As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Actueel

Spiritueel
Ied oel-Fitr
De Koran 2:23 leert ons, dat wij dienen te vasten om
ons tegen het kwaad te beschermen, om onszelf dus
te weerhouden van slechte daden. Nu de Ramadaan
bijna is afgelopen, kunnen wij ons terecht het volgende
afvragen: Hoeven wij ons dan niet meer voor het
kwaad te hoeden? Het vasten is toch afgelopen? Nee,
uiteraard is dat niet zo. Wij moeten ons
altijd, ook na de Ramadaan, voor het
kwaad proberen te hoeden.

betrachten, enz. Het is logisch dat de vastende, door al
deze goede daden te verrichten, de poorten van de
hemel voor zichzelf opent en dat hij, door ver te blijven
van slechte daden, de poorten van de hel voor zichzelf
sluit. En op die manier bindt de vastende zélf de
duivels vast: die duivels zijn niets anders dan de
slechte verlangens die in hem leven en die hij dus in
bedwang houdt. Dat is de wijsheid achter het
hierboven genoemde gezegde van de
Profeet Mohammed.

En natuurlijk willen wij dat de poorten
De betekenis van bovengenoemd
van het Paradijs altijd voor ons
vers is daarom niet, dat wij ons alleen
geopend blijven, dat de poorten van
maar tijdens de vastenmaand tegen
de hel altijd voor ons gesloten blijven
kwade
handelingen
moeten
en dat de duivels binnen in ons altijd
beschermen. Neen, als Allah zegt dat
vastgebonden blijven. Dit kunnen wij
het vasten ons is voorgeschreven
bereiken door goede daden te blijven
opdat wij ons voor het kwaad zullen
doen en door van slechte daden weg
hoeden, dan bedoelt Hij daarmee dat
te blijven, ook nadat de vastenmaand
wij in de vastenmaand de discipline
is afgelopen.
moeten opbouwen, om gedurende de
Dat is dus, zoals hierboven reeds is
rest van het jaar van kwade handelingen weg te
gebleken, ook de bedoeling van Allah geweest toen Hij
blijven.
openbaarde dat het vasten ons is voorgeschreven,
Er is een gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh) zodat wij ons voor het kwaad kunnen hoeden. Allah
waarin hij zegt, dat gedurende de vastenmaand de legt ons hier een discipline op, een maand lang, met
poorten van de hemel wijd open zijn, dat de poorten de bedoeling dat wij een bepaald deel van die
van de hel gesloten zijn en dat de duivels zijn discipline blijven behouden na de Ramadaan.
vastgeketend. De waarheid van deze overlevering zien
wij gedurende iedere vastenmaand overal om ons Moge de Almachtige ons daarom de geestelijke kracht
heen. Het is namelijk zo, dat de Moslims tijdens de geven om het goede te blijven doen en van het kwade
weg te blijven, iedere dag van ons leven hier op aarde.
vastenmaand extra veel goede daden proberen te
verrichten, men probeert extra gebeden te
verrichten, men probeert extra liefdadigheid te

Religieus
De Ied oel-Fitr traditie
Ied oel-Fitr is een Moslimfeest dat het einde van de
vastenmaand Ramadaan markeert. Het betekent letterlijk
“terugkeer naar de natuur”. Ied oel-Fitr wordt “Het Kleine
Feest” genoemd, in tegenstelling tot Ied oel-Adha
(Offerfeest) dat “Het Grote Feest” wordt genoemd.
Bij Ied oel-Fitr staan de Moslims vroeg op in de ochtend,
nuttigen iets zoets, dragen hun beste (indien mogelijk
nieuwe) kleren om deel te nemen aan het Ied-gebed op
een open veld, plein etc. of in moskeeën. Op weg naar
de gebedsplaats zeggen ze: "Allaahoe akbar, Allaahoe
akbar; laa ilaaha illallaahoe; Allaahoe akbar, Allaahoe
akbar; wa lillaahil hamd." Vertaling: Allah is de
Allergrootste; er is geen god behalve Allah en aan Allah
komt alle eer toe.
Het Ied-gebed is een samenkomst van de gelovigen om
Allah te bedanken voor de kracht die zij hebben gehad
om hun verplichtingen te kunnen nakomen en om hun
'maandloon' in ontvangst te nemen.
Voor de aanvang van het Ied-gebed dienen Moslims ook al hebben ze niet gevast- de Zakaat al-Fitr
(verplichte aalmoes) te geven aan de armen, opdat ook
zij de Ied oel-Fitr op een gepaste wijze kunnen vieren.
Ook dient de Zakaat al-Fitr om eventuele tekortkomingen
tijdens het vasten te compenseren.
Na het Ied-gebed volgt een preek en daarna een
smeekgebed voor vergiffenis, genade en hulp. Bij de
preek komen zaken aan de orde als Godsvrees,
liefdadigheid, naastenliefde, eenheid, broederschap etc.,
en aansporing de 'training' die gedurende de Ramadaan
heeft plaatsgehad ook in de overige elf maanden toe te
passen. Vervolgens omhelzen de aanwezigen elkaar en
wensen elkaar Ied Mubarak toe. Bezoekjes worden
afgelegd aan familieleden, vrienden en kennissen.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de Moslims
gevraagd om na Ied oel-Fitr nog zes dagen vrijwillig te
vasten in de maand Shawwaal. Men zal dan de beloning
krijgen van een jaar lang vasten. Natuurlijk moet men
eerst eventuele gemiste vastendagen van de Ramadaan
inhalen.
Moge Allah onze gebeden en vasten accepteren, onze
tekortkomingen vergeven en ons de gunst schenken om
de volgende Ramadaan te mogen beleven. Vrede en
zegeningen van Allah zij met de Profeet Mohammed en
met alle voorgaande profeten. Amien!
Ahmad Jhawnie

