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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sidang pembaca 

yang kami hormati. 

Segala bentuk pujian hanya milik Allah yang beri kami 

kesempatan menerbitkan e-magazine edisi perdana ini. Semua 

naskah yang terdapat di dalamnya merupakan hasil kajian dari Circle 

Study of Baitul Maqdis (CSBM), sebagai bentuk program Raidah PPMI 

periode 2019-2021.

 Tiin adalah nama yang kami pilih untuk e-magazine ini. Karena 

sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Abi Dzar Ra, ketika beliau memberi Rasulullah Hadiah 

sekeranjang buah tiin, kemudian beliau memakannya seraya 

bersabda kepada sahabat-sahabatnya: : “Makanlah oleh kalian buah 

ini, karena jika ada buah yang turun dari surga, maka kukatakan ini 

adalah buah surga.” Kami berharap setiap huruf yang tersusun di 

dalam e-magazine ini, menjadi buah surga sebagaimana buah tiin, 

yang dapat kami panen di surgaNya. Aamiin.

 Disamping juga kami terinspirasi dari surat At Tiin yang terekam 

di dalamnya jejak Baitul Maqdis. Selaras dengan maksud keberadaan 

CSBM yang mengkaji tentang Baitul Maqdis. Hingga kami 

mendapatkan potret yang utuh, serta kemudian terbangun formula 

yang tepat dalam menjadi bagian dari pembebasannya dari Yahudi 

la'natullah. Biidznirrahman.

 Selamat menikmati e-magazine Tiin ini. Semoga dapat 

menemani petualangan keilmuan anda dan mendampingi langkah 

pilihan hidup Anda. 

Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

BUAH 
 ITU SURGA

BERNAMA TIIN
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urat At Tiin diturunkan pada periode Rasulullah Saw di Makkah. Karenanya  disebut Ssebagai surat makkiyah. Diturunkan setelah surat Al Buruj sebelum surat Quraisy. 
Azzuhaili dalam tafsir Al Wasith mengatakan, bahwa dalam surat ini Allah bersumpah 

dengan empat hal, yang menunjukkan pada tempat turunnya wahyu kepada Para Rasul ulul 
azmi.  Selain itu ia merupakan simbol keagamaan yang menjadi penentu mulia �daknya 
manusia.

Simbol keagamaan yang menonjol yang terdapat di dalam surat ini adalah sumpah 
Allah dengan At Tiin dan Az Zaitun. Dimana keduanya mengundang perbedaan pendapat 
yang cukup panjang antara para mufassirin. Diantara perbedaannya tersebut diulas panjang 
oleh AtThabari dalam tafsirnya. Beliau menyajikan �ga pendapat berbeda dari para mufassir:

1. Ikrimah dan Mujahid berpendapat bahwa At Tiin dan Az Zaitun di sini adalah 
sebagaimana dikenal, Tin yang dimakan buahnya, sedangkan Zaitun yang dapat 
dijadikan minyak.

2. Ka'ab dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa keduanya nama masjid. At Tiin Masjid di 
Damaskus, sedangkan Az Zaitun adalah Masjid di Bai�l Maqdis.   Pada poin ini Ibnu 
Abbas berpendapat bahwa keduanya nama masjid juga, namun kemudian beliau 
berbeda dalam memaknai At Tiin. Beliau mengatakan bahwasanya ia Masjid Nabi Nuh 
As yang dibangun di atas bukit Al Judi.

3. Qatadah dan pendapat lain dari 'Ikrimah. Bahwa keduanya adalah gunung yang berada 
di Negeri Syam. At Tiin Gunung yang berada di Damaskus, dan Az Zaitun Gunung yang 
berada di Bai�l Maqdis. 

Selain itu di dalam Tafsir As Sam'ani disebutkan bahwa keduanya menunjukkan pada 
sebuah daerah. Seper� halnya dikatakan oleh Ka'ab bahwa: At Tiin adalah Damaskus dan Az 
Zaitun adalah Baitul Maqdis.   Seakan ingin mengatakan bahwa dua daerah tersebut adalah 
tempat tumbuhnya dua jenis tanaman ini.

Dari silang pendapat yang terjadi diantara para musfassir dalam memaknai sumpah 
Allah dengan At Tin dan Az Zaitun ini, dapat kita pahami, bahwa ke�ka Allah bersumpah 
dengan suatu makhluqnNya, terdapat di dalamnya makna yang agung. Apapun itu apakah 
kemudian hal tersebut bermakna sebagaimana hakikatnya ataupun kemudian bermakna 
majaz yang menunjukkan pada masjid, gunung ataupun daerah territorial. Semua hal 
tersebut berar� sebuah simbol yang bermuara pada keagungan penciptaNya. Hingga 
kemudian diharapkan tumbuh benih rasa syukur dari dalam diri kita. Sebagaimana Tin dan 
Zaitun tumbuh dan berkembang di tempat-tempat yang Allah limpahkan keberkahan.

Tafsir Surat
At-Tiin & 
Baitul Maqdis

 1. At Tafsir Al Wasith Liz Zuhaily (3/2898
 2. Tafsir At Thabari (24/ 501)
 3. Ibid. (24/502)
 4. Ibid. (24/503)

 5. Tafsir Al Quran lis sam'ani (6/253)
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Simpul Peradaban Kenabian

Nabi Nuh yang lahir dan tumbuh di 
negeri Syam yang merupakan representasi 
tempat tumbuhnya Tiin. Sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa At Tiin 
bermakna Masjid Nuh yang dibangun di 
bukit Judi.

Nabi Musa terekam jejaknya dalam 
sumpah Allah selanjutnya dalam surat ini: 
 Ulama tafsir sepakat bahwa ini (وطور ســـینین)
adalah gunung, tempat Allah berbicara 
dengan Nabi Musa AS. Mereka berbeda 
pendapat dalam hal posisi dari gunung 
tersebut.  

