As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Hadies

Spiritueel

Israël 60 jaar

‘Prijsuitreiking aan moeders’

11 mei - Moederdag

Zestig jaar geleden werden meer dan 700.000
Palestijnen gedwongen hun huizen te verlaten, niet
wetend waar ze naar toe gingen of wanneer ze
zouden terugkeren. Deze verplaatsing van meer dan
de helft van de toenmalige Palestijnse bevolking
creëerde de grootste en oudste nog bestaande
vluchtelingenpopulatie.
Vaak wordt gezegd dat de Palestijnen uit zichzelf
vluchtten, maar Britse en Israëlische archieven die
rond het eind van de zeventiger jaren beschikbaar
werden, toonden aan dat de inheemse Arabieren Moslims, Christenen en anderen - systematisch
werden weggedreven uit de gebieden die het nieuwe
Israël moesten gaan vormen. Zo'n 300.000 inheemsen
werden verdreven voordat Israël zichzelf in mei 1948
onafhankelijk verklaarde. In de gevechten die daarna
uitbraken, vertrokken nog eens 400.000 Palestijnen,
gedeeltelijk door verdrijving en gedeeltelijk uit zichzelf.
Er zijn heden zo'n 7 miljoen Palestijnen, waarvan 4
miljoen als vluchteling leeft in aangrenzende
Arabische landen, dan wel in de door Israël bezette
gebieden. Na 60 jaren van vredesinitiatieven zijn alle
partijen gefrustreerd geraakt, vooral in de
vluchtelingenkampen waar alle hoop op vrede en een
normaal bestaan verloren is gegaan.

Naar schatting 1435 jaar geleden vond er een heel
spectaculaire ‘prijsuitreiking’ plaats door niemand
minder dan de Profeet Mohammed (vzmh). Ja ja, hij
moest de prestaties beoordelen.
Wie komen allemaal voor die prijzen in aanmerking?
Dat zijn de vaders en de moeders.
De moeders hebben al de hoofdprijzen in de wacht
gesleept en zijn op de 1ste, de 2de en de 3de plaats
geëindigd, oftewel, hebben de gouden, de zilveren
en de bronzen medailles gewonnen. De vaders
moeten genoegen nemen met de vierde plaats.
Hier volgt de prijsuitreiking.
Een man kwam tot de Profeet en vroeg hem: "Voor
wie moet ik goed zijn?" De Profeet zei: "Voor je
moeder." De man vroeg: "Daarna voor wie?" De
Profeet antwoordde: "Voor je moeder." Weer vroeg
de man: "Daarna voor wie?" "Voor je moeder", zei
de Profeet. Voor de laatste (vierde) keer vroeg de
man: "Daarna voor wie?" "Voor je vader", zei
tenslotte de Profeet.
Gezien de (top)prestaties geleverd door moeders,
heeft de Profeet tot de kinderen gezegd: "Het
Paradijs ligt aan de voeten van je moeder."

Actueel

Joden die vreesden voor het anti-Semitisme in
Europa, begonnen reeds in het midden van de
negentiende eeuw naar Palestina te verhuizen. In
1917 beloofde de Britse Balfour-declaratie een
nationaal tehuis voor het Joodse volk in het Brits
mandaatgebied Palestina. De Verenigde Naties, die
een conflict vreesden tussen de inheemse bewoners
en de nieuwe immigranten, stelden in 1947 middels
resolutie 181 voor om een onafhankelijke Arabische
en een Joodse staat te stichten en een internationale
regeling voor Jeruzalem te maken. De Joodse
immigranten accepteerden het voorstel, maar de
Arabieren verwierpen het, aangezien 55 procent van
het land aan de nieuwe immigranten werd gegeven,
terwijl zij tot die tijd slechts 7 procent van het land
bezaten en slechts eenderde deel van de bevolking
vormden. Nochtans riepen de immigranten in mei
1948 de staat Israël uit. Bombardementen, illegale
wijken, zelfmoordcommando's, de kapotte Palestijnse
economie, de Muur, het gebrek aan voldoende en
geschikte voeding en medicamenten zijn slechts
enkele van de desastreuze gevolgen die de
Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden de
afgelopen 60 jaar met zich heeft meegebracht.

