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As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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In 1885 werd het Indian National
Congress opgericht met als doel meer
zelfbestuur te verkrijgen van kolonisator
Engeland
voor
de
Indiërs.
Onafhankelijkheid van India speelde toen
nog niet, en nog minder de stichting van
een onafhankelijke staat voor de
Moslimburgers van India. Muhammad Ali
Jinnah, die later de oprichter van
Pakistan zou worden, was in deze tijd lid
van het Indian National Congress en een
voorstander van een gezamenlijke
Moslim-Hindoe aanpak.
Toen rond 1920 de onafhankelijkheid van

Actueel

Pakistan 60 jaar
India ter sprake begon te komen,
ontstond de vrees bij het Islamitische
deel van de bevolking dat hun rechten in
het gedrang zouden komen. Dr. Sir
Muhammad Iqbal, filosoof, dichter en
een leidende figuur onder de Indiase
Moslims, stelde voor dat de provincies
die een overwegend Moslimbevolking
hadden, een aparte staat zouden
worden, al dan niet onafhankelijk van
het Britse Rijk. Hij gaf duidelijk aan dat
dit een wens van hem was; geen eis.
Intussen werd Muhammad Ali Jinnah
de leider van de Muslim League, en in
1940 werd door deze League een
resolutie aangenomen voor een
onafhankelijk Pakistan. Na vele
wendingen en tegenslagen werd op
14 augustus 1947, dit jaar 60 jaar
geleden, de staat Pakistan geboren.
Volgens A.S. Ghazali, die in 1999 een
boek uitgaf met als titel “Islamic
Pakistan: Illusions and Reality”,[1] was
het de bedoeling van Jinnah om
Pakistan
te
maken
tot
een

belichaming van een dynamische en
vooruitstrevende Islam, met als basis
waarden als vrijheid, gelijkheid,
solidariteit
en
sociale
gelijkwaardigheid. Het was de wens
van hem en zijn naaste medewerkers
om van Pakistan een constitutionele
democratie te maken. Enkele
uitspraken van Jinnah:
“In geen geval zal Pakistan een
theocratische staat worden, geleid
door geestelijken met een Goddelijke
missie.”
“Islam verlangt van ons dat we
andere godsdiensten accepteren en
we verwelkomen een ieder die,
ongeacht geloofsovertuiging, bereid is
zijn bijdrage te leveren als een waar
en trouw burger van Pakistan.”
“U bent vrij; vrij om te gaan naar uw
tempels, uw moskeeën, of iedere
andere plaats van aanbidding in
Pakistan. U mag behoren tot iedere
religie, sekte of geloofsovertuiging.
Dat heeft niets te maken met
Staatszaken.”
[1] Het boek “Islamic Pakistan,
Illusions and Reality” kan op
www.ghazali.net/book1
worden
gedownload.

Seminar: Vreugdevolle en duurzame (gezins)relaties
Op zondag 5 augustus j.l. organiseerde de
SIV afdeling Imdadia Isha'at Islam haar
vierde seminar, dit keer met als thema:
"Vreugdevolle
en
duurzame
gezinsrelaties – The Islamic Way". Het
doel
was
om
de
communicatievaardigheden tussen de mensen
onderling en met hun omgeving te
bevorderen, en het bewust maken van het
belang van een harmonieus gezin,
aangezien het gezin de belangrijkste
hoeksteen is van elke samenleving.
Inleider drs Shaista William-Asgarali had
het over het gezin in de artsenpraktijk. Ze
besprak diverse gezinsproblemen aan de
hand van voorbeelden die ze in de praktijk

De inleiders tijdens de vragenronde:
S. Jadnanansing, S. William, R. Ahmadali
tegenkomt. Haar advies was dat men zich
bewust moet zijn van de diverse aspecten
van het leven: jezelf, je partner en je
kinderen. Mocht het om de een of andere
reden
misgaan,
zijn
hulpverleners
beschikbaar, zoals de psycholoog,
geestelijken, vertrouwelingen, etc.
Inleider Sila Jadnanansing-Kisoensingh
MSc., psycholoog, had het over het belang
van harmonie binnen het gezin. Een goed

Wij bieden Islamitische organisaties
de ruimte via deze pagina hun
Islamitische activiteiten,
uitzendingen, etc. bekend te maken.
Neem contact op met de redactie
van Ar-Risaalah voor meer
informatie.

gezin is volgens haar een gezin
waar man, vrouw en kinderen in
een harmonische relatie met elkaar
leven en waar de opvoeding het
kind een zodanige persoonlijkheid
bijbrengt, dat hij/zij op alle mogelijke
fronten stabiel en evenwichtig in de
samenleving komt te staan.
Inleider Riaz Ahmadali behandelde
de rol van het gezin in Arabië
voordat de Islam haar intrede deed
zo'n 1400 jaar geleden, de
verandering die de Islam bracht in de
betekenis van het gezin, en diverse
praktische adviezen vanuit de Islamitische
leer voor een gezond gezinsleven.
Na de inleiding werd de problematiek in
werkgroepverband
besproken.
De
conclusies en aanbevelingen hiervan
zullen door het bestuur van Imdadia
worden gebruikt om richtlijnen te geven
aan een vreugdevol en duurzaam
gezinsleven, en ook om aanverwante
onderwerpen
in
bredere
kringen
bespreekbaar te maken.
Vermeld kan worden dat de deelnemers