Nabi Isa yang lahir dan tumbuh di 
Baitul Maqdis selaras dengan makna Az 
Zaitun yang mengatakan Masjid di Baitul 
Maqdis, atau Baitul Maqdis, atau juga 
gunung di Baitul Maqdis yang tumbuh di 
atasnya Zaitun. 

Terpatri di dalam se�ap jengkal 
daerah tumbuhnya Tin dan Zaitun, juga 
Tursina dan Makkah itu jejak kenabian yang 
agung. Allah bersumpah dengan empat 
tempat tersebut di dalam surat At Tiin ini, 
untuk mengungkap sejarah perjuangan 
yang panjang, para Nabi Ulil Azmi, dalam 
membumikan tauhid. 

Empat sumpah Allah di awal surat At Tiin 
ini merupakan simpul peradaban 
kenabian, yang berkelindan disatukan oleh 
sebuah risalah ketauhidan.

 Ada yang mengatakan bahwa gunung 
tersebut terdapat di Negeri Syam ada juga 
yang mengatakan terletak diantara Negeri 
Mesir dan Negeri Syam. Al Qurthuby dalam 
tafsirnya mengatakan alasan mengapa Allah 
bersumpah dengan gunung Sinai ini, bahwa 
gunung tersebut terdapat di negeri Syam 
dan Al Ardhul Muqaddasah. Dua tempat 
yang Allah berkahi, sebagaimana Allah 
berfirman dalam surat Al Isra': 1  إلى المســــجد)
 .األقصى الذي باركنا حولھ)

Sedangkan (وھذا الـــــــــــبلد األمــــــــــــین) 
memrepresentasikan Makkah, tempat 
t u m b u h  k e m b a n g n y a  R a s u l u l l a h 
Muhammad Saw. Yang di dalamnya juga 
terekam jejak Khalilullah Nabiyullah 
Ibrahim As. Diberi nama Negeri yang Aman, 
k a r e n a  N e g e r i  y a n g  d i j a n j i k a n 
keamanannya. Sebagaimana firman Allah 
dalam surat Al 'Ankabut: 67 (أنا جعلنا حرما آمنا).     
Selain juga Baitul Maqdis merekam 
j e j aknya .  Karen a  ia  temp at  h i j rah 
pertamanya pada masa kekuasaan Yabus di 
Al Aqsha, pada abad ke 19 sebelum masehi.

 6. Tafsir Al Qurthubi (20/113)
 7. Loc.cit (20/113)
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Ulama tafsir dalam hal penciptaan 
manusia ini berbeda pendapat. Sebagaima 
disebutkan dalam tafsir At Thabari. Ada 
yang berpendapat bahwa fisik manusia 
Allah ciptakan dengan sebaik-baik rupa.       
Ibn Abbas dan 'Ikrimah berpendapat 
bahwa Allah menciptakan manusia dalam 
fase kepemudaannya yang kuat.

H i n g ga  ke m u d i a n  A l l a h  h a d i r ka n 
pengecualian pada ayat selanjutnya, 
bahwa hanya orang-orang yang beriman 
yang beramal shalehlah yang �dak akan 
dikembalikan ke neraka. Sedangkan bagi 

Manusia Penggerak Peradaban
Setelah empat sumpah Allah yang tersaji di 
awal surat At Tiin ini, Allah menegaskan 
bahwa simpul peradaban kenabian itu 
terbangun, dikarenakan Allah telah 
merancang penciptaan manusia dengan 
perangkat fisik, jiwa dan ha� terbaik, yang 
siap menerima dan menjalankan risalah 
ketauhidan yang dibawa oleh para 
NabiNya.

Al Baghawi dan Al Khazin memilih 
berpendapat bahwa fisik manusia Allah 
ciptakan dengan sebaik-baik rupa, tegak, 
memakan makanannya dengan tangannya, 
dilengkapi dengan akal yang berpikir.   
Hingga terhias dalam dirinya ilmu, 
pemahaman,  log ika  dan  memi l ik i 
kemampuan membedakan.

K e m a m p u a n  y a n g  A l l a h 
anugerahkan kepada manusia ini menjadi 
bekal utama baginya, dalam mengemban 
tanggung jawab sebagai pemakmur bumi. 

Fase manusia berikutnya, Allah 
mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa 
manusia setelah sekian kekuatan dan 
ke m a m p u a n  ya n g  d i a n u g e ra h ka n 
kepadanya, akan dikembalikan kepada fase 
menua.  Kemampuan akalnya akan 
berkurang,  fis iknya melemah,  dan 
perlahan akan kembali seper� bayi. 
Qatadah & Mujahid berpendapat bahwa ia 
akan dikembalikan ke tempat paling 
rendah dari neraka. 

ya n g  b e r p e n d a p a t  ya n g  p e r ta m a 
mengatakan: bahwa pengecualian bagi 
orang yang beriman dan beramal shaleh  
walau kemudian disampaikan pada fase 
menua, walau kemudian terputus amalnya 
karena kekuatan fisik  dan akalnya 
melemah, akan tetapi akan tetap tercatat 
bagi mereka pahala amal shalehnya, 
sebagaimana diamalkannya pada saat 
muda dan sehatnya.

Ayat selanjutnya adalah sebuah 
penggugah yang tepat. Setelah Allah 
je laskan secara terperinci  melalui 
sumpahnya yang terekam di dalamnya 
jejak kenabian dan menjawab sumpahnya 
dengan fase penciptaan dan kehidupan 
manusia dengan segenap konsekwensi 
yang meleka� se�ap pilihan hidupnya. 
Masihkah kemudian manusia mencari-cari 
a l a s a n  u n t u k  m e n d u s t a k a n  h a r i 
pembalasan? Setelah Allah jelaskan 
kuasaNya dalam menciptakan manusia 
dengan sebaik-baik rupa. Tidakkah 
kemudian manusia berpikir bahwa yang 
menciptakan dan menjadikan rupamu, 
mudamu, idealismemu dan tuamu itu 
mampu untuk membangkitkanmu kembali 
dan menghisab se�ap amalmu di dunia, 
lalu apa yang membuatmu mendustakan 
semua itu?

