As-salaamu ‘alaikum
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Actueel

Spiritueel

Kinderdag, 5 december

Hadj: eerbetoon aan Abraham

Het Offerfeest

Kinderen hebben recht op onderhoud, onderwijs en goede zorg.
Het is de ouders niet toegestaan de noodzakelijke behoeften van
het kind te negeren. De Profeet (vzmh) heeft gezegd: "Ieder van
u is heeft de zorg over anderen en is dus verantwoordelijk voor
degenen onder zijn zorg" (Bukhari en Muslim).

De jaarlijkse rituelen van de Islamitische
bedevaart in Mekka zullen dit jaar op 6 december
van start gaan. Eén uniek aspect van deze
bedevaartrituelen is dat er in deze belangrijke
vorm van aanbidding geen enkele gebeurtenis,
die betrekking heeft op het leven van de Profeet
Mohammed (vzmh), in de Hadjrituelen is

“Niet hun vlees, noch hun bloed bereikt Allah, maar door
Hem wordt aanvaard dat jullie aan je plicht voldoen”
(Koran, 22:37).

"Allah zal iedere verantwoordelijke ondervragen over degenen
die onder zijn zorg vielen, en de man zal worden ondervraagd
over de mensen van zijn huishouden" (Ahmad, Al-Nisai, Abu
Dawoed).
"Dood uw kinderen niet"
"Dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede, Wij voorzien
voor hen en voor jullie. Het doden van hen is waarlijk een groot
kwaad" (Koran 17:31).
De begrippen 'dood' en 'leven' worden in de Koran vaak ook
figuurlijk bedoeld; geestelijk dood en geestelijk leven. Door onze
kinderen slechts materieel op te voeden en hen spirituele
opvoeding te ontzeggen, houden we hen als het ware 'geestelijk
dood' en dit doet men uit vrees voor armoede; uit vrees dat ze
niet rond zullen komen op deze wereld. Dit wordt als een grote
zonde beschouwd in de Islam.

Als een ieder zijn lagere verlangens zou opofferen, dan
zou het vrede op aarde zijn, want het zijn deze verkeerde
verlangens die onenigheid en vijandschap tussen de
mensen brengen. En het onderdrukken van zulke
verlangens is het Paradijs waard, zoals de Koran stelt in
79:40-41: “En wat betreft degene die vreest voor zijn
Heer te staan en die zichzelf weerhoudt van lage
verlangens,
de Tuin is
zeker
het
verblijf.”

Mohammed en kinderen
Mohammed gedroeg zich altijd heel vriendelijk tegenover
kinderen. Een voorbeeld uit de Hadies:
Aishah vertelde: De Profeet nam een kind op schoot en het kind
plaste op hem, dus vroeg hij om water en stortte dat uit over de
urine. "Wat heb je gedaan, domoor!" riep de vader van het kind
hem toe. Zijn arm schoot uit om het kind van Mohammed weg te
trekken. Angst tekende zich af op het gezicht van het kind.
Mohammed hield de man tegen en zei: "Dit is niets bijzonders.
Mijn kleren kunnen gewassen worden. Maar wees voorzichtig
met je gedrag tegenover het kind. Hoe zal je zijn zelfvertrouwen
kunnen herstellen, nadat je hem in het openbaar op zo'n manier
hebt behandeld?"
Laten we ons bewust zijn dat kinderen van nature een
intelligentie in zich dragen die ervoor zorgt dat zij zich
ontwikkelen tot hun volle potentie. Het is deze intelligentie (leiding
van God) die hun leert lopen, praten, enz. Het is de taak van de
ouders en ouderen om dit te beschermen en te voeden. Zoals
een goede tuinman die zorgt voor de goede omstandigheden
rond de plant en het bijsnoeit, maar zelf kan hij de plant niet laten
groeien. Die leiding draagt de plant in zich.
Door het kind enerzijds op een respectvolle en ondersteunende
manier te benaderen, zal het zijn of haar zelfvertrouwen
behouden en verder ontwikkelen. Zo zal ook het kind leren om
anderen te respecteren om wie ze zijn. Anderzijds kunnen we de
kinderen de juiste spelregels van het leven leren; door met ze te
praten, maar vooral door ons eigen gedrag naar onze omgeving
toe. En vanzelfsprekend is het de taak van de ouders om ervoor
te zorgen dat hun kinderen in zo goed mogelijke fysieke
omstandigheden verkeren (gezonde voeding, lichaamsbeweging,
enz.), zodat ze hun talenten en vermogens op maximale wijze
kunnen ontwikkelen en benutten.

