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Actueel

Spiritueel

middels een Tarawih gebedsdienst (speciaal
avondgebed gedurende de nachten van de Ramadan).
Dit gebeuren wordt beschouwd als het grootste Tarawih
Van 29 augustus tot en met 1 september vond in gebed ooit in de V.S. gehouden.
Columbus, Ohio het jaarlijkse seminar van de ISNA
(Islamic Council of North America)
plaats.
Dit
seminar
werd
bijgewoond
door
enkele
duizenden gelovigen uit de V.S.
en
Canada.
Er
werden
onderwerpen
behandeld
als
spiritualiteit,
maatschappelijke
dienstverlening,
economische
ontwikkeling, de familie en
Islamitisch bankieren.
Op 30 augustus, de eerste nacht
van de vastenmaand Ramadan,
verwelkomden vele van de
deelnemers de vastenmaand

Grootste Tarawih gebedsdienst
in historie V.S.

Uitgeverij Rushdie weigert publicatie
Mohammed-boek
Uitgever 'Random House', die recente werken van
Salman Rushdie heeft uitgegeven, heeft geweigerd om
een boek onder de titel 'The Jewel of Medina' uit te
geven. Het boek is de debuutroman van de Britse
journaliste Sherry Jones en gaat over
Mohammed en zijn ‘negenjarige bruid’
Aisha. De uitgeverij vreest dat er vanuit
radicale Islamitische hoek acties zouden
kunnen volgen. Salman Rushdie noemt
het
besluit
van
de
uitgeverij
'teleurstellend' en 'censuur uit angst'.
Vermeld dient te worden dat het ‘feit’
waarop het boek 'The Jewel of Medina'
is gebaseerd, namelijk een huwelijk van
Mohammed met een negenjarig meisje,
volstrekt onjuist is. Deze mythe heeft
helaas de Islam maar al te vaak in een
kwaad daglicht geplaatst, als te zijn een
religie die kinderhuwelijken toestaat of
zelfs aanmoedigt. Er zijn weliswaar
bronnen die vermelden dat Mohammed met Aisha
trouwde toen ze zes jaar was en dat ze bij hem ging
wonen toen ze negen was, doch recent
literatuuronderzoek bracht andere feiten aan het licht.

de zuster van Aisha, echtgenote van de Profeet, en ze
was tien jaren ouder dan haar. ... In het jaar 73 na de
Hidjra (vlucht van de Moslims uit Mekka naar Medina)
overleed Asma op honderdjarige leeftijd." Ook de
bekende Islamgeleerde van weleer, Ibn Kathir, vermeldt
deze feiten in zijn boek 'Al-bidaya wal-nihaya'.
Het is een feit dat Aisha bij de Profeet Mohammed
introk in het eerste jaar na de Hidjra.
Rond die tijd was Asma 28 jaar oud, wat
betekent dat Aisha ongeveer 18 jaar oud
was toen ze bij de Profeet ging wonen.
Een andere bron ('Tabaqat' van Ibn Sa'd)
vermeldt dat Aisha met een zekere Jubair
was verloofd voordat er sprake was van
haar huwelijk met de Profeet. Dit toont
aan dat Aisha reeds de huwbare leeftijd
had bereikt ten tijde van haar huwelijk.

Er is overigens een speciale reden
waarom de Profeet een zo jonge vrouw
huwde. Aisha was zeer intelligent en door
bij de Profeet in huis te wonen, was ze
continu op de hoogte van zijn gewoontes
en uitspraken. Het is een feit dat een
zeer groot deel van de gezegden en gewoontes van de
Profeet dankzij Aisha zijn overgeleverd. Na het
overlijden van de Profeet werd zij beschouwd als een
vooraanstaand lerares in de Islam, en zelfs de
Zo vermeldt Imam Wali-ud-Din Muhammad in zijn belangrijkste metgezellen van de Profeet vroegen haar
welbekende Hadiesverzameling 'Mishkat al-Masabih' regelmatig om advies.
over Asma, de oudste dochter van Abu Bakr: "Zij was
Bron: www.muslim.org/islam/aisha-age.htm

Vraagbaak
In verband met de vele vragen die de Ar-Risaalah
redactie van lezers ontvangt, hebben wij gemeend
deze rubriek in te stellen.
Als reactie op onze nieuwsitem van de vorige week,
getiteld: “Koran vrouwvriendelijker dan gedacht”,
waarin onder andere staat vermeld dat de
onderzoekers
nergens
in
de
Koran
zijn
tegengekomen dat hoofddoekjes verplicht zijn,
reageerde een lezer door te stellen dat de hoofddoek
wel degelijk een plicht is voor Moslimvrouwen.
Als reactie hierop willen wij vermelden dat wij als
redactie geen uitspraak hebben gedaan over het wel
of niet verplicht zijn van de hoofddoek. Wij hebben
slechts het onderzoek geciteerd, zoals dat op de
website Telegraaf.nl vermeld stond.
Over de kwestie of hoofddoekjes al dan niet verplicht
zijn, zijn er overigens verschillende visies. De
meerderheid van de Islamgeleerden is van mening
dat het wel voorgeschreven is. Degenen die interesse
hebben in dit onderwerp, kunnen onze online
vraagbaak raadplegen op www.ivisep.org/risaalah.
Andere vragen in de online Vraagbaak:
- Was de Profeet Mohammed (vzmh) een mens?
- Zijn sommige Koranverzen opgeheven door
andere?
- Is muziek verboden in de Islam?
- Was het nodig de E.K. voetballers van Islamitische
komaf in Ar-Risaalah te vermelden?

