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Ibrahim as. (2000 SM)

Ishaq as. (1717 SM)

Musa as.(1500 SM)

Dawud as (1000 SM)

Sulaiman as (923 SM)

Isa as. (1 M)

26/05/2021

2



.

26/05/2021

3



Ibrahim as. melahirkan Ismail as. (Bapak
bangsa Arab) dan Ishak as. Ishak
melahirkan Ya’kub as. alias Israel. Ya’kub
punya anak Yusuf as, yang ketika kecil
dibuang
oleh
saudaranya,
namun
belakangan menjadi bendahara kerajaan
Mesir. Ketika dilanda krisis ekonomi, Ya’kub
as. sekeluarga atas undangan Yusuf
berimigrasi ke Mesir. Populasi anak Bani
Israel atau bangsa Israel membesar.
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1550 SM – 1200 SM: Politik di Mesir berubah. Bani Israel
dianggap problem, dan akhirnya oleh Fir’aun statusnya diubah
Selepas dari kejaran Firaun yang ditenggelamkan di
Laut Merah, kisah Bani Israil bukan berakhir, namun
justru bermula. Setelah lepas dari perbudakan
bangsa Mesir, mereka memulai hidup baru yang
dipenuhi rahmat Allah. Di bawah kepemimpinan Nabi
Musa, mereka menjadi kaum yang paling mulia kala
itu. Namun, saat hidup baru inilah banyak cerita
menarik
yang
justru
membuktikan
sifat
pembangkangan Bani Israil (Republika, co.id. Jakarta: Senin 15 Apr 2019 16:00
WIB; Red: Agung Sasongko)
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1200 SM – 1100 SM: Musa as. memimpin bangsa
Israel meninggalkan Mesir, mengembara di padang
Sinai menuju tanah yang dijanjikan, bila mereka taat
kepada Allah. Namun saat mereka diperintah
memasuki Filistin (Palestina), mereka membandel dan
mengatakan:
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Fir’aun Tenggelam

Di laut Merah
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“Hai
Musa,
kami
sekali-kali
tidak
akan
memasukinya selama-lamanya, selagi ada orangorang yang gagah perkasa di dalamnya, karena itu
pergilah kamu bersama Rabbmu, dan berperanglah
kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk
menanti di sini saja”.
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1000 SM – 922 SM: Daud as. mengalahkan Goliath dari Filistin.
Palestina berhasil direbut. Daud dijadikan raja. Wilayah
kerajaannya membentang dari tepi Nil hingga Efrat di Iraq.
Sekarang ini Yahudi tetap memimpikan kembali kebesaran
Israel raya Raja Daud. Bendera Israel adalah dua garis biru (Nil
dan Efrat) dan bintang Daud. Daud diteruskan Sulaiman as.
Masjidil Aqsha dibangun.
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922 SM – 800 SM: Sepeninggal Sulaiman
Israel dilanda perang saudara yang berlarut,
hingga kerajaan tersebut terbelah dua: utara
bernama Israel beribukota Samaria dan selatan
bernama Yehuda beribukota Yerusalem.

 Israel

> < Yerusalem
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Karena kerajaan Israel sudah terlalu durhaka kepada Allah swt.
maka kerajaan itu dihancurkan lewat tangan kerajaan Asyiria.
FIRMAN ALLAH: “Sesungguhnya Kami telah mengambil
perjanjian dari Bani Israel, dan telah Kami utus kepada mereka
rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka
dengan membawa apa yang tidak diingini hawa nafsu mereka,
maka sebagian rasul-rasul itu mereka dustakan atau mereka
bunuh” (QS. 5:70).




Hal ini juga bisa dibaca di Bible: Kitab Raja-raja ke-I 14:15, dan
Kitab Raja-raja ke-II 17:18.
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600 SM – 500 SM: Kerajaan Yehuda dihancurkan
lewat tangan Nebukadnezar dari Babylonia. Dalam
Bible Kitab Raja-raja ke-II 23:27 dinyatakan bahwa
mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem.
Mereka diusir dari Yerusalem dan dipenjara di
Babylonia.




500 SM – 400 SM: Cyrus Persia meruntuhkan Babylonia dan
mengijinkan bani Israel kembali ke Yerusalem.
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330 SM – 322 SM: Israel diduduki Alexander Agung dari
Macedonia (Yunani). Ia melakukan Hellenisasi terhadap
bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa
resmi Israel, sehingga nantinya Injil pun ditulis dalam bahasa
Yunani, dan bukan dalam bahasa Ibrani.




