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Actueel
De Hadj
Bedevaart naar het Huis van Allah
De Hadj is de Islamitische bedevaart naar het Huis van
Allah in Mekka te Saudi-Arabië en is verplicht voor elke
volwassen moslim die
daartoe in staat is. Met
'in staat zijn' wordt
bedoeld dat iemand
niet wordt belemmerd
door gebrek aan
financiële middelen,
lichamelijke handicaps,
levensgevaar (bijv. in
tijden van oorlog), enz.
Voor zulke mensen
geldt de Hadj plicht
dus niet.
De Hadj is een van de vijf zuilen van de Islam. De
andere zijn: geloofsbelijdenis, gebed, armenbelasting en
het vasten in de maand Ramadan.
Instelling van de Hadj
Velen denken, dat de Hadj is ingesteld door de Profeet
Mohammed (vzmh). Als we echter Koran 22:27
raadplegen, zien we dat Allah zegt, nadat Hij in 22:26
aan de Profeet Abraham o.a. beval het Huis te reinigen:
“Verkondig de bedevaart onder de mensen; zij zullen te
voet en op iedere slanke kameel, komende van elk
verafgelegen pad, tot u komen.” De Hadj werd dus
reeds ten tijde van de Profeet Abraham ingesteld.
Heden ten dage zien we overduidelijk deze
voorspelling van Allah uitkomen. Vanuit alle
uithoeken van de wereld trekken bedevaartgangers in de Islamitische maand Zul Hiddja naar
Mekka om hun Hadj te volbrengen; tegenwoordig
bijna 3 miljoen pelgrims per jaar; ieder jaar weer het
grootste aantal mensen op de wereld bij elkaar.
Bouw van de Heilige Moskee
Volgens Koran 2:127 werd de Heilige Moskee te Mekka
door de Profeet Abraham herbouwd. Echter wordt niet
vermeld door wie deze Masdjied al-Haram gebouwd
werd. Wel was volgens Koran 3:95 deze Heilige Moskee
het eerste gebedshuis op aarde; ook geschiedkundige
verslagen kennen aan de Kaaba een zeer hoge
ouderdom toe. Voorts wordt in verschillende literatuur
vermeld dat de funderingen van de Kaaba door Adam,
de eerste Profeet van Allah aan de mensheid, zijn
gelegd.
De rituelen van de Hadj
Eén uniek aspect van de bedevaartrituelen is dat er
geen enkele gebeurtenis, die betrekking heeft op het
leven van de Profeet Mohammed, in de Hadj-rituelen is
opgenomen. Het offeren van een dier is een eerbetoon
aan de opofferingsgeest die de profeet Abraham toonde,
toen hij bereid was zijn zoon te offeren in gehoorzaamheid aan het Goddelijk bevel. De rondgangen om de
Kaaba zijn als eerbetoon aan Abraham en Ismaël voor
het herbouwen van de Kaaba. De Say, 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, de moeder van Ismaël, toonde in de
hete woestijn. Het gooien van de steentjes naar de drie
pilaren, Satan symboliserende, is een eerbetoon aan het
verzet dat Abraham bood aan de pogingen van Satan
om hem af te brengen zijn zoon te offeren, toen hij hem
naar de plaats van offer bracht.
Het Offerfeest
Zoals hierboven vermeld, is het jaarlijkse Offerfeest dat
wereldwijd door de moslims wordt herdacht ook een
onderdeel van de bedevaart te Mekka. Bij dit feest wordt
de bereidheid van Abraham herdacht om op Gods bevel
zijn zoon Ismaël aan Hem te offeren. Toen de
bereidheid van Abraham om dit offer te brengen reeds
was gebleken, kreeg hij het bevel van God om in plaats
van zijn zoon een dier te offeren en het is dit feit, dat
door de moslims bij het offerfeest wordt herdacht.
Echter is de belangrijkste les die uit het offerfeest wordt
geleerd, dat de moslims hun ‘lagere begeerten’ dienen
te ‘slachten’ (op te offeren) om zodoende een steeds
beter mens te worden; iemand, die erin slaagt de
lagere begeerten te bedwingen, heeft immers recht op
het Paradijs.
Bron: www.ivisep.org

Spiritueel / Interreligieus

Minder bedevaartgangers uit Nederland

Jaloezie

Door de economische crisis in Nederland zullen dit jaar
ongeveer de helft minder moslims van daaruit de
Islamitische Bedevaart naar Mekka verrichten,
vergeleken met voorgaande jaren. Normaal worden per
jaar zo’n 5000 Hadj-visa verstrekt door de SaudiArabische ambassade in Nederland.
Een andere beperking aan het aantal Hadj-gangers is
dat de Saudische overheid heeft besloten - vanwege de
vele renovatie- en uitbreidingsactiviteiten - om het aantal
bedevaartgangers dit jaar te beperken. Het aantal lokale
bedevaartgangers zal met de helft worden
teruggebracht, terwijl er 20% minder visa zullen worden
verstrekt aan bedevaartgangers vanuit het buitenland.
De Hadj zal dit jaar tussen 13 en 18 oktober
plaatsvinden, met daartussen ook het Offerfeest, hetwelk
rond 15 oktober wereldwijd zal worden herdacht.
Bron: onislam.net

Jaloezie houdt in dat we iets in (of bij) iemand anders
zien, wat we niet bezitten, maar wel graag willen hebben
(bijv. rijkdom, populariteit, een mooi uiterlijk), en dat we
het die persoon kwalijk nemen dat hij of zij het wel heeft.
Of we nemen het God kwalijk dat Hij zulke gunsten niet
aan ons heeft gegeven. De kunst is om de persoon zijn
of haar ontvangen gunsten van harte te gunnen, zonder
jaloers op hem of haar te zijn.