Surat ini kemudian ditutup dengan 
ayat yang menyatakan bahwa Allah adalah 
Dzat Yang paling bijaksana dan adil, dalam 
menghakimi suatu perkara makhluqNya, 
daripada hakim siapapun dan manapun 
itu.  Ayat ini merupakan persaksian 
seorang hamba atas kuasa Rabbnya. 
Karena  itu Rasulullah menganjurkan 
setelah membaca surat At Tiin untuk 
mengatakan: بلى وأنا على ذلك من الشــاھدین yang 
berar�: Iya, atas hal itu  kami merupakan 
orang-orang yang menjadi saksi. 
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 8. Tafsir At Thabari (24/507)
 9. Ibid. (24/508)
 10. Tafsir Al Baghawy (8/468)
 11. Tafsir Al Khazin (7/265)
 

12. Op.cit.  (24/508)
 13. Ibid. (24/509)
 14. Tafsir As Sam'ani (6/254)
 15. Loc.cit. (6/254)
 16. Tafsir Al Khazin (7/267)
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Baitul Maqdis 
 Baitul Maqdis sebagai salah satu 
en�tas tempat melimpahnya keberkahan 
yang direpresentasikan pada sumpah Allah 
dengan Az Zaitun dalam surat ini. Maka 
sebagai kompunen yang �dak bisa 
dipisahkan dari en�tas tempat lainnya. 
Karena sebagaimana Sabda Rasulullah 
bahwa Masjidil Aqsha yang terdapat di 
Baitul Maqdis, merupakan salah satu dari 
�ga masjid yang kita harus memiliki 
keinginan yang kuat untuk menziarahinya.

Sedangkan kini masjidil Aqsha berada 
dalam cengkraman orang Yahudi yang 
mengaku lebih berhak dari Umat Islam. 
Melalui tafsir surat At Tin ini kita dapat 
menemukan alasan mengapa kemudian 
kita harus memperjuangkan Baitul 
Maqdis, membebaskannya dari para 
penjajah. Karena menjadi bagian dari 
simpul peradaban kenabian yang diikat 
oleh tali aqidah yang kuat.
Hanya orang yang beriman yang beramal 
shalehlah yang kemudian akan menjadi 
garda terdepan pembebasan tersebut. 
Karena hanya merekalah yang siap 
melanjutkan risalah kenabian itu hingga 
akhir zaman.

Da�ar Pustaka

2. Al Khazin, 'Ali bin Muhammad Al Baghdadi, terkenal dengan Al 
Khazin. Tafsir Al Khazin – Lubabut Ta'wil fi ma'anit Tanzil. Darul 
Fikr – Bairut – Lebanon. Tahun: 1399 H./1979 M.

1. Al Baghawi, Abu Muhammad Al Husain bin Mas'ud Al Baghawi. 
Tafsir Al Baghawi – Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran. Dar Taibah 
– Saudi. Cetakan keempat. Tahun: 1417 H./1997 M.

6. Az Zuhaili, DR Wahbah bin Musthafa Az Zuhaili. At Tafsir Al Wasith 
liz Zuhaili. Darul Fikr – Damaskus. Cetakan pertama. Tahun: 1422 
H.

5. Ath Thabari, Muhammad bin Jarir Abi Ja'far At Thabari. Tafsir Ath 
Thabari – Jami' Al Bayan fi Ta'wilil Quran. Tahqiq: Ahmad 
Muhammad Syakir. Muassasah Ar Risalah. Cetakan pertama. 
Tahun: 1420 H./2000 M.

4. As Sam'ani, Abu Mudhaffar Mansur bin Muhammad Al Maruzi As 
Sam'ani. Tafsir Al Quran lis Sam'ani. Tahqiq: Yasir bin Ibrahim. 
Darul Wathon – Riyadh – Saudi. Cetakan pertama. Tahun: 1418 
H./1997 M.

3. Al Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi. 
Tafsir Al Qurthubi – Al Jami' Li Ahkamil Quran. Tahqiq: Ahmad Al 
Barduni dan Ibrahim Athfisy. Darul Kutub – Kairo – Mesir.  Cetakan 
kedua. Tahun: 1384 H./1964 M.

Disusun oleh:
el Hanoof
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BAITUL MAQDIS 
DARI MASA 

KE MASA

Baitul Maqdis merupakan kota yang kuno. 
Sudah sejak lama menjadi tempat manusia 
membangun peradabannya.  Sabda 
Rasulullah yang terdapat pada dua kitab 
Hadits yang sohih, menjadi fakta sejarah 
yang �ada terbantahkan. Hadits yang 
diriwayatkan oleh Abi Dzar Ra. Berkata: 
“Saya berkata kepada Rasulullah, Wahai 
Rasulullah Masjid apa yang dibangun 
pertama di Bumi? Rasulullah bersabda: al 
Masjid al Haram, aku berkata: Kemudian 
Masjid apa? Rasulullah bersabda: al Masjid 
al Aqsha. Saya berkata: “Berapa tahun 
jarak antara keduanya? Rasulul lah 
bersabda: 40 tahun.”  Hal ini menunjukkan 
bahwa daerah ini dihuni setelah masjid di 
bangun.
 Sangat perlu disebutkan di sini 
adalah pendudukan ini dimulai sejak akhir 
masa batu tembaga, yaitu pada sekitar 
tahun 3000 sebelum masehi. Saat itu 
terjadi  migrasi  besar-besaran dari 
semenanjung arab menuju Pales�na dan 
beberapa daerah Syam.    Bangsa Muria 
dan Bangsa Kan'an yang menghuni 
Pales�na, salah satu suku mereka Yabus 
yang menghuni Baitul  Maqdis dan 

 sekitarnya.

