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Actueel

Religieus

Secretaris AAIIL beëindigt buitenlandse trip

Herdenking geboortedag Profeet Mohammed

De General Secretary van de internationale Lahore Ahmadiyya Beweging in de
Islam (AAIIL), dhr. Amir Aziz, bracht gedurende de afgelopen 7 weken een
bezoek aan Suriname, Guyana, Trinidad en Nederland. In Suriname was hij te
gast bij de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.). Gedurende zijn trip heeft
hij heel wat lezingen en T.V. programma's verzorgd over diverse Islamitische
onderwerpen. Hij was zeer geliefd bij het publiek, niet alleen om de grote kennis
en wijsheid waarover hij bleek te beschikken, maar vooral om zijn prettig
karakter, hetgeen ertoe heeft bijgedragen dat de informatie die hij presenteerde,
goed overkwam bij het gehoor. Na elke sessie had het publiek de gelegenheid
om vragen te stellen. Eén van de belangrijke zaken
die de geleerde regelmatig aanhaalde is dat de
religie niet in de eerste plaats zit in uiterlijk vertoon,
zoals baarden, hoeden e.d. De religieuze belevenis
moet vanuit het hart komen. Ook waarschuwde hij
het gehoor om niet steeds te vervallen in 'fatwa's' die
het belijden van de religie alleen maar moeilijker
maken. Bij zaken waar er geen eenduidige mening
over bestaat, adviseerde hij om de voor- en nadelen
tegenover elkaar te plaatsen en aan de hand Dhr. Aziz krijgt de Sitaradaarvan een besluit te nemen over de e-Ahmadiyyat opgespeld
toelaatbaarheid van zo'n daad.
door de S.I.V. voorzitter,
Dhr. Aziz vertrok op 22 februari uit Suriname met als
dhr. M. Abdul.
bestemming Nederland. Bij zijn afscheid op 21
februari kreeg hij de Sitara-e-Ahmadiyya opgespeld, de hoogste onderscheiding
binnen de S.I.V.
In Nederland kreeg de geleerde op 23 februari een braille versie aangeboden
van de Nederlandse Koranvertaling van maulana
Muhammad
'Ali,
bestemd
voor
visueel
Aanbieding braille Koran
door dhr. A.S. Hoeseni,
gehandicapten. De uitgever van deze braille versie
voorzitter van de Stichting
is de Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam te Den
Ahmadiyya Isha’at-i-Islam,
Haag. De uitgebreide Nederlandse Koranvertaling
aan dhr. Amir Aziz
van Muhammad 'Ali, die de basis vormde voor de
braille editie, werd in 2004 gepubliceerd door de
Ahmadiyya Isha’at-i-Islam te Columbus, Ohio, in
samenwerking met voornoemde Stichting. Deze
vertaling is ook in Suriname bij diverse
boekhandels verkrijgbaar.
Dhr. Aziz, die voor het eerst onze regio en
Nederland
bezocht,
is
inmiddels
weer
teruggekeerd naar Pakistan, zijn standplaats. Hij
mag zeker terugzien op een geslaagde trip.

De herdenking van de geboortedag van de Profeet Mohammed (vzmh) zal dit jaar rond
9 maart plaatsvinden. De eerste vieringen van zijn geboortedag (Milaad un-Nabi)
kunnen worden gevonden in het Mekka van de achtste eeuw n.C. Bij die gelegenheid
werd het huis waarin de Profeet werd geboren, omgevormd tot een gebedsplaats door
Al-Khayzuran, moeder van Harun al-Rashid, de vijfde en meest bekende kalief van de
Abbasieden.
Openbare vieringen van de Milaad un-Nabi vonden pas plaats zo'n 400 jaar na het
overlijden van de Profeet. Deze vieringen waren
Milaad optocht, Engeland
oorspronkelijk een festijn van de Shia Moslims.
De eerste officiële herdenking van Milaad un-Nabi
vond plaats in de elfde eeuw n.C. in Egypte. De
viering verspreidde zich geleidelijk aan over de
gehele wereld.
Toelaatbaarheid
Islamgeleerden zijn het er niet helemaal over
eens of de viering van de geboortedag van de
Profeet wel toelaatbaar is in de Islam. Sommige
zien het als een prijzenswaardige gebeurtenis,
terwijl anderen het beschouwen als een ongewenste vernieuwing. Geleerden als
Muhammad Alawi al-Maliki en Yusuf Qaradawi beschouwen de viering van Milaad unNabi als toelaatbaar, zolang de vieringen niet tegen de Islamitische regels ingaan
(zoals het consumeren van alcohol e.d.). [noot 1]
Andere geleerden, zoals Muhammad Taqi Usmani, een Hanafi geleerde van Pakistan,
en Abd-al-Aziz ibn Abd-Allah ibn Baaz, eens de Grand Mufti van Saudi-Arabië, zijn
geen voorstander van het vieren van de Milaad un-Nabi. Hun belangrijkste argument is
dat de Profeet, zijn metgezellen en de generaties na hen dit nooit hebben gevierd.
Vieringen in Suriname
In Suriname wordt de Milaad un-Nabi door diverse organisaties groots gevierd,
waaronder de Surinaamse Moeslim Associatie (S.M.A.). Deze organisatie organiseert
van 27 februari t/m 27 maart djalsa's in verband met de geboortedag van de Profeet.
Andere organisaties gebruiken de gelegenheid om kleine bijeenkomsten te
organiseren waarbij over het leven van de Profeet wordt verteld.
[Noot 1] Een gebruik dat vaak wordt toegepast bij de Milaad vieringen, is het opstaan
ter ere van de Profeet (vzmh). Het is bekend dat de Profeet zelf er geen prijs op stond
als men voor hem opstond (Abu Dawud, Kitabul Adab).

