“VERDUIDELIJKING

AANGAANDE DE KWESTIE IN
DE GAZA-STROOK TE

PALESTINA”
DOOR

HET PERMANENTE
COMITÉ VOOR ONDERZOEK
EN FATAAWA

Alle lof is aan Allaah en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah met de
meest edele van de Profeten en Boodschappers zijn; onze Profeet Mohamed,
en zijn familieleden, metgezellen en degenen die hen met correctheid volgen
tot aan de Dag des Oordeels.
Vervolgens:
Het permanente comité voor onderzoek en fataawa in het koninkrijk van
Saoedi Arabië, heeft -met veel verdriet, smart en pijn- gevolgd wat er gebeurt
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met de moslims in Palestina en in het bijzonder de Gaza-strook. De
onophoudelijke onderdrukking en moord op kinderen, vrouwen en ouderen,
de schending van de heiligdommen, het vernietigen van huizen en
faciliteiten, en daarbovenop het terroriseren van de veiligheid van burgers. Er
is geen twijfel over mogelijk dat dit een geweldige criminele onderdrukking
is ten opzichte van het Palestijnse volk
Deze traumatische gebeurtenissen moeten ervoor zorgen dat de moslims
(over de hele wereld) hun Palestijnse broeders en zusters in het geloof moeten
bijstaan. Zij (de islamitische wereldgemeenschap) moeten met hen
samenwerken, hen ijverig steunen en hen helpen en zich inspannen om dit
onrecht wat hen wordt aangedaan te verwijderen. Zij dienen dit te doen door
de beschikbare middelen en bronnen te gebruiken vanuit het perspectief van
Islamitische broederschap en verbintenis in geloof.
Allaah de Allerhoogste zegt:

﴾ ٌون إ ِ ْﺧ َوة
َ ﴿ إِ ﱠﻧ َﻣﺎ ا ْﻟﻣ ُْؤ ِﻣ ُﻧ
{ Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders..}
[Soerah al-hoedjoeraat: 10]
Hij, de Allerhoogste zegt ook:

﴾ض
ٍ َْﺑﻌ

ُ ون َوا ْﻟﻣ ُْؤ ِﻣ َﻧ
ُ ْﺎت َﺑﻌ
ﺿ ُﮭ ْم أَ ْوﻟِ َﯾﺎء
َ ﴿ َوا ْﻟﻣ ُْؤ ِﻣ ُﻧ

{ En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers..}
[Soerah At- Tawbah: 71]
De profeet -sallallaahoe aleihi wa sallam- zei:
“Voorzeker, de gelovigen zijn voor elkaar als één bouwwerk, zij
verstevigen elkaar. (Waarna hij zijn vingers met elkaar verstrengelde) ”
[Sahih al-Boekhaari and Sahih Moslim]
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Hij, -sallallaahoe aleihi wa sallam- , vermelde ook:
“Het voorbeeld van de gelovigen in hun gezamenlijke liefde,
barmhartigheid en mededogen, is als één lichaam. Als een deel (daarvan)
klaagt over pijn, dan lijdt de rest van het lichaam door ziekte en koorts. ”
[Sahih al-Boekhaari and Sahih Moslim]

Ook noemde hij, -sallallaahoe aleihi wa sallam- :
“De moslims zijn broeders van elkaar. Hij onderdrukt hem niet, houdt hem
niet voor de gek, verraadt hem niet en kleineert hem niet.”
[Sahih Moslim]
De steun (die verplicht is voor de islamitische wereldgemeenschap ten opzichte
van de Palestijnen) bestaat uit vele onderdelen- naar gelang de
mogelijkheden die iemand heeft en overeenkomstig de omstandigheden.
Deze steun kan bestaan uit financiële steun of morele steun.
En het kan ook vanuit de algemene moslimgemeenschap komen (niet vanuit
de overheid). Zij kunnen geld, voedsel, medicijnen, kledij en andere zaken
doneren. Deze hulp kan ook opgezet worden door de Arabische en
islamitische landen door het faciliteren van humanitaire hulpgoederen aan
hen, en hen oprecht te steunen en hun zaak te verdedigen in fora,
verenigingen en tijdens internationale conferenties. Al deze
samenwerkingsmethodes (gebaseerd) op vroomheid en rechtvaardigheid,
zijn voorgeschreven in de uitspraak van Allaah de Almachtige.

﴾ واﻟﺗﻘوى

﴿ وﺗﻌﺎوﻧوا ﻋﻠﻰ اﻟﺑر

{ En ondersteun elkaar in het goede en godsvrees}
[Soerah al-Maaidah: 2]
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Deze steun wordt ook bewerkstelligd door hen ijverig te adviseren en te
wijzen naar hetgeen beter is voor hen en hun welzijn. Van de grootste
middelen in het steun bieden aan hen, is dat men altijd smeekbedes voor
hen doet. We dienen smeekbedes te doen (waarin we vragen) dat deze
beproeving wordt opgeheven en deze ellende van hen verwijderd wordt. Dat
hun situatie verbetert en dat zij succesvol zullen zijn in daden en uitspraken.
Zo ook adviseren wij onze moslim broeders in Palestina om Allaah de
Allerhoogste te vrezen en terug te keren naar Hem. Daarbij adviseren we hen
ook om éénheid te vormen op de waarheid, en dat zei splitsing en
onenigheid verlaten. Splitsing zorgt ervoor dat de vijand deze zwakte uitbuit
waardoor hij dit nog meer zal misbruiken om te onderdrukken en te
vernederen.
We verzoeken hen dringend om hetgeen te doen waartoe zij in staat zijn
opdat de onderdrukking in hun land stopt. Zij dienen dit te doen met
oprechtheid aan Allaah en zoekende naar Zijn tevredenheid. Zij dienen steun
te zoeken door het hebben van geduld, het verrichten van het gebed en het
vragen van advies aan de mensen van kennis, intelligentie en wijsheid, in al
hun zaken. Dat men dit doet is een teken van succes en correctheid.
Hiernaast doen we een oproep aan de wijze mannen van de wereld en de
internationale gemeenschap, om met intelligentie en eerlijkheid naar deze
catastrofe te kijken, opdat het Palestijnse volk zijn rechten terugkrijgt en
deze beproeving wordt opgeheven zodat zij een fatsoenlijk leven kunnen
leiden.
Tegelijkertijd danken we éénieder die een bijdrage heeft geleverd in het
steunen en helpen (van de Palestijnen), zowel de landen als de individuen.
We vragen Allaah bij Zijn Geweldige Namen en Zijn Verhevene
Eigenschappen, om het verdriet van deze oemmah te verwijderen. En om Zijn
religie en Zijn Woord te verheffen. We vragen Hem ook om Zijn vrome
dienaren te steunen en Zijn vijanden te vernederen. En dat hij hun plannen
vernietigd en dat Hij de moslims beschermt tegen hun kwaad.
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Voorzeker, Allaah is hier zeker toe in staat. Moge de Vrede en Zegeningen van
Allaah op onze Profeet Mohammed zijn, zijn familieleden en metgezellen en
degenen die hem volgen in correctheid tot aan de Dag des Oordeels.

De Moefti van het Koninkrijk van Saoedi Arabië
Hoofd van de Raad van grote geleerden
Shaykh ‘Abdelaziz bin ‘Abdillah bin Mohammad
Ale shaykh En de leden van het permanente
comité voor onderzoek en fataawa
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