Walau  airnya sedikit dan buminya gersang 
mereka memilih  menjadi penghuni Baitul 
Maqdis untuk berdekatan dengan al 
Masjid al Aqsha.  Salah seorang raja 
mereka bernama Malaki Shadiq. Ia dan 
kelompoknya beriman kepada Allah yang 
Maha Agung. Membangun tempat ibadah 
di salah satu sudut al Haram al Syarif, 
khususnya di bagian al shakhrah al 
Musyarrafah, yaitu sebuah gua yang 
kemudian dibangun Qubbah al Shakhrah. 

 Ke�ka masa kekuasaan Yabus di Al 

Aqsha, Nabi Ibrahim As datang. Hal itu 

terjadi pada abad ke 19 sebelum masehi. 

Nabi Ibrahim menjadi tamu is�mewa 

Malaki Shadiq. Raja Yabus. Nabi Ibrahim 

memiliki anak yang bernama Nabi Ishaq 

yang kemudian menjadi ayah dari 'Isu dan 

Ya'qub (dijuluki Israel),  dari Ya'qub lahir 

Nabi Yusuf As yang kemudian menjadi 

penguasa di Mesir. Secara detail kisahnya 

dimuat di dalam surat Yusuf. Nabi Ya'qub 

dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. 

Hidup dan �nggal anak cucunya di Mesir 

selama 400 tahun. Mereka berda'wah 

 17. Muslim, Shahih Muslim, No Hadits: (520), Penerbit: Muassasah Manahilil 'Irfan; Al Bukhari, Shahih Bukhari, No Hadits: (3366), 
        Penerbit: Riyasah al I�a. “Adapun al Masjid Al Aqsha, dibangun pada masa  Adam As” hal ini sebagaimana ditetapkan 
        Ibn Hajar pada kitabnya: Fath al Bari (jilid 6, Hal 409)
18.  Al 'Aref, al Mufassal fi al Tarikh al Quds (Juz 1, Hal 1), Penerbit: Al Ma'arif, Al Quds, 1961 M.
 19. Ibid
 20. Syafiq, Tarikh Al Quds, (Hal 39); Al 'Aref, al Mufassal fi al Tarikh al Quds (Juz 1, Hal 2)
 21. Al Dibagh, Biladuna Falesten

 22. Al Tabary, Tarikh al Umam wa al Muluk (Juz 1, Hal 332); Tibarah, al Yahud fi Al Quran (Hal 115)

17

18

19

20

21

22



Edisi:  1/Sya'ban-April/1442-2021 8

Dua kerajaan ini kemudian dihancurkan 
o leh  Pang l ima Bab i lon ia ,  d ibakar 
masjidnya pada tahun 586 SM. Setelah 
penghancuran dua kerajaan tersebut, 
Yahudi sempat kembali menguasai Al Quds 
pada masa Kurs al Farisy, mereka kembali 
membangun tempat ibadahnya. Menetap 
di Al Quds hingga tahun 70 M. Namun 
setelah terjadi peperangan antara Yahudi 
dan Panglima Rumania Taithis, dan 
kemenangan berada di tangan Taithis. 
Setelah dapat menduduki Al Quds dan 
m e n g h a n c u r ka n  H a i ka l  S u l a i m a n , 
memampang di depan kota sebuah papan 
yang bertuliskan: “Haram bagi keturunan 
Yahudi menduduki kota ini (Urshalim)  4 
September 70 M. (Taithis).

kepada agama Allah. Hingga membuat 
gerah Fir'aun, ia menghina mereka, hingga 
pembesar mereka memutuskan untuk 
kembali ke Pales�na. 

H i j ra h  m e re ka  i n i  ke m u d i a n 
dipimpin oleh Nabi Musa As. Namun beliau 
w a f a t  s e b e l u m  m a s u k  Pa l e s � n a . 
Perjuangannnya ini dilanjutkan oleh 
seorang pemuda bernama Yusya' As, 
hingga beliau bisa mememerdekakan 
bagian Pales�na yang dihuni oleh bangsa 
Kan'an pada tahun 1230 SM. Namun beliau 
belum bisa membebaskan Al Quds dari 
Suku Yabus, karena kuatnya dinding 
p e r t a h a n a n y a  d a n  k e t e n a n g a n 
masyarakatnya.
 Setelahnya datang Nabi Daud As 
m e m b e b a s k a n  A l  Q u d s .  B e l i a u 
menguasainya selama 34 tahun. Setelah 
wafat digan�kan oleh putranya Nabi 
Sulaiman As. Pada masanya kekuasaannya 
sangat luas. Memerintah dengan syari'ah 
Allah dan membangun Masjid yang 
kemudian dikenal dengan Haikal (Kuil) 
Sulaiman. Masa pemerintahannya selama 
40 tahun, pada tahun 923 SM. Setelah 
wafatnya Negara terbagi menjadi dua 
Negara,    yaitu:
1. Kerajaan Israel: Ibukotanya Nablus. 

Masa pemerintahannya 923 – 721 SM.
2.   Kerajaan Yahudza: Ibukotanya Al Quds. 

Masa pemerintahannya 923 – 581 SM.

Anggapan Yahudi bahwa daerah al 
Masjid al Aqsha adalah tempat kuil yang 
didir ikan Nabi  Sulaiman As.  T idak 
ditemukan buk� atas kebenaran persepsi 
m e r e k a .  K i t a b  m e r e k a  j u g a 
menginformasikan bahwa kuil Sulaiman itu 
terletak di Bayt  El atau di Jarzeem.   Hingga 
pada akhir abad 16 mereka solat di 
samping pintu emas arah ke �mur yang 
dikelilingi pagar al Aqsha al Syarif. Mereka 
menyebutnya dengan dinding ratapan. Hal 
ini menunjukkah bahwa mereka �dak 
mengetahui secara pas� tempat kuil 
Sulaiman.