Religieus / Maatschappij
Strafbaarstelling huiselijk geweld
In augustus 2013 heeft de ministerraad in SaoediArabië een wet aangenomen die huiselijk geweld
bestraft met gevangenisstraf en geldboete. Hieruit valt
af te leiden hoe mannen het te bont
kunnen maken, en hoeveel misbruik ze
maken van Koran 4:34.
Een onlangs uitgevoerd onderzoek
door dr. Lateefa Abdul Lateef,
professor aan de King Saud
University in Riyadh, wijst uit dat
bijna de helft van de vrouwen in
Saoedi-Arabië wordt geslagen,
merendeels door hun man, maar ook
door hun vader, broer of zoon. Verder
wijst het onderzoek uit, dat meer dan eenderde van de
vrouwelijke studenten aan genoemde universiteit thuis
wordt geslagen.
De poster waarmee campagne wordt gevoerd tegen
huiselijk geweld laat een gesluierde vrouw met een
blauw oog zien (opgelopen vanwege mishandeling).
Dit doet denken aan een vrouw in de tijd van de
Profeet Mohammed (vzmh). Ze ging naar Hazrat Aisha
(r.a.), vrouw van de Profeet, om haar beklag te doen
over haar man. Ze liet aan Aisha een plek op haar
lichaam zien die groen was geworden vanwege
mishandeling. Aisha beschreef de ernst hiervan aan
de Profeet als volgt: “Haar huid was groener geworden
dan de groene kleren (sluier) die ze droeg.”
In Saoedi-Arabië zijn vrouwen letterlijk en figuurlijk
onder curatele (voogdij) geplaatst van de mannen. Dit
heeft totaal niets te maken met de Islam, maar met de
plaatselijke cultuur.
Ahmad Jhawnie
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We lezen in religieuze literatuur het volgende.
“Zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allah hen uit
Zijn goedgunstigheid heeft geschonken?” (Koran 4:54)
De Profeet Mohammed zei: “Pas op voor jaloezie, want
jaloezie verteert werkelijk iemands goede daden, zoals
vuur brandstof of gras verteert.” (Aboe Daawoed)
Bijbel: “Maar indien u bittere jaloezie en twistgierigheid
hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de
waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven
afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar
jaloezie en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle
boze handel.
Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste
zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol
van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig
oordelende, en ongeveinsd.” (Jakobus 3:14-17)
Veda's: “Jullie worden heden makkelijk slachtoffers van
lust, woede, boosheid, jaloezie en dergelijke kwade
neigingen; de atmosfeer van het hart is vervuild door de
damp van jullie ego.” (Atharva Veda)
Jaloezie verbrandt ons van binnen en neemt de
zegeningen van onze goede daden weg. Laten we er
daarom bewust aan werken dat we niet in
aanraking komen met zulke negatieve
gevoelens! Een goede manier is om –
ongeacht wat anderen wel of niet
hebben – dankbaar te zijn naar de
Almachtige toe voor die gunsten die
hij wel aan ons heeft gegeven. En
dat zijn er heel veel, gaat u maar
na!
Gebed: “Zeg: Ik zoek toevlucht bij de
Heer van het ochtendgloren, … tegen het kwaad van de
afgunstige, wanneer hij afgunstig is.” (Koran 113:1, 5)

Beheersing van ons ego
Noot vooraf: een van de definities van 'ego' volgens de
woordenboeken, is 'gevoel van eigenwaarde'.
Als dit gevoel bij onszelf of onze medemensen te groot
wordt, kan dat leiden tot verstoringen van relaties.
Hieronder een citaat van Inayat Khan over het ego.
“Datgene, wat ons het meest in het leven stoort, is het
ego van anderen. Zodra het ego zich zonder beheersing
uitdrukt, kwetst het het ego van een ander. Dit brengt
verstoring teweeg in het leven van personen en de
massa. Vele oorlogen en familieveten hebben slechts
één bron, en dat is het ego.
Bij het ontwikkelen van onze persoonlijkheid is de eerste
les, om het ego onder controle te houden. Wanneer het
ego in ons verzacht is, gaat er een charme uit van onze
gedachten, woorden en handelingen. Hoe fijner het ego,
hoe groter de mens.
Het ego wordt gevoed door iedere bevrediging ervan. De
grootste vijand van een mens is zijn ego. Als het niet in
bedwang wordt gehouden, is zijn denken, spreken en
handelen slechts gericht op bevrediging van het ego.
Hierdoor wordt de mens, in plaats van een koning over
zijn leven, een slaaf van zijn ego.
Gewone mensen strijden tegen ego’s van anderen,
terwijl verheven mensen strijden tegen hun eigen ego.
Het verschil is, dat de overwinning van de gewone man
kortstondig is, want na elke overwinning over het ego
van een ander, ligt er weer een andere strijd op hem te
wachten. De verheven mens, die eenmaal zijn eigen ego
heeft overwonnen en die dus onder controle heeft, heeft
een eeuwige overwinning bereikt, omdat de ego’s van
de normale mensen hem niet meer zullen storen op zijn
weg naar spirituele vervolmaking.”
Uit het boek 'The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan'
(http://sufimessage.com)