Risaalah T.V.
Film: The Message

Zie Koran 3:97 waar welgestelde Moslims die de hadj
niet ondernemen, figuurlijk kafirs (ongelovigen) worden
genoemd. De hadj is de vijfde zuil en houdt in één keer
in je leven de bedevaart naar de Ka’bah in Mekka te
ondernemen, als je daartoe financieel en fysiek in
staat bent.

Risaalah T.V. zal i.v.m. Milaad un-Nabi de film “The Message” uitzenden. The Message
(De Boodschap, in het Arabisch "Ar-Risaalah") is de eerste film die over de Profeet
Mohammed werd gemaakt en kwam uit in 1976. De hoofdrollen zijn vertolkt door
Anthony Quinn, Irene Papas en Michael Ansara, die respectievelijk Hamza, Hind en
Abu Sofyan uitbeelden. De regisseur is Moustapha Akkad (1935-2005).
Hoewel de film over Mohammed gaat, komt hijzelf niet in beeld. In de Islamitische
traditie is het immers niet toegestaan
om Mohammed in beeld te brengen
of afbeeldingen van hem te maken.
Via ingenieuze regie (voor die tijd)
werd dit mogelijk gemaakt in de
film;
zo
werd
steeds
van
camerapositie gewisseld precies op
het moment dat Mohammed in
beeld zou gaan verschijnen.
Bovendien ziet het publiek van tijd
tot tijd de film door de ogen van
Mohammed.
Het
produceren
van
deze
historische film heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Eerst deden er
ongefundeerde geruchten de ronde dat Mohammed wel zou worden afgebeeld in de
film, hetgeen leidde tot zware protesten door Islamitische extremisten. Director
Mustapha Akkad huurde toen een staf van Islamgeleerden in als technische adviseurs.
Het een en ander leidde ertoe dat de productie van de film werd stopgezet, waardoor
de Marokkaanse overheid hun toestemming om in hun land te filmen introk. Akkad
kreeg toen toestemming van de Libische president Moammar Khadaffi om in Libië te
filmen, hetgeen leidde tot heel wat politieke
en andere problemen voor de filmmakers.
Toen het uiteindelijk zover was dat de
première in de U.S.A. kon gaan plaatsvinden,
werd een gerucht gelanceerd dat Anthony
Quinn de rol van Mohammed vertolkte in de
film. Moslimextremisten dreigden toen de
bioscoop te zullen opblazen, maar alles
verliep toch nog rustig.

Moge Allah ons allen de kracht geven om de vijf zuilen
staande te houden en alle valse goden te verbannen
uit ons leven. Amien!
Ahmad Jhawnie

Risaalah T.V. zendt i.v.m. Milaad un-Nabi de
film The Message in drie delen uit, en wel op
zondagochtend 8, 15 en 22 maart, steeds om
9:00 uur a.m. via RBN TV.

Spiritueel
Overtreden salaat, zakaat en hadj
Allah, de Heilige, de Verhevene, zegt in de Koran 30:31: “...en onderhoud de
salaat (het gebed) en behoor niet tot de mushrikin (polytheïsten;
afgodendienaren).”
Moslims die zonder grondige redenen de salaat niet verrichten, worden in
genoemd vers indirect mushrikin genoemd. Ja,
dat zijn ze ook, maar dan figuurlijk bedoeld.
Allah heeft de Moslims opgedragen 5 keer per
dag de salaat te verrichten, de tweede zuil van
de Islam. De Satan doet verwoede pogingen
om dat te beletten. Als Moslims nu het gebed
verzaken, verwaarlozen, wie gehoorzamen en
“aanbidden” zij? De Satan toch!
Allah zegt in 41:6-7: “...En wee (slecht zal het
aflopen met) de mushrikin (polytheïsten)! Die
de zakaat (armenbelasting) niet geven...”
Rijke Moslims die zakaatplichtig zijn en die zonder opgaaf van redenen de
zakaat niet betalen, worden in genoemde verzen direct (to the point) mushrikin
genoemd, weer figuurlijk bedoeld. Ze gehoorzamen de Satan en “aanbidden” de
Mammon (geldgod).
De derde zuil is het geven van de zakaat, één keer per
jaar, door Moslims die het zich kunnen permitteren.