Karena itu orang-orang Muslim itu 
lebih berhak dengan Al Aqsha daripada 
Yahudi. Karena mereka telah ada di Al 
Aqsha sejak dulu ribuan tahun sebelum 
Yahudi. Sebagaimana kaum muslimin 
menerima Al Aqsha dari penaklukan 
Rumania, bukan dari Yahudi yang sudah 
terlarang masuk ke dalamnya. Lalu siapa 
yang lebih berhak dengan Al Baitul 
M a q d i s ?  M e r e k a  y a n g  t e l a h 
memakmurkan dan menghuninya turun-
temurun sejak 5000 tahun lamanya, atau 
mereka yang �nggal di dalamnya �dak 
lebih dari ratusan tahun?

Begitulah akhir peran Yahudi dalam 
sejarah al Aqsha. Terhapus jejaknya di 
Urshalim. Keturunan Israel dan Yahudza 
menjadi suku yang terbuang. Sejarawan 
Yahudi kuno mengatakan: “Bahwa yang 
menimpa Yahudi itu disebabkan oleh 
prilaku hina dan penyimpangan atas 
agamanya, hingga Tuhannya memberi 
sanksi dengan sanksi yang sangat keras!”.

Disusun oleh: 

Dari sini berakhirlah hubungan 
Yahudi dengan Pales�na sepanjang 1800 
tahun. Selama itu Yahudi �dak memiliki 
hak secara poli�s di Al Aqsha dan Pale�na 
kecuali pada tahun 1948 M, Ke�ka Yahudi  
kembali berhasil menduduki sebagian dari 
Al Aqsha dan Pales�na. Pada tahun 1967 
berhasil menduduki sebagian yang lainnya.

Ummu Mu'adz

23

24

25

26

23.  Al 'Uqaily, al Yahud fi shibhi al 'Arabiyah (Hal 20-26)
 24. Nama lain bagi Al Quds

 25. Abu 'Ulyan, Al Quds (Hal 80); Al Syuraiqy, Urshalim (Hal 119)
26. Al Fanni, al Mushalla al Marwany (Hal 96)
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Geo Barakah Baitul Maqdis 
dalam Perspektif Al Quran

            5 ayat tersebut kemudian dibagi 

menjadi dua bagian besar yaitu: 1 ayat yang 

menunjukkan bahwa Baitul Maqdis itu Al 

Masjid Al Aqsa sebagai salah satu titik pusat 

keberkahan, hal in i  di tandai dengan 

disebutkannya "باركــــــنا حولھ". Kemudian 4 ayat 

lainnya menunjukkan bahwa Baitul Maqdis 

sebagai Wilayah yang diliputi Keberkahan. 

Empat ayat tersebut ditandai dengan 

penyebutan: "باركنا فیھا"

ْ ْ ْ َ ََّ ً ْسْبحاَن الِذي أسرى بعْبِده لْیال مَن المسجِد الحرام إلى المسجِد َ ْ ِ ِ ْ ُِ ِ َ ِ ِ ٰ ََ ِ َ َ َ َ
َّ َْ َْ ََّ ْ ُُ ُ ِاألقصى الِذي باركنا حولھ لنریھُ من آیاتنَا ۚ إنھُ ھو السمیع ْ َّ ِ ِ ِ ْ َ ََ َ َُ ِ ََ ِ

ُ(١ :QS. Al Isra) البصیرْ ِ َ

Geo Barakah merupakan istilah temuan kami 

yang terinspirasi dari tulisan DR. Abdul Fattah 

Al 'Uwaisy yang berjudul: “Teori Baru 

G e o p o l i t i k  B a i t u l  M a q d i s ” .  B e l i a u 

menyebutkannya dengan “Teori Lingkaran 

Barakah”. Teori geopolitik baru ini dilandasi 

dari 5 ayat keberkahan Baitul Maqdis yang 

tersebar pada empat surat dalam Al Quran.   

         

1.      Al Bait Al Maqdis sebagai Titik Pusat 

Keberkahan

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al Masjid Al 
Aqsa merupakan Baitul Maqdis sebagai salah 
satu titik pusat keberkahan. Tentu saja ayat ini 
t i dak  menafikan  aya t  l a i nnya  yang 
mengatakan bahwa berkah itu terdapat di 
Ka'bah di Makkah al Mukarramah  إن أول بــــــیت"
 QS. Al) وضــــــــــــــع للناس للذي ببكة مباركا وھدى للعالمین"
Imran: 96), Ini menunjukkan bahwa Ka'bah 
adalah pusat utama keberkahan. Jika 
keberkahan Makkah Al Mukarramah dan 
Madinah Al Munawwarah khusus untuk kaum  
muslimin tidak untuk selainnya, maka 
keberkahan Baitul Maqdis untuk umat 
manusia secara keseluruhan.
            Kata "حــــــــــولھ" dalam ayat ini menurut 
Syeikh As Sa'di dalam Tafsirnya: “Keberkahan 
Baitul Maqdis dalam hal ini Al Masjid Al Aqsha 
dan sek i ta rnya i tu  d i tanda i  dengan 
tumbuhnya ragam pepohonan dan sekian 
aliran sungai yang menyuburkan tanahnya. 
Selain juga menjadi tempat tinggal dan 
singgah para nabi dan orang-orang pilihan.”
Selain itu dalam perspektif yang berbeda Prof. 
DR. Abdul Fattah Al 'Uwaisy  berpendapat 
bahwa kata "حـــــــــــــــولھ" dalam ayat ini bahwa 
keberkahan yang terdapat di Al Masjid Al 
Aqsha itu bergerak di lingkaran sekitar masjid 
serta hal itu sangat sulit mengukurnya. Dapat 
juga dikatakan bahwa  keberkahan tersebut 
menjangkau ke seluruh penjuru dunia dalam 
berbagai proporsi yang berbeda. Jarak akan 
mempengarungi jangkauan keberkahan 
tersebut. Semakin dekat seorang dari pusat 
keberkahan, maka akan semakin besar pula 
jangkauan berkah yang didapatkannya. 
Begitu juga sebaliknya. Dengan pengertian 
lainnya keberkahan yang mengelilingi 
lingkaran sekitar Baitul Maqdis perlahan 
berkurang setiap kita menjauh dari pusat 
l ingkaran,  d i  mana Masj id  Al  Aqsha 
merupakan  pusatnya yang kemudian seluruh 
dunia mendapatkan radiasi keberkahannya.
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Pada bagian pertama kami membahas 
tentang pusat keberkahan Baitul Maqdis. 
Maka pada bagian kedua ini kami akan 
membahas tentang wilayah-wilayah sekitar Al 
Masjid Al Aqsha, dimana secara territorial 
dapat  d isebut  sebagai  wi layah yang 
m e n d a p a t k a n  p a n c a r a n  r a d i a s i 
keberkahannya.