*300 SM – 190 SM*: Yunani dikalahkan Romawi. Maka
Palestina pun dikuasai imperium Romawi.
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100 – 300: Pemberontakan berulang. Akibatnya Palestina
dihancurkan dan dijadikan area bebas Yahudi. Mereka
dideportasi keluar Palestina dan terdiaspora ke segala penjuru
imperium Romawi. Namun demikian tetap ada sejumlah kecil
pemeluk Yahudi yang tetap bertahan di Palestina. Dengan
masuknya Islam serta dipakainya bahasa Arab di kehidupan
sehari-hari, mereka lambat laun terarabisasi atau bahkan
masuk Islam.
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313: Pusat kerajaan Romawi dipindah ke
Konstantinopel dan agama Kristen dijadikan agama
negara.




500 – 600: Bangsa Yahudi merembes ke
semenanjung Arabia (di antaranya di Khaibar dan
sekitar Madinah), kemudian berimigrasi dalam jumlah
besar ke daerah tersebut ketika terjadi perang antara
Romawi dan Persia.
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622: Hijrah nabi ke Madinah dan pendirian negara
Islam (yang seterusnya disebut khilafah). Nabi
mengadakan perjanjian dengan penduduk Yahudi di
Madinah dan sekitarnya, yang dikenal dengan
“Piagam Madinah”.
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626: Pengkhianatan Yahudi dalam perang Ahzab (atau
perang parit) dan berarti melanggar Piagam Madinah.
Sesuai dengan aturan di Kitab Taurat mereka sendiri,
bahwa mereka dibunuh atau diusir.




Palestina di bawah Daulah Islam
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638: Di bawah Umar bin Khattab, seluruh Palestina
dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya
seluruh penduduk Palestina, muslim maupun non
muslim, hidup aman di bawah khilafah. Kebebasan
beragama dijamin.

26/05/2021

18



700 – 1000: Wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika
hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapat
peluang ekonomi dan intelektual yang sama. Ada beberapa
ilmuwan yang terkenal di dunia Islam yang sesungguhnya
adalah orang Yahudi.
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1453: Setelah melalui proses reunifikasi dan revivitalisasi
wilayah-wilayah khilafah yang tercerai berai setelah hancurnya
Bagdad oleh tentara Mongol (1258), khilafah Utsmaniyah di
bawah Muhammad Fatih menaklukkan KontantinopelIa kini
menjadi bagian dari janji Rasulullah tentang
sabdanya yang diriwayatkan HR Ahmad, 800 tahun
sebelumnya,
"Akan
dibebaskan
kota Konstantinopel oleh kalian, sebaik-baik
pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan
adalah pasukan itu“ (Republika.co.id: Ahad 31 May 2020 11:17 WIB; Red: Karta Raharja
Ucu).
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1835: Sekelompok Yahudi membeli tanah di Palestina, dan lalu mendirikan
sekolah Yahudi pertama di sana. Sponsornya adalah milyuner Yahudi
Inggris, Sir Moshe Monteveury, anggota Freemasonry. Ini adalah pertama
kalinya sekolah berkurikulum asing di wilayah khilafah.




*1838*: Inggris membuka konsulat di Yerusalem yang merupakan
perwakilan Eropa pertama di Palestina.
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1849: Kampanye mendorong imigrasi orang Yahudi ke
Palestina. Pada masa itu jumlah Yahudi di Palestina baru sekitar
12000. Pada tahun 1948 jumlahnya sudah 716700, dan pada
1964 sudah hampir 3 juta.




1882: Imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang
berselubung agama, simpati dan kemanusiaan bagi
penderitaan Yahudi di Eropa saat itu.
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1891: Para penduduk Palestina mengirim petisi kepada
khalifah, menuntut dilarangnya imigrasi besar-besaran ras
Yahudi ke Palestina. Sayang saat itu khilafah sudah “sakitsakitan” (dijuluki “the sick man at Bosporus”), dekadensi
pemikiran meluas, walau Sultan Abdul Hamid sempat membuat
terobosan dengan memodernisir infrastruktur, termasuk
memasang jalur kereta api dari Damaskus ke Madinah via
Palestina !! Sayang, sebelum selesai, Sultan Abdul Hamid
dipecat oleh Syaikhul Islam (Hakim Agung) yang telah
dipengaruhi Inggris. PD-I meletus, dan jalur kereta tersebut
dihancurkan.
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1896: Theodore Herzl merampungkan sebuah doktrin baru
Zionisme sebagai gerakan politik untuk mendirikan negara
Yahudi Israel. Mereka mendapat inspirasi untuk “bekerjasama”
dengan negara-negara besar (Amerika, Inggris, Perancis,
Rusia) dalam realisasinya. Sebaliknya negara-negara besar itu
berkepentingan dengan sumber alam di wilayah itu, dan
memerlukan “agen” untuk melemahkan ummat Islam di sana.



