanlah:  "Sesungguhnya  petunjuk  Allah  itulah 
petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka  
setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung 
dan penolong (QS. Al-Baqarah : 120)

 

 � و�ع�ل&ى آلم�ح�م;دI، ك&م�ا ص�ل(ي�ت� وس�ل�م�ت� ع�ل&ى إ�ب�ر�اه�ي�م الل(ه�م; ص�ل} وس�ل}م� ع�ل&ى م�ح�م;دI و�ع�ل&ى آل 
 ع�ل&ى إ�ب�ر�اه�ي�م� و�ع�ل&ى آل� إ�ب�ر�اه�ي�م�، ف�ي م�ح�م;دI و�ع�ل&ى آل� م�ح�م;دI، ك&م�ا ب�ار�ك2ت إ�ب�ر�اه�ي�م�، و�ب�ار�ك� ع�ل&ى

 ال�ؤ�م�ن�ي�ن�، و�ع�ن خ�ل&ف&ائ�ه� الر;اش�د�ي�ن�، و�ع�ن� أ&ز�و�اج�ه� أ�م;ه�ات الع�ال&م�ي�ن� إ�ن;ك� ح�م�ي�د_ م�ج�ي�د_، و�ار�ض� الل(ه�م; ع�ن
 م�ع�ه�م� ب�ر�ح�م�ت�ك� ي�ا أ&ر�ح�م ال�ؤ�م�ن�ي�ن� و�ال�ؤ�م�ن�ات� إ�ل&ى ي�و�م� الدdي�ن�، و�ع�ن;ا س�ائ�ر� الص;ح�اب�ة� أ&ج�م�ع�ي�ن�، و�ع�ن

.الر;اح�م�ي�ن

 م�ن� ب�ع�د�ه� ت�ف&رRقCا م�ع�ص�و�م:ا، و�ل ت�د�ع� ف�ي�ن�ا و�ل اج�ع�ل2 ج�م�ع�ن�ا ه�ذ&ا ج�م�ع:ا م�ر�ح�و�م:ا، و�اج�ع�ل2 ت�ف&رRق&ن�ا الل(ه�م 
.ش�ق�ي�ا و�ل م�ح�ر�و�م:ا م�ع�ن�ا

.الل(ه�م; إ�ن;ا ن�س�أ&ل�ك� ال2ه�د�ى و�التRق&ى و�الع�ف&اف� و�الغ�ن�ى

 ز�اك�ي:ا، ص�اد�قCا ذ&اك�ر:ا، و�ق&ل2ب:ا خ�اش�ع:ا م�ن�ي�ب:ا، و�ع�م�لC ص�ال�ح:ا الل(ه�م; إ�ن;ا ن�س�أ&ل�ك� أ&ن2 ت�ر�ز�ق� ك�ل� م�ن;ا ل�س�ان:ا 
 ي�ا ذ&ا ال2ج�ل&ل و�ي�ق�ي�ن:ا ص�اد�قCا خ�ال�ص:ا، و�ر�ز�قCا ح�ل&لVC ط&يdب:ا و�اس�ع:ا، و�ع�ل2م:ا ن�اف�ع:ا ر�اف�ع:ا، و�إ�ي�م�ان:ا ر�اس�خ:ا ث&اب�ت:ا،

.و�ال�ك2ر�ام
 ك&ل�م�ت�ه�م� ع�ل&ى ال&قd، و�اك2س�ر� ش�و�ك&ة و�ال2م�س�ل�م�ي�ن�، و�و�حdد� الل(ه�م; ص�ف�و�ف&ه�م�، و�أ&ج�م�ع الل(ه�م; أ&ع�ز; ال�س�ل&م 

.الس;ل&م� و�الVم�ن� ل�ع�باد�ك� أ&ج�م�ع�ي الظ(ال�م�ي�، و�اك2ت�ب
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 و�أ&يdد� ب�ه� ال2ح�ق; ي�ا ر�ب اح�ف&ظ2 أ&و�ط&ان�ن�ا و�أ&ع�ز; س�ل2ط&ان�ن�ا و�أ&يdد�ه� ب�ال2ح�ق الل(ه�م; ر�ب;ن�ا 
                                 .الع�ال&م�ي�ن

 الذ(اك�ر�ي�ن� ل&ك� ف الل&ي�ل� و�الن;ه�ار�، ال2م�س�ت�غ�ف�ر�ي�ن� ل&ك ر�ب;ن�ا اس�ق�ن�ا م�ن� ف&ي�ض�ك� ال2م�د�ر�ار�، و�اج�ع�ل2ن�ا م�ن الل(ه�م 
                                     .ب�ال2ع�ش�يd و�الVس�ح�ار

 م�ن� خ�ي�ر�ات� الVر�ض�، و�ب�ار�ك� ل&ن�ا ف ث�م�ار�ن�ا و�ز�ر�و�ع�ن�ا الل(ه�م; أ&ن�ز�ل2 ع�ل&ي�ن�ا م�ن� ب�ر�ك&ات� الس;م�اء و�أ&خ�ر�ج� ل&ن�ا 
.وك�ل} أ&رز�اق�ن�ا ي�ا ذ&ا ال2ج�ل&ل� و�ال�ك2ر�ام

.ر�ب;ن�ا آت�ن�ا ف الدRن�ي�ا ح�س�ن�ةC و�ف الخ�ر�ة� ح�س�ن�ةC و�ق�ن�ا ع�ذ&اب� الن;ار� 
.ر�ب;ن�ا ل ت�ز�غ2 ق�ل�و�ب�ن�ا ب�ع�د� إ�ذ2 ه�د�ي�ت�ن�ا، و�ه�ب� ل&ن�ا م�ن� ل&د�ن�ك� ر�ح�م�ةC، إ�ن;ك� أ&ن�ت� الو�ه;اب� 

.ر�ب;ن�ا ظ&ل&م�ن�ا أ&ن�ف�س�ن�ا و�إ�ن2 ل&م� ت�غ�ف�ر� ل&ن�ا و�ت�ر�ح�م�ن�ا ل&ن�ك�و�ن�ن; م�ن� ال&اس�ر�ي�ن� 
 و�ال2م�س�ل�م�ات�، الVح�ي�اء� م�ن�ه�م� و�الVم�و�ات�، إ�ن;ك� س�م�ي�ع الل(ه�م; اغ2ف�ر� ل�ل2م�ؤ�م�ن�ي�ن� و�ال2م�ؤ�م�ن�ات�، و�ال2م�س�ل�م�ي�ن 

.ق&ر�ي�ب_ م�ج�ي�ب� الدRع�اء

 ع�ن� ال2ف&ح�ش�اء� و�ال2م�ن�ك&ر� و�ال2ب�غ�ي ي�أ2م�ر� ب�ال2ع�د�ل� و�ال�ح�س�ان� و�إ�ي�ت�اء� ذ�ي الق�ر�ب�ى و�ي�ن�ه�ى إ�ن( ال :ع�ب�اد� ال 
ت�ذ&ك(ر�و�ن ي�ع�ظ�ك�م� ل&ع�ل(ك�م
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