2.      Baitul Maqdis sebagai Wilayah yang 
Diliputi Keberkahan

a.   
َّ ًَ ُْ ِونَجْینَاه ولوطا إلــــى األرض التــــي َ ْ َِّ ُِ َ َ

َْ َ QS. Al) باركنَا فــــــــیھا للعالمــــــــینْ ِ ِ ِ ََ ََ
Anbiya: ٧١)

b.   
َ ً ََ ِولسلْیمان الریح عاصفة تجري بأمره َ ْ َ ُ ِْ َِّ ِ َِ ِ ِ َ َ

َّ َ ْْ َُ ِإلــى األرض التــي باركنَا فیھا ۚ وكنا بكل َُّّ ِ َْ ِِ ِ َ َِ َ
َ(٨١ :Al Anbiya) َشيء عالمین ٍِ ِ َ ْ

Ayat ini memiliki jangkaun keberkahan 
yang sama dengan ayat sebelumnya. Wilayah 
jangkauan keberkahan di Negeri Syam.

c.    
َّ ْ ْْ ََِوجعلنَا بْینَھم وبْین القرى التـي باركنَا ُ َ َُ ََ َ ْ ََ َ

َ َُ َّفــــیھا قرى ظاھرة وقدرنَا فــــیھا السْیر ۖ ًَّ ِ ِ ِْ ًَ ََ َ َ
َ َ :Saba) سـیروا فـیھا لیالي وأیَّاما آمنـینَ ِ ِ ِ ِ َِ ًُ َ ََ

١٨)
Kemudian Ayat ini mulai bicara 

tentang negeri-negeri yang memiliki arti 
penting bagi negeri yang Allah berkahi –dalam 
hal ini negeri Syam yang di dalamnya terdapat 
Baitul Maqdis- para ulama tafsir mengatakan 
negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri 
antara Madinah Al Munawwarah dan Negeri 
Syam. Melalui ayat ini pulalah kemudian ada 
beberapa ulama yang menemukan ukuran 
luas Baitul Maqdis.
d.   

َّ ْ ْ َُ ُ ََ َوأورثنَا القوم الذین كانوا یستْضعفون َ ْ ُ َ ِ ْ َْ َ َََّ َ ِمَشارَق األرض ومغَاربھا التي باركنَا ْْ َْ َ َِ ِ َِ َ َ ََْ َ ْ ْفیھا ۖ وتمت كلمت ربّك الحسنَى على بني َُ َِ ُ ِ َِ َ َّٰ ٰ ِ َ َ ََ
َإسرائیل بما صبروا ۖ ودمرنَا ما كان یصنَع َ َْ ِْ ْ ََ َّ ُ َُ َِ ََ َ َِ

َُ ُ َ َ QS) فرعون وقومھُ وما كانوا یعرشونُ ِْ َْ ْ ْ َُِ َ َ َ
Al A'raf: ١٣٧)

Ayat ini  menjelaskan bahwa Nabi 
Ibrahim & Nabi Luth Allah selamatkan dari 
negeri Iraq ke sebuah negeri yang telah 
diberkahi untuk seluruh alam. Tafsir At Tabary 
mengatakan negeri yang dimaksud adalah 
Negeri Syam.

Ayat ini memuat tentang hubungan bumi 
bagian timur –dalam hal ini Mesir- dengan bumi 
bagian barat –yang diberkahi, dalam hal ini Negeri 
Syam-. Mesir (didalamnya: Kairo, Iskandaria yang 
terletak di laut mediterania, Semenanjung Sinai, 
Hurghada di Laut Merah), seluruh Negeri Syam 
(Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania). Geo-
Barakah Baitul Maqdis yang meliputi negeri Syam 
dan Mesir ini, dapat kita terjemahkan bahwa 
hubungan ini bukan tidak memiliki makna strategis 
dalam membaca geopolitik Baitul Maqdis itu sendiri. 
Sebagaimana Sarah Al 'Uwaisy dalam salah satu 
simpulan tesisnya mengatakan, bahwa: “Mesir 
adalah pintu bagi kemenangan Baitul Maqdis”. 
Kesimpulan ini disarikan dari wasiat Raja Sholeh 
Najmuddin Ayyub kepada anaknya Tauran Syah: 
“Ketahuilah Anakku bahwa Mesir itu singgasana 
Kerajaan, dengannya kamu bisa menguasai semua 
raja, jika hal itu ada di genggaman tanganmu maka 
akan ada digenggamanmu seluruh timur, mereka 
akan memakai mata uang yang tertulis di dalamnya 
namamu, dan akan mengangkatmu sebagai khatib 
Jumat, sebagai bukti kekuasaanmu.”