26/05/2021

24



1896: Theodore Herzl merampungkan sebuah doktrin baru
Zionisme sebagai gerakan politik untuk mendirikan negara
Yahudi Israel. Mereka mendapat inspirasi untuk “bekerjasama”
dengan negara-negara besar (Amerika, Inggris, Perancis,
Rusia) dalam realisasinya. Sebaliknya negara-negara besar itu
berkepentingan dengan sumber alam di wilayah itu, dan
memerlukan “agen” untuk melemahkan ummat Islam di sana.
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1897: Theodore Herzl menggelar kongres Zionis dunia pertama di Basel,
Swiss. Peserta Kongress-I Zionis mengeluarkan resolusi, bahwa ummat
Yahudi tidaklah sekedar ummat beragama, namun adalah bangsa dengan
tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Dalam resolusi
itu, kaum zionis menuntut tanah air bagi ummat Yahudi -walaupun secara
rahasia- pada “tanah yang bersejarah bagi mereka”. Sebelumnya Inggris
hampir menjanjikan tanah protektorat Uganda atau di Amerika Latin! Di
kongres itu, Herzl menyebut, zionisme adalah jawaban bagi “diskriminasi
dan penindasan” atas ummat Yahudi yang telah berlangsung ratusan tahun.
Pergerakan ini mengenal kembali, bahwa nasib ummat Yahudi hanya bisa
diselesaikan di tangan ummat Yahudi sendiri. Di depan Kongres Herzl
berkata: “Dalam 50 tahun akan ada negara Yahudi !!!” Apa yang
direncanakan Herzl menjadi kenyataan pada 1948.
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Perjanjian rahasia Sykes-Picot oleh sekutu – (Inggris,
Perancis, Rusia) dibuat saat meletusnya PD-I, untuk
mencengkeram wilayah-wilayah Arab dari khilafah
Utsmaniyah dan membagi-bagi di antara mereka. PD-I
berakhir dengan kemenangan sekutu. Inggris
mendapat kontrol atas Palestina. Di PD-I ini, Yahudi
Jerman berkomplot dengan sekutu untuk tujuan
mereka sendiri (memiliki pengaruh atau kekuasaan
yang lebih besar).
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1917: Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam
deklarasi Balfour, memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord
Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di
Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. Lima
tahun kemudian Liga Bangsa-bangsa (cikal bakal PBB) memberi
mandat ke Inggris untuk menguasai Palestina.

Rothschild

Balfourt
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ٰ َولَ ْن تَ ْر
ِ ضى َع ْن َك ْال َي ُه ْو ُد َو َﻻ النﱠصٰ ٰرى َحت ﱣى تَتﱠ ِب َع ِملﱠتَ ُه ْم ۗ قُ ْل اِ ﱠن ُه َدى ﱣ
ِ ي َج ۤا َء َك ِم َن ْال ِع ْل ِم ۙ َما لَ َك ِم َن ﱣ
َ ُه َو ْال ُه ٰدى ۗ َولَى ِن ات ﱠ َب ْع
ْ ت اَ ْه َو ۤا َء ُه ْم بَ ْع َد الﱠ ِذ
َصي ٍْر
ِ ي ٍ ﱠو َﻻ ن
ّ ِم ْن ﱠو ِل
Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela
kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti
agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk
Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan jika
engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu
(kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu
pelindung dan penolong dari Allah.
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Dalam sejarahnya, pemeluk Yahudi tak selalu diasosiasikan negatif oleh
umat islam. Dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 M,
Muhammad saw. dikisahkan pernah meminta bantuan Yahudi dalam
perang melawan orang-orang Quraisy. Saat itu, orang-orang Yahudi tengah
menetap di tanah Madinah dan hidup harmonis dengan umat Islam.
Dilaporkan Time of Israel, kala itu Muhammad mendapat bantuan dari
seorang Rabi Yahudi bernama Mukhayriq yang berasal dari suku Tha'labah.
Sebagai seorang yang berpengaruh di suku itu, Mukharyq meminta para
pemeluk Yahudi untuk membantu Muhammad.
Kendati demikian, permintaan Mukhayriq itu tak didengarkan. Mereka
beralasan perang itu dilaksanakan pada hari Sabat, hari yang digunakan
umat Yahudi untuk beribadah. Menariknya, Mukhayriq tetap nekad
membantu Muhammad, hingga akhirnya dia mati di dalam medan
pertempuran.
"Dia adalah yang terbaik dari orang Yahudi,” ucap Muhammad kala itu.
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Dalam konteks saat ini, kekompakan Yahudi dan
islam juga terjadi saat Trump menggulirkan
wacana anti-imigran muslim. Di Amerika Serikat,
ada banyak warga Yahudi yang turun ke jalan
menentang kebijakan Trump tersebut. Solidaritas
pun
terjadi
saat
itu.
Warga
Yahudi
membentangkan
spanduk
bertuliskan
'Persaudaraan Holocaust untuk Imigran Muslim'
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Zionisme
merupakan
gerakan
politik
(untuk
mendiirikan negara Yahudi) yang mencuat pada tahun
1897. Pendiri gerakan politik tersebut didirikan oleh
seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl.
Pada saat itu, warga Yahudi tersebar ke seluruh
Eropa. Mereka tak memiliki tanah dan negara yang
menyatukan mereka. Satu-satunya yang mereka miliki
adalah identitas darah Yahudi yang oleh Herzl ingin
disatukan dalam kesatuan geografis, sebuah negara
yang menaungi warga Yahudi.
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Tuhan akan membawa bangsa melawanmu
dari jauh …
bangsa yang tampak garang
tanpa menghormati yang tua atau kasihan
pada yang muda. … Mereka akan mengepung
semua kota di seluruh negeri.
(Ulangan 28:49-52)
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“Kamu akan dicabut dari tanah yang kamu masuki
untuk dimiliki.
Kemudian Tuhan akan menceraiberaikan kamu di antara semua bangsa, dari satu ujung
bumi ke ujung yang lain” (Ulangan 28:63-64)
“Di antara negara-negara itu kamu tidak akan
menemukan tempat istirahat, tidak ada tempat
istirahat untuk telapak kaki kamu. Di sana Tuhan akan
memberi kamu pikiran yang gelisah, mata lelah dengan
kerinduan, dan hati yang putus asa” (Ulangan 28:65).
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Inbar mencatat pernyataan pemimpin Hizbullah
Hassan Nasrallah pada Desember 2020 ketika dia
berkata: "Sebagian besar senjata, rudal dan fasilitas
yang dimiliki kelompok perlawanan Palestina di Gaza
dipasok oleh Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi
Islam Iran. Republik Islam menggunakan hubungan
diplomatiknya dengan Sudan untuk mendirikan pabrik
senjata untuk Gaza di Sudan."
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Yahudi cukup banyak pengalaman diusir, dimusuhi,
dan diperangi oleh:
1. FIR’AUN

