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Doe'a voor het lezen van een Boek
Lees de volgende Doe'a (smeekbede) voor het bestuderen
van een religieus boek of Islamitische les.        , zult
u zich herinneren wat u bestudeerd:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
Vertaling
Ya Allah      ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees
barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!
(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat 'Alan Nabi)  een keer
voor en na de smeekbede.
iii
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Een korte introductie van

Dawat-e-Islami
awat-e-Islami, de niet-politieke beweging voor de verspreiding
van de Qoeran en Soennah groeit gestaagd. Dawat-e-Islami
heeft de ‘satisfactory endorsements’ niet alleen van verschillende
afdelingen van de Pakistaanse overheid ontvangen, maar ook van
overheden van andere landen. Er zijn in vele steden van Pakistan
98 Jami`aat (instituten voor hogere Islamitische studies) opgericht
voor Islamitische broeders. Daarnaast zijn er ook 90 Jami`aat
voor Islamitische zusters.

D

Meer dan 75.000 jongens en meisjes doen kosteloos kennis op in
Madrasa-tul-Madinah voor hun Qoeran studie, o.a. Hifz en Naazirah
(memorisatie en recitatie van de Qoeran). Er zijn Dar-ul-Madinahs
waarin zowel religieuze als academische studies worden aangeboden.
    

 
 
 ,

Tevens zijn er Jami`aat in andere landen, zoals in
India, Nepal, Bangladesh, Kenya en Zuid-Afrika .
Hiernaast zijn er vele Madani Maraakiz (centra) welke Faizan-eMadinah worden genoemd. De Soennah geïnspireerde Ijtimaa`at
(wekelijkse bijeenkomsten) en de Bayanat (lezingen) door
Muballigheen (predikers) vinden continue plaats. Er zijn Halqahs
(sessies) voor het leven en onderwijzen van de Soennah en sessies
voor het memoriseren (uit het hoofd leren) van smeekbedes
(doe'as).
iv
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De boodschap van Dawat-e-Islami heeft meer dan 185 landen in de
wereld bereikt. Door de Barmhartigheid van Allah      groeit Dawate-Islami dag en nacht. Dawat-e-Islami heeft ongeveer 90 afdelingen.
Door de zegening van Allah      reizen de Madani Qafilas (ter
verspreiding van de Soennah) wereldwijd voor drie, twaalf, dertig
dagen en soms wel twaalf of vijfentwintig maanden. Er zijn een
aantal Islamitische broeders zijn hun hele leven wijden aan het
dienen van de Islam door het reizen in de Madani Qafilas.
Het Madani In`amaat programma is een programma van
zelfverantwoording. Houd je hier dagelijks aan voor
zelfverantwoording. Je zult zeker geïnspireerd worden door dit
programma en daarmee een goed gedrag ontwikkelen en een
praktiserende moslim worden.
Het antwoord krijgen op Sharia (Islamitische) gerelateerde vragen
is voor een moslim niet minder dan het krijgen van een zegening.
      
 
  , is Darul-Ifta Ahle-Sunnat opgericht waar Muftis
(religieuze geleerden) zich dag en nacht inspannen om vragen van
de Moslim Ummah te onderzoeken en beantwoorden.
Maktaba-tul-Madina is de uitgeverij van Dawat-e-Islami. Het heeft
de eer om de Geliefden van Rasoelullah &$  ٖ    # !"      te voorzien
van boeken en boekjes van Ameer-e-Ahl-e-Sunnat #" & (  ") * + ,- ',
andere Soenni Geleerden en al-Madina-tul-`Ilmiyyah.
Er zijn websites van tenminste 8 afdelingen die werken onder
toezicht van het IT Majlis. Je zult het fijn vinden om te weten over
Madrassa-tul-Madinah online. Deze afdeling is verantwoordelijk
v
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voor het kosteloos onderwijzen van de Heilige Qoeran aan
honderden studenten in het comfort van hun eigen huis.
Madani Channel wordt uitgezonden in bijna alle landen van de
wereld door verschillende satellieten en live uitzendingen. Na het
volgen van een dergelijk groot kanaal zonder onzedelijkheid,
reclames en muziek hebben veel niet-Moslims zich bekeerd naar
de Islam en zijn veel Moslims begonnen met het praktiseren van
hun geloof.
Er is een geweldige afdeling welke ‘Jail Khaanajaat’ heet. De
Islamitische broeders van Majlis-e-Jail van Dawat-e-Islami
bezoeken gevangenissen en ondersteunen gevangenen bij
reformatie en rehabilitatie.
Majlis-e-Ta`wizaat-e-Attariyyah is een afdeling welke duizenden
Ta`wizaat (amuletten) per maand verstrekt. Er is nog een afdeling
genaamd ‘Majlis-e-Ilaaj’. Op deze afdeling krijgen duizenden
mensen die gebonden zijn aan Dawat-e-Islami een kosteloze
behandeling.
Er is nog een afdeling genaamd ‘Langer-e-Razawiyyah’. Of het nu
een I`tikaaf, Shab-e-Bara-at, Shab-e-Mi`raaj, Baarwheen Shareef
of Ijtima` of Zikr-o-Naat programma is, Dawat-e-Islami serveert
Langar (maaltijden) aan duizenden Islamitische broeders. Pakistan
was recentelijk getroffen door aardbevingen en overstromingen.
Dawat-e-Islami werkte hard door het inzamelen en uitdelen van
goederen en geld, waarmee miljoenen roepies onder slachtoffers
zijn verdeeld.
vi
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Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah
Van:
Shayk-e-Tariqat Ameer-e-Ahle-Soennat, oprichter van Dawat-eIslami, `Allamah Maulana Aboe Bilal Muhammad Ilyas Attar
Qaadiri Razavi Ziyaee #" & (  ") * + ,- '.
Dawat-e-Islami, een wereldwijde, niet-politieke beweging voor de
verspreiding van de Qoeran en Soennah is vastbesloten om de
Soennah opnieuw op te wekken, rechtvaardigheid en de kennis
van Sharia te verspreiden over de wereld. Om deze grote en
belangrijke taken in een uitstekende manier uit te voeren zijn
verschillende Majalis (afdelingen) opgericht. Deze bevat ook
Majlis `Al-Madina-tul-Ilmiyyah` welke bestaat uit `Ulama en
Muftis van Dawat-e-Islami. Deze Majlis heeft vol passie de
verantwoordelijkheid op zich genomen om het geloof te dienen
op het gebied van kennis, onderzoek en publicaties. Het heeft de
volgende zes afdelingen:
1.

  0 1
Afdeling van boeken van A`la Hadrat #. !" /
 2 .

2.

Afdeling voor het onderwijzen van boeken.

3.

Afdeling van het verbeteren van boeken.

4.

Vertaalafdeling.
vii
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5.

Afdeling voor de controle van boeken.

6.

Afdeling voor verwijzingen en administratie.

Het primaire doel van Al-Madina-tul-`Ilmiyyah is om de
waardevolle boeken van A`la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Soennat, de
heropwekker van de Soennah, uitroeier van Bi`dah, geleerde van
Shari`ah, `Allamah Maulana Al-Haj, Al-Qari, Ash-Shah Imam
  0 1
Ahmad Raza Khan #. !" /
 2 op een makkelijke en begrijpelijke
manier en volgens de hedendaagse behoefte te presenteren. Alle
Islamitische broeders en zusters zouden oprecht moeten
meewerken aan de ontwikkeling van Madani werk van kennis,
onderzoek en publicaties door elk gepubliceerd boek te
bestuderen en anderen te motiveren hetzelfde te doen.
Mogen alle Majalis van Dawat-e-Islami, inclusief al-Madina-tul`Ilmiyyah snel vooruitgang boeken! Moge Allah      ons zegenen
met succes in het wereldse leven en het hiernamaals door ons in
staat te stellen elke goede daad met oprechtheid te verrichten!
Mogen wij allemaal gezegend zijn met het martelaarshap onder de
groene koepel, een begraafplaats in Jannat-ul-Baqi en een plaats
in Jannat-ul-Firdaus.
َّ
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِلِ َو َسلم3 ت َعا6ا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٓ
مِي#ب ا
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

•••
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WELKOM IN ISLAM
C
Het geloven in Allah, de Almachtige 
Om een moslim te zijn, moet je jouw geloof in Tawhied (eenheid
van Allah      ), de Verhevene, en het Profeetschap van Profeet

Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   bekendmaken.
Allah      , de Verhevene is één. Er is geen partner of gelijke in
Zijn goddelijkheid, Zijn werk, Zijn bevelen en in Zijn namen.
Allah      is ‘Waajib-ul-Wujood’. Dit houdt in dat zijn bestaan
altijd noodzakelijk is. Hij is de Eeuwige (Al-Qadeem) en Eeuwig
levende (Al-Baaqi). Niemand behalve Allah      , de Verhevene,
is waardig om grenzeloos geprezen en geadoreerd te worden. Hij
    
is onafhankelijk van anderen. Daarentegen is alles
afhankelijk van Hem.
De kennis over het bestaan van Allah, de Almachtige, is buiten elk
voorstellingsvermogen en begrip. Het is inderdaad onmogelijk
om Zijn Opperste bestaan te begrijpen, ongeacht de gebruikte
hoeveelheid aan wijsheid, voorstelling, intelligentie of ingeving.
1
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Hij is namelijk boven het verstandsvermogen, vrij van grenzen.
Het is alleen mogelijk om je iets voor te stellen als het een
bepaalde en omschreven vorm heeft. Aangezien Allah      , de
Verhevene, vormloos, grenzeloos en onbegrensd is, is een poging
om hem te visualiseren onmogelijk. Je kunt echter te weten
komen over het bestaan van Allah      de Verhevene, door
menselijke redenering en beschouwing van Zijn scheppingen.
Allah      , de Verhevene is noch vader noch zoon van iemand en
heeft ook geen partner. Zij die hem beschouwen als vader of zoon
zijn ongelovig.
In Allah      , de Verhevene, bevinden zich alle perfecties. Hij is
zuiver van alles wat onzuiver, defect, wreed, ongepast en
onfatsoenlijk is. De aanwezigheid van een nadeel of tekortkoming
in zijn Bestaan is totaal onmogelijk.
Liegen, bedriegen, misdragen, wreedheid, onwetendheid of
onbeleefdheid en vele andere walgelijkheden zijn absoluut
onmogelijk wat Allah, de Verhevene, betreft. Allah      , de
Verhevene is vrij van alle soorten begrenzingen van tijd en
ruimte, plaatsen en richtingen, gedaantes en vormen en al die
zaken die lijken op elke soort schepping.

Alleen de Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   zag Allah
     met zijn fysieke ogen op Mi`raaj (Hemelreis). Wat andere


Profeten 34 5
 &
 (#  betreft, zij zagen Allah      , de Verhevene,
alleen in meditaties en dromen. Het wordt overgeleverd dat Imam
  0 1
Abu Hanifa #. !" /
 2 , de grote Jurist Imam, de goddelijke visie

2
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van Allah
dromen.

     ,

de Verhevene, had in meer dan 100 van zijn

Allah      , de Verhevene, is de absolute regeerder: vrij om te
doen wat, wanneer en hoe Hij      het wilt. Niemand kan enige
vorm van controle over Hem hebben. Noch kan iemand Hem
afleiden van zijn intenties. Allah      , de Verhevene, kent geen
sluimer noch slaap. Hij waakt over alle werelden. Hij wordt nooit
moe noch voelt Hij zich verveeld. Niemand anders dan Allah
     , de Almachtige, is de instandhouder van het universum. Hij
is toleranter, vriendelijker en liefdevoller dan ouders. Zijn genade
en vriendelijkheid verstrekken comfort aan gebroken zielen. Alle
glorie en grootheid zijn voor Allah      .

Geloof in Profeetschap
Voor Moslims is het belangrijk om kennis te hebben over de
Profeten 34 5
 & (#  en hun vrome kwaliteiten. Net zoals het belangrijk
is om te weten over het Goddelijke Bestaan en de eigenschappen van
Allah      , de Verhevene. Het is ook essentieel om betrouwbare
kennis te hebben over het Profeetschap. Zo voorkom je dat je
verkeerde ideeën, misleidende overtuigingen hebt of vernederende
uitspraken over de Profeten 34 5
 &
 (#  doet.

Alle Profeten  waren Mannen
 # is de persoon aan wie Allah      , de
Een Profeet 345

Verhevene, Goddelijke Openbaring voor het leiden van de
mensheid heeft geschonken. Zo iemand wordt ook een re

3
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presentator of Boodschapper van Allah
genoemd.

     ,

de Verhevene

 # die gestuurd waren door Allah, de
Alle Profeten 345

Almachtige, waren mensen en mannen. Geen vrouw heeft de
status van een Profeet gekregen. Het was niet verplicht op Allah,
de Almachtige, om zijn Profeten 345
  # te sturen. Desondanks,
heeft Hij dit uit zijn ongekende Barmhartigheid gedaan. Een
Profeet moet Wahi of goddelijke openbaring ontvangen, hetzij dit
wordt geschonken door middel van Engelen of door enig ander
middel.

•••
De Prominente Profeten  van Allah, de
Almachtige
Allah, de Verhevene heeft vanaf de tijd van Profeet Adam 345
  #

tot Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
 &
   vele Profeten 34 5
 (# 
gestuurd voor het leiden van de mensheid. Vele van hen zijn in de
Qoeran genoemd, maar vele anderen komen er niet in voor. De
Profeten 34 5
 &
 (#  die belang hebben gekregen in de Heilige
Qoeran zijn:
Profeet Aadam, Profeet Idries(enuch), Profeet Noeh (Noa), Profeet
Hoed, Profeet Saalih, Profeet Ibrahiem (Abraham), Profeet
Ismaa`iel (ismael), Profeet Ishaaq (Isaaq), Profeet Loet (Lot),
Profeet Ja`qoeb (jacob), Profeet Jusoef (Josef), Profeet Sho`aib,
Profeet Ayyoeb (job), Profeet Moesaa (mozes), Profeet Haaroen
4
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(Aaron), Profeet Zul-Kifl (Ezkiel), Profeet Daawoed (David),
Profeet Soelaymaan (Solomon), Profeet Zakariyyaa (Zakaria),
Profeet Yahyaa (John), Profeet `Iesaa (Jezus Christus) en de leider
  &
van alle Profeten Sayyiduna Muhammad 34 5
  6 78
 (# .

Hoeveel Profeten ?
Het wordt niet geadviseerd om een exact cijfer te geven aan het


&
aantal Profeten 34 5

 (# die door Allah      , de Alwijze,
gezonden zijn voor de leiding van de mensheid. Dit komt doordat
de mening hierover verschilt. De meest veilige manier is om te
geloven en zeggen dat Allah      min of meer 124,000 Profeten
34
 5
 &
 (# heeft gestuurd.

Geloof in de Engelen
Engelen zijn noch man, noch vrouw; noch eten of drinken ze;
noch trouwen ze, noch herproduceren ze. Ze zijn gemaakt uit
licht en kunnen daardoor verschillende vormen en gedaantes
aannemen. Ze hebben ook de kracht om zich te transformeren
naar elke vorm, maar doen zoiets nooit, bewust of onbewust,
tegen het bevel van Allah, de Almachtige, in.
Elke Engel volbrengt een specifieke opdracht. Sommige engelen
brengen Wahi (openbaring) van Allah      , de Almachtige, naar
Zijn Profeten 34 5
 &
 (# . Sommigen zijn verantwoordelijk voor de
regen terwijl anderen verantwoordelijk zijn voor de aanvoer van
&
onderhoud aan de schepselen. Sommige Engelen 34 5

 (#
5
www.dawateislami.net

Welkom in Islam

vormen het lichaam van de foetus in de baarmoeder, terwijl
anderen zorgen voor de veranderingen in menselijke lichamen.
&
Sommige Engelen 34 5

 (# zijn verantwoordelijk voor het
verlenen van bescherming aan levende wezens tegen hun
&
vijanden en verscholen gevaren. Sommige Engelen 34 5

 (#
reizen heen en weer om evenementen en bijeenkomsten bij te
wonen die gericht zijn op het gedenken van Allah      , de
Almachtige, en Zijn Profeten 345
  # .

Sommige Engelen bezorgen de begroetingen van de Moslims naar

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   , terwijl anderen de taak
hebben gekregen om net voor de Dag des Oordeel op de
Beslissende Soor (Trompet) te blazen.
Sayyiduna Jibraiel (Gabriel) 345
  # is de Aartsengel. Zijn titel is
‘Rooh-ul-Ameen’. Hij bezocht de Heilige Profeet ADD DUROOD
24.000 keer, Nabi Aadam 345
  # 12 keer, Nabi Idries 345
  #
vier keer, Nabi Noeh 345
  # 50 keer, Nabi Ibrahiem 345
  # 42

keer, Nabi Ayyoeb 345
 # drie keer, Nabi Ja`qoeb 345
  # vier
keer, Nabi Moesa 345
  # 400 keer en Nabi `Iesa 345
  # tien
keer.
De andere belangrijke Engelen zijn Sayyiduna Mikaiel, Sayyiduna
  &
Israfiel en Sayyiduna Izraiel 34 5
   678
 (# . Sayyiduna Izraiel
345
  # is de Engel des doods. Daarnaast zijn er Engelen die de
`Arsh (troon) en de Kursi (stoel) dragen. De engelen bezitten
geen eigen geweten of verstand. Zij zijn simpelweg geschapen om
Allah      , de Almachtige, te gehoorzamen. Ze stellen nooit
vragen zoals waarom, hoe en wat zonder de toestemming van
6
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Allah      . Zij zijn volledig toegewijd aan de Wil van Allah      ,
de Superieure Schepper.
Twee engelen vergezellen altijd elk persoon op beide schouders.
Zij worden Kiraman en Katibien genoemd. Zij zijn de Nobele
Schrijvers. Zij leggen de dagelijkse goede en slechte daden van een
persoon vast. De andere twee beroemde Engelen zijn Munkar en
Nakir. Na het begraven bezoeken deze engelen de overledene en
stellen drie vragen met betrekking tot het geloof:

C

Wie is jouw Rabb (Heer)?

C

Wat is jouw religie?

C

Wat zei je altijd over Hem (refererend naar de Heilige

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   )?

De andere bovenmenselijke wezens worden Jinns (Geesten)
genoemd. Zij zijn geschapen uit vuur. Sommige van hen hebben
de kracht om zich aan te passen naar elke vorm. Zij leven langer
ondanks dat vele zaken, zoals bijvoorbeeld intelligentie en ziel,
hetzelfde zijn als die van de mens. Zij eten, drinken en planten
voort en gaan dood zoals mensen. Tussen de Jinns zijn er zowel
Moslims als niet-Moslims en om ze allemaal figuurlijk als
kwaadaardig te zien is verboden.

