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Al-Hadits  :  “Sesungguhnya  Sulayman  bin  Dawud
'alayhis salam meminta kepada Alloh tentang tiga hal...
Dia meminta agar tak ada seorang pun yang keluar dari
rumahnya, sedang tak ada keinginannya (untuk datang)
selain sholat di dalam masjid ini (Masjid Al-Aqsho), agar
orang itu dikeluarkan dari kesalahan (dosa) nya seperti
hari ia dilahirkan oleh ibunya. Maka kita berharap agar
Alloh 'Azza wa Jalla mengabulkannya.” [HR.  Ahmad
dalam Sunan-nya No.6357)

5 PEMUDA TERLUKA DITEMBAK ZIONIS ISRAEL
DI TIMUR RAFAH DAN JABALIA

(14  Syawwal  1439H/28  Juni  2018M)  Sebanyak  lima
pemuda  Palestina  terluka  ditembak  pasukan  penjajah
Zionis pada Rabu (27/06/2018) petang di wilayah selatan
dan utara Jalur Gaza.

Koresponden  Pusat  Informasi  Palestina  menyebutkan
bahwa pasukan penjajah Zionis melancarkan tembakan
ke sekelompok pemuda Palestina di sekitar kamp pawai
kepulangan di  Rafah,  wilayah selatan Jalur  Gaza,  dan
melukai tiga pemuda. Mereka semua dilarikan ke rumah
sakit  Abu Yusuf Najjar. Sementara itu di wilayah utara
Jalur Gaza, seorang pemuda terluka di timur Jabalia dan
dilarikan ke rumah sakit daerah. 

Sebelumnya,  sumber  keamanan  kepada  koresponden
Pusat Informasi Palestina menyebutkan bahwa pasukan
khusus  penjajah  Zionis  menculik  seorang  pemuda
Palestina setelah terluka tembak di dekat pos militer Abu
Shafia  di  timur  Jabalia,  wilayah  utara  Jalur  Gaza.
(was/pip) Sumber: http://melayupalinfo.com

LAGI, 23 KEBAKARAN DI WILAYAH
ZIONIS ISRAEL DI PINGGIRAN GAZA

(14  Syawwal  1439H/28  Juni  2018M)  Media  penjajah
Zionis mengatakan bahwa sebanyak 23 kebakaran terjadi
pada  hari  Rabu  (27/06/2018)  di  permukiman-
permukiman  Yahudi  di  pinggiran  Jalur  Gaza  akibat
layang-layang  dan  balon  api  yang  diterbangkan  dari
Jalur Gaza.

Surat kabar Zionis Yedeot Aharonot menyebutkan bahwa
sejumlah  kebakaran  terjadi  pada  hari  ini  sampai
meningkat  menjadi  20  titik  kebakaran  di  permukiman-
permukiman Yahudi di pinggiran Jalur Gaza. Setelah itu
jumlah  titik  kebakaran  bertambah  menjadi  23  titik
kebakaran.

Para  pemuda  Palestina  telah  merubah  layang-layang
sebagai  alat  perlawanan  yang  membuat  musuh
mengerahkan  pasukannya,  setelah  layang-layang
dilengkapi  dengan  kain  yang  dicelup  solar  dan  diikat
sebagai  ekor  layang-layang,  kemudian  disulut  dengan
api  dan  diterbangkan  ke  wilayah  Israel  dekat  pos-pos
keamanan di pinggiran Jalur Gaza.

Mereka berhasil membakar ribuan hektar lahan pemukim
Yahudi  di  permukiman-permukiman  pinggiran  Jalur
Gaza  dengan  menggunakan  layang-layang  dan  balon
api,  sebagai  reaksi  atas  pembantaian  yang  dilakukan
pasukan penjajah Zionis terhadap demonstran damai di
pawai  kepulangan  yang  digelar  warga  Palestina  di
sepanjang perbatasan timur Jalur Gaza.

Sudah  lebih  140  warga  Palestina  gugur,  termasuk  15
bocah,  seorang  pekerja  medis,  dua  wartawan  dan  3
orang cacat  sejak peluncuran pawai kepulangan akbar
pada 30 Maret  2018 lalu.  Sementara itu  lebih dari  15
ribu terluka, ratusan di antaranya masih dalam kondisi
kritis. (was/pip) Sumber: http://melayupalinfo.com

BALAS SERANGAN, PERLAWANAN UMUMKAN
GEMPUR POS-POS ZIONIS ISRAEL

(14  Syawwal  1439H/28  Juni  2018M)  Faksi-faksi
perlawanan  Palestina  menyatakan  bertanggung  jawab

atas  serangan  terhadap  sejumlah  pos  militer  penjajah
Zionis  di  pinggiran Jalur  Gaza dengan sejumlah roket
pada Rabu (27/06/2018) pagi,  sebagai respon terhadap
pemboman  yang  dilakukan  pasukan  penjajah  Zionis
terhadap sebuah mobil di wilayah tengah Jalur Gaza.