Fiqh (Jurisprudentie)
Over soorten vasten (saum)
De volgende soorten van vasten zijn er.
1. Farz, verplicht; zoals het vasten in de hele maand
Ramadaan. Het zo snel mogelijk inhalen van de gemiste
(qaza) vasten van Ramadaan is eveneens verplicht.
Verder saum kaffaarah, d.w.z. vasten als boetedoening
voor bepaalde begane zonden.
2. Waa-djieb, bijna verplicht; vasten dat men zichzelf
oplegt met de belofte om één of meer dagen te vasten,
wanneer bijv. een bepaalde wens in vervulling gaat.
3. Soennah, gewoonte of aansporing van de Profeet
Mohammed (vzmh); zoals het vasten op ‘Aa-shoera
(10de Moeharram inclusief de 9de dag); yaum ‘Arafah
(9de Zoel Hidj-djah) voor niet-bedevaartgangers.
4. Moestahabb (Mandoeb), prijzenswaardig; zoals 6
dagen vasten in Shawwaal; vasten op elke maandag en
donderdag; om de ene dag vasten; ai-yaam al-bid
(13de, 14de en 15de van elke maanmaand).
5. Makroeh Tanziehie, afkeurenswaardig; zoals een jaar
lang vasten; twee dagen achter elkaar vasten zonder te
ontvasten; vasten op de 30ste dag van Sha’baan.
6. Makroeh Tahrimi, zeer afkeurenswaardig (bijna
verboden); zoals het vasten op ‘Idoel Fitr, ‘Idoel Adha
(Offerfeest) en ai-yaam at-Tashriq (11de,12de en 13de
van Zoel-Hidj-djah). Deze zijn dagen om te eten, te
drinken en te feesten (op gepaste Islamitische wijze).
Ahmad Jhawnie

Karaktervorming door vasten
"Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet
achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan dat
hij zijn voedsel en drank achterwege laat.”
Dit is een zeer bekend gezegde van de Profeet
Mohammed (vzmh) over het vasten, en het benadrukt
het werkelijke doel van het vasten, overeenkomstig
Koran 2:183: “Opdat u zich zult beschermen tegen het
kwaad.”
Wij moeten uitkijken dat ons vasten niet slechts
betekent honger en dorst lijden! Als we wegblijven van
voedsel en drank, maar onze slechte gewoonten niet
opgeven, verdienen we niets, maar dan ook niets met
de fysieke kant van ons vasten.
Enkele Koranverzen die ons kunnen helpen om onze
verkeerde gewoonten af te leren:
"Volg niet de begeerte, opdat deze jou niet zal doen
afdwalen van het pad van Allah" (Koran, 38:26).
“Degenen die de grote zonden en onzedelijkheden uit
de weg gaan en, altijd wanneer zij boos zijn, vergeven”
(42:40).
"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen
jullie broeders, en voldoe jullie plicht aan Allah opdat
jullie genade zullen kennen” (49:10).
"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere)
mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan
hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem
elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven, vermijd
de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is
verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat
sommigen van jullie geen kwaad spreken over
anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van
zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het!" (Koran,
49:11-12).
"Wie geduld toont en vergeeft, dat is waarlijk een zaak
van grote vastberadenheid” (Koran, 42:43).
“Neig naar vergiffenis en beveel het goede en keer je
af van de onwetenden” (Koran, 7:199).
“O gelovigen! Laten jullie rijkdom en jullie kinderen
jullie God niet doen vergeten” (Koran, 63:9).
“Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een
beproeving, en Allah is het bij Wie er een grote
beloning is” (Koran, 64:15).
“Waarlijk, Allah heeft hem
grootsprakig is niet lief” (4:36).

die

hoogmoedig,

"O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie
niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie
zeggen wat jullie niet doen" (Koran, 61:2).
Uw woorden kunnen indruk maken op anderen. Men
zal zeggen: "Hij is een goede spreker. Hij heeft vele
interessante dingen gezegd." Maar als u niet in praktijk
brengt wat u zegt, zullen anderen zich daardoor niet
geïnspireerd voelen. Het zijn uw daden die hen zullen
inspireren en het goede voorbeeld zullen geven.
Laten wij proberen degenen te zijn "die geloven en
goeddoen, en elkaar aansporen tot de Waarheid, en
elkaar aansporen tot geduld" (Koran, 103:3).

Bekendmakingen
Ramadan uitzendingen
RBN radio, FM 91.3: dagelijks om 4:30-5:30 a.m.
Koran-recitatie, lezingen en qawali’s.
RBN TV (kanaal 5) en radio 91.3 FM: iedere avond
rond 18:40 iftaar programma (ontvasten).
TV Mustika (kanaal 50): iedere avond iftaar
programma.
Sky TV (kanaal 47): iedere avond rond 22:00
Ramadan
programma,
waarbij
internationale
geleerden diverse actuele onderwerpen m.b.t. de
Islam behandelen.
Radio Garuda (FM 105.7): dagelijks om 4:30-5:00
a.m. en 18:30-19:00 Ramadan programma.
Garuda TV (channel 23): elke maandag, woensdag,
vrijdag Ramadan programma, 18:30-19:00.

