31888 - Kondisi Kaum Muslimin Di Al-Quds Palestina
Pertanyaan
Bagaimana pendapat anda tentang kejadian yang terjadi di tanah suci Palestina? dan bagaimana
kira-kira hasil akhirnya ?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Tidak bisa dipungkiri dan memang nyata adanya apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita
kaum Muslimin di tanah suci negri Palestina, dari diskriminasi, penyiksaan, embargo, di deportasi,
pelecehan dan pembunuhan, perkara yang menyakitkan dan menyedihkan setiap kaum Muslimin.
Bahkan hal ini juga memprihatinkan bagi setiap individu non muslim yang ia telah diberikan akal,
rasa keadilan, kepedulian dan kasih sayang, terhadap apa yang mereka saksikan dari pemusuhan
dan kedengkian yang mencerai-beraikan kehormatan manusia-manusia yang cinta damai dan
tidak berdosa. Itu semua dilakukan untuk mengusir dan mendeportasi mereka dari rumah dan
tanah kelahiran mereka, dan mereka musuh-musuh Islam menghalalkan permusuhan dengan
merampas paksa tempat tinggal mereka, musuh-musuh yang memiliki gudang senjata dengan
persenjataan yang modern dan canggih yang diarahkan kepada kaum dan komunitas yang tidak
bersenjata bahkan dihalangi antara mereka dengan sarana perlawanan dan perlindungan.
Dan telah lebih dari lima puluh tahun perkara bangsa yang muslim ini terus menggantung
menghadapi fenomena yang tiada henti dari sikap congkak, kesombongan dan kejahatan zionis .
Mereka sama sekali tidak memberikan nilai dan penghargaan bagi kemuliaan ummat manusia,
tidak pernah berusaha menjaga janji dan kesepakatan. Dengan kata lain mereka mudah
mengingkari janji, tidak pernah tunduk terhadap Syari’at dan undang-undang melainkan apa yang
menjadi kecendrungan hawa nafsu mereka yang sering kali dihiasi dengan berita-berita buruk
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yang memicu peperangan yang haus akan darah dan beraroma kejahatan.
Adapun hasil akhir dari ini semua bisa dimengerti dan jelas, yang ummat Islam telah
mengetahuinya sebagaimana orang-orang Yahudi pun telah paham akan hal itu, yakni imbalan
dan kesudahan bagi orang-orang yang bertaqwa dan sesungguhnya bala tentara Allah-lah yang
akan mendapatkan kemenangan, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sama sekali tidak
akan mengenyam rasa aman, tentram dan kelapangan hidup, tetapi mereka akan merasakan
ketakutan, kegelisahan, kehinaan dan tercela. Sampai di suatu hari di mana kaum Muslimin akan
kembali berjaya dengan agama mereka dan berhukum dengan Syari’at Tuhan mereka kemudian
mereka akan menghadapi orang-orang Yahudi dalam medan pertempuran berhadap-hadapan satu
sama lain antara dua kelompok besar, yang kemenangan dan kejayaan akan diraih oleh orangorang yang beriman, sebagaimana riwayat Al Bukhari, no. 2926 dan Muslim, no. 2922
Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
و اﺮﺠ اﻟْﺤﻘُﻮلﺮِ ﻓَﻴاﻟﺸﱠﺠﺮِ وﺠ اﻟْﺤاءر وﻦ ﻣﻮدِيﻬ اﻟْﻴِﺨْﺘَﺒ ﻳﺘﱠﻮنَ ﺣﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻢﻘْﺘُﻠُﻬ ﻓَﻴﻮدﻬﻮنَ اﻟْﻴﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻞﻘَﺎﺗ ﻳﺘﱠﺔُ ﺣﺎﻋ اﻟﺴﻻ ﺗَﻘُﻮم
ِﻮدﻬﺮِ اﻟْﻴ ﺷَﺠﻦ ﻣﻧﱠﻪﻗَﺪَ ﻓَﺎﻻ اﻟْﻐَﺮ ا ﻓَﺎﻗْﺘُﻠْﻪﺎل ﻓَﺘَﻌ ﺧَﻠْﻔﻮدِيﻬﺬَا ﻳ ﻫﻪﺪَ اﻟﺒﺎ ﻋ ﻳﻢﻠﺴﺎ ﻣ ﻳﺮاﻟﺸﱠﺠ
“Tidak akan dibangkitkan hari Kiamat sehingga kaum Muslimin memerangi orang-orang Yahudi,
dan kaum Muslimin memerangi mereka hingga orang-orang yahudi bersembunyi di balik batu dan
di balik pohon, lalu berkatalah batu dan pohon: Wahai Muslim, wahai hamba Allah ini ada Yahudi di
belakangku kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali satu pohon yang bernama Ghorqod maka
sesungguhnya dia adalah bagian dari pohon yahudi.”
Kita semua memohon kepada Allah Ta’ala agar segera mengembalikan kaum Muslimin kepada
ajaran agama mereka dan agar dimudahkan bagi mereka sebab-sebab kemenangan, dan agar
memberikan kesejukan pada mata-mata kita dengan kemenangan agama-Nya dan kehinaan serta
kerendahan musuh-musuh-Nya serta meninggikan derajat siapa saja yang disakiti dan disiksa atau
dibunuh dijalan-Nya. Wallahu a’lam Bish Showab.
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