Sebagaimana juga Raja Sholeh Najmuddin 
Ayyub menegaskan dalam wasiatnya akan 
pentingnya Karak – yang terletak di dalam batas 
Baitul Maqdis, di atas seribu meter permukaan laut – 
sebagai benteng pertahanan bagi Mesir:   “Wahai 
anakku, jika orang-orang Kasdim untuk membayar 
harga Karak, maka berikanlah kepada mereka 
Shobak (Batas luar Baitul Maqdis, terletak di utara 
Yordania), jika mereka belum rela, maka tambahkan 
daerah pantai hingga mereka mau menerimanya, 
jangan sampai lepas dari genggamanmu Karak, 
Allah, Allah jagalah wasiatku, kita tidak tahu dari 
siasat musuh ini, mungkin – Wal 'iyadzu Billah – ia 
akan melampaui mesir, hingga Karak ada di 
punggungmu, jaga kepala dan perempuanmu, Mesir 
tidak memiliki benteng, pasukan akan terkumpul 
bersamamu untuk menghadapi dan mengusir 
mereka dari mesir, jika kau tidak memiliki Karak maka 
akan kocar-kacir pasukan. Aku telah bertekad untuk 
memindahkan ke Karak harta, simpanan dan 
kekuasaanku segala sesuatu, aku mengkhawatirinya 
dan menjadikannya punggungku (tanggung 
jawabku), demi Allah tidak kuat hatiku dan 
punggungku bengkok kecuali setalah aku berhasil 
menggenggamnya di tanganku.”
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 Surat Attin kemudian menjadi penjelas 

yang menarik akan adanya ikatan yang sangat 

jelas antara tiga tempat penting di bumi: Baitul 

Maqdis, Sinai dan Makkah Al Mukarramah, di 

mana Allah bersumpah atas ketiganya.  والــــتــــین"

"وھذا  ,(Mesir) "وطور ســـنین"  ,(Negeri Syam) والزیتون"

 .(Makkah Al Mukarramah) الــــــــــــــبلد األمــــــــــــــین"

Sarah Al 'Uwaisy berpendapat bahwa 

Raja Sholeh Najmuddin Ayyub melihat bahwa 

keamanan di Mesir akan berdampak pada 

keamanan Baitul Maqdis, karenanya wajib bagi 

kita berupaya keras dengan seluruh waktu dan 

kemampuan untuk menjaga Mesir untuk selalu 

dalam keadaan aman”. Dia menyimpulkan pada 

akhir tesisnya  dengan menegaskan bahwa 

“Mesir dan Negeri Syam memiliki peranan 

penting dalam stabilisasi politik daerah Baitul 

Maqdis. Selama masa pemerintahan Al Ayyubi, 

masa depan Mesir ditentukan secara langsung 

oleh Baitul Maqdis, begitu sebaliknya.

Hal ini menegaskan adanya ikatan yang 

penting antara Negeri Syam dan Mesir yang 

pusatnya Baitul Maqdis dan Hijaz dengan 

pusatnya Makkah Al Mukarramah. Maka ayat-

ayat dalam Surat Attin mengikat antara 

permulaan Isra (Masjidil Haram di Makkah Al 

Mukarramah) yang menjadi pusat hidayah 

untuk semesta, dan tempat akhirnya (Al Masjid 

Al Aqsha di Baitul Maqdis) yang menjadi pusat 

keberkahan bagi semesta. Secara singkat, 

bagian timur Arab merupakan letak  georafis 

yang harus dikuasai daratan, laut, sumber 

daya alamnya, energinya, ragam budaya, 

peradaban dan nilainya.

Disusun oleh: Hikari
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Maryam
bintu Imran

Maryam bintu 'Imron adalah perempuan 
y a n g  A l l a h  t i d a k  m e n c i p t a k a n 
perempuan lain sepertinya hingga hari 
Kiamat! Kita akan membicarakan 
tentang seorang gadis perawan, seorang 
suci nan bersih, seorang perempuan yang 
bertaqwa, seorang yang rajin beribadah 
nan taat. Kita juga akan membincangkan 
tentang seorang perempuan yang 
dimuliakan Islam. Hingga menjadikan 
satu-satunya perempuan yang terdapat 
satu surat di dalam Al Quran yang diberi 
nama dengan namanya. Penyebutan 
namanya di dalam Al Quran lebih dari 
delapan, ditambah dengan penyebutan 
namanya yang bersanding dengan nama 
putranya, Nabi Isa As.

Islam adalah agama yang menunjukkan 
pada keagungan dan kemuliaan. Tidak 
ada seorang pun yang berpegang teguh 
dengannya kecuali akan merasakan 
kekuatan yang dahsyat mengaliri aliran 
darahnya seperti halnya aliran sungai di 
lembah-lembah padang sahara. Untuk 
dibentuk menjadi manusia yang agung 
yang tampak keagunangannya dalam 
binary matanya yang berkilau. Tidak ada 
dalam ajaran Islam yang membawanya 
untuk malu. Karena Islam agama 
k e d a m a i a n ,  s a l a m n y a  a d a l a h 
kedamaian, rumah kita di akhirat kelak 
adalah Darussalam. Shalat kita diakhiri 
dengan salam. Nabi kita adalah Nabi yang 
membawa misi kedamaian. Dia yang 
memuliakan Nabi Musa yang bernasab 
kepadanya orang-orang Yahudi. Juga 
yang memuliakan Nabi Isa yang bernasab 
kepadanya orang-orang Nashara. Dia 
yang memuliakan manusia seluruhnya 
karena kemanusiaan mereka tanpa 
melihat warna dan ras mereka. Demi 
Allah sesungguhnya kalau saja kita 
mendakwahkan agama ini dengan baik 
maka kita akan mendapatkan hati 
seluruh manusia walau mereka tidak 
masuk Islam.