opgenomen. De meeste rituelen hebben
betrekking op de Profeet Abraham, aartsvader van
de Joden, Christenen en Moslims (volgens
sommige schrijvers ook van de Hindoes).
- Het offeren van een dier is een eerbetoon aan
de opofferingsgeest die de Profeet Abraham
toonde, toen hij bereid was zijn zoon Ismaël te
offeren in gehoorzaamheid aan Allah. Nadat zijn
intentie tot gehoorzaamheid aan God duidelijk
gebleken was, werd hij vrijgesteld van het offeren
van zijn zoon en mocht hij in plaats daarvan een
dier offeren.
- De rondgangen om de Ka`bah zijn als eerbetoon
aan Abraham en Ismaël voor het herbouwen van
dit Heilige Huis.
- De Sa`y, het heen en weer rennen tussen de
twee heuveltjes van Safa en Marwah, is een
eerbetoon aan het geduld en de vastberadenheid
die vrouwe Hagar (Hadjra), echtgenote van
Abraham en moeder van Ismaël, toonde.
Ook wanneer de Moslims aan het einde van ieder
gebed de daroed (aanroepen van Allah’s
zegeningen) opzeggen ten gunste van de Profeet
Mohammed, zeggen zij ook met dezelfde
geestdrift de daroed op voor de profeet Abraham.
Ziedaar de hoge plaats die deze aartsvader heeft
in de Islamitische traditie.

Maatschappij
Wereld AIDS dag, 1 december
De Islam schrijft een levenshouding voor waarbij al het goede
wordt gestimuleerd en alles dat tot het kwade kan leiden,
wordt afgekeurd. Moslims dienen niet alleen zelf goed te
leven, maar ook anderen tot het goede uit te nodigen: "En in
jullie midden moet er een groep zijn die uitnodigt tot het
goede, het rechtmatige beveelt en het foute verbiedt. En dit
zijn degenen die succesvol zijn" (Koran 3:104). Ook de
discussie rondom AIDS moet daarom geschieden binnen het
totaalplaatje van de Islam.
Ten eerste is belangrijk dat alle gedrag, dat kan leiden tot
verkeerde daden, dient te worden vermeden. Gelovigen
dienen zich niet te begeven in situaties die zouden kunnen
leiden tot drugsgebruik, immorele handelingen en dergelijke.
"Kom niet dicht bij overspel, dat is immers een obsceniteit.
En kwaadaardig is de weg" (Koran 17:32).
Ten tweede kan worden vermeld dat het beschermen van
leven in de Koran als zeer belangrijk wordt bestempeld. "Wie
een persoon doodt, ... het is alsof hij alle mensen heeft
gedood. En voor wie een leven redt, is het alsof hij het leven
van alle mensen heeft gered", stelt de Koran in 5:32. Elk
gedrag waardoor een mensenleven in gevaar kan worden
gebracht, moet dus worden vermeden.
Ten derde dient te worden vermeld dat Moslims op een
positieve wijze dienen om te gaan met HIV patiënten. Deze
moeten worden aangemoedigd om Goddelijke bijstand te