Geloof in de Boeken van Allah , de Almachtige
Alle Hemelse boeken zijn oprecht en wat ermee is geopenbaard
door Allah      , de Almachtige, moet in geloofd worden. Door
bepaalde wijzigingen worden er vraagtekens gezet bij de
7
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originaliteit van de boeken. Het behoud van deze Heilige Boeken
werd toevertrouwd aan de volgers. In plaats van het behouden
van de boeken door memorisatie en schrijven waren de boeken
onderhevig aan wijzigingen. Het resultaat was dat niet vertrouwd
kon worden dat de boeken in hun oorspronkelijke staat gebleven
waren. Mensen met persoonlijke interesses wijzigden woorden en
letters om de betekenissen te veranderen, zodat deze pasten bij
hun persoonlijke belangen. Zij hielden zich zelfs bezig met
toevoegingen en verwijderingen van stukken. Dit werd geheel
volgens hun behoeftes en verlangens gedaan. Deze verdraaiingen
ten aan zien van de Heilige Teksten wordt ‘Tahreef’ genoemd.
Daarom wordt geadviseerd om genoemde zaken in de
voorgaande teksten alleen te accepteren als het in
overeenstemming is met de Prachtige Qoeran. Indien het
tegenstrijdig is met de Heilige Qoeran achten we het een resultaat
van Tahreef. Indien er verwarring is over overeenstemmingen en
tegenstrijdigheden met de Heilige Qoeran, zouden we dit niet
moeten accepteren noch ontkennen. We zouden dan een
voorzichtige positie moeten innemen.

De Glorieuze Qoeran, het laatste Testament van Allah
, de Almachtige

Allah      , de Almachtige, heeft veel Heilige teksten
 # . Vier ervan zijn het
neergezonden via vele Profeten 345

bekendste:
1.

De Taurah (Evangelie) geopenbaard aan Profeet Moesa 345
  #
8
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2.

De Zaboer (Psalm) geopenbaard aan Profeet Dawoed
(David) 345
  #

3.

De Injeel (Bijbel) geopenbaard aan Profeet Isa 345
  #

4.

De Glorieuze Qoeran geopenbaard aan onze Geliefde Profeet
 
Sayyiduna Muhammad &$  ٖ    #. !" /
 , de Zegel der

Profeetschap.

Er is geen ruimte voor superioriteit of minderwaardigheid wat
betreft het Heilige Woord van Allah      , de Almachtige. Echter,
de Heilige Qoeran blinkt uit als de meest Zegenrijke.

De Dood en het Graf
De dood geschiedt als de ziel het lichaam verlaat. Dit staat
iedereen te wachten. Niets kan iemand van de dood redden.
Iedereen heeft een vastgestelde tijd waarop hij dood gaat. Niets
kan dit vertragen.
Als het einde van een persoon nadert komt de Engel Izraiel
ALEHISSALAM om de Rooh (ziel) te verwijderen uit het
stervende lichaam. Wanneer de stervende naar zijn rechter en
linkerkant kijkt zal hij overal engelen zien. De Engelen van
Genade komen naar een Moslim. De Engelen van Bestraffing
komen naar de Kaafirs (ongelovigen). De ziel van een Moslim
wordt rustig en met respect verwijdert door de Engelen van
Genade. De ziel van een Kaafir wordt met pijn en schande
verwijdert door de Engelen van Bestraffing. Als iemand een graf
bezoekt, dan zien en herkennen de zielen hem of haar en luisteren
9
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naar wat hij of zij zegt. Zij kunnen zelfs de voetstappen van de
bezoekers horen.

Wat gebeurt er na het Begraven?
Nadat een persoon is begraven vernauwt het graf en perst de
dode. Het graf perst de Moslim zoals de moeder haar kind
krachtig omhelst. Het knelt een kaafir zodanig dat de linker
ribben breken en de rechterkant overlappen. Wanneer de
personen de begrafenis verlaten, hoort de overledene de
voetstappen. Op dat moment komen twee Engelen genaamd
Munkar en Nakir scheurend door de aarde met hun lange tanden.
Hun gezichten zien er angstaanjagend en eng uit. Hun lichamen
zijn zwart van kleur. Ze hebben blauwe ogen, welke groot zijn en
uit hun voorhoofden springen. Ze zijn opvliegerig. Hun haar
afschuwelijk en lang van het hoofd tot aan de tenen. Hun tanden
zijn ook erg lang waarmee ze door de aarde scheuren. Ze
ontwaken de dode door ze heen en weer te schudden en scherpe
geluiden te maken. Met grote kracht en een norse stem stellen ze
deze drie vragen:

َ ُّ َّ ۡ َ

a)

‘9 ’من ربكvertaling: Wie is jouw Heer.

b)

‘9 ’ما دِينكvertaling: Wat is jouw religie?

c)

ۡ ِ  ’ما كنت تقولvertaling: Wat zei je gewoonlijk
‘9ف ح ِق هذا الرجل

َ ُۡ

ُ َّ

َ

َٰ ّ َ

َُُۡ َ ُۡ َ

over deze persoon?
Als de overledene een moslim is, zal hij zo antwoorden:
10
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ُ ّٰ

َّ

a)

َ  ’رvertaling: Mijn Heer is Allah     .
‘6ب ا

ِ

b)

َ  ’دِيvertaling: Mijn religie is de Islam.
‘م%ِس#ن ا
ِ

c)

ُۡ َُ َُ
ّٰ
‘ِ6 ’هو رسول اvertaling: Hij

ُ َ ۡ ۡ

ۡ

&$  ٖ    #. !" /
 



is de

Boodschapper van Allah.
Dan komt een stem uit de hemel: ‘Mijn dienaar heeft de waarheid
gesproken. Spreid het tafelkleed van het Paradijs voor hem uit.
Geef hem kleding van het Paradijs om te dragen en open de
deuren van het Paradijs (jannah) voor hem’ De koude lucht en de
zoete geur van Jannah zal de lucht vullen. Het graf zal wijd en
groot gemaakt worden. De engelen zullen zeggen: Slaap zoals een
bruidegom slaapt op zijn huwelijksnacht, dit zal voor goede
vrome Moslims zijn.
De zondenaren zullen gestraft worden volgens hun zondes. Deze
bestraffing zal een tijd aanhouden. De bestraffing kan stoppen
wanneer iemand een smeekbede verricht (du`a) of wanneer Allah
     , de Meest Genadevolle, Zijn genade toont aan de overledenen.
Als de overledene een hypocriet (munafiq) is dan zal hij niet
َۡ َ َ َ َ َ
kunnen antwoorden. Hij zal zeggen: ‘ ادرِي#  ’ه ۡي َهات ه ۡي َهاتvertaling:
schande, want ik weet niets. Een roeper zal roepen: Hij is een
leugenaar. Spreid het tafelkleed van vuur voor hem en geef hem
zijn kleren van het vuur om te dragen en open de deuren van hel
voor hem, waardoor de hitte van hel hem zal bereiken. Er zullen
twee Engelen zijn die hem zullen bestraffen en slaan met een
grote hamer van vuur. Enorme schorpioenen en slangen zullen
11
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hem constant bijten. Verschillende bestraffingen zullen toegediend
worden tot de Dag des Oordeels.

DE DAG DES OORDEELS
Een Moslim hoort te geloven dat de dag en tijd voor ieders
overlijden voorbestemd is. Alles en elk levend wezen is sterfelijk.
De werelden zullen tot een einde komen volgens het Bevel van
Allah      , de Verhevene, en dat zal de laatste dag zijn, genaamd
Qiyaamah.
   # knielend onder
Het wordt gezegd dat Engel Izrafiel 34 5
   678
de `Arsh, met zijn trompet in zijn handen, wacht op het Bevel van
Allah      , de Verhevene, om hierop de blazen. De eerste keer dat
op de trompet geblazen zal worden, zal ervoor zorgen dat de
wereld tot een einde komt. De aarde, de hemelen, en de Engelen
en mensen moeten allen op een dag vergaan. Alleen Allah      de
Verhevene, zal voor eeuwig blijven bestaan. Echter voordat de
wereld tot een einde komt zullen er vele tekenen zijn die de
nabijheid ervan aankondigen. Sommige van deze tekenen zijn
hier genoemd.

Het verdwijnen van Kennis
De kennis van Islam zal geleidelijk verdwijnen door de dood van
geleerden. Er zullen een aantal geleerden zijn, maar hun gedachten
en harten zullen leeg zijn van ware kennis. Mensen zullen stoppen
religieus georiënteerd te zijn.

12
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Seksuele Verdorvenheid
Seksuele verdorvenheid zal toenemen. Overspel zal heersen.
Schaamteloosheid zal zo een hoog niveau bereiken dat mensen,
net zoals dieren, in het openbaar seksuele gemeenschap zullen
hebben. Respect, eerbied, etiquette, normen en waarden en
manieren die werken als een verbindend schakel tussen jong en
oud zal verdwijnen. Het aantal mannen zal afnemen, terwijl het
aantal vrouwen zal toenemen. Per 1 man zullen er 50 vrouwen
zijn.

Valse Profeten
Mensen zullen claimen Profeten te zijn, terwijl het Profeetschap is

geëindigd op Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   . Sommige valse
Profeten die we kennen zijn: Musailama Kazzab van de Najd
woestijn van Arabië, Tulaiha Bin Khuwailid, Aswad Ensa, Mirza
Ghulam Ahmad Qadiyani. Zij allen hebben valse Profeetschap
claims afgelegd. Anderen die nog niet zijn verschenen zullen een
voor een verschijnen voor de Dag des Oordeels.

Overvloed aan Rijkdom
Rijkdom zal in overvloed en overal te zien zijn, zoals een berg van
brandend kool. Deze overvloed zal zo overweldigend zijn voor de
Religieuze en waarachtige mensen, dat zij zich zullen terugtrekken
naar begraafplaatsen en naar de dood zullen verlangen.

De Tijd zal Snel Voorbijgaan
De tijd zal erg snel voorbijgaan, zo snel dat een jaar voorbij gaat als
een maand, een maand zoals een week, een week zoals een dag terwijl
13
www.dawateislami.net

Welkom in Islam

een dag zal zijn als een vluchtig moment. De mensen zullen de kennis
van Islam zoeken omwille van wereldse en materiele behoeften en
niet omwille van Islam zelf. Mannen zullen onderdanig zijn aan hun
vrouwen. Kinderen zullen ongehoorzaam zijn tegenover ouders.
Sommigen zullen de voorkeur geven aan vrienden voor gezelschap
en daardoor hun ouders verlaten. Mensen zullen de wereldse zaken
in masaajid bespreken. Muziek en dans zal de dagelijkse gang van
zaken zijn. Mensen zullen hun voorvaderen vervloeken en verkeerd
spreken over hun. Wilde dieren zullen praten met de mensen.
Gemene en analfabete mensen zullen in grote huizen leven.

SOMMIGE GROTE TEKENEN VAN HET UUR




De komst van Imam Mahdi  ; !" /
 2 : Imam Mahdi  ; !" /
 2 zal
 :
 :

verschijnen wanneer de Islam overal verdwijnt en beperkt blijft
tot de grenzen van Hijaaz (Arabië). De wereld zal dan vol
ongelovigen zijn. In zo een dwingende en vernederende situatie

zullen Heiligen (awliya) !"    & ( 1
 2 en alle vrome en Allah
vrezende mensen hun landen verlaten voor bescherming bij de
Heilige steden van Mekkah ‘de Veredelde’ en Madinah ‘de
Verlichtte’.

Tijdens de Maand Ramadan, zal Imam Mahdi  ; !" /
 2 zich
 :
bevinden tussen de mensen die Tawaaf verrichtten rond de
Ka`bah. De Heiligen en vrome Moslims zullen hem herkennen
en hem onmiddellijk smeken om hun loyaliteit te accepteren.

Imam Mahdi  ; !" /
 2 zal hun verzoek in de eerste instantie
 :
afwijzen, maar uiteindelijk accepteren na een bevelvoerende

stem van het Ongeziene. Hij is Mahdi ; !" /
 2 , de Khalifah
 :
(religieus leider) van Allah      . Luister naar wat hij zegt en
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volg hem.’ Iedereen zal dan zijn geloof en loyaliteit aan Imam

Mahdi  ; !"/
 2 verkondigen. Die zal hen leiden naar Shaam
 :
(Syrië).


Komst van Dajjal: Dajjal, een machtig duivels persoon zal
verschijnen. Behalve in de Heilige steden van Mekkah ‘de
Veredelde’ en Medinah ‘de Verlichtte’ zal hij zijn invloed
uitoefenen en de hele wereld veroveren in slechts 40 dagen.
De eerste dag van deze 40 jaar zal zijn zoals een jaar. De
tweede dag zoals een maand en de derde dag als een week.
De rest van de dagen zullen van normale duur zijn. Dajjal zal
zoals een vernietigende storm rond de wereld reizen en alles
vernietigen op zijn pad. Zijn snelheid zal zijn zoals de snelheid
van een wolk die door krachtige winden verplaatst wordt. Hij
zal verwoesting ontketenen waar hij ook heen gaat. Het leed
en de ellende die Dajjal door zijn streken en bedrog zal
veroorzaken, zullen afschuwelijk zijn. Hij zal sluwe trucjes en
valse illusies laten zien om mensen te bedotten, misleiden,
hypnotiseren en ze ertoe te leiden om hem te volgen.
De vervelende Dajjal zal twee oogverblindende dingen hebben
om mensen te verleiden – een tuin en een vuur. Hij zal deze
‘Jannah’ (Paradijs) en Jahannam (hel) noemen en ze overal
met hem meenemen. In realiteit, in de illusie en magie, zal
zijn Jannah het vuur zijn en zijn Jahannam een vredige rust
plaats. Hij zal mensen bevelen te geloven dat hij God is.
Degenen die geloven dat hij God is, zullen door hem in zijn
Jannah gelegd worden en degenen die hem verwerpen zal hij
in Jahannam gooien (wat tegenovergestelden zullen zijn).
15
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Hij zal de doodden tot leven wekken en de aarde zal gewas
groeien op zijn bevel. Hij zal regen uit de wolken voortbrengen.
Tijdens zijn heerschappij zal de vee van mensen groeien in
aantal en gezondheid en de melkopbrengst zal toenemen.
Wanneer Dajjal door bossen heen zal bewegen zullen schatten
van rijkdom hem volgen zoals een zwerm bijen. Hij zal nog
meer magische trucjes laten zien die uiteindelijk heldere illusies
zullen zijn. Al deze trucjes, bedrieglijke daden van magie en
tovenarij zullen verdwijnen zodra Dajjal de plaats verlaat.
Wanneer Dajjal probeert te bewegen naar de Heilige steden
van Mekkah en Medinah, zullen Engelen hun aanzicht naar een
andere richting draaien. Dajjal zal gevolgd worden door een
leger van Joden en zal drie letters op zijn voorhoofd hebben
‘( كkaaf), ( فfaa), ( رraa)’ (refererend naar Kaafir of Ongelovige).
Alleen Moslims zullen deze letters kunnen zien en lezen.
Wanneer Dajjal zijn reis rond de aarde heeft voltooid bereikt
hij bij de dageraad Syrië. De oproep tot het ochtendgebed zal
net voltooid zijn en Profeet Isa 345
  # zal neerdalen op de
oostelijke minaret van de Jaami` masjid van Damascus. Imam
Mahdi zal aanwezig zijn en zal door Profeet Isa 345
  #
gevraagd worden om het gebed te leiden. Door de
aanwezigheid van Profeet Isa 345
  # zal dit een vernietigend
effect hebben op Dajjal. Dajjal zal smelten, zoals zout in water
smelt, door de geur van de adem van Profeet Isa 345
  # .
Deze geurige adem zal blijven groeien in intensiteit tot Dajjal
gedwongen wordt terug te trekken. Profeet Isa 345
  # zal
Dajjal achtervolgen en uiteindelijk doden met een speer.
16
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Het einde van Dajjal’s heerschappij zal het begin van een
nieuw tijdperk markeren. Profeet Isa’s heerschappij zal
gekenmerkt worden door overvloed en rijkdom. Mensen
zullen zoveel rijkdom bezitten dat het moeilijk wordt om een
behoeftige te vinden. Er zal geen vijandigheid, jaloezie, haat
of wantrouwen zijn onder de mensen. Profeet Isa 3 45
  # zal
het varken (Khinzeer) vermoorden en het kruis breken. Alle
volgers van de Heilige boeken die de tirannieke daden van
Dajjal gedurende zijn heerschappij overleven zullen hun
loyaliteit aan Profeet Isa 345
  # bekendmaken. Er zal vanaf
dan alleen één dominante religie zijn – de Islam.


De verschijning van Ya`jooj en Ma`jooj. (Gog en Magog):
Tijdens de grandioze heerschappij van Profeet Isa 345
  # zal
de meest machtige stam van Transoxanië genaamd ‘Gog’ en
‘Magog’ verschijnen om te moorden, roven en plunderen. Ze
zullen het meer van Tiberias passeren en al het water opdrinken.
Ze zullen dan marcheren tot de Berg Khamar en Jeruzalem
bereiken. Na de algemene menselijke slachting, zullen ze degenen
die in de hemel zijn proberen te vermoorden. Profeet Isa 345
  #
en zijn volgelingen zullen smeken om hulp. Allah      , de
Machtige, zal insecten sturen om Ya’jooj en Ma’jooj te
vernietigen. Zij zullen dan gedood worden en hun lijken zullen
door vogels meegenomen worden.
Dan zullen er vele dagen overvloedige regenbuien zijn en als
gevolg hiervan zal de aarde de meest weelderige vruchtbaarheid
hebben. De periode van overvloed en rijkdom zullen dan gevolgd
worden door een periode van donkere dagen, veroorzaakt door
17
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diepe rijen van een mysterieuze rook. Deze rook zal verschijnen
door het Bevel van Allah      , de Verhevene, en zal de volledige
aardbol verzwelgen.


De verschijning van de Dabbatul-Ard: Dit is een geweldig
ondergronds beest met een verschrikkelijk beestachtige
verschijning. Het zal verschijnen met dreigend in zijn ene
hand de miraculeuze staf van Profeet Moesa 345
  # en in de
andere hand de miraculeuze ring van Profeet Solomon  #
345
 . Met behulp van de staf zal hij een glanzend teken
maken op de voorhoofden van elk moslim en met behulp van
de ring zal hij een zwart teken maken op de voorhoofden van
de ongelovigen. Deze tekenen zullen Moslims van niet
Moslims onderscheiden.



