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Kaum Muslim in Yang Dirahmati Allah. 

Bertakwalah kepada Allah! Jadilah orang-orang 
yang taat, bukah ahli maksiat; niscaya kita akan 
mendapatkan kecintaan-Nya dan juga kabar gembira 
yang begitu agung dari Allah. 

Allah telah memilih di antara makhluk~makhluk

Nya. Dari kalangan Malaikat, Allah memilih Jibril; dari 
manusia, Allah memilih para nabi dan rasul; dan dari nabi 

. dan rasul, Allah rllemilih Nabi Muhammad ~ . Begitu 

pula Allah telah memilih dua tanah haram; Mekkah dan 
Madinah; juga Baitul Maqdis yang penuh berkah. 

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah; 

Perlu kita ket.ahui, bahwa Ba itul Maqdis adalah 
qiblat pertama kaum Muslimin. RasOlullah ~ shalat 
menghadap Baitul Maqdis di Mekkah selama 13 tahun ; 
dan 17 bulan setelah beliau hijrah ke Madinah. Jelas 
sekali , ada keterkaitan kuat antara Masjidil Haram 
dengan Masjidil Aqsha. Masjidil Haram dan Masjidil 
Aqsha adalah masjid yang pertama kali diasaskan di 
muka bumi , untuk beribadah dan mentauhidkan-Nya. 
Dalam hadits Abu Dzar .~ , ia berkata: 
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((L~~jh : J~ 
"'Ya RasOlallah!. Masjid apakah yang dibangun 
pertama kali?' Beliau menjawab: 'Masjidil Haram '. Aku 
bertanya lagi : 'Lalu apa?' Beliau menjawab: 'Masjidil 
Aqsha'. Aku bertanya lagi : 'Berapa rentang waktu 
antara keduanya?' Beliau menjawab: 'Empa~ puluh 
tahun:" (Muttafaq alaih) 

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah ~Jli; · berkata: 
"Al-Kitab dan As-Sunnah dan riwayat dari para 
nabi . menunjukkan bahwa penciptaan dan segala 
perkara dimulai dari Mekkah Ummul Qura:· Beliau 
juga berkata : "Berbagai dalil juga menunjukkan 
bahwa mulkun nubuwwah (kekuasaan berbasiskan 
petunjuk kenabian) ada di Syam, dan di sana pula 
dibangkitkannya manusia. Ke Baitul Maqdis dan 
sekitamyalah penciptaan dan segala urusan akan 
berpulang. Dan Islam di akhir zaman akan lebih 
menonjol di Syam, sebaga imana Mekkah lebih utama 
dari Baitul Maqdis:· 

Keterkaitan antara tempat-tempat suci tersebut 
begitu kuat dalam Islam. RasOlullah bersabda: 

Diringkas dari khutbah Syaikh ·Abdurrahman As-Sudais dengan perubahan dan penyesuaian. https://www.youtube.com/ 
watcti?v=On2o8BqGS9A 
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Tidak boleh menyengaja melakukan perjalanan -(dengan 

tujuan ibadah) kecuali menuju ke tiga masjid: Masjidil 

Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawij don Masjidil Aqsha. 

(Muttafaq alaih) 

korban mereka adalah korban Muslimin semua. 
Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, 
semoga barakah senantiasa menyertai. Dan yakinlah 
akan pertolongan Allah. 

Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang 

Bumi Al-Aqsha adalah bumi para nabi dan rasul, yang beriman. (QS; Ar-Rum/ 30: 47) 

juga tempat isra' Nabi Muhammad ~ . 

Pada tahun 15 H, kaum Muslimin berhasil 
membuka kota . Baitul Maqdis. Dan ketika itu para 
uskup (para pimpinan gereja) mengatakan: "kami 
tidak akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis, kecuali 
kepada Khalifah Umar Bin Khatthab; karena kami 
mendapati sifat-sifatnya dalam kitab suci kami:' Dan 
datar1glah Umar dari Madinah .menu ju Baitul Maqdis, 
dan beliaupun menerima kunci Baitul Maqdis . dari 
mereka. ·. . 