Meer dan 140 Christelijke leiders tekenden aan de
vooravond van de zestigste jaardag van Israël een
gezamenlijke verklaring waarin ze oproepen tot een
rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Altijd prijs met de Profeet Mohammed! (vzmh)
Ahmad Jhawnie

Een boeketje voor
alle moeders op
Moederdag.
Namens de Ar-Risaalah
medewerkers

Wet en Recht
Enkele aspecten uit het
Islamitisch erfrecht
1. Het is niet toegestaan meer dan 1/3 deel van je
vermogen te schenken aan derden. 2/3 deel moet
altijd blijven voor de wettige erfgenamen.
Reden: de wettige erfgenamen mogen door de
erflater niet benadeeld worden of berooid
achtergelaten worden. Niemand kan de erflater dus
beschuldigen van onrecht en onrechtvaardigheid.
2. Het is niet toegestaan een testament te maken
voor wettige erfgenamen.
Reden: de legitieme portie van elke erfgenaam
staat vast. Dus geen onrecht en onrechtvaardigheid
door de ene te bevoordelen ten koste van de
andere.
3. Ouders, elk afzonderlijk, hebben recht op een
bepaald deel van de boedel bij overlijden van hun
ongetrouwde of getrouwde kinderen.
Redenen: a) de zeer hoge positie van ouders; b)
het reciprociteitsbeginsel. Als kinderen van hun
ouders erven, is het terecht en rechtvaardig dat ook
ouders van hun kinderen erven.
Ahmad Jhawnie

Respect voor de ouders
De Bijbel
"Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere;
want dat is recht. Eert uw vader en moeder (hetwelk het
eerste gebod is met een belofte), opdat het u welga, en
dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw
kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en
vermaning des Heeren." (Efeziërs 6, 1-4)
Manava Dharma Shastra
“De ongemakken die de vader en de moeder doorstaan bij
het voortbrengen van menselijke wezens, kunnen zelfs in
honderd jaar niet worden afgelost. Men dient steeds
datgene te doen wat deze twee behaagt.” (2:226)
De Koran
"Jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan
Hem, en goeddoen aan jullie ouders. Als een van hen of
zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet
‘Foei’ tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke
woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder
de vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn Heer, heb
genade met hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik)
klein (was). ... En geef het naaste familielid wat hem
toekomt en (aan) de behoeftige en de reiziger, en verspil
niets op kwistige wijze." (17:23, 24, 26)
"Wij hebben de mens opgedragen goed te zijn voor zijn
ouders. Maar wanneer zij met jou twisten om (anderen)
aan Mij (God) gelijk te stellen, waar jij geen weet van
hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer,
dus Ik zal jullie inlichten over wat jullie deden." (29:8)
Terwijl dit laatste vers het belang van gehoorzaamheid
aan de ouders onderstreept, waarschuwt het ook tegen
het overdrijven van een eigenschap, al is het een goede
eigenschap. Het toont aan dat, wanneer een belangrijke
plicht in gedrang komt met een hogere, de eerste moet
worden opgeofferd aan de laatste.
"Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te
doen. Zijn moeder heeft het moeilijk wanneer zij hem
draagt en zij baart hem met pijn. En het dragen en spenen
van hem duurt dertig maanden. Todat hij, wanneer hij
volwassenheid bereikt en veertig wordt, zegt: Mijn Heer,
sta mij toe dat ik dank mag zeggen voor Uw gunst, die U
mij en mijn ouders heeft geschonken, en dat ik goede
daden mag doen die U behagen; en wees goed voor mij
aangaande mijn nageslacht. Waarlijk keer ik mij tot U, en
waarlijk behoor ik tot degenen die zich onderwerpen.
Dit zijn degenen van wie Wij het beste van wat zij doen
aanvaarden en wier kwade daden Wij aan Ons voorbij
laten gaan onder de bezitters van de Tuin. Een belofte
van waarheid, die hen was beloofd. (46:15-16)
Gehoorzaamheid aan de ouders wordt geplaatst direct na
gehoorzaamheid aan Allah, aangezien niemand onder de
medemensen een hoger recht heeft op iemand dan
zijn/haar ouders. Verder is gehoorzaamheid aan de
ouders - als het kind deze les naar behoren wordt geleerd
- het zaad waaruit de verplichting van gehoorzaamheid
ontstaat aan alle vormen van gezag.
De Profeet Mohammed (vzmh)
Abu Hurairah, een gezel van de Profeet, vertelde: Een
man kwam naar de Profeet van God (vrede zij met hem),
en vroeg: "Wie heeft het grootste recht, dat ik voor
hem/haar goed gezelschap ben?" De Profeet antwoordde:
"Uw moeder." De man vroeg toen: "En wie daarna?" De
Profeet antwoordde: "Uw moeder." Weer vroeg de man:
"En daarna?" De Profeet antwoordde: "Uw moeder." "En
wie daarna?" vroeg de man voor de vierde keer. De
Profeet antwoordde: "Daarna uw vader." (Bukhari, 78:2)

Joden en Moslims vreedzaam naast elkaar ...... Een levend bewijs dat het kan!

Asma', dochter van Abu Bakr, vertelde: Mijn moeder
kwam mij bezoeken terwijl ze een heiden was en ze
verwachtte liefde van mij. Ik vroeg aan de Profeet: "Zal ik
haar wens vervullen?" Hij zei: "Behandel haar zoals zij dat
van jou verwacht." (Bukhari, 51:29)