De Zon komt op van het Westen: Er zal een tijd komen wanneer
de zon van het westen zal opkomen in plaats van het oosten.
Als dit teken duidelijk wordt zal de deur van berouw gesloten
worden. Allah      , de Verhevene, zal nu geen berouw
accepteren. Noch zal iemand toegestaan worden het geloof
van Islam te omarmen.



Het Waaien van een geurige en verfrissende Wind: Het
overlijden van Profeet Isa 345
  # zal gevolgd worden door
een periode van 40 jaar, waarna de Dag des Oordeels zal
plaatsvinden. Naar het einde van deze periode toe zal een
koele en verfrissende wind door de wereld heen waaien. De
waaiende wind zal de ziel van elke moslim verwijderen uit
18
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zijn lichaam en hiermee de komst van de Dag des Oordeels
aankondigen.
De openbaring van het laatste teken in de vorm van mysterieuze
wind zal gevolgd worden door een andere periode van 40
jaar. In deze periode zal geen enkele vrouw kinderen kunnen
baren. Dit zal een periode van totaal ongeloof zijn. Er zullen
overal ongelovigen zijn. Er zal geen gelovige over blijven om
Allah      , de Verhevene, te aanbidden.


Het klinken van de Trompet: Naar het einde van die periode
toe, zal Allah      , de Verhevene, Engel Israfeel 345
  # bevelen
om op de Soor of Trompet te blazen. Dit zal het begin van de
Dag des Oordeels markeren. In het begin zal het geluid van
de Soor mild zijn en geleidelijk zal het toenemen en intenser
worden. Gedurende deze tijd zullen mensen bezig zijn met hun
dagelijkse bezigheden. Bij het horen van het galmende geluid
van de Trompet, zal iedereen bewusteloos worden en overlijden.
Dit oorverdovende geluid van de Soor zal de doodsklok zijn
voor het volledige universum. Alles wat bestaat: de aarde,
hemelen, zon, maan, sterren, bergen, menselijke wezens, Engelen
inclusief israfeel 345
  # en zijn Soor zullen verdwijnen in
non-existentie. Niets zal bestaan behalve Allah      , de
Almachtige. Op die dag zal Allah      , de Almachtige
zeggen: Van wie is het koninkrijk vandaag? Er zal niemand
zijn die kan antwoorden. Allah      zal dan zelf verkondigen:
Het is Allah      , de Enige, de Heersende.
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Er zal een interval van 40 jaar zijn tussen het eerste en tweede
klinken van de Trompet. Bij de eerste keer, zal de wereld en
al zijn natuurlijke fenomenen vernietigd worden en er zal
niets behalve Allah, de Almachtige, zijn. De gebeurtenissen
die tijdens de eerste keer blazen zullen voorkomen zijn
beschreven in de Heilige Qoeran.

ۡ    ۡ    
87ۙ 1 34 56 (&)
ۡ    ۡ 
ۡ      
8BCۙ 1 3<= >&? @A (  8;ۙ 1 3/ ) 9:
 ( 
Dus wanneer de sterren doven. En wanneer de hemel splijt. En
wanneer de bergen weggeblazen worden als stof. [77:8-10]

D   D  ۡ 
  ۡ   ۡ  ۡ   
  
&MN  ) >&
?@A  O!P 3-  8BLۙ 1 -  EF<G !ۡ  HI J KG (&)
  ۡ

   

Q   Q 
 
ۡ
Y Z) 9:
 3[#=  8BXۙ 1 E T  3 T  VU W% ۡ  ) 8BSۙ 1 -  ENR
D

8B^ۙ 1 E \  VU W% ۡ  ]
En als de trompet eens zal klinken. Als de aarde van haar plaats
zal gerukt worden, en ook de bergen, en zij eensklaps in stukken
gebroken zullen worden. Op die dag zal het onvermijdelijke uur
des oordeels plotseling komen. De hemelen zullen op die dag
gespleten worden en in stukken vallen. [69: 13-16]

•••
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ٰ
ۡ
 ٰ
  
$ ۡ]bcdۡe  8;ۙ 1 `D  D ۡ ] VU W% ۡ  ] a
V) 87ۙ 1 !ۡ T&_ HI  [G (&)
ۡ
ۡ 
8BC1 `U f ` g
want wanneer de Trompet zal galmen. Die dag zal een moeilijke
dag zijn. Voor de ongelovigen is het niet makkelijk. [74:8-10]

ۡ
ٰ   $ۡ % 
  


* h ij 9:
k P O!ۡ P HI $ۡ %  lٰ ٰ  HI $ۡ % m ) !ۡ  HI J KG 
  D  ۡ    ٰ ۡ  ۡ    
8^71 n ۡ  o_ۡ ] &
T pq (&) rs ") JKG .t
En de Trompet zal klinken. Wie in de hemelen en de aarde is zal
dood neervallen, behalve wie Allah wilt, dan zal het voor de
tweede keer klinken, waardoor zij zullen herrijzen. [39:68]

•••
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DE VEREISTEN VAN ISLAM

C
De vijf ‘pilaren’ van Islam zijn het kader van het leven van een
Moslim. Deze zijn:

1. De Shahaadah of verklaring van Geloof
Om een moslim te zijn moet men geloven in en uitspreken van de
woorden die betekenen: Er is geen God behalve Allah en Muhammad

&$  ٖ    #. !" /
   is zijn Boodschapper. Deze verklaring getuigt dat
Allah, de Almachtige, bestaat, dat hij niet gelijk en superieur is
aan Zijn creatie en dat niemand het waard is aanbeden te worden
behalve Hij. Het getuigt ook dat Hij      de Schepper en Eigenaar
is van alles dat bestaat en de Verwijderaar van alle zaken. Allah
     , de Almachtige zegt in de Heilige Qoeran:


ٰ  ۤ 

ۡ
$ۡ % n ۡ  ۡ  ] $ ۡ]V u ?M  ] &%  * O!ۡ P HI $ۡ %  lٰ ٰ  HI $ۡ % hij n P
 
ۡ   
  
  wx y hijٰ nۡ R
8^^1 n ۡ z  {| P pۡ q nۡ  $ o P n ۡ  ?M ] nۡ * 9:
Is niet alles wat in de hemel en op aarde woont aan God onderworpen?
Waarom volgen jullie dus degenen die afgoden naast God aanroepen?
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Zij volgen slechts een ijdele mening en bedenken niets dan leugens.
[yunoes 10:66]

De ‘Shahadah’ getuigt dat de Geliefde Profeet Muhammad

&$  ٖ    #. !" /
   van de Profeten is, die de Boodschap van Allah, de
Almachtige openbaarden aan de mensheid. Allah      , de
Almachtige, zegt:

 
 
ۡ
 ۡۡ  ٰ ٰ
871  Tzٰ +ۡ }_ۡ ~ nۡ M< V\ Y% n ۡ ۡ [] 
De ongelovigen zeggen tot de ware gelovigen: wanneer zal deze
beslissing tussen ons plaats vinden, indien jullie de waarheid spreken?
[Sajdah 32:28]

In feite, wordt in de Qoeran vermeld dat de Geliefde Profeet

Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   de laatste van de Boodschappers van
Allah is. Allah, de Almachtige, zegt:


ۤ  D     
 
 
ٰ  
ٰ
*  ٖ ?_ . &s  hij >ۡ  ! $ۡ de  .ۡ de&/ ! $ۡ % U - &'   n&
w &%
   ٰ   
Q 
8SC 1 ۡ  9U Yۡ  ' h ij n&
w
Muhammad is niet de vader van een uwer, maar de nobele
Boodschapper van Allah, en de laatste Profeet. En Allah kent alle
dingen.

De Heilige Qoeran bevestigd ook dat de woorden van de Geliefde

en Gezegende Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   onfeilbaar zijn
en overgebracht zijn door Allah. Allah, de Almachtige, zegt:
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ۡ  
ٰ  ۡ  
8Sۙ 1 Yۡ ] YD  P  \ nۡ 8ؕL1 rٰ  $ m0_ۡ  ] &% 
Evenmin spreekt hij volgens zijn eigen wil. Het is niets anders dan een
openbaring die aan hem geopenbaard wordt.
2. ‘Salah (het Gebed)’ of de formele 5 dagelijkse Verplichte
aanbiddingen

Salah (het Gebed) werd verricht in een bepaalde vorm gedurende
de geschiedenis. Dit werd gedaan door alle Profeten 34 5
 & (#  en
hun volgelingen, als een essentieel deel van de religie van Allah de
Almachtige. Islam, het laatste bericht aan de mensheid, beschouwt
het gebed als cruciaal. Een moslim is verplicht om vijf keer per
dag te bidden binnen de aangestelde periode, zoals onderwezen

door de Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   . Deze
gebeden zijn verplicht en vormen een directe connectie tussen de
aanbidder en Zijn Schepper. De Islam vraagt de Moslims deze
daad niet alleen te verrichten, maar wilt de zielen hiermee reinigen.
Allah      , de Verhevene, zegt over het gebed:

  ٰ
ٰ  ٰ

ٰ
 ۡ  ۡ ۤ   ۡ
$ YZ_ۡ   n *  .T  Mdۡe $ % a
 Y &% 
 ۡ

 ۡ  ٰ ۡ 
 ۡ

ٰ
8SX1 n ۡ  _ ۡ &% . ۡ  ] h ij  * `  hij  ~ V  * _ۡ   9:#ۡ <
Oh Geliefde Profeet (Muhammed &$  ٖ    #. !" /   ), reciteer uit het
geopenbaarde Boek en wees standvastig in het gebed; want het gebed
behoedt de mens voor vele misdaden en voor hetgeen laakbaar is, en de
herdenkingen van God is zeker een van de belangrijkste plichten: God
weet wat jij doet.
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3. Zakaah, het Verplichte Jaarlijkse Armenbelasting
Het woord Zakaah betekent reiniging en groei. Een belangrijk
principe van de Islam is dat alle zaken behoren tot Allah de
Almachtige. Moslims worden bevolen om rijkdom te verdienen
en uit te geven op manieren die acceptabel zijn volgens Allah
     , de Verhevene. Het goddelijk ontwikkeld systeem van
Zakaah is het recht van Allah      , de Almachtige, op zijn Rijk.
Het is geen liefdadigheid, noch belasting, maar een verplichte
schuld voor Moslims die meer bezitten dan de basis
benodigheden. Dus, het verschil tussen zakaah en belasting is dat
een Moslim Zakaah willens en volgens eigen goedkeuring betaald.
Zij zijn degenen die de betaling beheren.
Zakaah is alleen verplicht als een persoon het minimum vereist
bedrag heeft. Deze varieert op basis van het soort rijkdom. (Neem
contact op met Daarul Ifta Ahle Sunnat voor de details van
Zakaah. Email Adress: Darulifta@dawateIslami.net)
Zakaah reinigt een moslim van gierigheid, egoïsme, en de liefde
voor deze tijdelijke wereld. Allah      , de Almachtige, zegt:


   ۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡ         ۡ  
P  pۡ ۡ  /&
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 - pۡ q!ۡ  z Hۡ I n ۡ  @|
pۡ ' n&

D   
ۡ ۡ  
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En degenen die deze stad accepteren als hun huis en het geloof voor
hen accepteren, bevriend degenen die migreerden naar hen, en tussen
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hun borsten vind je geen behoefte voor wat hen is gegeven, en prefereer
de migranten boven hunzelf zelfs als zij in hoge behoefte verkeren; en
degene die is gered van de gierigheid van zijn ziel, zij zijn de
succesvolle. [Hashr 59:9]

Het is de ideale manier om de behoefte van de armere secties van
de maatschappij te vervullen zonder de rijken in moeilijkheden te
brengen.

4. Siyaam of Vasten
Allah      , de Meest Verhevene, heeft de Moslims verplicht te
vasten. Net zoals dit verplicht was voor de voorgaande naties. Hij,
de Verhevene, zegt:
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O Gelovigen! Vasten is verplicht gemaakt voor jullie, Zoals het was
opgelegd op degenen voor jullie, opdat jullie vroomheid mogen bereiken.
[Baqarah 2:183]

De Islamitische manier van vasten houdt in dat je je onthoudt van
eten, drinken, roken en gemeenschap en alle andere verboden
zaken. Het vasten is verplicht gedurende de verlichtte uren van de
maand Ramadan (van de dageraad tot zonsondergang). Wanneer
dit bevel wordt verricht vanwege het gehoorzamen van het bevel
van Allah      , de Verhevene, leert het vasten de gelovige geduld
en zelfcontrole. Daarnaast herinnert dit hem aan zijn
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verantwoordelijkheid jegens miljoenen mensen die geen voedsel
hebben en het slachtoffer zijn van een oneerlijke verdeling. De
maand van het vasten wordt samen gegaan met toegenomen
inspanningen voor goede manieren en daden tezamen met extra
aanbidding in de avond (20 Rak`aat van Taraweeh Salah). Het
vasten is niet het terugtrekken uit het dagelijks leven, maar een
aanvulling aan de dagelijkse bezigheden van de normale moslim.

5. Hajj of Bedevaart
Hajj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekkah, is een ‘één keer in het
leven’ verplichting voor degenen die fysiek en financieel in staat
zijn het te verrichten. Allah      , de Almachtige, zegt:
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Daarin zijn duidelijke tekenen. Dit is de plaats van Abraham, en wie
die betreedt, zal veilig zijn. Het verrichten van de Hajj (bedevaart) van
dit Huis, omwille van Allah      , is een verplichting op de mensheid,
voor degenen die het kunnen bereiken. Wat de ongelovigen betreft,
Allah is onafhankelijk (heeft geen nood) aan de gehele schepping.
[`Aal-e-`Imran 3:97]

Niettemin, reizen miljoenen Moslims vanuit alle hoeken van de
wereld elk jaar af naar de Heilige Stad Mekkah. Wat ze de unieke
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kans geeft om mensen van verschillende landen te ontmoeten als
gasten van Allah      , de Meeste Barmhartige. Hajj is een uiting
van zuiver geloof en totale onderwerping aan het bevel van Allah
     , de Almachtige. De pelgrims verrichten rituelen van onbetwiste
gehoorzaamheid, zoekend naar niets anders dan de aanvaarding
van hun inspanningen en vergiffenis van voorgaande zonden. Een
persoon die de hajj heeft voltooid keert terug met een verse kijk
op het leven, een gezuiverde ziel en zegeningen van Allah      de
meest Barmhartige.

Muhammad , de Boodschapper van Allah



Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   , de laatste Profeet van Allah      ,
bekend als Al-Ameen, de oprechte (zelfs bij zijn vijanden), riep
mensen op om de heidense religie van hun voorvaderen te
verlaten en om het zuivere monotheïsme (tawhied) te omarmen.
De 40 jaar oude waardige man claimde dat Allah      , de
Almachtige alle mensen (man of vrouw, vrij of in gevangenschap)
beschouwt als gelijke. Een boodschap welke in twee korte
decennia vrede zou brengen in het door oorlog verscheurde
Arabisch Schiereiland en verder. Een boodschap die het
feodalisme en corruptie door welke leider dan ook verbood. Een
boodschap die bekend werd als ‘Islam’, uitnodigde naar
vroomheid en onderwerping aan alleen Allah, de Almachtige
(GOD).
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Wie is Muhammad ?

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   was een man van nobele
afkomst. Hij was een rolmodel van voorbeeldige manieren. Allah
     , de Meest Verhevene, prees hem zeggende:

   ٰ   
8S1 +U ,ۡ o mU s  aG 
En zeer zeker bezit jij een voorbeeldig karakter. [Qalam 68:4]

Zelfs zijn vijanden getuigden van zijn voorbeeldige manieren.
Abu Jahl, die een van de brute vijanden van de Islam was, zei: O
Muhammad! Ik zeg niet dat jij een leugenaar bent! Ik ontken
alleen wat jij brengt en waar jij mensen naar uitnodigt.
Een aantal van zijn Metgezellen
manieren als:

7 <*   &
 (#

omschreven zijn


‘Hij (&$  ٖ    #. !" /
   ) was nooit ruw. Hij verhief nooit zijn stem in
het openbaar en gebruikte geen smerige taal. Hij bestreed kwaad
nooit met kwaad, integendeel, hij vergaf en begenadigde. Hij hief
nooit zijn hand op om een slaaf of vrouw te slaan. Hij werd nooit
boos als hij beledigd werd, noch nam hij wraak. Hij werd alleen
boos als mensen de limieten en grenzen van Allah      overschreden,

in dat geval reageerde hij. Als de Profeet [&$  ٖ    #. !" /
   ] een
keuze tussen twee zaken werd gegeven, koos hij de makkelijkste
van de twee, zolang als dit geen zonde was. Als het een zondevolle
daad was, was hij het verst verwijdert ervan. Wanneer hij zijn huis
betrad, was hij een normaal persoon, hij verschoonde zijn kleren,
molk zijn geiten en bediende zichzelf.’
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Vanaf een vroege leeftijd werd hij gezien als een attente man. De
mensen van Arabië gaven hem de titel ‘al-Ameen’, De trouwe /
betrouwbare. Een man van waarheid en trouw, rechtvaardig in
wat hij deed, zei en dacht. Zij merkten op dat hij altijd iets
betekende. Een man die zweeg als er niets te zeggen viel, maar
toepasselijk, wijs, oprecht was als hij wel sprak, altijd licht
werpend op een zaak. Dit is de enige soort spraak die spreekwaardig
is! Gedurende zijn leven zien we dat hij beschouwd wordt als een
solide, broederlijk en aardige man. Een serieus, oprecht karakter
en toch vriendelijk, aangenaam, comfortabel, altijd met een stralende
glimlach op zijn stralende gezicht.

De Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   was de mooiste

van de mensen, zoals zijn Gezegende Metgezellen &( ; !"    :
 2 ,
die hem zagen, aan ons beschreven. De Geliefde en Gezegende
 
Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
 was van licht boven

gemiddelde lengte. Verbazingwekkend leek hij in bijeenkomsten,
langer dan degene die in het echt langer dan hem waren, totdat de
mensen zich verspreidde. Wat zijn uiterlijk betreft: Hij  # . !"     
&$  ٖ   was wit me een rozige tint; witachtig maar niet overmatig
wit. Zijn haar was intens zwart en golvend, maar krulde niet. Het
werd tussen zijn oorlellen en schouders gehouden. Soms zou hij
&$  ٖ    #. !" 
 zijn haar in het midden scheiden. De Geliefde
    
 
Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
 had de bouw van een

krachtige man. Hij &$  ٖ    #. !"      had een brede bovenrug en
brede schouders, waartussen de Zegel van Profeetschap was. Hij
&$  ٖ    #. !" 
 had lange gespierde ledematen, grote gewrichten
    
en een wijde omvang. Zijn platte buik stak nooit verder dan het
profiel van zijn borstkast uit. Zijn gezicht gloeide alsof de zon zijn
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weg volgde en scheen van zijn gezicht. Hij &$  ٖ    #. !"      was
van gemiddelde hoogte, niet te lang niet te kort. Hij ٖ    #. !"     
&$  zag er aantrekkelijk en wonderbaarlijk uit, mensen waren in
complete verwondering als ze hem voor het eerst zagen en wisten
dat zijn gezicht niet die van een leugenaar was.


VRAGEN EN ANTWOORDEN
Over de Islamitische Religie

1. Wie is Allah? ‘Aanbidden Moslims een andere God?’
Sommige mensen geloven dat Moslims een andere God aanbidden
dan die van de christenen en joden. Dit kan komen doordat
Moslims verwijzen naar God als Allah. Dit is een vals concept,
aangezien Allah simpelweg het Arabische woord is voor de Enige
Ware ‘Almachtige, de enige die het waard is aanbeden te worden’.
Degene die het universum en de mensheid heeft geschapen. Laat
er geen twijfel over zijn dat Moslims de God van Noa, Abraham,
  &
Mozes, David en Jezus 34 5
   678
 (# aanbidden. Alhoewel, is het
wel waar dat joden, christenen en Moslims allemaal verschillende
concepten hebben van God, de Almachtige. Moslims bijvoorbeeld,
zoals joden ontkennen het christelijk geloof van de drie eenheid
en de goddelijke incarnatie. Dit betekent echter niet dat de drie
religies een andere God aanbidden, omdat zoals we hiervoor al
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www.dawateislami.net

Welkom in Islam

hebben gezegd: er is alleen een ware God. Het jodendom,
christendom en de Islam claimen allen een ‘Abrahamse religie’ te
zijn. De Islam leert echter dat andere religies, op de een of andere
manier, het zuivere en correcte geloof in Almachtige God hebben
vervormd en ongeldig hebben gemaakt door zijn ware leer te
hebben verwaarloosd en gemixt te hebben met ideeën die door de
mensen zijn bedacht.
Arabischsprekende mensen van alle religies refereren naar God
als ‘Allah’. Als je bijvoorbeeld een Arabische vertaling van de
christelijke bijbel raadpleegt zal je zien dat het woord God is
vertaald als Allah. Daarom is Allah niet alleen de God van Moslims,
maar dezelfde God die door alle religies wordt aanbeden. Het
idee dat ‘Allah’ anders is dan ‘God’ is onlogisch aangezien het
neerkomt op het zeggen dat de fransen een andere ‘God’ aanbidden,
omdat zij het woord ‘Dieu’ gebruiken, en de Spanjaarden een
andere ‘God’ aanbidden, omdat ze hem ‘Dios’ noemen en dat de
Hebreeuwse een andere God aanbidden, omdat zij hem ‘Yahweh’
noemen.
Doch is het woord ‘Allah’ is de meest geschikte naam voor de
Almachtige, aangezien het geen meervoud heeft, noch een geslacht,
terwijl God een meervoud en geslacht heeft, namelijk Goden en
Godinnen.
De Glorieuze Qoeran, welke een goddelijke tekst van de Moslims
is, werd geopenbaard in de Arabische taal. Hierdoor gebruiken
Moslims het woord ‘Allah’ voor God. Zelfs als zij andere talen
spreken. Een betere vertaling van ‘Allah in het Nederlands kan
zijn: ‘de enige God’ of ‘de enige ware God.’
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2. De Qoeran gebruikt het woord ‘we’ bij het benoemen van Allah, de
Almachtige. Betekent dat dat Moslims in meer dan een God geloven?

De Islam hangt onbetwiste en strikte monotheïsme aan. Het leert
dat God één en ondeelbaar is. In de Glorieuze Qoeran refereert
Allah, de Almachtige vaak naar zichzelf als Wij. Dit betekent niet
dat er meer dan een God is. Het refereren van Allah      , de
Almachtige, naar zichzelf als ‘wij’ in vele Qoeranische verzen
wordt noodzakelijkerwijs in de Arabische taal begrepen om
macht en grootsheid aan te duiden.
In bepaalde talen zijn er 2 soorten meervouden. De ene is
gerelateerd aan kwantiteit en refereert naar twee of meer personen,
plaatsen en dingen. De andere soort meervoud is een van majesteit,
kracht en onderscheid. Bijvoorbeeld, in gepast Engels, refereert de
Koningin van Engeland, naar zichzelf als ‘Wij’. Dit is bekend als
de ‘Majestueuze of Koninklijke’ meervoud.
De Eenheid van Allah      is benadrukt volgens de Majestueuze
Qoeran. Een duidelijk voorbeeld ervan is in dit korte hoofdstuk:

  ٰ 
D  ٰ  ۡ 
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Zeg (O lieve Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   ), Hij is Allah, Hij is
één. Allah is de Onafhankelijke. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt.

En hij heeft geen gelijke. [Iglas 112:1-4]
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3. De Qoeran geeft aan dat Allah, de Almachtige, Barmhartig is én
dat hij een Zware bestraffing geeft. Dus is hij Vergevingsgezind of is
Hij Wraakzuchtig?

De Majestueuze Qoeran benoemt vele malen dat Allah      , de
Almachtige de Meest Barmhartige is. Alle 114 hoofdstukken van de
ۡ
َّ ـمن
ٰ ۡ َّ ّٰ
Qoeran, behalve één, beginnen met ‘الرح ِۡيم
ِ  ِ الرح6’بِسـ ِم ا. Dit betekent:
Allah’s naam zij het begin – de Meest Barmhartige, de Altijd
Genadevolle.

De Barmhartige en Genadevolle zijn echter volgens Arabische
grammatica beiden intensieve vormen van het woord genadevol.
Rahmaan betekent genade voor alle schepsels, en rechtvaardigheid
is een deel van deze genade. Raheem betekend genade specifiek
voor de gelovigen en vergeving is een deel van deze genade. Een
aanvullend en begrijpelijke betekenis wordt bedoeld door het
gebruik van deze twee samen.
Daarnaast, spreekt Allah      , de Almachtige, over zijn
Vergiffenis door de Glorieuze Qoeran heen. De genade en
Vergiffenis van Allah worden zelfs meer dan 70 keer door de
Heilige Qoeran heen genoemd. Allah      , de Meest Verhevene,
herinnert ons herhaaldelijk hieraan door te zeggen:

   ٰ
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‘en Allah is de Vergevingsgezinde en Barmhartige.’
[Al-Baqarah 2:218]
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Hij      geeft echter ook een zware bestraffing aan degenen die
het verdienen. Allah      de Almachtige, vertelde de Geliefde en

Gezegende Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   :

 ۡ 
  
ۡ
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Allah      , de Almachtige, is rechtvaardig en Zijn Rechtvaardigheid
noodzaakt dat hij degenen beloont die hem gehoorzamen en dienen en
degenen bestraft die hem ongehoorzaam zijn en opstandig tegen Hem
zijn. [Hijr 15:49-50]

Als Allah      , De Meest Rechtvaardige, een crimineel bestraft,
wordt dit gezien als Zijn rechtvaardigheid en als Hij een crimineel
vergeeft, wordt dit gezien als Zijn Genade, Zegeningen en
Vergiffenis.
Allah      , de meest Genadevolle, vergeeft iedereen die berouw
toont en zichzelf op elk punt van zijn leven corrigeert. Hij nodigt
alle mensen uit naar Zijn overweldigende Vergiffenis en Genade:
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[Zumar 39:53-55]
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4. Sommige geloven dat Moslims Muhammad  aanbidden,
is dit waar?
Moslims aanbidden Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /   niet, op
welke manier dan ook. We geloven dat hij de laatste Boodschapper,
de leider van alle Profeten was. Gestuurd door Allah      , de
Almachtige, zoals al zijn andere Profeten en Boodschappers
34
 5
 &
 (# . Sommige mensen nemen echter onterecht aan dat Moslims

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   aanbidden.

 5
Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
  # , claimde
   , zoals Jezus 34
nooit Goddelijke Status. Hij riep mensen op om alleen Allah      ,
de Almachtige, te aanbidden. Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /  
refereerde altijd naar zichzelf als ‘Allah zijn dienaar en
Boodschapper’.

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   was gekozen om de laatste
Boodschapper van Allah, de Almachtige, te zijn en om Zijn boodschap
over te brengen aan ons, niet alleen door woorden, maar ook met
daden, als levend voorbeeld van zijn praktische toepassing. Moslims
houden van en respecteren hem door zijn vlekkeloze en oprecht
morele karakter, omdat hij de waarheid perfect overbracht en
omdat hij de Geliefde en gekozene is en geliefd door Allah, de
Meest wijze - wat inderdaad pure monotheïsme van Islam is.

Moslims streven naar het ideale en geweldige voorbeeld van de

Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   , maar aanbidden
hem op geen enkele manier. De Islam leert Moslims om alle
Profeten en Boodschappers 34 5
 &
 (# van Allah, de Almachtige,
lief te hebben en respecteren. Respecteren en houden van staat
echter niet gelijk aan aanbidden. Er is een duidelijk verschil tussen
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respect en aanbidding. Moslims weten dat alle aanbiddingen alleen
gericht moeten zijn naar Allah      , de Almachtige.
De aanbidding van Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /   of iemand
anders, samen met of in plaats van, Allah, de Almachtige, wordt zelfs
gezien als een onvergefelijke zonde in de Islam. Zelfs als iemand
claimt een moslim te zijn, maar iets of iemand anders dan Allah
aanbidt, dan wordt zijn bewering ongeldig. De verklaring van
geloof maakt duidelijk dat Moslims alleen Allah      moeten
aanbidden.
5. Is Islam een –achteroverleunen en nietsdoen- religie?

De meest Moslims vinden het raar dat hun religie, welke een
opmerkelijk balans tussen geloof en daden heeft, soms wordt
beschuldigd van een te relaxte houding. Wellicht is deze verkeerde
opvatting tot stand gekomen doordat Moslims zeggen ‘alle lof is
voor Allah      ’, of er nou iets goeds gebeurt of iets slechts. Dit is
omdat Moslims weten dat alles van de Almachtige Allah      , de
Schepper van het universum, komt en tot stand komt door Zijn
Wil. Dus maakt een moslim zich minder zorgen over materialistische
zaken en bekijkt hij of zij het wereldse leven in het juiste
perspectief. Een ware moslim vertrouwt volledig op Allah      , de
Almachtige, en weet dat wat gebeurt altijd het beste is, of hij het
herkent of niet. Dus accepteert hij vriendelijk wat niet verandert
kan worden.
Dit betekent niet dat Moslims het lot moeten afwachten en geen
actie in het leven moeten ondernemen. In tegenstelling. Islam eist
om actie en moeite om elke ongewilde situatie te veranderen. Om
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preciezer te zijn is actie een vereist deel van iemand geloof. Als
mensen niet de bekwaamheid hadden te reageren zou het
onrechtvaardig zijn om te verwachten dat ze bepaalde doen en
bepaalde zaken vermijden. Verre van relaxt, leert Islam ons dat
ons hoofddoel in het leven is om de handelen en moeite te
stoppen in de gehoorzaamheid aan Allah, de Almachtige.
De Islam leert dat mensen positieve actie moeten ondernemen in
dit leven en dat aanvullen met aanbidding. Sommige mensen zijn
lui en onbezorgd en geven het lot de schuld van negatieve resultaten.
Sommigen zeggen zelfs dat, als Allah      het gewild had, zij niet
hadden gezondigd of misdrijven hadden begaan. Al deze argumenten
zijn volledig fout, omdat Allah      de Wijze altijd doet wat
correct is. Allah      , de Almachtige, heeft ons niet bevolen iets te
doen wat wij niet kunnen, omdat Zijn rechtvaardigheid compleet
en perfect is.
6. Geloven jullie in het leven na de dood en hoe kunnen jullie het
bestaan van het leven na de dood bevestigen?

Islam leert dat het huidige leven een test is voor de voorbereiding
van het volgend deel van ons bestaan. Een dag zal komen
wanneer het volledig universum vernietigd en opnieuw geschapen
zal worden en de doden wederopgewekt zullen worden voor
berechting door Allah      , de Almachtige.
De Dag des Oordeels zal het begin zijn van een ander leven. Een
leven die oneindig zal zijn. Dat zal het moment zijn dat elk
persoon volledig gecompenseerd wordt door Allah      , de Meest
Rechtvaardige, voor zijn of haar goede en slechte daden.
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De uitleg die de Majestueuze Qoeraan geeft over de
noodzakelijkheid van het leven na de dood is precies waar het
morele besef van de mens om vraagt. Als er geen leven na de dood
was, zou het geloof in Allah      , de Almachtige, zinloos worden
en zelfs als iemand in Hem geloofde zou het een onrechtvaardige
en onverschillige Godheid zijn. Na de mens eens te hebben
geschapen en daarna niet langer bezorgd over zijn lot.
Zeker, Allah      is de Meest Rechtvaardige. Hij zal onrecht
aandoeners bestraffen wiens misdrijven ontelbaar zijn, die
honderden onschuldige mensen hebben vermoord, corruptie
veroorzaakt hebben in de samenleving, ontelbare mensen
gevangen genomen hebben om hun eigen behoeftes en verlangens
te vervullen, etc.
Aangezien dit leven een korte leeftijdsspan heeft en er ontelbare
individuen worden geraakt door de acties van iemand zijn juiste
bestraffingen en beloningen niet praktisch in dit leven. De
Majestueuze Qoeran geeft aan dat de Dag des Oordeels zal komen
en dat Allah, de Almachtige, over het lot van elke ziel zal beslissen.
Elk mens verlangt naar rechtvaardigheid. Zelfs als iemand niet
rechtvaardig is tegen de ander wilt diegene wel rechtvaardigheid
voor zichzelf. Bijvoorbeeld onrecht aandoeners en onderdrukkers
die vergiftigd zijn door macht en invloed die anderen pijn laten
lijden zullen sterk bezwaar maken als hen onrecht wordt aangedaan.
Elk persoon wie onrecht is aangedaan, ongeacht of het gaat om
financiën of sociale status, wilt zeker dat de aanrichter bestraft
wordt. Zelfs al wordt een groot aantal criminelen bestraft, velen
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komen er met een lichte straf vanaf of worden zelfs vrijgesproken.
Zij zetten hun plezierige en zelfs luxeleven voor en genieten van
een vreedzaam bestaan. Allah      , de Almachtige, kan een
crimineel onbestraft laten in deze wereld, maar hij zal hem zeker
verantwoordelijk houden op de Dag des Oordeels en hem bestraffen.
Het is waar dat een zondaar een deel van de rechtvaardigheid die
hij moet ondergaan in deze wereld ontvangt, maar het zal
incompleet blijven. Hetzelfde geldt voor iemand die grote
beloningen en terugbetalingen verdient - degene die veel goeds
heeft gedaan, mensen heeft geholpen of onderwezen, levens gered
heeft, geleden om de waarheid te verdedigen of geduldig moeilijke
tijden of onrechtvaardigheid heeft ondergaan. Geen aardse
compensatie is voldoende voor zulke meedogenloze moed en
inspanning. Deze soorten daden kunnen alleen volledig
gecompenseerd worden in een oneindig leven waar elk individu
geraakt door andermans acties zal getuigen voor of tegen die
persoon en waar iemands binnenste gedachten en intenties, alleen
bekend bij Allah      de Alleswetende, blootgesteld zullen
worden en precies en perfect veroordeeld worden.
Geloof in het hiernamaals is absoluut logisch. Allah      , de
Meest Barmhartige, heeft bepaalde zaken aangenaam en gewild
gemaakt voor ons in dit wereldse leven, net zoals rechtvaardigheid,
zelfs al is het vaak niet haalbaar. Zelfs als een persoon een goed
gedeelte van aardse plezieren en veel van zijn doelen behaald,
blijft men overtuigd dat de wereld onrechtvaardig is. Waarom zou
de Schepper dan liefde voor iets in ons plaatsen als we die niet
ervaren? Het antwoord is dat dit leven alleen een deel van ons
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bestaan is en het hiernamaals is de noodzakelijke conclusie welke
alles in balans brengt. Wat hier mist, zal daar te vinden zijn, en zo
ook, wat hier onrechtmatig is verkregen zal daar ontnomen
worden. Dat is de perfecte en absolute rechtvaardigheid die Allah
     , de Meest Rechtvaardige, heeft beloofd.
7. Is het waar dat Profeet Muhammad  de Qoeran heeft
geschreven of heeft gekopieerd van de Bijbel?

Bij het bespreken van dit misverstand, is het interessant om op te
merken dat geen ander Religieus Schrift zo duidelijk en vaak
claimt het directe woord van Allah      te zijn.
Allah      , de Almachtige, zegt:
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Dus overpeinzen zij niet over de Qoeran? En zou het van iemand
anders dan Allah      zijn, dan zouden zij zeker veel tegenstellingen
erin vinden. [Nisa 4:82]

Op het moment dat de Glorieuze Qoeran was geopenbaard,
herkenden de Arabieren dat de taal van de Heilige Qoeran uniek
en duidelijk anders was van de taal die gesproken werd door de

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   en zijn mensen. Dit ondanks
het feit dat de Arabieren van die tijd bekend waren om hun talent
in dichten en expertise in de Arabische taal.
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Daarnaast, was de Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
  
bekend om zijn ongeletterdheid. (Dit betekent dat hij geen onderwijs
heeft gevolgd volgens het leersysteem dat destijds bestond in
Arabië, maar dat hij &$  ٖ    #. !"      is onderwezen door Allah
     , de Meest Wijze. De Heilige Qoeran geeft aan in Hoofdstuk
4, vers 113: ‘en Allah      onderwees jouw wat jij niet wist.’)

