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Focus

Kinderen leren
wat ze leven

Hadj (Bedevaart naar Mekka)

(i.v.m. Kinderdag)
Als kinderen leren leven met kritiek,
leren ze veroordelen.
Als kinderen leren leven met vijandigheid,
leren ze vechten.
Als kinderen leren leven met angst,
leren ze achterdochtig te zijn.
Als kinderen leren leven met spot,
leren ze verlegen te zijn.
Als kinderen leren leven met jaloezie,
leren ze wat afgunst is.
Als kinderen leren leven met tolerantie,
leren ze geduldig te zijn.
Als kinderen leren leven met bemoediging,
leren ze vertrouwen te hebben.
Als kinderen leren leven met lof,
leren ze waardering te hebben.
Als kinderen leren leven met waardering,
leren ze van zichzelf te houden.
Als kinderen leren leven met aanvaarding,
leren ze liefde te vinden in de buitenwereld.
Als kinderen leren leven met erkenning,
leren ze zich een doel te stellen.
Als kinderen leren delen met anderen,
leren ze vrijgevig te zijn.
Als kinderen leren leven in eerlijkheid en
rechtvaardigheid,
leren ze wat waarheid en gerechtigheid is.
Als kinderen leren leven in veiligheid,
leren ze vertrouwen te hebben in zichzelf en
anderen.
Als kinderen leren leven met vriendelijkheid,
leren ze dat het fijn is om te leven.
Hoe leren úw kinderen leven?

De hadj is de bedevaart naar het
Huis van Allah in Mekka te SaudiArabië 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 mensen
in dergelijke omstandigheden geldt
de
plicht
tot
het
volbrengen van de
bedevaart niet.
De Ka'aba, die ligt in
de Heilige Moskee te
Mekka, is de zgn.
qiblah van de moslims,
d.w.z. dat de moslims
zich bij het verrichten
van de vijf dagelijkse
gebeden met hun
gezicht daar naartoe
wenden. Vermeldenswaard is dat, voordat
de Ka'aba tot de qiblah
van de moslims werd
gemaakt, de tempel te
Jeruzalem (Masdjid alAqsa) de qiblah van de moslims was.
De Profeet Mohammed (vzmh) had
hiervoor gekozen, omdat deze de
qiblah was van de laatste Profeet die
vóór hem was verschenen, nl. Jezus.
En aangezien de Islam de waarheid
in alle eerdere openbaringen erkent,
koos de Profeet Mohammed ervoor
de tempel te Jeruzalem tot zijn qiblah
te maken, totdat aan hem werd
geopenbaard zich naar de Ka'aba te
Mekka te richten (Koran 2:144).

Bij velen heerst de mening, dat de
Ka'aba en/of de zwarte steen in
Mekka door de moslims wordt
aanbeden. Niets is minder waar. De
Eenheid van Allah blijkt namelijk
duidelijk uit Zijn openbaringen. Zie
o.a. Koran 2:255: "Allah - er is geen
god behalve Hij, de Eeuwiglevende,
de Zelfbestaande, door Wie alles
bestaat ..." en het welbekende 112:1:
"Zeg: Hij, Allah, is Eén."

Volgens Koran 3:95 was de Heilige
Moskee te Mekka het eerste
gebedshuis, ingesteld door God voor
de mensen; diverse literatuur
vermeldt dat de funderingen voor
deze moskee door de profeet Adam
werd gelegd. Koran 2:127 vermeldt
dat de Heilige Moskee op gegeven
moment door de profeet Abraham
werd herbouwd. Dat is dan ook de
reden dat de voornaamste rituelen
tijdens de Bedevaart ter herdenking
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De islam over kinderrechten - leren sporten;
Volgens gezegden van de Profeet
Mohammed (vzmh) hebben kinderen
onder andere recht op:
- de beste karaktervorming;
- het geven van een goede naam;
- gevoed worden met de beste voorziening van Allah;
- leren lezen en schrijven;

De eerste tien dagen van

Zoel Hidjah
De Hadj maand begint dit jaar omstreeks 10
december, en de Id oel-Adha (het Offerfeest;
Qoerbani) is omstreeks 20 december. In de
Koran en de Hadies wordt er melding
gemaakt van de belangrijkheid van de eerste
10 dagen van Zoel Hidjah, de laatste maand
van de moslimkalender. Allah zegt in
hoofdstuk 89:1-3: "Bij de dageraad (het
aanbreken van de maand Zoel Hidjah). En
bij de tien nachten (de eerste 10 dagen van
Zoel Hidjah). En bij het even (Id oel-Adha,
10de dag) en het oneven (Dag van 'Arafah,
9de dag)."