Pada saat Hinnah melihat peristiwa burung 
kecil itu belum dikaruniai anak. Sejak itulah 
b e l i a u  s a n g a t  m e m i m p i k a n  d a n 
menginginkan hadirnya seorang anak. 
Terbangun dalam dirinya rasa keibuannya, 
hingga menggerakkan tangannya untuk 
menadah pinta kepada Allah untuk 
m e n g h a d i r k a n  k e  t e n g a h - t e n g a h 
keluarganya seorang anak lelaki. Allah 
kemudian mengabulkan pintanya. Ketika 
merasakan adanya pertumbuhan janin 
dalam dirinya ia ingin bersyukur kepada 
Allah dengan menadzarkan apa yang ada di 
dalam perutnya untuk dijadikannya sebagai 
pelayan Baitul Maqdis.

Lahir dan tumbuhnya Maryam Ra 
sebaga i  i n sp i r ing  pah lawan,  bag i 
perempuan-perempuan di dunia, dimulai 
dari seekor burung kecil yang berada di 
antara pepohonan yang tumbuh di bumi 
Palestina. Burung itu terlihat memberi 
makan anaknya yang berada diantara 
reranting pohon zaitun. Peristiwa itu dilihat 
oleh seorang perempuan mulia dari Bani 
Israil yang bernama Hinnah bintu Faqud. 
Beliau istri dari seorang Alim yang mulia 
dari Bani Israil yang bernama 'Imran. Beliau 
lelaki dari keturunan Nabi Daud dan Nabi 
Sulaiman.

Kita tidak akan membicarakannya 
dari kelahiran Nabi Isa As, tidak juga dari 
goyangan pohon kurma yang menggugurkan 
buahnya kepadanya. Di sini kami tidak akan 
menceritakan tentang pahlawan. Namun 
tentang rahasia proses lahir dan tumbuhnya 
seorang pahlawan. Hingga kita dapatkan 
formula yang tepat untuk melahirkan dan 
menumbuhkan dalam diri kita dan putra-
putri kita kepribadian dan karakter 
pahlawan. Untuk kemudian semoga 
menjadi modal membangun kembali 
kecermalangan ummat ini.

Oleh: Jihad At Turbani
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 Ketika kedua orang tua Maryam 
sampai di Al Baitul Maqdis, banyak sekali 
para ulama Bani Israil yang berebut 
untuk mendapatkan kemuliaan dengan 
mengasuh dan mendidik _urge_ guru 
mereka 'Imran. Hingga kemudian mereka 
berbeda pendapat siapa diantara 
mereka yang mendapat tanggung jawab, 
sebagai pendamping bagi tumbuh 
kembang pendidikan Maryam. Maka 
mereka kemudian sepakat untuk 
mengundi diantara mereka dengan 
pengundian yang unik. Setiap orang yang 
'Alim dan menginginkan amanah itu 
melemparkan penanya ke sungai di 
Yordania. Pemilik pena yang bergerak 
dengan arah terbalik dari arus sungai, 
maka d ia lah yang mendapatkan 
kemuliaan mendidik Maryam. Maka 
semua pena yang dilempar bergerak 
mengikuti arus sungai kecuali satu pena 
yang bergerak dengan arah yang 
terbalik. Ketika mereka menghadirkan 
pena tersebut, ternyata pemiliknya 
adalah seorang lelaki solih yang di dalam 
bahasa  Ib ran i  be l i au  bernama: 
“Madzkurullah”. Dia Nabi Allah Zakariya.

 Setelah melahirkan seorang anak 
perempuan, diberikan kepadanya nama 
Maryam. Nama yang berarti “Perempuan 
yang Ahli Ibadah” dalam bahasa Ibrani. 
Namun pada saat yang bersamaan 'Imran 
dan istrinya dihadapkan pada sebuah 
_urge__ untuk mewujudkan nadzar 
mereka. Karena hanya lelaki saja yang 
dibolehkan untuk menjadi pelayan di Al 
Baitul Maqdis. Akan tetapi mereka tidak 
membiarkan _urge__ itu tanpa solusi. 
Mereka kemudian tetap membawa bayi 
Maryam ke Al Baitul Maqdis untuk dididik 
dengan pendidikan yang kelak menjadi 
salah satu  perempuan mulia dari 
perempuan-perempuan mulia lainnya 
yang mengukir sejarah. Inilah titik 
penting dari peran orang tua dalam 
melahirkan dan menumbuhkembangkan 
orang-orang besar.

Maka kemudian Nabi Zakariya 
mendidik Maryam dengan pendidikan 
terbaik. Tumbuhlah Maryam yang suci 
seperti bunga mawar putih di dalam 
taman yang suci juga, hingga menjadi 
g a d i s  y a n g  a g u n g .  U m a t  I s l a m 
mengenalnya sebagai sayyidah dari 
perempuan-perempuan penghuni _urge.

Disebabkan pendidikan terbaik ini 
menumbuhkan Maryam menjadi seorang 
gadis yang istimewa dan panutan bagi 
seluruh perempuan-perempuan di dunia, 
dalam hal menjaga harga dan kesucian 
dirinya. Semua itu Allah siapkan untuk 
menjadikannya sebagai perempuan 
pilihan. Untuk mengemban kalimatNya 
yang diletakkan oleh Malaikat Jibril. 
Hingga kemudian menjadinya pemilik 
paling sucinya rahim, kehamilan yang 
paling terpilih, dan kelahiran yang paling 
membahagiakan. 

Dialih bahasakan oleh: TaQ Shams
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