Als hij onderwijs had gekregen van iemand, dan zouden zijn
tijdsgenoten hebben geprotesteerd en hem hebben blootgesteld.
Hier zijn echter geen bewijzen van. Zonder twijfel waren er

mensen die Profeet Muhammad &$  ٖ    # . !" /
   verwierpen, net
zoals bij andere Profeten, maar niemand ontkende het voor de
bovengenoemde reden.
Het is ook interessant op te merken dat zelfs dat de Majestueuze
Qoeran geen gedicht is. De Arabieren waren veel minder geneigd
naar dichtkunst nadat het onthuld werd. Het wordt gezegd dat de
Majestueuze Qoeran een stuk van de Arabische literatuur is bij
uitmuntendheid – en de vijanden van Profeet Muhammad

&$  ٖ    #. !" /
   realiseerden dat hoe hard zij ook probeerden zij
niets vergelijkbaars konden opstellen.
Sommige christelijke critici van Islam claimden dat Muhammad

&$  ٖ    #. !" /
   zelf niet de auteur van de Heilige Qoeran was,
maar dat hij het geleerd en gekopieerd (plagiaat) of aangepast had
van Joodse en Christelijke teksten. De waarheid echter is dat het

contact van Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   met de joodse en
christelijke geleerden zeer beperkt was. Historische bewijzen laten
zien dat hij voor het bekendmaken van Zijn Profeetschap alleen
driemaal buiten Mekkah heeft gereisd: op de tedere leeftijd van 9
42
www.dawateislami.net

Welkom in Islam

jaar, vergezelde hij zijn Gezegende moeder, vrouwe Aamina

"(; !" /
 2 naar Madinah. Voor de leeftijd van 12 jaar vergezelde
 :
hij zijn oom Aboe Talib op een zakenreis naar Syrië. En voor zijn
huwelijk, op 25-jarige leeftijd, leidde hij de eerwaarde vrouwe

Khadijah "(; !" /
 2 haar Karavaan naar Syrië.
 :
De meest Prominente christelijke die bij hem bekend was, was
een oude blindeman genaamd Waraqah Bin Nawfal. Hij was

familie van zijn eerwaarde vrouw, vrouwe Khadijah "(; !" /
 2 .
 :
Hij was een christelijke bekeerling en goed onderlegd in de
 
Evangelie. De Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /


ontmoette hem tweemaal, de eerste keer was kort voor zijn
Profetische missie en de tweede keer was wanneer de Geliefde

Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   hem bezocht na zijn eerste

openbaring van Allah      , de Almachtige. Waraqah  ; !" / :
 2
accepteerde de Islam en was in feite de eerste christelijke geleerde
die de Islam accepteerde. Hij overleed drie jaar later. De
openbaring van de Glorieuze Qoeran, ging echter 23 jaar lang
door.

Sommige heidense tegenstanders van Profeet Muhammad !" /
  
&$  ٖ    #. beschuldigden hem van het leren van de Majestueuze
Qoeran van een romeinse smid. Een christelijke die buiten de
grenzen van Mekkah verbleef. Een openbaring van de Glorieuze
Qoeran was voldoende om deze beschuldiging te weerleggen.
Allah      , de Almachtige zei:
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En waarlijk weten wij wat zij zeggen: Deze Qoeran wordt onderwezen
door een andere man. Degene naar wie zij verwijzen spreekt een
buitenlandse taal, terwijl dit duidelijk Arabisch is! [Nahl 16:103]

De vijanden van Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   hielden hem in de
gaten met de hoop om een kleine bewijs te vinden zodat zij hun
bewering dat hij een leugenaar was konden onderbouwen. Zij
konden echter geen enkele keer bewijzen dat de Geliefde Profeet
Muhammad &$  ٖ    #. !" /   een geheime ontmoeting had met
een bepaalde jood of christelijke.

Het is waar dat de Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   religieuze
discussies had met joden en christenen, maar die waren openbaar
en werden gehouden in Madinah. Daarnaast begon de openbaring
van de Glorieuze Qoeran 13 jaar daarvoor al. De beschuldigingen
dat deze joden en christenen de bron waren hebben geen basis,

zeker gezien de rol van Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   die
een leraar was. Hij nodigde ze openhartelijk uit de Islam te
omarmen, en gaf aan hoever ze afdwaalden van Allah’s ware leer
van monotheïsme. Ontelbare joden en christelijke omarmden zelf
de Islam na het horen van de boodschap van Profeet Muhammad

&$  ٖ    #. !" /
   .
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Daarnaast, was het bekend dat Profeet Muhammad ٖ    #. !" /
  
&$  ongeletterd was (ongeleerd in elk wereldlijksysteem, maar
onderwezen door Allah      , de Alleswetende). In Zijn Goddelijke
Wijsheid, koos Allah      , de Meest Wijze, voor een ongeletterde
Laatste Boodschapper zodat niemand ook maar een beetje recht
zou hebben om te twijfelen aan hem of hem te beschuldigen van
het schrijven of kopiëren van de Heilige Qoeran. Daarnaast,
bestond er geen Arabische versie van de Bijbel in de tijd van de

Geliefde Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   .

Het is waar dat er een aantal overeenkomsten zijn tussen de
Majestueuze Qoeran en de Bijbel, maar dit is onvoldoende bewijs

om Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   te beschuldigen van het
verzamelen of kopiëren van de Bijbel. De overeenkomsten tussen
de twee geven niet aan dat de latere Profeten kopieerden van de
voorgaande, maar wijzen slechts naar een gemeenschappelijke
bron: de ene ware God en naar de continuïteit van het basis
bericht van Tawhied (monotheïsme).
8. In welk opzicht verschilt de Qoeran van andere Boeken?

Het is een van de pilaren van het geloof dat elke moslim gelooft in


  &
alle Profeten en Boodschappers 34 5
   678
 (# van Allah      , de
Almachtige, en alle onvervalste openbaringen van God. Sommige
van deze teksten bestaan nog steeds maar niet in hun zuivere en
oorspronkelijke vorm, vanwege menselijke aanpassingen. De
Majestueuze Qoeran is het enige Goddelijke Boek dat de test van
de tijd heeft doorstaan. Doordat Allah      , de Meest Wijze, de
verantwoordelijkheid voor het behouden ervan op zichzelf nam.
Hij      , de Verhevene zegt:
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Waarlijk, Wij hebben de Qoeran neergezonden, en waarlijk Wij Zelf
zijn de beschermers ervan. [Hijr 15:9]

Andere geopenbaarde Boeken voor de komst van Profeet
Muhammad &$  ٖ    #. !" /   , zoals het Oude Testament en de
Evangelie, waren lang na het overlijden van de Profeten aan wie ze
geopenbaard waren geschreven. Daarentegen is de volledige Glorieuze
Qoeran volledig opgeschreven tijdens het leven van Profeet
 
Muhammad &$  ٖ    #. !" /
 op stukken palm schors, leer,

perkament en botten. Het werd gerangschikt in de volgorde die
de Gezegende Metgezellen van de Profeet hadden aangegeven.
Zij memoriseerden het en reciteerden het in de oorspronkelijke
Arabische taal. Daarnaast wordt het onderwezen en geleerd door
miljoenen mensen over de hele wereld. Met elke opvolgende
generatie van Moslims stijgt het aantal mensen die de Heilige
Qoeran memoriseren. Er is geen ander boek, hetzij religieus of
niet, dat zulk ongeëvenaarde aandacht heeft gekregen in de
geschiedenis.
De Glorieuze Qoeran beschrijft alle Profeten 345
  # van Allah
     , de Almachtige, als behorende bij een enkele broederschap;
allen hadden een soortgelijke Profetische missie en droegen
dezelfde basis boodschap over. Dit was de uitnodiging naar het
aanbidden van Allah      alleen. De bron van hun boodschap van
één: Allah      (de Almachtige). Zelfs als de andere Heilige geschriften
overeenkomen met de Majestueuze Qoeran in de fundamentele
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aspecten van de religie, adresseren zij specifieke mensen. Hierdoor
zijn uitspraken en voorschriften specifiek voor hen.
Aan de andere kant was de Glorieuze Qoeran geopenbaard aan de
volledige mensheid en niet aan een specifieke natie. Allah      , de
Almachtige, zegt:
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En O lieve Profeet, Wij hebben jou niet gezonden behalve met een
Profeetschap dat de volledig mensheid dekt, goede tijden aankondigend en
ook waarschuwingen, maar de meeste mensen weten het niet.

‘Iesa (jezus) , De Boodschapper van Allah 
9. Is het correct dat Moslims niet geloven in Jezus of andere Profeten.

Een moslim kan geen moslim zijn als hij of zij niet gelooft in Jezus
34
 5
 5
  # . Moslims geloven in Jezus 34
  # en in alle Profeten van
Allah      . Het geloven in al Zijn Profeten en Boodschappers
34 5
  &
   678
 (# is een basiselement van hun geloof. Moslims
respecteren en hebben eerbied voor Iesa 34 5
  # en wachten op
zijn tweede komst. Volgens de Majestueuze Qoeran, was hij niet
gekruisigd noch vermoord, maar opgeheven naar de Hemel.
 # als een van de meest
Moslims beschouwen Jezus 34 5

prominente Boodschappers van Allah      , de Almachtige, maar
 # zijn
niet als God noch als de zoon van God. Jezus 34 5


eerwaardige moeder, Vrouwe Maria "(; !"   :
 2 , wordt beschouwd
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als een deugdzame en nobele vrouw, en de Heilige Qoeran vertelt
ons dat Jezus 34 5
  # wonderbaarlijk geboren werd zonder vader:
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Het voorbeeld van Iesa door Allah is zoals dat van Adam. Hij schiep
hem van klei en zei tegen hem: ‘wees’ en hij was! [Aal-e-Iemran 2:59]

Vele niet-Moslims zijn verbaasd als ze horen dat Islam Jezus  #
34
 5
 , de Zoon van Maria, ziet als een van de grootste
Boodschappers van Allah      , de Almachtige. Moslims worden
aangeleerd om van Jezus 34 5
  # te houden en een persoon kan
geen Moslim zijn zonder het geloven in de maagdelijke geboorte
en in de wonderen van Jezus Christus 34 5
  # . Moslims geloven
dit niet door de Bijbel, maar door de Glorieuze Qoeran die deze
dingen over hem vermeldt. Moslims benadrukken echter altijd
  &
dat de wonderen van Jezus, en alle Profeten 34 5
   678
 (# , alleen
mogelijk waren door de Toestemming en Wil van Allah      .
Moslims verwerpen het idee dat Allah      , de Meest Zuivere, een
zoon heeft. De Glorieuze Qoeran benadrukt krachtig dat Allah
     , de Almachtige, geen zoon heeft.
Het moet verduidelijkt worden dat wanneer Moslims bepaalde
leer van het Christendom bekritiseren zij hiermee Jezus 34 5
  #
niet aanvallen. De christelijke leer zoals de drie eenheid en
zondeloosheid worden simpelweg door Moslims bekritiseerd,
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omdat zij niet afstammen van Jezus 34 5
  # . En wanneer zij de
Bijbel evalueren refereren ze niet naar het woord van God, maar
naar teksten die claimen het woord van God te zijn.
Moslims geloven dat de hedendaagse bijbel alleen kleine stukken
van God’s oorspronkelijke boodschap bevatten, en dat het
aangetast is door menselijke bewerkingen en toevoegingen door
ontelbare revisies en vertalingen. Moslims geloven dat de
oorspronkelijke Evangelie het woord en de leer van Jezus 34 5
  #
waren, niet die van de onderdanen, Paul of andere Kerk vaderen
die het christendom sterk beïnvloedden door de geschiedenis
heen. Jezus 34 5
  # wordt gesteund door de Islam die nadruk legt
op pure monotheïsme welke Jezus 34 5
  # zelf verkondigde en
volgde.
10. Wat zegt de Qoeran over Jezus 34 5
  # ?
Jezus 34 5
  # was een van de prominente Boodschappers die in
detail genoemd is in de Qoeran. Er is in feite een hoofdstuk in de

Majestueuze Qoeran genaamd Mariam (Maria) "(; !"    :
 2 welke

spreekt over de eerwaarde vrouwe Maria "(; !"    :
 2 en haar
 5
Gezegende zoon, Jezus 34 5
  # . Jezus 34
  # wordt ook op
verschillende andere plekken in de Qoeran genoemd. Hieronder
zijn een aantal Qoeran verzen die refereren naar de eerwaarde

 5
vrouwe Maria "(; !"    :
  # :
 2 en Jezus 34
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Gedenk in de Qoeran het verhaal van Maria, toen zij zich van haar
gezin verwijderde naar een plaats ten Oosten. En een sluier nam, om
zich aan de blikken van anderen te onttrekken. Wij zonden onze Geest
Gabriël tot haar, en hij verscheen aan haar in de gedaante van een
volmaakt mens. Zij zei: Ik zoek toevlucht bij God, de genadevolle,
opdat hij mij tegen u verdedigt. Indien jij hem vreest zult jij mij niet
naderen. Hij antwoordde: Waarlijk, ik ben de Boodschapper van uw
Heer, en ik ben gezonden om u een Heilige zoon te geven. Zij zei: Hoe
zal ik een zoon hebben; geen man heeft mij aangeraakt, en ik ben geen
ontuchtige vrouw. Gabriël hernam: Zoo zal het zijn. Uw Heer zei: Dit
is mij gemakkelijk, en wij zullen het doen, ten einde hem tot een teken
voor de mensen en tot een genade van ons te doen zijn. Het is een
besloten zaak. Zij ontving hem dus, en zij verwijderde zich, met hem in
haar schoot, naar een afgelegen plaats. En de pijnen van geboorte
overvielen haar nabij den stam van een palmboom. Zij zei: God gave
dat ik vóór dit ogenblik was gestorven; dat ik vergeten en in
vergetelheid verloren was. En hij die beneden haar was, riep haar toe,
zeggende: Wees niet bedroefd! God heeft een beek aan uw voeten doen
stromen. Schudt de stam van de palmboom, en rijpe dadels zullen op
u neervallen. Eet en drink en stel uw hart gerust. Indien jij een man
ziet die u ondervraagt. Zeg dan: Waarlijk, ik heb de Barmhartige een
vasten toegewijd, zodat ik deze dag volstrekt niet tot een man spreken
zal. Zij bracht het kind naar haar volk, hem in haar armen dragende.
En zij zeiden tot haar: O Maria! Jij hebt een vreemde zaak bedreven. O
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Zuster van Aäron! Uw vader was geen slecht man, en uw moeder geen
ontuchtige vrouw. Maar zij maakte tekenen tot het kind om hun te
antwoorden. En zij zeiden: Hoe kunnen wij tot hem spreken, die nog
een kind in de wieg is? Daarop zei het kind: Waarlijk, ik ben Gods
dienaar; hij heeft mij het boek gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.
En hij heeft gewild, dat ik gezegend zou zijn, overal waar ik mij ook zou
mogen bevinden; hij heeft mij bevolen, het gebed in acht te nemen en
aalmoezen te geven, zo lang ik zal leven. Hij heeft mij gehoorzaam
omtrent mijn moeder gemaakt en hij zal mij niet trots of ellendig doen
worden. Vrede zij op mij, de dag, waarop ik werd geboren en de dag
waarop ik zal sterven, en de dag, waarop ik tot het leven zal worden
opgewekt. Dit was Jezus de zoon van Maria, die het woord van
waarheid zou spreken, waaromtrent zij twijfelen. Het is niet passend
voor God dat hij een zoon zou hebben; zulk een lastering zijn verre van
hem. Als hij over iets besluit zegt hij slechts: Wees! en het is. Waarlijk,
God is mijn Heer en ùw Heer; dien hem dus; dit is de rechte weg.
[Surah Marjam 19:16-36]

Islam, wetenschap en gezondheidsonderwerpen
11. Is de Islam tegen Kennis en Wetenschap?

Islam is niet tegen kennis en wetenschap. Kennis is van twee
soorten: religieus, wat te maken heeft met het begrijpen van de
religieuze verplichtingen die uitgevoerd moeten worden en
wereldlijke, welke te maken heeft met alles dat nodig is om te
weten met een perspectief om een comfortabel en gunstig leven te
leiden. Een moslim wordt geacht beide type kennis te vergaren.
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De Islam pleitte zelfs voor het opdoen van kennis en onderwijs
gedurende een periode waarin de hele wereld omgeven was met
duisternis en ondergedompeld was in onwetendheid. De eerste

openbaring die de Glorieuze Profeet van de Islam &$  ٖ    #. !" /
  
ontving van Allah, de Almachtige      was:
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Lees in naam van uw Heer, die alle dingen heeft geschapen. Die de
mens van gestold bloed schiep. Lees, want uw Heer is de weldadigste;
Die (de mens) het gebruik van de pen leerde; Die de mens leerde, wat
Hij niet kende. [A’laq 96:1-5]

Deze verzen vertegenwoordigen de eerste vonk ooit die de
duisternis van onwetendheid en barbaarsheid verdreef waar de
wereld een lange tijd in verdiept was. En Allah      , de
Almachtige, herinnerde de Moslims aan zijn immense gunst aan
de mensheid, zeggende:
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Hij is het die, te midden van ongeletterde mensen, een Profeet heeft
doen opstaan, welke tot hen behoort, ten einde zijn tekenen onder hen
te verkondigen en hen te zuiveren, en hun de schriften en wijsheid te
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leren, terwijl zij vroeger waarlijk in een duidelijke dwaling verkeerden.
[jumu’ah 62:2]

De vroegere generatie van Moslims werd, in een aantal jaren, een
geleerde en verfijnde natie in zowel religieuze als wereldse zaken,
na voor eeuwen in duisternis van onwetendheid verbleven te
hebben. Islam wakkerde in de mens een gave van intelligentie en
motiveerde hem om Allah      te dienen, de enige echte God.
Religieuze kennis is essentieel, omdat zonder dit, niemand zijn of
haar verplichtingen op de voorgeschreven wijze kan verrichten.
Allah      , de Almachtige, beval de Geliefde Profeet Muhammad
&$  ٖ    #. !" /  
 om hem aan te roepen voor vermeerdering van
kennis:

ۡ
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en gedenk ‘Mijn Heer, schenk mij meer kennis’ [Ta-Ha 20:114]

Gunstige wereldlijke kennis is ook noodzakelijk, en Moslims
worden aangemoedigd om kennis op te doen zodat ze zichzelf en
de medemens van voordeel kunnen zijn. Toen de eerste Moslims
dit begrepen, overtroffen zij andere naties in ontwikkeling en
productiviteit en droegen zij de fakkel van kennis voor vele
eeuwen. Om maar een klein aantal te noemen boekte de Islam
grote vooruitgang op medische, wiskundige, natuurkundige,
astronomische, geografische, bouwkundige, literatuur en
historische vlakken. Veel nieuwe procedures zoals het gebruik van
algebra, Arabische nummers, en het concept van nul – welke van
cruciaal belang was voor de vooruitgang van wiskunde, werden
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overgebracht van moslimlanden naar het middeleeuws Europa.
Het waren de Moslims die geavanceerde apparatuur ontwikkelden.
Daartoe behoorden onder andere de astrolabia, het kwadrant en
goede navigatiekaarten die de Europese reizen voor het
ontdekken van de Nieuwe Wereld mogelijk maakten.
Vooral op medische, wiskundige, astronomische, scheikundige en
natuurkundige gebieden, waren prestaties opmerkelijk. Goed
uitgeruste ziekenhuizen, vaak geassocieerd met medische scholen,
waren gevestigd in belangrijke steden. Tijdens de ‘donkere dagen’
van de middeleeuwen, toen bijgeloof het gebruik van medicijnen
in ontwikkelingslanden belemmerde, stelden moslimartsen
diagnoses, schreven behandelingen voor en voerden gevorderde
operaties uit. Waarschijnlijk was een van de grootste artsen de 19e
eeuwse ‘Al-Raazi’, bekend als Rhazes. Hij is de auteur van vele
wetenschappelijke werken, inclusief een uitgebreid medische
encyclopedie en een voorbeeld handboek over pokken en mazelen.
De 10e eeuwse psycholoog, Avicenna, (Ibn Sina) stelde een enorme
Kanon van Medicijn samen welke beschouwd werd als een
standaard gids in Europese medische kringen tot laat 17e eeuw.
Belangrijke vooruitgangen werden geboekt in algebra, analytische
geometrie en vlakke sferische trigonometrie.
De Heilige Qoeran zelf is een boek van leiding en het bevat een
aantal verbazingwekkende feiten. Ze zijn verbazingwekkend,
omdat zo ondanks dat ze 14 eeuwen geleden werden openbaard

aan de Heilige Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   , ze niet echt
begrepen werden door de mens tot wetenschappers ze in recente
tijden ontdekten. Zelfs al is de Qoeran op zichzelf niet bedoeld als
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wetenschappelijk boek, vermeldt het bepaalde realiteiten die
alleen herkend en gewaardeerd worden door technologische
vooruitgangen in later eeuwen. Onbetwistbaar bewijs dat het niet

het werk van Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   of welk anders
persoon dan ook was, maar goddelijke openbaring van Allah, de
Almachtige      .
12. De Qoeran vermeldt dat alleen Allah      weet wat in de
baarmoeder is. Is dit niet in strijd met de Medische wetenschap?