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas, 
bahwa Umar, tidak menghancurkan gereja, biara, atau 
tempat-tempat ibadah yang ada. Akan tetapi beliau 
membiarkan tempat-tempat ibadat mereka. Dan 
beliau pun memberikan janji pengamanan untuk para 
penduduknya. Islam adalah agama pertengahan dan 
keadilan. la · bukanlah agama ekstrim atau teror. Tak 
ada permusuhan di ~alamnya, kecuali terhadap orang

memulai memusuhi dan memerangi 

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah 

Problematika besar umat yang paling kritis 
dewasa ini, yang tidak boleh untuk dilupakan, adalah 
problematika al-Quds; problematika Baitul Maqdis; 
kiblat Muslimin yang pertama ; masjid mulia Muslimin 
yang ketiga. 

Kaum Muslimintidakakan rela melepaskan haknya 
di Al-Quds sedikitpun; tak ada tawar-m·enawar untuk 
eksistensi Al-QuG!s.Apa yang terjadi di buml Pa1estina, 
~dalah bukti kuat yang menunjukkan karakter kaum 
zionis sebenamya. Sungguh, kita tidak akan bisa 
merasa nyaman, sedangkan tempat-tempat suci kita, 
AL-Aqsha dan Palestina merintih; tertawan para zionis 
bengis~ Semoga Allah membebaskan Al-Aqsha dari 
belenggu mereka, dan memberikan kemenangan bagi . 
kaum MusUrriin. Al-Aqsha adalah permasalahan kaum 
Muslimin semuanya; getar perlawanan Muslimin di 
sana adalah getaran perlawanan Muslimin semuanya ; · 

Kita ·berdoa agar Allah 1l2fi menerima para 
syuhada~ dan agar segera memberi kesembuhan bagi 
mereka yang sakit dan. terluka. Tak ada kata putus asa, 
karena kemenarigan dari Allah pasti akan tiba. 

Kita mengharapkan, agar musibah yang men imp~ 
. umat ini adalah seperti awan mendung di musim 
panas; yang itu akan segera tersingkap hilang. 
K~menangan adalah milik Islam dan Muslimin. 
Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan 
kemenangan dan kekuatan. Semoga Allah menjaga 
aq idah kita, umat kita, dan tempat-tempat suci kita 

. dari tipu daya musuh. 
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(yaitu) _orang-orang yang telah diusir dari kaf!1pung 

halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali 

.karena mereka berkata: "Tuhan karni hanyalah Allah." 

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian 

manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 

dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah

rumah ibadat orang Yahudi don masjid- masjid, yang di 

. dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya 

Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)

Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi 

Maha Perkasa, (QS, AL-ljajj/ 22: 40) 
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Kaum /vluslimin yang dirahmati Allah 

Sudah seharusnya semua Muslimin, baik secara 
individu, masyarakat, maupun pemerintahan, untuk 
turut' andil dalam m~nyelesaikan permasalahan Al
Aqsha ; dengan membela dan membantu mereka; 
baik dengan ucapan maupun dengan tindakan; untuk 
menghi langkan segala keza~iman yang ada. Sehingga 
terbebaslah kaum Muslimin dari kesewenang
wenaflgan zionis. Dan in sya Allah telah terbersit 
gurat-gu rat dan aroma kemenangan. Dan ya ng 
membangkitkan optimis kita adalah adanya solidaritas 
Muslim in terhadap saudara ~saudara kita di Palestina. 

Semoga kaum Muslimin segera bisa mendapatkan 
kemenangan,sehingga kaum Muslimin bisa memasuki 
Masjidil Aqsha, menunaikan ibadah di Baitul Maqdis 
dengan tenang dan khusyuk. Dan terciptalah kejayaan 
Islam, baik di al-Quds, maupun di belahan dunia 
lainnya. 

Dan kepa_da kaum Muslifnin semuanya, berpegang 
teguhlah dengan Kitab Allah dan Rasul-Nya ; dan 
hindari perpecahan dan perse lisihan. lnilah yang · 
harus diwujudkan kaum Muslimin, terutama dalam 
situasi yang sangat memprihatinkan in i; agar kita 
selamat dan mempunyai benteng yang kokoh dalam 

· menghadapi segala hal; dan demi kesatuan barisan 
Muslimin. 
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Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, (QS. Ali 
lmran/3:103) 

Kaum /vluslimin yang dirahmati Allah 

Juga tidak lupa, bantu dan topanglah Muslimin 
yang berjuang di tanah Al-Quds; dengan segala 
cara yang memungkinkan; serta dengan sungguh- • 
sungguh berdoa agar mereka diberi kemenangan dan 
ketegaran. 
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