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BANI ISRAEL DILEBIHKAN 
OLEH ALLAH 

• Hai Bani Israil, ingatlah akan ni'mat-Ku yang 
telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah 
melabihkan kamu atas segala umat. Dan 
takutlah kamu kepada suatu hari di waktu 
seseorang tidak dapat menggantikan seseorang 
lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu 
tebusan daripadanya dan tidak akan memberi 
manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak 
(pula) mereka akan ditolong. (QS Al Baqarah 
122-123) 
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 و
َا یْن َضَ ق َ َى ◌ ِل ائِیلَ   بَنِي  إ َ ر ِسْ تَابِ   فِي إ ِ ك ْ َّ  ال دُن ْسِ َتُف   فِي  ل

 ِ ض ْ َر ْ ِ  األ تَیْن َّ ر َ َّ  م ُن ْل َتَع ل َ ا  و ُو ا  عُل ً ِیر كَب  
 

• "Dan telah Kami tetapkan  bagi Israil dalam 
al-Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan 
membuat kerusakan di muka bumi dua kali 
dan pasti kamu akan menyombongkan diri 
dengan kesombongan yang besar”. (QS. Al-
Isra: 4)  
 3 



 
 Kejahatan Yahudi disebabkan sifat 

dengki mereka: 
 
 

• “Sebagian besar Ahli Kitab (Yahudi) 
menginginkan sekali agar mereka dapat 
mengembalikan kamu kepada kekafiran 
setelah kamu beriman, karena kedengkian 
yang timbul dari diri mereka sendiri 
setelah nyata bagi mereka kebenaran......". 
(QS. Al-Baqarah:  109) 
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Makar jahat mereka yang pertama 

• Makar jahat mereka yang pertama terjadi pada zaman Nabi 
Ya’qub, moyang mereka. Mereka berkeinginan 
menyingkirkan saudaranya sendiri, Yusuf  yang berakhlaq 
mulia sehingga mereka lebih dicintai bapaknya. (QS.Yusuf: 
7-18). Kegemaran mereka membunuh para Nabi dan Rasul 
seperti membunuh Nabi Yahya secara kejam yaitu 
memenggal lehernya dan kepalanya diletakkan di nampan 
emas. Nabi Zakaria juga dibunuh secara keji, yaitu dengan 
digergaji tubuhnya. Kedua pembunuhan ini terjadi pada masa 
pemerintahan raja Herodes. Mereka juga gemar membunuh 
orang-orang sholeh lainnya. 
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“ 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-
ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan 
yang benar, dan membunuh orang-orang yang 
menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah 
mereka dengan siksa yang pedih". (QS. Ali Imran: 21) 
 

• Yahudi telah membunuh para Nabi dan Rasul 
seperti membunuh Nabi Yahya secara kejam 
dengan memenggal lehernya dan kepalanya 
diletakkan di nampan emas. Nabi Zakaria juga 
dibunuh secara keji dengan digergaji tubuhnya.  
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Nabi Isa pun tidak luput dari rencana busuk mereka, akan tetapi Allah 

Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. 
• Nabi Isa pun tidak luput dari rencana busuk mereka, akan tetapi 

Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. “Dan karena 
ucapan mereka: Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih 
Isa ibnu Maryam Rasul Allah”. Padahal mereka tidak 
membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka 
bunuh dan salib itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa 
bagi mereka (Yudas Iskaryot). Sesungguhnya orang yang 
berselisih paham tentang (pembunuhan Isa) benar-benar dalam 
keraguan tentang (yang dibunuh) itu, kecuali mengikuti 
persangkaan belaka, mereka tidak yakin bahwa yang 
mereka  bunuh itu Isa”. (QS. An-Nisa’: 157). 
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Zu Nuwas adalah seorang raja 
Yahudi Najran di Yaman 

 "Binasalah orang-orang yang membuat parit, 
yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, 
ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang 
mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat 
terhadap orang-orang beriman. Dan mereka 
tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, 
melainkan karena orang-orang mukmin itu 
beriman kepada Allah  Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Terpuji". (QS.  al-Buruj: 4-8) 
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Yahudi Bani Nadhir melakukan 
pengkhianatan 

 Suatu saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 
pergi ke perkampungan Yahudi bani Nadhir untuk 
meminta diyat (denda) dua orang muslim yang 
terbunuh dari Bani Amir, yang melakukan pembunuhan 
adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhimari, seorang Yahudi. 
Permintaan itu diajukan karena sudah adanya ikatan 
perjanjian persahabatan antara Rasulullah dengan 
mereka. Ketika beliau datang mengutarakan maksud 
kedatangannya, mereka berkata: “Baik wahai Abu 
Qasim! kami akan membantumu dengan apa yang 
engkau inginkan.”  
 9 



RENCANA MAKAR YAHUDI 
 Pada saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam duduk 

bersandar di dinding rumah mereka, kemudian mereka 
saling berbisik, kata mereka: “Kalian tidak pernah 
mendapati lelaki itu dalam keadaan seperti sekarang ini, 
ini kesempatan buat kita. Karena itu hendaklah salah 
seorang dari kita naik ke atas rumah dan menjatuhkan 
batu karang ke arahnya”, dan untuk tugas ini diserahkan 
kepada Amr bin Jahsy bin Ka’ab. Lantas ia naik ke atas 
rumah guna melaksanakan rencana pembunuhan ini, 
tetapi Allah melindungi Rasul-Nya dari makar orang-
orang Yahudi tersebut dengan mengirimkan berita lewat 
Malaikat Jibril tentang rencana jahat itu.  10 



MAKAR YAHUDI GAGAL 
 Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bergegas pulang 

ke Madinah, dan memberitahukan kepada para sahabatnya tentang 
usaha makar tersebut. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk 
bersiap-siap pergi memerangi mereka. Ketika orang Yahudi Bani 
Nadhir mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah, mereka cepat 
pergi berlindung di balik benteng. Pasukan Islam mengepung 
perkampungan mereka selama 6 malam, beliau memerintahkan 
untuk menebang pohon kurma mereka dan membakarnya. 
Kemudian Allah memasukkan rasa gentar dan takut di hati mereka, 
sehingga mereka memohon izin kepada Rasulullah untuk keluar dari 
Madinah dan mengampuni nyawa mereka. Mereka juga meminta izin 
untuk membawa harta seberat yang mampu dipikul unta-unta 
mereka kecuali persenjataan, dan Rasulullah pun mengizinkannya.  
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YAHUDI KALAH 

 “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum 
muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-
sampai orang Yahudi berlindung di balik batu 
dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan 
berbicara; Wahai orang Islam, hai hamba Allah! 
di belakangku ada orang-orang Yahudi, 
kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon 
Ghorqod, sebab ia itu sungguh pohonnya 
Yahudi”. (HR. Ahmad) 
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YAHUDI KALAH 

 “Kalian akan memerangi orang-orang 
Yahudi sehingga seorang diantara mereka 
bersembunyi di balik batu. Maka batu itu 
berkata, “Wahai hamba Allah, inilah si 
Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia”. 
[HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya 
(2767), dan Muslim dalam Shahih-nya 
(2922)].  
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KONFLIK ISRAEL - PALESTINA 
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