Om dit te beantwoorden moeten we kijken naar de verzen die
hierover gaan. Allah, de Almachtige, zegt:
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Waarlijk, de kennis van de Dag des Oordeels is bij God, en Hij laat de
regen nederdalen, en Hij weet, wat zich in de baarmoeder van de
moeders bevindt. Geen ziel weet, wat het morgen zal winnen en geen
ziel weet in welk land het zal sterven; maar God is wijs en volkomen
bekend met alle dingen. [Luqman 31:34]

En Hij      zegt:
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God weet wat elke vrouw in haar baarmoeder draagt, en hoeveel de
baarmoeder nauwer of wijder wordt. Door hem wordt ieder ding
geregeld, overeenkomstig een bepaalde maat. [Raad 13:8]

Als men de Arabische tekst van deze vers leest, zien we dat er
geen Arabisch woord is dat overeenkomt met het Nederlandse
woord ‘sekse’ of ‘geslacht’. De Heilige Qoeran benoemt alleen de
kennis van ‘wat’ zich in de baarmoeder bevindt. Vele hebben dit
geïnterpreteerd als het geslacht van het kind in de baarmoeder,
wat incorrect is.
Tegenwoordig, heeft wetenschap voldoende voortgang geboekt en
kunnen we gemakkelijk vaststellen wat het geslacht van het kind
in de baarmoeder door het gebruik van ultrasoundscan.
Aldus, de bovenstaande vers refereert naar elk aspect van het
bestaan van de foetus, hetzij heden of toekomst. Hoe zal het
karakter van het kind zijn? Zal het kind een zegening of een vloek
voor de ouders zijn? Wat zal er gebeuren met hem of haar tijdens
het leven? Zal het goed doen of kwaad aanrichten? Hoe lang zal
het leven? Zal het eindigen in het Paradijs of hel? Allah      , de
Almachtige, is de enige die dit weet. Geen wetenschapper op de
wereld, ongeacht de geavanceerde technologie, zal dit kunnen
vaststellen over het kind in de baarmoeder.
13. De Qoeraan vermeld dat mensen zijn geschapen van zand en het
vermeld ook dat ze zijn geschapen van zaad. Is dit niet tegenstijdig?

Allah      , de Almachtige, heeft gezegd:
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En we maakten elk levend wezen van water? [anbiya 21:30]

En Hij      zei:
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gedenk dat We jullie schiepen van zand [Hajj 22:05]

En Hij      zei:
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We hebben hen inderdaad geschapen van kleverige klei. [saffat 37:11]

In de voorgaande verzen vermeld Allah      , de Alwetende,
verschillende stadia van de menselijke schepping. De schepping
van de mens volgens de Majestueuze Qoeran was eerst van water
en zand, welke gecombineerd klei werd. Dit refereert naar de
 # .
eerste voorvader van de mensheid, Profeet Aadam 345

Hierna beveelde Allah      , de Almachtige, dat zijn
nakomelingen zich zouden voortplanten volgens dezelfde
natuurlijke wet die wordt toegepast door andere levende wezens.
Soms refereert de Heilige Qoeran naar sperma als water, oftewel
vloeistof. Dus wanneer Allah      , de Almachtige, in de Heilige
Qoeran zegt dat elk levend wezen van water is, kan dit aangeven
dat alles wat behoort tot de schepping: Mensen, dieren en planten
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is geschapen van water en hun voortbestaan afhankelijk is van
water. Maar een gelijksoortig vers: ‘En Allah      heeft elk
schepsel geschapen van water.’ Kan ook betekenen dat mensen en
dieren zijn geschapen van hun vaderszaad of sperma. Dit wordt
bevestigd door andere verzen zoals:

 ۡ  ۡ   
ۡ  
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Schiepen We jullie dan niet van een verachtelijke vloeistof.
[Mursalat 77:20]

Wat betreft wetenschappelijk bewijs, heeft onderzoek bevestigd
dat het lichaam van de mens, zoals die van andere levende
wezens, voornamelijk bestaat uit water (ongeveer 70% van het
menselijk lichaam) en dat de elementen van het menselijke
lichaam exact hetzelfde zijn als die gevonden worden in de aarde
in grotere en kleinere kwantiteiten.
14. Waarom is het Consumeren van Alcohol Verboden in Islam?

In de Islam zijn alle zaken die schadelijk of wiens schadelijke
effecten de voordelige effecten overschrijden ongeoorloofd. Om
deze reden is alcohol verboden verklaard in de Islam.
Alcohol is al eeuwenoud een vloek van de menselijke maatschappij
geweest. Nog steeds kost het talloze mensenlevens, en veroorzaakt
het ellende aan miljoenen over de wereld. Statistieken tonen
verhoogde criminaliteitscijfers, toenemende gevallen van geestelijke
ziektes. Miljoenen gebroken gezinnen over de wereld getuigen
van de vernietigende kracht van alcohol.
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Alcohol beschadigt het remmend centrum in het menselijk brein.
Dit is de reden waarom een dronken persoon zich overgeeft aan
compleet abnormaal gedrag. Een dronkaard (eufemistisch een
probleemdrinker genoemd) vind het moeilijk om normaal te
praten en lopen. Hij kan zelfs urineren in zijn kleding. Als een
persoon dronken raakt en eenmalig iets vernederend doet, kan dit
mogelijk bij hem blijven voor de rest van zijn leven.
Er zijn een aantal medische redenen voor het verbod op de
consumptie van alcohol. Miljoenen mensen overlijden elk jaar als
gevolg hiervan. Een aantal alcohol gerelateerde ziektes zijn:

C

Levercirrose

C

Verschillende vormen van kanker

C

Oesofagitis, gastritis en pancreatitis

C

Cardiomyopathie, hypertensie, angina en hartaanvallen

C

Hartstilstand, beroertes, stuip en verschillende soorten
verlammingen

C

Perifere neuropathie, corticale atrofie, cerebellaire atrofie

C

Bloedarmoede, geelzucht en bloedplaatjesafwijkingen

C

Terugkerende borstinfecties, longonsteking, emphysema en
longtuberculose

C

Tijdens de zwangerschap heeft het consumeren van alcohol
een zeer schadelijk effect op de foetus met als gevolg ‘foetus
Alcohol syndroom’.
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Velen claimen dat ze alleen een of twee glazen drinken en zelf
controle uitoefenen waardoor ze niet dronken raken. Echter
tonen onderzoeken aan dat elke alcoholist begint als sociaal
drinker. Geen enkele drinker drinkt met de intentie om een
alcoholist te worden. Het gebeurt gaandeweg.
Allah      , de Meest Wijze, maakte met zijn ongekende wijsheid
bevelen gericht op het behouden van het individu en de
gemeenschap. Daarom is het consumeren van alcohol verboden
in de Islam. Hierbij vermelden we dat Moslims zich niet onthouden
van zaken die Allah      , de Almachtige, verboden heeft
verklaard, vanwege de schadelijke effecten, maar omdat Allah
     , de Almachtige, ze verboden heeft verklaard. Hun doel op
deze wereld is het gehoorzamen van Allah      , de Almachtige,
en door dit te doen profiteren zij zelf ook.

Vrouwen in de Islam
15. Onderdrukt de Islam vrouwen?

Bij het beantwoorden van deze vraag dienen we een verschil te
maken in de leer van de Islam en de handelingen van bepaalde
Moslims. Alhoewel bepaalde moslimculturen de vrouw
onderdrukken, is het vaak een reflectie van plaatselijke gewoontes
die inconsistent zijn of in strijd met de Islamitische leer. De Islam
verwacht van de gelovigen dat zij de rechten van vrouwen
respecteren, naleven, hun sociale status beschermen en vernedering
op elke manier voorkomen. Daarnaast houdt de Islam in dat
vrouwen gelijk zijn aan mannen in de zin van hun oorsprong,
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hun menselijkheid, hun eer en hun verantwoording voor Allah
     , de Almachtige.
Tegenwoordig hebben westelijke gemeenschappen vrouwen
gedegradeerd tot seksobjecten. Het idee dat Islam de vrouwen
behandeld als tweederangsburgers is niets anders dan een mythe.
De Islam verhief 1400 jaar geleden de status van vrouwen door ze
te benoemen als zuster van mannen als gelovigen, hen het recht te
geven op educatie op het hoogste niveau, het recht om een man te
kiezen, het recht om een ongelukkig huwelijk te beëindigen, het
recht om te erven. In het kort, de rechten van een volledig burger
van de staat. Niet alleen materialistische en fysieke rechten, maar
die van vriendelijkheid en begrip zijn gelijkmatig vermeld en van
belang in het Islamitische recht.
Mannen en vrouwen zijn twee gelijkwaardige belangrijke onderdelen
van de mensheid, en de rechten en verantwoordelijkheden van
beide geslachten zijn eerlijk verdeeld en gebalanceerd in hun
totaalheid. Rollen van mannen en vrouwen zijn aanvullend en
coöpererend. Alhoewel hun verplichtingen kunnen verschillen op
bepaalde vlakken van het leven volgens hun basis fysieke en
psychologische verschillen is eenieder gelijkwaardig en
verantwoordelijk voor zijn of haar specifieke verantwoor
delijkheden.
Volgens het Islamitische recht vervangt een moslimvrouw niet
haar familienaam als ze trouwt, maar behoudt ze haar
onderscheidende identiteit.
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In een moslimhuwelijk, geeft de bruidegom de Mahr (verplicht
bruidschat) aan de bruid en niet aan haar vader. Dit is haar
persoonlijke bezit om te bewaren, investeren of uitgeven en is niet
onderworpen aan de bevelen van haar mannelijke familieleden.
De Glorieuze Qoeran plaatst de verantwoordelijkheid voor het
beschermen en onderhouden van alle vrouwelijke familieleden op
de mannen. Dit betekent dat een man voorziening moet
verschaffen aan zijn vrouw en familie zelfs al beschikt zij over
haar eigen rijkdom. Zij is niet verplicht om haar geld te spenderen
aan het onderhouden van haar familie. Dit verlicht de vrouw van
de nood om de kost te verdienen, maar zij kan werken als ze kiest
om dit te doen of als haar omstandigheden hierom vragen, op
voorwaarde dat zij de regels volgt die de Shari’ah (De Heilige wet
van de Islam) voorschrijven met betrekking tot het werken ( Voor
verdere informatie over vrouwen en werk, lees het boek van
Ameer-e-ahle Soennat Hadrat Moulana Muhammad Ilyas Attar
Qaeiri ‘Parday kay baray mayn Suwaal Jawaab’ )
De familie heeft, zoals elke andere organisatie, orde en leiderschap
nodig. De Majestueuze Qoeran vermeld dat de man een ‘status’
van autoriteit over zijn vrouw heeft, dat wil zeggen voogdijschap.
Het is belangrijk te weten dat voogdijschap geen reden is om een
tiran in het huishouden te zijn. Integendeel het is een last op hem
voor zijn vrouw en kinderen.
16. Waarom dragen Moslimvrouwen de Sluier?

De kwestie over vrouwelijke kleding zou voor sommigen onbelangrijk
zijn, zeker nu in westelijke gemeenschappen. De Islam kent hier
echter morele, sociale en wettelijke dimensies aan toe. De Islam
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heeft rollen van mannen en vrouwen vastgesteld door het
toewijzen van bepaalde verantwoordelijkheden aan elk. Dit is om
een goede balans in de samenleving te behouden. Als mannen en
vrouwen zich kleden volgens de correcte Islamitische kledij
beschermen ze niet alleen hun eer en reputatie, maar dragen ze bij
aan vrede en orde in de samenleving.
In het algemeen zijn er bepaalde richtlijnen wat betreft de
vrouwelijke kleedwijze. Hun kleding zou niet strak of doorzichtig
moeten zijn, waardoor hun lichaamsvorm onthuld wordt. Ze
moeten hun volledige lichaam bedekken. Deze manier van kleden
wordt Jilbaab genoemd en refereert naar het buitenste
kledingstuk van een vrouw, waarmee zij volledig bedekt wordt.
Moslimvrouwen kleden zich niet bescheiden om hun vaders,
broeders of echtgenoten te gehoorzamen, maar alleen voor het
gehoorzamen van de bevelen van Allah      .
Zowel van mannen als vrouwen wordt verwacht om kuis en
bescheiden te zijn en elke soort kledij of gedrag te vermijden die
kan lijden tot verleiding. Beiden worden voorgeschreven alleen te
kijken naar wat wettelijk toegestaan is en om hun kuisheid te
bewaren. In de prachtige Qoeran beveelt Allah      , de Almachtige,
het eerst de mannen en daarna de vrouwen.

  ۡ
   
   ٰۡ  ٰ 

ۡ ۡ ۡ
n * pۡ  HóÎ a ( * pۡ / ۡ  ) ۡ o<ۡ |  pۡ q !& ۡ' $ۡ % ۡ Òµ]  _¥   T
ۢ ۡ  ٰ
ۡ   

ۡ  ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ
$ o<ۡ | $ \ô& ۡ' $ۡ % $ ÒÒµ] 3_¥  T  8LC1 n ۡ  _ ۡ  ] & ' `D ?s h ij
 

 

ۡ ۡ

ٰ  
 $ \  {× $ ۡ'xõ  &¦ _ۡ ¥  ö ÷ &% P $ ¦ M _ ۡ]Î $ ۡ]?ۡ  ] P  $ ¦ / ۡ  )
64
www.dawateislami.net

Welkom in Islam

 
ٰ  
ٰ   
 
 
$ ¦M ۡ   ' 9:' ۡ $ ¦ø:' ۡ $ ¦M ۡ  ? P $ ¦ M _ ۡ]Î $ ۡ]?ۡ  ] P  Þ $ ¦'ۡ  /
ۤ ۡ  ۡ  
 
  
 
ۡ ۤ
ۡ   
Y¯'  $¦G  s Yۡ ¯' ۡ $ ¦G  s ۡ $ ¦M ۡ   ' 9:_ ۡ' ۡ $ ¦ø :_ ۡ' ۡ
ۡ
 ۡ  ۡ ٰ     ۡ  
 
 

E'!ۡ P H» ` g  ?M  $ ¦ G& ۡ] 3d% &% ۡ $ ¦ø: = ۡ $ ¦ ٰ s


ۡ 
ۡ 
 
$ ۡ'xõ] P  Þ 9: ¤ l!ٰ ۡ  ٰ ۡ  ö o] .ۡ $ ۡ]V <ۡ 0  >&/ ³´ $ %


ۡ ۡ


 
ٰ  ۤ 
"] &Q ۡ / hij H» ۡ  ' ۡ  * $ ¦M_ ۡ]Î $ۡ %  <{| &% . ۡ  $ ¦/ !ۡ &'
ۡ      ۡ ۡ
8LB1 n ۡ < .ۡ d n ۡ ¤¥
Zeg tot de ware gelovigen, dat zij hun ogen beheersen en zich van
onzedelijke handelingen onthouden, dit zal reiner voor hen wezen;
want God is wel bekend met datgene wat zij doen. En zeg tot de
gelovige vrouwen, dat zij haar ogen neerslaan, en haar zedigheid
bewaren, en haar versierselen niet ontdekken, behalve wat daarvan
noodzakelijk zichtbaar wordt, en laat haar haar sluiers over haar
boezem werpen en haar versierselen niet vertonen, tenzij aan haar
echtgenoten of haar vaders, of de vaders van haar echtgenoten, of haar
zoons of de zoons van haar echtgenoten, of haar broeders, of de zonen
van haar broeders, of de zonen van haar zusters of hun vrouwen of de
slaven welke haar rechterhand zal bezitten, of haar mannelijke
dienstboden, die geen vrouwen nodig hebben of aan de kinderen, die de
naaktheid van de vrouw nog niet kunnen onderscheiden. En laten zij
geen beweging met haar voet maken, dat daardoor de versierselen
welke zij verbergen, ontdekt worden. En weest allen tot God gewend, o
ware gelovigen! opdat hij gelukkig mogen zijn. [Noor 24:30-31]
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De aanvullende voorwaarden voor vrouwen dat ze hun
versieringen en natuurlijke schoonheid moeten verbergen is
vanwege hun grotere behoefte aan privacy en bescherming.
Behalve in het bijzijn van nabije familieleden, dient de vrouw haar
volledige lijf te bedekken met losse kleding.
De Heilige Qoeran vermeldt waarom Allah      , de Almachtige,
een specifieke kleding keuze heeft voorgeschreven aan vrouwen.
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O Profeet! spreek tot uw vrouwen, en uw dochters, en de vrouwen der
ware gelovigen, dat zij haar buitenste kledij omslaan indien zij naar
buiten wandelen; dit zal geschikter zijn om haar als huisvrouwen van
eerbaar gedrag te doen kennen, opdat zij niet door onwelvoeglijke
woorden of daden beledigd worden, God is barmhartig en genadig.
[ahzab 33:59]