Kamar Terpadu Faksi-faksi Perlawanan Palestina dalam
keterangannya  mengatakan  bahwa  “pemboman  harus
dibalas dengan pemboman”. Mereka menegaskan tidak
akan  membiarkan  musuh  menerapkan  kezalimannya
terhadap rakyat  Palestina.  Mereka berjanji  akan tetap
setia  kepada rakyat  Palestina,  khususnya mereka yang
terluka dan telah gugur sebagai syuhada.

Pada Rabu (27/6/2018) pagi, pesawat Zionis mengebom
kendaraan  sipil  di  kamp  pengungsi  Nusairat  di  Jalur
Gaza tengah, yang mencederai seorang warga.

Menurut koresponden Pusat Informasi Palestina, sebuah
pesawat  pengintai  Zionis  Israel  menembak  kendaraan
sipil  Palestina  sedikitnya  dengan  satu  buah  rudal.
Serangan  ini  mengakibatkan  mobil  terbakar  dan
menimbulkan kerusakan pada rumah warga sekitar.

Merespon terhadap pemboman yang dilakukan penjajah
Zionis tersebut, perlawanan melancarkan serangan roket
ke  pemukiman  Yahudi  di  pinggiran  Jalur  Gaza  dan
terdengar  sirine  peringatan  lebih  dari  sekali  di
permukiman-permukiman Yahudi.

Tentara  Zionis  Israel  menyatakan  bahwa  setelah
terdengar  sirine  peringatan  di  Dewan  Regional  "Shiar
Hanigiev"  diidentifikasi  jatuhnya  satu  roket  yang
ditembakkan dari Jalur Gaza dan jatuh di "pinggiran".

Sirene peringatan terdengar di "Iyad Mordechai, Zikim,
Netiveh  Hatsra  dan  Kramiah"  setelah  perlawanan
meluncurkan roket ke wilayah Zionis Israel. (was/pip)
Sumber: http://melayupalinfo.com

PULUHAN PEMUKIM PENDATANG YAHUDI
SERBU DAN NODAI MASJID AL-AQSHO

MOHON TIDAK DIBACA SAAT ADA KHUTBAH

http://melayupalinfo.com/
http://melayupalinfo.com/
http://melayupalinfo.com/


(13  Syawwal  1439H/27  Juni  2018M)  Kelompok-
kelompok  pemukim  pendatang  Yahudi  pada  Rabu
(27/6/2018) pagi menyerbu dan menodai masjid al-Aqsha
dari pintu barat masjid al-Aqsha (al-Magharibah).

Aksi  penyerbuan  ini  terjadi  dengan  mendapatkan
penjagaan anggota kepolisian dengan jumlah besar yang
mengawal para pemukim Yahudi dan memagari mereka
pada saat melakukan tur di area masjid al-Aqsha.

Pasukan  khusus  kepolisian  Zionis  membuka  pintu  al-
Magharibah sebelum penyerbuan terjadi dan menyebar
di  area  masjid  al-Aqsha  dari  sisi  barat  untuk
mengamankan penyerbuan para pemukim Yahudi.

Dalam  konteks  terkait,  otoritas  penjajah  Zionis  terus
melarang  sejumlah  warga  al-Quds  untuk  masuk  ke
masjid al-Aqsha dengan dalih melakukan provokasi dan
untuk menjaga keamanan.

Para pemukim Yahudi  sengaja  menodai  dan menyerbu
masjid al-Aqsha pada jam-jam pagi setiap hari dengan
memanfaatkan minimnya jumlah jamaah yang bersiaga
di dalam masjid pada jam-jam tersebut. (was/pip)
Sumber: http://melayupalinfo.com

SERUAN AKSI JUMAT “DARI GAZA KE TEPI
BARAT, SATU DARAH DAN PERJUANGAN”

(12  Syawwal  1439H/26  Juni  2018M)  Komite  Nasional
Pawai  Kepulangan  dan  Pencabutan  Blokade,  Selasa
(26/06)  menyerukan  partisipasi  luas  dalam aksi  Jumat
depan  “Dari  Gaza  ke  Tepi  Barat,  Satu  Darah  dan
Perjuangan”.