2. BABILONIA
3. ROMAWI
4. NAZI

JERMAN
5. BANGSA ARAB, dsb.
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Peperangan itu merugikan kedua belah pihak
karena kerusakan sejumlah bangunan hingga
nyawa penduduk yang melayang. Menurut
keterangan
Menteri
Perumahan
Hamas,
sebanyak 16.800 rumah susun dan tapak di Jalur
Gaza rusak berat akibat dihantam bom Israel.
Dari jumlah itu, sebanyak 1.800 unit tidak layak
untuk ditempati dan sekitar seribu unit rata
dengan tanah (CNN Indonesia | Jumat, 21/05/2021 08:22 WIB0
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Menurut Perhimpunan Pengusaha Manufaktur Israel,
nilai kerugian dalam aksi saling serang itu diperkirakan
mencapai US$166 juta (sekitar Rp2.3 triliun). Jumlah
itu dihitung dari kerugian proses produksi dan di luar
faktor kerusakan pabrik akibat serangan roket milisi
Palestina.
Padahal perekonomian Israel baru mencoba bangkit
dari keterpurukan akibat segala pembatasan di masa
pandemi virus corona.
(ayp/ayp/ayp)
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IRON

DOME

700 – 1,4 M



RUDAL QASSAM

4 – 11.5JT
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Ada sekelompok muslim bela Palestina sambil
mengkritisi Pemimpinnya, tapi sang Pemimpin
bela Palestina. Kelompok itu sangat benci China,
tapi China bela Palestina juga. Kelompok itu
bersimpati ke ISIS tapi ISIS memusuhi Hamas
Palestina. Mereka juga memuja Arab tapi Arab
malah mesra dengan Israel. Ada kelompokpro
Palestina membenci Iran tetapi Iran pro Hamas.



26/05/2021

41



Society
5.0?.
dikutip
dari
Cao.go.jp,
Society 5.0 adalah revolusi industri yang
dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo
Abe pada bulan Maret 2017 di pameran CeBIT,
Hannover, Jerman untuk menangani segala
permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru
diresmikan pada 21 Januari 2019.14 Nov 2020
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Kemanusiaan harusnya tidak membedakan perbedaan
ideologi, kemanusiaan tidak mengenal perbedaan
agama, kemanusiaan tidak membedakan perbedaan
golongan, karena kemanusiaan adalah milik semua
umat, bahkan binatang pun punya hak untuk disayangi,
sehingga seorang pelacur yang mengambil sepatu
bootnya guna mengambil air untuk minum anjing yang
Rrkehausan dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli
surga
.
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Sederhananya, kalau revolusi industri 4.0 ini
membuat manusia jadi lebih modern karena
memiliki akses terhadap teknologi, society 5.0
adalah masa di mana teknologi-teknologi ini
menjadi bagian dari manusia.
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Kehidupan
bernegara
yang
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial
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