17. Waarom staat de Islam Polygamie toe?

Polygamie is een soort huwelijk waarin een persoon meer dan 1
partner heeft. Polygamie kan van twee soorten zijn. Het eerste
soort wordt Polygynie genoemd, waarbij een man meer dan een
vrouw huwt en de andere is polyandrie waar een vrouw meer dan
een man huwt. In de Islam is een beperkte vorm van polygynie
toegestaan, terwijl polyandrie volledig verboden is.
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In tegenstelling tot de Islam, zal men geen limiet vinden voor het
aantal vrouwen in de joodse Talmoed of de christelijke bijbel.
Volgens deze teksten is er geen limiet op het aantal vrouwen die
een man mag huwen. Daarom is polygynie niet iets dat
uitsluitend bij de Islam hoort, maar ook werd gepraktiseerd door
vroege christenen en joden. Volgens de Talmoed had Abraham
drie vrouwen terwijl koning Solomon honderden vrouwen had.
De uitoefening van polygynie duurde voort in het jodendom tot
Rabijn Gershom ben Yehudah (955-130 VC) een bevel gaf
hiertegen. De Joodse Sephardic gemeenschappen praktiseerden
polygynie tot eind 1950, toen een akte van de hoofd Rabijnen van
Israel het verbod voor het trouwen met meer dan een vrouw
verlengde en hiermee de uitoefening verboden stelde voor alle
joden. In de vroege leer van het christendom was het voor
mannen toegestaan om net zoveel vrouwen te huwen als hij wilde.
Dit kwam doordat de Bijbel geen limiet had vastgesteld op het
aantal vrouwen dat een man kon huwen. Dat de kerk het aantal
vrouwen beperkte tot een is in recente eeuwen gebeurd.
Gedurende een tijd waarin mannen vrij waren een onbeperkt
aantal vrouwen te huwen, beperkte de Islam het aantal tot een
maximum van vier. Voor de Heilige Qoeran werd geopenbaard,
was er geen limiet voor polygamie en veel mannen hadden tal van
vrouwen. Het geeft een man de toestemming om twee, drie, of
vier vrouwen te huwen, op de strenge voorwaarde dat hij hen
gelijk, genadig en rechtvaardig behandeld, zoals vermeld in het
bevel van Allah, de Almachtige:
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Indien je vreest dat je twee vrouwen niet gelijkwaardig kan
behandelen, huw dan alleen een. [Nisa 4:3]

Het is geen plicht op Moslims om polygynie te praktiseren. In de
Islam, wordt het nemen van een extra vrouw, noch aangemoedigd
noch verboden. Daarnaast is een moslim die twee, drie of vier
vrouwen heeft niet per definitie een betere moslim in vergelijking
met een moslim die een vrouw heeft.
Ondanks dat polygamie in vele religieuze en culturele tradities
wordt gevonden, wordt het in de gedachten van westerse mensen
het meest geïdentificeerd met de Islam. De Glorieuze Qoeran en
de Islamitische wet heeft gedoeld op het in controle houden en
handhaven van het aantal partners in plaats van een vrijbrief
geven. De Heilige Qoeran staat een man toe om maximaal vier
vrouwen te huwen, op voorwaarde dat hij ze allemaal
gelijkwaardig kan ondersteunen en behandelen. Moslims zien
deze Qoeranische bevel als versterking van de status van vrouwen
en de familie, omdat het doelt op het beschermen van
welvarendheid van vrijgezelle vrouwen en weduwen in een
maatschappij waar de mannelijke bevolking afnam door oorlog
en om onbeperkte polygamie in toom te houden.
Er zijn bepaalde omstandigheden die het huwen van een extra
vrouw toestaan. Als er bijvoorbeeld een slurpus is van het aantal
ongetrouwde vrouwen in een samenleving, specifiek tijdens
oorlogen waar weduwen in nood zijn van onderdak en zorg.
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Kindersterfte bij mannen is hoger in vergelijking met dat van
vrouwen. Tijdens oorlogen worden normaal gesproken meer
mannen gedood dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd van
vrouwen is in het algemeen ook hoger dan die van mannen. Als
gevolg hiervan is ongeacht tijd en plaats een tekort aan mannen in
vergelijking met vrouwen. Kortom, zelfs als elke vrijgezelle man
huwde met een vrouw zouden er miljoenen vrouwen zijn die geen
man zouden kunnen vinden.
In de westerse samenleving is het normaal voor een man om
vriendinnen of minnaressen te hebben, of als hij getrouwd is om
buitenechtelijke affaires te hebben. Zelden wordt dit belachelijk
gemaakt, ondanks de schade die het voortbrengt. Tegelijkertijd is
polygynie verbannen van de westerse samenleving ondanks dat
het geen nadelige effecten teweegbrengt. In tegenstelling, het
behoud de eer en kuisheid van een vrouw. In een tweede, derde of
vierde huwelijk is de vrouw een echtgenote, niet een minnares. Ze
heeft een partner die verplicht is door Islamitisch recht om voor
haar en haar kinderen te zorgen. Het is geen ‘vriend’ die haar op
een dag opzijzet of haar bestaan ontkent als ze zwanger raakt.
Zonder twijfel is een tweede vrouw die wettelijk gehuwd is en
behandeld met respect beter af dan een minnares zonder enige
wettelijke rechten of sociale respect. De Islam verbiedt en straft
prostitutie, ontucht en overspel en staat polygynie toe onder
strenge voorwaarden.
18. Als het Toegestaan is voor een man om Meerdere Vrouwen te
huwen, waarom kunnen vrouwen dan niet meer dan een partner
hebben?
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De Islam leert dat Allah      , de Wijze, mannen en vrouwen
gelijkwaardig, maar niet als identieke wezens heeft geschapen,. Ze
zijn fysiek, biologisch en psychologisch verschillend en hebben
elk verschillende capaciteiten. Hun rollen en verantwoor
delijkheden zijn daarom verschillend, maar ze vullen elkaar aan.
Sommigen zullen bezwaar hebben op het feit dat mannen het
recht hebben op meer dan een vrouw en dat vrouwen op basis van
rechtvaardigheid ook moeten kunnen deelnemen aan polyandrie.
De onderstaande punten kunnen echter een deel zijn van de
reden waarom het niet toegestaan is verklaard door Allah      , de
Almachtige.

C

Een van de voordelen van Polygynie is dat dit het probleem
van een groter aantal vrouwen dan mannen oplost.

C

In het algemeen zijn mannen polygaam en vrouwen niet.

C

De Islam hecht veel waarde aan de herkenning van de
ouders, zowel moeder als vader. Als een man meer dan een
vrouw heeft kunnen ouders van zulke kinderen gemakkelijk
geïdentificeerd worden. Als een vrouw echter meer mannen
huwt kan alleen de moeder van zulke kinderen geïdentificeerd
worden zonder het terugvallen op laboratorium testen.
Psychologen vertellen ons dat kinderen die hun ouders niet
kennen (vooral de vader niet kennen) zware geestelijke
stoornissen en trauma ondergaan en vaak ongelukkige
kinderjaren hebben.
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19. Waarom heeft de Islam zulke Zware straffen voor Gemeenschap
Buiten het huwelijk?

Straffen in de Islam heeft een sociaal doel. Het is om anderen te
ontmoedigen om dezelfde misdaad nogmaals te plegen. De aard
van de straf hangt af van de ernst van de gepleegde misdaad.
Tegenwoordig zijn sommigen tegen de Islamitische straf voor
ontucht en overspel, omdat zij dit zien als onevenwichtig of te
bruut. Het basisprobleem hier is dat de ernst van een misdaad
met verschillende normen wordt gemeten.
De Islam ziet overspel als een serieuze misdaad, want het
ondermijnt de basis van het familiesysteem waarop het volledige
superstructuur van de gemeenschap gebouwd is. Onwettige
relaties destabiliseren de familie en zorgen voor een afbraak van
het systeem. Familiemislukking brengt fysieke en mentale
gezondheidsproblemen voor de komende generaties, welke leiden
tot een vicieuze cirkel van corruptie, genot en ontbinding.
Daarom is het noodzakelijk dat alle middelen gebruikt worden ter
bescherming van de familie-eenheid. Dat is waarom de Islam
bescherming van de familie benadrukt door het opleggen van
zware straffen voor activiteiten die een dreiging vormen voor de
familiebasis. Deze straffen zijn hetzelfde voor mannen en
vrouwen.
20. Waarom is volgens de Islamitische wet de Erfenis van een vrouw
de Helft van dat van een man?

De Islam maakte een einde aan de voorgaande gewoonte om de
erfenis alleen aan de oudste mannelijke erfgenaam te schenken.
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Volgens de Majestueuze Qoeran, erft een vrouw automatisch van
haar vader, man, zoon en haar kindloze broer. De Heilige Qoeran
bevat specifieke richtlijnen wat betreft de verdeling van het
geërfde rijkdom en het bedrag voor de juiste begunstigden. De
drie verzen die gedetailleerd het aandeel van nabije familieleden
beschrijven vinden we in Surah an-Nisaa, verzen 11, 12 en 176. In
deze verzen vestigt Allah, de Almachtige, het recht van kinderen,
ouders en partners voor het erven van een specifiek deel zonder
deze zaak aan menselijk oordeel en emotie over te laten. In de
afwezigheid van bepaalde nabije familieleden wordt een deel
toegewezen aan verre familieleden. Het erfsysteem is een perfect
gebalanceerd product van de kennis van menselijke behoefte van
de Schepper en houdt rekening met zijn oplegging van grotere
verantwoordelijkheid op bepaalde leden van de familie in
verschillende situaties.
In de meeste gevallen erft de vrouw een deel dat gelijk is aan de
helft van dat van een man. Dit is echter niet altijd zo. Er zijn
bepaalde situaties wanneer ze gelijke delen erven en in bepaalde
situaties kan een vrouw een deel erven dat meer is dan dat van
een man. Als de man echter een groter deel toegewezen krijgt zit
hier een perfect logische reden achter. In de Islam heeft een
vrouw geen financiële verplichtingen jegens haar familie, zelfs als
ze rijk is of haar eigen inkomen heeft. De economische
verantwoordelijkheid ligt altijd en alleen bij de man. Zolang de
vrouw ongetrouwd is, ligt de wettelijke verplichting voor voedsel,
kleding, medicatie, onderdak en andere financiële behoeftes bij
haar vader, broer of andere voogden. Nadat ze getrouwd is is het
de plicht van haar man of volwassen zoon. De Islam houdt de
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man financieel verantwoordelijk voor het vervullen van alle
behoeftes van zijn familie.

Het verschil in aandeel betekent dus niet dat het ene geslacht de
voorkeur heeft over de andere. Het representeert een rechtvaardige
balans tussen de rollen en verantwoordelijkheden van familieleden
volgens hun natuurlijke, fysieke en emotionele opmaak. In het
algemeen is de vrouw verantwoordelijk voor het runnen van het
huishouden en het zorg dragen voor de behoeftes van het gezin,
dus is zij vrij van financiële verplichtingen. Ondanks dit ontvangt
zij een deel van de erfenis welke haar eigendom wordt om te
bewaren of gebruiken zoals zij goed acht. Geen andere persoon
kan enig deel van haar erfenis claimen. Daarentegen wordt de
erfenis van de man een deel van zijn bezit waaruit hij verplicht is
zijn kinderen en alle vrouwelijke leden van het huishouden te
onderhouden en wordt op deze manier dus constant
geconsumeerd.
Stel iemand overlijdt en laat een zoon en dochter achter. Het
geërfde deel van de zoon wordt gebruikt wanneer hij Mahr
(verplicht bruidschat) geeft aan zijn vrouw en zijn familie
ondersteunt (inclusief zijn zus) tot zij trouwt. Alle extra inkomen
moet door middel van werk verdiend worden. Het geërfde deel
van zijn zus blijft echter onaangeraakt of kan zelfs toenemen als
zij het investeert. Wanneer zij trouwt ontvangt zij een Mahr
(bruidschat) van haar man en zal zij door hem onderhouden
worden zonder zelf financiële verantwoordelijkheden te hebben.
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Dus kan een man zelfs concluderen dat de Islam de vrouw meer
heeft begunstigd dan de man!
Daarnaast kan een Moslim een legaat maken op eigen oordeel,
waarin hij een Testament opstelt om een derde van zijn eigendom
aan iemand te geven die het anders niet zou erven. Het legaat kan
een middel zijn om andere familieleden en mensen in nood te
helpen, zowel mannen als vrouwen. Iemand kan ook zijn deel aan
goede doelen van zijn keuze schenken

Islam en Terrorisme
21. Wat is Jihad?

Terwijl er in het westen veel misvattingen zijn over de Islam, zal
waarschijnlijk geen andere term een dergelijke sterke reactie
teweegbrengen als ‘Jihad.’ Het Arabische woord Jihad welke vaak
onjuist vertaald wordt als ‘Heilige oorlog’, betekent simpel weg
‘streven naar’ of ‘je uiterste inspanning leveren.’ Het is incorrect
te verbeelden dat Jihad synoniem staat aan vechten of oorlog,
want dit is maar een aspect van de term. Jihad is een inspanning
om het goede te doen en het verwijderen van onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en kwaad van jezelf en de samenleving. Deze
inspanning is spiritueel, sociaal, economisch en politiek.
Inderdaad is het concept van Jihad een van het leven en het is
ruim en niet beperkt tot alleen gewapend conflict. Men vindt in
de Glorieuze Qoeran de vermelding van ‘Jihad door middel van
de Qoeran’, dit betekent het uitnodigen naar de waarheid, bewijs,
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opheldering en presenteren van het beste argument. Er is ook
Jihad met de ziel, wat betekent streven naar het zuiveren van de
ziel om het geloof te vermeerderen en te richten naar het goede,
terwijl men wegblijft van het slechte en van onwettige behoeftes
en verlangens. Dan is er ook Jihad door rijkdom, wat betekent het
spenderen in verschillende profijtvolle manieren, inclusief goede
doelen en welzijnsprojecten. En dan is er ‘jihad door het zelfzijn’,
dit omvat alle goede daden die gedaan zijn door een gelovige,
zoals verspreiding, onderwijzen en uiteindelijk, wettelijk
gewapende strijd tegen agressie en onderdrukking.
In de naam van Jihad, roept de Islam voor de bescherming van
samenlevingen tegen onderdrukking, buitenlandse overheersing
en dictatorschap. Welke de rechten en vrijheden inperken,
rechtvaardigheid en moreel bestuur vernietigen, mensen weerhouden
van het horen van de waarheid en dit te volgen, en religieuze
vervolging uitoefenen. In de naam van jihad, inspanning om te
leren geloven in Allah      , de enige God, en hem te aanbidden
en goede waarden, deugden en zedelijk gedragingen te verspreiden
door wijze en juiste methodes. Allah      , de Almachtige, heeft
bevolen:
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[Nahl 16:125]
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Roep tot de weg van uw Heer op met wijsheid en uitnemende
vermaning en redetwist met hen op die wijze, welke het schoonst is.
Voorzeker, uw Heer kent zeer goed wie van Zijn weg is afgedwaald
en Hij kent zeer goed de rechtgeleiden.
[Vertaling van Qoeran, Kanz-ul-Iman]

In de naam van jihad, roept Islam voor sociale reformatie en de
eliminatie van onwetendheid, bijgeloof, armoede, ziekte en
racisme. Tussen de hoofddoelen is de bescherming van rechten
voor zwakke leden van de samenleving tegen de oplegging van de
machtigen en invloedrijke.
De Islam verbiedt onrechtvaardigheid, zelfs tegen degenen die
tegen de religie zijn. Allah      , de Verhevene, zegt in de Heilige
Qoeran.
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…en laat niet de vijandigheid van wie dan ook jouw verleiden tot het
begaan van onrechtvaardigheid…. [Maidah 5:8]
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…en laat niet de vijandigheid van de mensen die jullie weerhielden om
naar de Heilige Moskee te gaan jullie verleiden tot het begaan van
onrechtvaardigheid. [Maidah 5:2]
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Vijandigheid gericht naar mensen of naties zou Moslims niet
moeten uitlokken agressie tegen ze te plegen, ze te onderdrukken
of hun rechten te ontnemen.
Een van de hoogste niveaus van jihad is om je te verzetten tegen
een tiran en de waarheid te spreken. Jezelf in bedwang houden
tegen slechte daden is ook een belangrijke vorm van Jihad. Een
andere vorm van Jihad is om jezelf te bewapenen ter verdediging
van de Islam of een Moslimland als de Islam aangevallen wordt.
Dit moet echter verklaard worden door een moslimleider van een
pure Islamitische staat, die volgens Shari’ah eisen, kwalificeert een
Khalifah (leider) te worden.
Ondanks dat Jihad een wijder concept dan alleen oorlog is, is het
ook duidelijk dat de Islam oorlog erkent op het moment dat het
de laatste optie wordt voor het behandelen van problemen als
onderdrukking en agressie en voor het verdedigen van bepaalde
vrijheden en rechten. Wanneer de Islam militaire betrekking
erkent, is dit een integraal deel van een compleet systeem van
waarden onlosmakelijk verbonden in de religie, waarachter een
onpartijdig persoon de logica en oorzaak kan begrijpen.
Oorlog is alleen toegestaan in de Islam als alle vreedzame
middelen zoals dialoog, onderhandelingen en verbonden falen.
Oorlog is de laatste toevlucht en zou zoveel mogelijk vermeden
moeten worden. Het doel van jihad is niet om mensen met dwang
te bekeren, of mensen te koloniseren of om land of rijkdom of zelf
glorie te verkrijgen. Het doel van Jihad is in principe het
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beschermen van leven, eigendom, land, eer en vrijheid voor jezelf
als ook ter bescherming van anderen van onrechtvaardigheid en
onderdrukking.
22. Is Islam een Militaire Religie?