Bekendmakingen
Ied oel-Fitr uitzendingen
RBN radio, FM 91.3: Live Ied oel-Fitr radioprogramma op
30 september vanaf 20:30 uur. Presentatie: Sjaikh.
Sky TV (kanaal 47): Live uitzending Ied oel-Fitr dienst
Mekka, 1 oktober vanaf 1:45 a.m. (onder voorbehoud).
Sky radio: Live Ied oel-Fitr uitzending vanuit het
Onafhankelijkheidsplein, 1 oktober vanaf 8:00 a.m.

Iftaar in het Witte Huis
"Goedenavond, en welkom. In de afgelopen acht jaren
hebben wij het Iftaar dinner tot een jaarlijkse traditie
gemaakt hier in het Witte Huis. En ik ben blij dat we dat
hebben gedaan. Bij de bijeenkomst van dit jaar staan we
speciaal stil bij de vele bijdragen van Amerikanen van
Islamitische afkomst aan onze natie. ... Gedurende de

Grootste moskee Europa binnenkort open
De grootste moskee in Europa zal op 17 oktober
worden geopend. Deze moskee staat in Tsjechië. De
opening zal samenvallen met de eerste dag van de
Internationale Vredesconferentie met als thema:
"Islam, de religie van vrede
en progressie". De moskee
zal plaats bieden aan meer
dan 10.000 gelovigen en
het heeft minaretten die 60
meter de lucht in steken.
De bouw heeft meer dan
drie jaren geduurd en heeft
zo'n 20 miljoen US$
gekost. Het is voor het
eerst in 60 jaar dat er een
moskee van betekenis in de Tsjechië wordt geopend.
Gedurende het Sovjet bewind was er geen enkele
moskee in het land. Alle moskeeën werden gesloten en
vernietigd, meer dan 60 jaar geleden.

Burgemeesters pakken polygamie aan
De burgemeesters van de vier grote steden in
Nederland willen dat mannen die in het buitenland met
meer dan één vrouw zijn getrouwd geen Nederlander
mogen worden. Nu worden die huwelijken in Nederland
gewoon geregistreerd hoewel polygamie daar
verboden is. Er komt een brief aan minister Hirsch
Ballin van Justitie met het verzoek de wet aan te
passen. Zolang de wet niet verandert, zal de gemeente
Amsterdam
de
huwelijken
van
polygamisten
blijven
registreren.
Een groot misverstand
dat bij vele Moslims en
niet-Moslims heerst, is
dat de Islam polygamie
toestaat.
Dit
is
volstrekt
onjuist.
Polygamie
is
een
uitzondering, en de regel is
dat Moslims monogaam
moeten zijn (Koran 24:32).
Geïnteresseerden in dit onderwerp kunnen het artikel
“Polygamie, toegestaan in de Islam?” lezen in ArRisaalah
van
8
maart
2008
(zie
www.ivisep.org/risaalah).
In de documentaire “Muhammad, legacy of a Prophet”
komt het onderwerp “Polygamie” ook aan de orde.
Deel 2 van deze documentaire wordt morgen
uitgezonden op RBN TV, kanaal 5, om 9:00 a.m.
Ramadaan worden wij herinnerd aan de lange en
belangrijke historie van de Islam. In de loop van de
eeuwen heeft de Islamitische wereld grote centra van
kennis en cultuur voortgebracht. Moslimgeleerden en wetenschappers hebben de grens van menselijke kennis
overschreden. Mensen van alle geloofsrichtingen hebben
baat gehad bij successen van Moslims op gebieden,
variërend van filosofie en dichtkunst
tot wiskunde en geneeskunde.”
Aldus sprak de Amerikaanse
president Bush in zijn toespraak
tijdens de Iftaar party op 17
september j.l. in het Witte Huis.
Eén van de grote geleerden die
tijdens het Iftaar diner werd
genoemd is professor Maysam
Ghovanloo, een immigrant uit Iran.
Hij behoort tot de grootste
biomedische
ingenieurs
in
Amerika. Hij en zijn team van
wetenschappers hebben onlangs
aan een uitvinding gewerkt
waarmee zwaar gehandicapte
personen in de toekomst rolstoelen
kunnen bedienen of zelfs op het
Internet kunnen surfen, door
slechts hun tong te bewegen.