- de kansen voor een goed huwelijk,
als de tijd daarvoor rijp is;
- een goede woonplaats, waar het
mogelijk is kennis te vergaren op het
gebied van de islam en in het
algemeen.
Bron: Islam en de rechten van vrouwen
Auteur: Abdulwahid van Bommel
voor hen die het zich kunnen veroorloven.
2. Vrijwillig vasten, in het bijzonder op de 9de
dag (Yaum al-'Arafah).
3. Na elk verplicht gebed vanaf Fadjr op de
9de dag tot en met 'Asr op de 13de dag, het
volgende opzeggen: "Allaahoe akbar,
Allaahoe akbar; laa ilaaha illallaah;
wallaahoe akbar Allaahoe akbar; wa
liellaahiel hamd" (vert.: Allah is de Grootste
(2x), er is geen god dan Allah. Allah is de
Grootste (2x), aan Allah komt alle lof toe).
4. Zij die het zich kunnen veroorloven,
moeten een offerdier slachten op de 10de
dag (Id oel-Adha).
5. Wie van plan is een offerdier te slachten,
dient zijn nagels en haren niet te knippen,
totdat hij geofferd heeft.
6. Het deelnemen aan het Id oel-Adha
gebed.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:
"Er zijn geen dagen waarin goede daden bij
Allah meer geliefd zijn dan deze tien dagen." Het is niet toegestaan te vasten op de 10de,
11de, 12de en 13de dag van deze maand.
Enkele handelingen in deze 10 dagen:
1. Het verrichten van 'Oemrah (vrijwillige
Ahmad Jhawnie
bedevaart) en Hadj (verplichte bedevaart)

zijn aan deze profeet. Enkele van
deze rituelen zijn:
- De tawaaf (7x lopen om de
Ka'aba), als eerbetoon aan Abraham
en zijn zoon Ismaël voor het
herbouwen van de Ka`bah.
- De Sa'i (7x lopen tussen de
heuvels Safa' en Marwah). Dit is ter
herdenking aan Hagar, echtgenote
van de Profeet Abraham, die op deze
plek op zoek was naar water voor
haar zoon Ismaël, nadat zij op
Goddelijk bevel door Abraham in de
woestijn waren achtergelaten. Toen
deed Allah de Zamzam
bron ontstaan, waar
Hagar water vond; deze
bron ligt ten oosten van
de Ka'aba, binnen de
Heilige Moskee, en
levert ongeveer 11 liter
water per seconde.
- Het offeren van een
dier op de 10e Zul
Hidjah. Hierbij wordt
herdacht dat Abraham
van God de opdracht
kreeg om zijn zoon
Ismaël te offeren. Toen
Abraham op het punt
stond dit te doen, liet
God hem echter weten
dat hij dat offer niet meer
hoefde te volbrengen, aangezien zijn
rechtschapenheid reeds bewezen
was. Abraham mocht in plaats van
zijn zoon een dier offeren. Dit
Offerfeest heeft ook een spirituele
betekenis, waarover meer in onze
volgende editie.
De Hadj zal dit jaar rond
december van start gaan.
Suriname zullen ongeveer
personen
afreizen
om
bedevaartsplicht te vervullen.
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Actueel

Luisterboek "Religie van de Islam" uitgekomen
Van de Nederlandse vertaling van
het gerenommeerd boek De Religie
van de Islam door Maulana
Muhammad Ali, dat goedgekeurd is
door de Al Azhar Universiteit te
Cairo, Egypte en eerder bij Stichting
Ahmadiyya
Isha'at-i-Islam
is
uitgekomen, is op Ied-oel Fitr-dag, 12
oktober
j.l.,
een
luisterboek
uitgekomen. De afspeelduur ervan is
ongeveer 39 uur. Na het Ied-oel Fitrgebed heeft Prof. Dr. P.S. van
Koningsveld, hoogleraar aan de
faculteit der godgeleerdheid van de
Universiteit van Leiden, in het
bijzonder Islamitische Theologie, het
eerste exemplaar van het luisterboek

in ontvangst mogen nemen uit
handen van de heer N. Sardar,
ondervoorzitter van deze stichting.
De Nederlandse versie van de
gedrukte uitgave van het complete
boek dat 727 blz. telt, verscheen
enige jaren geleden bij de Stichting.
De hoogleraar verklaarde in zijn
toespraak in de aanwezigheid van
ruim 500 gelovigen dat de gedrukte
versie van dit boek gebruikt wordt bij
de opleiding theologie aan deze
universiteit en dat hij daarom zeer
verheugd was om het eerste
exemplaar van het luisterboek in
ontvangst te mogen nemen.

Professor Koningsveld aan het woord. Zittend
mr. A.S. Hoeseni, voorzitter van de Stichting.

Voorzitter
mr.
A.S.
Hoeseni verklaarde dat
de Stichting met het
luisterboek de uiterst
belangrijke inhoud van
het uniek boek “De
Religie van de Islam”
toegankelijk heeft willen
maken voor een nog
breder publiek, maar als
nieuwe doelgroep beoogt
degenen met een visueel
gebrek en degenen die
niet makkelijk kunnen
omgaan met gedrukte
tekst.