De aanwezigen luisterden aandachtig
naar de inleidingen
zich heel positief hebben uitgelaten over
het seminar en velen gaven aan heel wat
nuttige informatie te hebben ontvangen.
Het bestuur onder leiding van de heer M.
Rostamkhan is zeer tevreden met de
behaalde resultaten en geeft aan dat
dergelijke onderwerpen in breder verband
bespreekbaar zullen worden gemaakt.
De
presentaties
kunnen
worden
gedownload op www.imdadia.org.

Kennismaking met Allah (deel 2)
Een quick-scan van Allah

5. Allah is bij ons dichter dan ons
halsslagader, maar Hij is niet in ons
lichaam.
6. Allah kent geen verleden, heden en
toekomst.
7. In de Koran staat bijvoorbeeld, het
Gezicht van Allah, de Hand van Allah.
Zulke zaken moeten wij noch letterlijk
noch figuurlijk interpreteren.
8. In het Paradijs zullen de gelovigen in
staat worden gesteld om Allah te zien.
9. De eigenschappen (of schone namen)
van Allah zijn ontelbaar, en niet slechts
beperkt tot 99.

1. Allah is waa-djieb al-woe-djoed, d.w.z.
Allah is het Wezen Wiens bestaan
noodzakelijk is en Wiens niet-bestaand-zijn
onmogelijk is.
2. Het heelal is een schepsel; dus niet
eeuwig; heeft een begin en een einde.
Alleen Allah, de Schepper, is eeuwig,
zonder begin en zonder einde.
3. Allah en het heelal zijn apart. Hij is niet in
het heelal. Het heelal kan Allah niet
"bevatten".
4. Allah is niet rechts of links van ons,
boven of beneden ons, voor of achter ons. Ahmad Jhawnie
Kortom, Hij is niet op een bepaalde plaats
of in een bepaalde richting.

Spiritueel

Hemelvaart
Het woord miraadj staat in de
islamitische terminologie voor de
hemelvaart van de Heilige Profeet
Mohammed (vzmh), aan het eind van
de Islamitische maand Radjab. Men
treft sinds het vroege Kalifaat
verschillen aan in de vorm ervan. De
meningen over de hemelreis zijn:
1. dat de Profeet Mohammed
lichamelijk werd meegevoerd vanuit
de heilige moskee te Mekka naar de
moskee te Jeruzalem en van daaruit
de lucht in naar de hemelen;
2.
dat
hij
lichamelijk
werd
meegevoerd vanuit de heilige
moskee te Mekka naar de moskee te
Jeruzalem en dat vandaar uit slechts
zijn geest naar de hemelen opsteeg,
m.a.w. deels een stoffelijke, deels
een geestelijke hemelreis;
3. dat de hele gebeurtenis van het
meevoeren vanuit de heilige moskee
te Mekka naar de moskee te
Jeruzalem en vervolgens naar de
hemelen een duidelijk visioen was in
wakende toestand, zonder dat er
sprake was van verplaatsing van het
stoffelijke lichaam;
4. dat de gehele gebeurtenis aan de
Profeet Mohammed getoond werd in
de vorm van een droom in een
slaaptoestand.
Het dient duidelijk te zijn, dat geloof
in één van deze meningen op geen
enkele wijze iets onttrekt aan
iemands geloof als een moslim,
aangezien de voorstanders van ieder
van deze meningen hun visie
baseren op de Koran en de
overleveringen van de Profeet.
De Miraadj vond plaats in een tijd
tijdens het leven van de Profeet, toen
hij vele problemen ondervond. Zijn
geliefde echtgenote Khadidja en zijn
beschermer (oom Abu Talib) waren
net overleden. Het verzet tegen hem
werd zo erg, dat zijn vijanden erop uit
waren om hem te doden. Een heel
bedroefde en moeilijke tijd voor de
Profeet dus. En temidden van al
deze problemen werd hij geestelijk
overgebracht naar Allah.
Deze nachtelijke reis naar God (de
Isra) kunnen we dus vergelijken met
een reis door een donkere tunnel en
het zoeken van licht aan het einde
van een tunnel (Miraadj). Allah heeft
de Profeet Mohammed bij Zich
geroepen om hem te troosten en
hem te verzekeren, dat zijn missie
(het overbrengen van de boodschap
van Allah aan de mens) succesvol
zou zijn.
Meer Spiritual Notes op
www.ivisep.org/magazines.htm

Moraal & ethiek
“Waarlijk, degenen die geloven en
degenen die Joden zijn, en de
Christenen en de Sabiërs – al wie in
God en in de Laatste Dag geloven en
goed doen, zij zullen hun beloning bij
hun Heer hebben en er is geen vrees
voor hen, noch zullen zij treuren.”
(Koran 2:62)
“Er is geen volk, of een waarschuwer
is onder hen geweest.” (Koran 35:24)