Anggota komite, Hani Tsawabita dalam konferensi pers
di  Gaza,  mengajak segenap elemen Palestina di  Gaza,
Tepi  Barat  dan  al-Quds  serta  Palestina  48,  untuk
berpartisipasi  dalam  aksi  Jumat  depan  (29/06/2018)
pukul 16:30 sore.

Tsawabita  menyebutkan,  aksi  pawai  menegaskan

kesatuan bangsa Palestina dimana pun berada, kesatuan
darah  dan  perjuangan  dalam  menghadapi  konspirasi
pembersihan etnis dan persoalan Palestina.

Kelanjutan  aksi  pawai  sebagai  aksi  perjuangan rakyat
menggunakan  sarana  damai,  sebagai  ungkapan
penolakan  terhadap  penjajahan  dan  kebijakan  rasial
Israel,  serta  penolakan  terhadap  upaya  Amerika
menghapus hak-hak Palestina.

Aksi  akan  terus  berlanjut  secara  damai  dan  meluas
mencakup segenap arena untuk merealisir tujuan bangsa,
yaitu  hak  kembali  pengungsi,  kemerdekaan  dan
berdaulat.

Tsawabita  menyampaikan  apresiasi  kepada  sejumlah
negara Arab yang menolak perundingan se-abad (deal of
century). Dan menyerukan kepada segenap negara Arab
dan  dunia  Islam  untuk  menolak  konspirasi  yang
mengincar  hak-hak  Palestina,  dan  mengancam
keamanan  dan  stabilitas  internasional.  Semua  upaya
yang mendukung deal of century, termasuk normalisasi
dengan zionis, akan memperlemah sikap Palestina dalam
menghadapi penjajah zionis.

Anggota  komite  menyerukan kepada kekuatan nasional
Palestina dan dunia, terutama gerakan Fatah dan Hamas
untuk  menyukseskan  rekonsiliasi  nasional,  menyatukan
lembaga nasional dan menggelar pemilu, mengembang-
kan  organisasi  perjuangan  Palestina,  guna  mencapai
persatuan nasional dengan landasan partisipasi nyata di
lapangan. (mq/pip) Sumber: http://melayupalinfo.com

MENTERI ZIONIS SERBU MASJID HEBRON

(12  Syawwal  1439H/26  Juni  2018M)  Menteri  Agama
Zionis  Israel,  David  Ozlay  Senin  (25/06)  menyerbu
Masjid Al-Ibrahimi di Hebron, selatan Tepi Barat dengan
pengawalan ketat tentara Zionis.

Sementara  itu,  menteri  perwakafan dan urusan agama
Palestina,  Yusuf  Edahis  mengecam  serbuan  Ozlay  ke

dalam masjid. Ia menganggap serbuan tersebut sebagai
bentuk  penodaan  terhadap  simbol  kaum muslimin  dan
pelanggaran  terhadap  kehormatan  masjid  dan
kedudukanya bagi kaum muslimin. 

Tak  ada  satupun  yang  berhak  selain  kaum  muslimin
untuk memasuki tempat ibadah itu. Serbuan mereka saat
ini adalah kezaliman terhadap Islam dan kaum muslimin
selain sebagai bentuk penjajahan dengan membagi dua
bagian masjid bagi kaum muslimin dan yahudi,  secara
tempat dan waktu, demikian ia menandaskan.

Edais  mengatakan,  serbuan  menteri  Zionis  Israel  ke
Masjid  Hebron  muncul  dalam  rangka  dukungannya
terhadap  kelompok  radikal  Zionis  yang  merencanakan
perebutan  masjid  untuk  dikuasai  secara  total  oleh
mereka,  sama  seperti  halnya  sinagog  milik  mereka.
Selain itu, aksi mereka ini sebagai bentuk sosialisasi atas
rencananya untuk menodai masjid sebagaimana terjadi
pekan kemarin. Mereka menyerbu dan bernyanyi-nyanyi
sambil membawa kitab Taurat ke dalam masjid.

Dalam  pada  itu,  Edaish  meminta  bangsa  Palestina
secara  umum  dan  warga  Hebron  secara  khususnya
mengambil langkah-langkah penting guna membendung
pelanggaran  dan  penyerbuan  yang  terus  meningkat
paska bulan Ramadhan. 

Ia  juga  meminta  lembaga  PBB,  UNESCO  untuk
memantau  masjid  Al-Ibarhimi  Hebron  sebagai  bagian
dari waritsan peradaban dunia. (asy/pip)
Sumber: http://melayupalinfo.com
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