Op 8 december zullen Moslims overal ter wereld
deelnemen aan het jaarlijkse offerfeest ('Id ul-Adha). Met
bovenvermeld vers geeft de Koran aan, dat het offeren
niet bestaat uit de daad van het vergieten van het bloed
van een dier of het zich voeden met zijn vlees. Het
beginsel van het offer in de Islam heeft een diepere
betekenis. Het betekent het offeren van de offeraar zélf
en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn
bereidwilligheid, om zijn leven te geven en al zijn
belangen en begeerten voor de zaak van de waarheid op
te offeren. Het dier dat geofferd wordt, staat in feite voor
het dierlijke in de mens, ofwel zijn lagere verlangens.

zoeken en vergeving te vragen voor eventuele begane
zonden die tot de ziekte hebben geleid. Zij moeten de
geruststelling krijgen dat zij, door hun leven te beteren,
berouw te tonen en zich voor te nemen om de zonde niet
meer te begaan, vergeving van God kunnen krijgen.
"Zeg: O Mijn dienaren die buitensporig met hun zielen
zijn omgegaan, wanhoop niet aan de genade van Allah;
waarlijk vergeeft Allah alle zonden helemaal. Hij is
werkelijk de Vergevensgezinde, de Barmhartige", zoals
de Koran zegt in 39:53.
Wij roepen een ieder op om anderen uit te nodigen tot
het goede en hen op een zachte en positieve wijze aan
te raden verkeerde daden achterwege te laten. Vooral
daden die het leven van hunzelf of van anderen in
gevaar zou kunnen brengen.

Het hoogste
niveau van
offeren bereikt
men
pas, als men
zich
kan
houden aan
de
voorwaarden die de Koran in 6:162 stelt: "Mijn gebed en mijn
offers en mijn leven en mijn dood zijn zeker voor Allah,
de Heer van de werelden."
Moge de Almachtige Allah de Moslims in staat stellen op
de juiste wijze hun offer te brengen, en zodoende mee te
werken aan een betere wereld voor iedereen.
Amien!

Religieus
Leringen van Loeqmaan
Loeqmaan (moge Allah hem genadig zijn) was geen
profeet, maar een zeer wijze en geestelijk rijpe man uit
Oost-Afrika. Zijn bijnaam Loeqmaan al-hakim (Loeqmaan
de wijze) is spreekwoordelijk onder de Moslims. Niet
alleen het Oosten had haar Leermeersters, maar ook
Afrika!
In de Koran 31:12-19 lezen we dat hij de volgende
leringen (opvoeding, scholing) gaf aan zijn kind (c.q. de
mensheid).
1. Belijd de tawhied (Allah is één, enig en uniek in alle
opzichten) en vermijd shirk (afgoderij / afgodendienst in
alle soorten en vormen).
2. Behandel je ouders - gelovig of ongelovig - goed;
gehoorzaam en respecteer hen (zolang het niet tegen de
religie ingaat).
Noot: Uit het bovenstaande blijkt dat na de rechten van
Allah, de rechten van de ouders volgen. Hetzelfde blijkt
ook uit de Koran 17:23.
3. Wees bewust van de alwetendheid en alomtegenwoordigheid van Allah.
4. Onderhoud de salaat / het gebed (is een multivitamine
voor de geest).
5. Spoor aan tot het goede (waarheid, recht en
rechtvaardigheid).
6. Verbied het kwade (zonde, corruptie, onrecht).
7. Wees geduldig en standvastig (door in alle
omstandigheden Allah te blijven prijzen en aanbidden).
8. Wees vriendelijk en beschaafd tegenover een ieder.
9. Wees bescheiden in je handel en wandel (noch
kruiperig noch arrogant).
10. Houd een gematigde levenstijl erop na (geen
extremisme op welk gebied dan ook).
Het volgende is overgeleverd van Loeqmaan: “O mijn
zoonlief, word niet zo zoet dat men jou inslikt, en ook niet
zo bitter dat men jou eruit spuwt.”
Ahmad Jhawnie