In de Islam is het gebruik van geweld alleen toegestaan in speciale
situaties, vooral als de moslimgemeenschap wordt bedreigd door
vijandige krachten. Dit is uiteraard natuurlijk en logisch voor elke
natie. Nogmaals, het gebruik van kracht in een campagne van
Jihad wordt vastgesteld door de Khalifah (leider) van Islamitische
staten op een zeer ordelijke en ethische manier. De Islam
beschouwd alle levensvormen als heilig, maar zet vooral nadruk
op de heiligheid van het menselijk leven. Allah      , de
Almachtige, zegt in de Majestueuze Qoeran:


 ۡ 
ۡ 
  - Yۡ  ð <_ M [ P 
 ٰ
    
 ٰ  ۡ   ٰ
8BXB1 n ۡ [ۡ .ۡ d "ٖ ' .ۡ z  .ۡ de ( * m A &' P h ij
Zeg: Kom! ik zal u voorlezen, wat uw Heer u heeft verboden; wees niet
schuldig aan afgodendienst, wees eerbiedig tegenover uw ouders, en
dood uw kinderen niet, uit vrees tot armoede te vervallen. Wij zorgen
voor u en hen; en nadert de hatelijke zonden niet, zowel openlijke als
geheime, en dood de ziel niet, welke God u verboden heeft te doden,
behalve voor een rechtvaardige zaak. Dit heeft hij u bevolen, opdat jij
zou begrijpen. [Ana’am 6:151]

Daarnaast zegt Allah      , de Almachtige:
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…Diegene die een ziel dood, behalve als diegene iemand heeft gedood
of voor beroering zorgt, zal het zijn alsof hij alle mensen heeft gedood.
[Maidah 5:32]

Dit is de waarde van een enkel menselijk leven. Allah      , de
Meest Genadevolle, stelt het onrechtvaardig ontnemen van een
leven gelijk aan het moorden van de hele mensheid.
Het is belangrijk te begrijpen dat in de Islam, oorlog alleen
toegestaan is in specifieke en akelige omstandigheden. Het wordt
niet fijn gevonden en alleen toegestaan als laatste optie als alle
andere pogingen naar vrede onsuccesvol blijken. Het houdt
oorlog op een niveau van genade en respect voor de vijand zoals
geen enkele andere heeft kunnen bereiken. De Geliefde Profeet

Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   , heeft soms alleen moeten vechten
voor het in stand houden van zijn missie, maar zodra veiligheid
behaald werd, keerde hij onmiddellijk naar vrede en diplomatie.
Zelfs in een staat van oorlog gebiedt de Islam dat moslimlegers
rechtvaardig handelen met de vijand op het slagveld. De Islam
heeft een duidelijke lijn getrokken om vechters en niet-vechters
van een vijandig land te onderscheiden. De Genadevolle Profeet

Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   vertelde zijn legers:
‘dood geen oud persoon, kind of vrouw.’
(overgeleverd door Abu Dawood, Hadith no. 2614)
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En hij &$  ٖ    #. !" /
   zei: ‘dood geen monniken in kloosters.’

(Overgeleverd door Ahmad, Hadith no. 2728 – ook in Sharah Ma’ani-al-Athar)

Bij het zien van het lijk van een vrouw op het slagveld, vroeg de

Barmhartige Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   kwaad waarom
zij gedood was en veroordeelde hij deze verschrikkelijke daad.
Voor de actieve vijanden op het slagveld en degene die gevangen
genomen zijn, is de lijst van rechten die zij hebben lang. Er moet
geen mishandeling zijn, het doden van gewonden of weerlozen is
niet toegestaan, verminking van de lijven van vijanden is niet
toegestaan en het teruggeven van vijandelijke lijken moet geëerd
worden. Gezien het voorgaande, wordt het helder dat de Islam
agressie, geweld, onrechtvaardigheid of onderdrukking niet
toestaat. Tegelijkertijd doet het een oproep voor zedelijkheid,
onrechtvaardigheid, tolerantie en vrede.
Verre van het zijn van een militair leer is Islam een manier van
leven die ras en etniciteit overtreft. De Grandioze Qoeran
herinnert ons herhaaldelijk aan onze gemeenschappelijke
oorsprong.
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O mensen! Waarlijk hebben wij u uit een mannelijk en een vrouwelijk
wezen geschapen, en wij hebben u in volkeren en stammen verdeeld,
opdat jullie elkaar zouden kennen. Waarlijk, de achtingswaardigste
uwer in Gods oog, is de vroomste. [Hujuraat 49:13]
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In een tijd van conflicten/verschillen tussen mensen, een wereld
die momenteel wordt geteisterd door terrorisme, bedrogen door
individuen en door staten, is de Islam een veilige haven van licht
die hoop biedt voor de toekomst.
23. Zijn Moslims terroristen?

Het is jammer dat de Islam tegenwoordig synoniem is geworden
aan ‘terrorisme.’ Verre van het promoten van terrorisme is Islam
een religie van vrede diens fundamenten de volgers leren om
vrede en rechtvaardigheid over de hele wereld te onderhouden en
promoten. De Islam accepteert ‘terrorisme’ zoals vandaag de dag
gedefinieerd en begrepen wordt niet: vliegtuigkapingen, gijzelingen
en het martelen en moorden van onschuldige om politieke of zelfs
religieuze doelen te behalen. Dit is niet hoe de Islam Moslims
leert hun problemen op te lossen, doelen te behalen of hun religie
te verspreiden.
De vraag die gesteld zou moeten worden is: moedigt de leer van
Islam terrorisme aan? Zeker niet. Islam verbiedt alle terroristische
daden volledig. Hierbij moet gedacht moeten worden dat alle
religies elementen van misleide volgers hebben. Om onpartijdig
en rechtvaardig te zien moet men kijken naar de leer van Islam.
Aangezien dit de maatstaf is waarmee daden van volgers
beoordeeld kunnen worden als goed of slecht.
Het is geheel oneerlijk om de Islam te beoordelen op basis van de
wandaden van sommige misleide of onwetende Moslims, of door
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de verslechterde positie van Moslims en de overduidelijke
corruptie die de moslimwereld indringt. Er is in feite een wereld
van verschil in wat de Islam leert en wat sommige Moslims
tegenwoordig praktiseren.
De enige manier waarop wij recht doen aan de Islam is door te
weten te komen over de nobele leer. Welke duidelijk uitgezet is in
de Glorieuze Qoeran en Gezegende profetische tradities.
De Islam is een religie van vrede welke wordt behaald door het
onderwerpen van de wil aan de Wil van de Verheven Schepper,
Allah      , de Almachtige. De Islam promoot vrede en spoort
tegelijkertijd de volgers aan om op te staan tegen onderdrukking.
Het vechten tegen onderdrukking kan soms het gebruik van
kracht nodig hebben en soms moet kracht gebruikt worden om
vrede te handhaven. De Islamitische wet staat oorlog zeker toe
onder bepaalde omstandigheden. Elke religie of samenleving
welke dit niet doet kan nooit overleven. De Islam keurt echter
nooit aanvallen tegen onschuldige mensen, vrouwen of kinderen
goed. De Islam verbiedt ook duidelijk ‘het recht in eigen handen
nemen.’ Dit betekent dat individuele Moslims geen recht hebben
om te beslissen wat ze willen door te doden of zelf te bestraffen.
Rechtsprocessen en bestraffingen moeten alleen uitgevoerd
worden door wettelijke autoriteiten en een gekwalificeerde rechter.
24. Hoe kan de Islam een religie van Vrede genoemd worden als het
verspreid werd door het Zwaard?

82
www.dawateislami.net

Welkom in Islam

Het is een andere algemene misvatting tussen sommige nietMoslims dat de Islam de miljoenen volgers over de wereld niet
zou hebben als het niet door dwang werd verspreid. De volgende
bewijzen zullen duidelijk maken dat het zeker niet dwangmatig
‘verspreidt door het zwaard’ was, maar de inherente kracht van
waarheid, reden en logica die verantwoordelijk waren voor de
snelle verspreiding van de Islam. De Islam heeft altijd respect
gegeven aan de vrijheden van religies aan alle geloven. Vrijheid
van religie wordt door de Majestueuze Qoeran zelf bevolen:
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Laat geen dwang in de godsdienst zijn. De ware leer is duidelijk van de
valse te onderscheiden. Wie echter de Tagut verloochent en aan God
gelooft, rust op een staf, die nimmer breekt. God hoort en weet alles.
[Baqarah 2:256]

Als de Islam werd verspreid door het zwaard, dan was het
gebruikte zwaard het zwaard van intellect en overtuigende
argumenten. Alleen een dergelijk zwaard overwint de harten en
gedachten van mensen. De Glorieuze Qoeran zegt relatie hiertot:

  ۡ
ۡ 
ۡ ۡ 
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Nodig, door wijsheid en zachte vermaning, de mensen uit, de weg van
uw Heer te bewandelen. Twist jij met hen, doe het dan op de meest
gepaste wijze; want uw Heer weet wel wie van zijn drempel afdwaalt
en wie op den waren weg zijn geleid. [Nahl 16:125]
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Feiten spreken voor zich:

C

Indonesië is het land dat het grootst aantal Moslims in de
wereld heeft en de meerderheid van mensen in Maleisië zijn
moslim. Echter is geen enkel moslimleger ooit Indonesië of
Maleisië binnengevallen. Het is een historisch feit dat
Indonesië Islam niet accepteerde door oorlog, maar vanwege
de morele boodschap ervan. Ondanks de verdwijning van
een Islamitische regering van vele regio’s die daardoor
bestuurd werden, zijn de oorspronkelijke bewoners Moslims
gebleven. Daarnaast droegen zij de boodschap van waarheid,
nodigden anderen ernaar uit, en hierdoor ondervonden zij
schade, beproeving en onderdrukking. Hetzelfde geldt voor
die regio’s van Syrië en Jordan, Egypte, Irak, Noord-America,
Azië, de Balkan landen en in Spanje. Dit toont dat het effect
van de Islam op de bevolkingen morele overtuiging was. Dit
in tegenstelling tot de bezetting van westerse kolonialisten:
gedwongen het land te verlaten waarvan mensen alleen
herinneringen aan beproevingen, leed, onderwerping en
onderdrukking.

C

Moslims regeerden Spanje (Andalusië) voor ongeveer 800
jaar. Tijdens deze periode genoten christenen en joden
vrijheid om hun religie te praktiseren en dit is een
gedocumenteerd historisch feit.

C

Christelijke en joodse minderheden hebben voor eeuwen in
Moslims landen van het midden oosten overleefd. Landen
zoals Egypte, Marokko, Palestina, Libanon, Syrië en Jordanië
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hebben allemaal
populaties.

aanzienlijke

christelijke
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joodse

C

Moslims regeerden in India voor ongeveer duizend jaar en
hadden daardoor de kracht en macht om elke niet-moslim
inwoner te bekeren naar de Islam. Zij deden dit niet en dus is
meer dan 80% van de bevolking niet moslim gebleven.

C

Zo verspreidde de Islam ook zich snel over de oostelijke kust
van Afrika, maar er is nooit een moslimleger gezonden naar
de oostkust van Afrika.

C

Vandaag de dag is Islam de snelst groeiende religie van
noord Amerika, Europa en Afrika. Het enige zwaard die ze in
hun bezit hebben is het zwaard van waarheid. Dit is het
zwaard dat voor duizenden bekeerlingen zorgt.

C

De Islamitische wet beschermt de rechten en de status van
minderheden, en dat is waarom de religieuze plaatsen van
niet Moslims over de gehele Islamitische wereld zijn
verspreid. De Islamitische wet staat ook toe dat niet-Moslims
hun eigen rechtbanken opzetten die alle familiewetten
implementeren die de minderheden zelf hebben opgesteld.
Het leven en eigendom van alle burgers van een Islamitische
staat worden als belangrijk beschouwd, of zij nou moslim
zijn of niet.

Het is hierom duidelijk dat de Islam niet verspreid werd door het
zwaard. De vaak beweerde ‘zwaard van Islam’ bekeerde niet alle
niet-moslim minderheden in moslimlanden. In India, waar
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Moslims voor duizenden jaren regeerden, zijn zij nog steeds een
minderheid. Alleen al in de VS en Canada is de Islam de snelst
groeiende religie en heeft het meer dan negen miljoen volgers.
25. De Qoeran zegt dat Moslims niet gelovigen op welke plek dan
ook moeten doden. Betekent dit dat de Islam geweld, bloedvergiet en
beestachtigheid promoot?

Er zijn een aantal verzen in de Heilige Qoeran die vaak verkeerd
worden geciteerd of buiten de context genomen worden om de
mythe in stand te houden dat Islam geweld promoot en volgers
aanspoort niet-Moslims te doden. De woorden ‘dood de
polytheisten waar je ze ook vindt’ worden vaak geciteerd om af te
beelden dat de Islam geweld, bloedvergiet en brutaliteit promoot.
Om de context te begrijpen is het belangrijk om het vanaf het
begin van het hoofdstuk te lezen. Het openbaart dat er een
vredesverdrag was tussen Moslims en de heidenen van Mekka. De
heidenen schonden dit verdrag. Zij kregen vier maanden om
aanpassingen te maken of er zou oorlog verklaard worden tegen
hen.
Het volledig vers geeft aan:
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En wanneer de maanden, waarin het u niet geoorloofd is hen aan te
vallen, zullen zijn verlopen, dood dan de afgodendienaars waar jullie
hen mogen vinden; maak hen gevangen, beleger hen en wacht hen op
iedere geschikte plaats op. Maar indien zij berouw mochten tonen, en
de bepaalde tijden voor het gebed in acht nemen en de voorgeschrevene
aalmoezen geven, stel hen dan in vrijheid; uw God is genadig en
barmhartig. [Taubah 9:5]

Dit vers is een bevel aan de Moslims die een verdrag hadden met
de heidenen, die dit verdrag hadden geschonden, om te strijden
tegen degenen die hen bedrogen en ze te doden. Je zou denken
dat elk onbevooroordeeld persoon deze historische context van de
vers zou overwegen en het ermee eens zou zijn dat het niet
gebruikt kan worden als bewijs dat de Islam geweld, brutaliteit en
bloedvergiet promoot of dat het de volgers aanmoedigt om nietMoslims te doden.
De hierop volgende vers geeft het antwoord op de beschuldiging
dat Islam geweld, beestachtigheid en bloedvergiet. Het zegt:
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En indien een van de afgodendienaars u ondersteuning vraagt, verleen
hen die, opdat hij Gods woord hoort, en voer hem daarna naar een
veilige plaats. [Taubah 9:6]
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Niet alleen stelt de Heilige Qoeran als voorwaarde dat een
heidene die asiel zoekt tijdens oorlog deze moet ontvangen, maar
ook dat hij begeleid moet worden naar veiligheid. Welke militaire
commandant in deze tijd zou zijn soldaten het bevel geven om
niet alleen het leven van een vijand te sparen, maar deze ook naar
veiligheid te begeleiden? Toch is dit exact wat Allah      , de
Almachtige, beveelt in de Majestueuze Qoeran.

Boodschap van Islam
26. Is het Waar dat de Islam alleen een Religie voor Arabieren is?

Dit idee kan gemakkelijk verworpen worden aangezien alleen 15
tot 20 procent van de Moslims in de wereld Arabieren zijn. Er zijn
meer Indiase Moslims dan Arabische Moslims en meer Indonesische
Moslims dan Indiase Moslims. Deze aanname is waarschijnlijk
gebaseerd op het feit dat de meesten van de eerste generatie van
Moslims Arabieren waren, dat de Glorieuze Qoeran in het

Arabisch is en dat de Geliefde Profeet Muhammad ٖ    #. !" /
  
&$  een Arabier was.
De geschiedenis getuigt echter dat de Geliefde Profeet

Muhammad &$  ٖ    #. !" /
   , zijn volgers en eerdere Moslims elke
inspanning maakten om de boodschap van de Islam te
verspreiden naar alle naties, rassen en mensen. Vanaf het begin
van de missie van Profeet Muhammad &$  ٖ    #. !" /   kwamen
zijn volgers van een wijd spectrum van landen en rassen. Tussen
hun bevonden zich Sayyiduna Bilal, de Afrikaanse slaaf,
Sayyiduna Suhaib, de Byzantijnse romein; Sayyiduna `Abdullah
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Bin Salaam, de Joodse Rabijn en Sayyiduna Salman Farsi, de Pers
ALEHI MURIDWAAN.
Daarnaast moet opgehelderd worden dat niet alle Moslims
Arabieren zijn en niet alle Arabieren moslim zijn. Een Arabier
kan een moslim, christen, jood, atheïst of volger van elk andere
religie of ideologie zijn. Daarnaast zijn sommige landen, zoals
Turkije en Iran waarvan ongeïnformeerde mensen denken dat
deze Arabisch zijn, in feite helemaal niet Arabisch. De mensen die
leven in die landen spreken andere talen dan het Arabisch en zijn
van een ander etnisch erfgoed.
Aangezien religieuze waarheid eeuwig en onveranderd is en de
mensheid wordt beschouwd als een universele broederschap leert
de Islam dat de openbaringen van Allah      , de Almachtige, die
aan de mensheid doorgegeven zijn door Gezegende Profeten  #
345
altijd consistent, duidelijk en universeel zijn geweest. De

waarheid van de Islam is bedoeld voor alle mensen ongeacht hun
ras, nationaliteit, cultuur of taalkundige achtergrond. Een snelle
blik op de moslimwereld, van Nigeria tot Bosnië en van Maleisië
tot Afghanistan, is voldoende bewijs dat de Islam een universele
boodschap aanbiedt; een boodschap voor de mensheid. Daarnaast
vinden en betreden een groot aantal Europeanen en Amerikanen
van alle rassen en etnische achtergronden de Islam. De Heilige
Qoeran vermeld duidelijk:
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Wij hebben u niet anders gezonden, dan tot de mens in het algemeen;
als een Boodschapper van goede tijdingen en een aankondiger van
waarschuwingen maar het grootste deel van de mensen begrijpt niet.
[Saba 34:28]

27. In principe leren alle religies aan hun volgers om Goede daden te
verrichten, dus waarom zou een persoon de Islam moeten Volgen?

In de Glorieuze Qoeran zegt Allah, de Almachtige:


ۡ

 ۡ ۡ 
.ۡ _ ۡ]R .ۡ de 3   ۡ 
   ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡ 
  ۡ ۡP . d
* &_Q ۡ]R 
e 3ë!  YG . 3 
Op deze dag heb ik uw godsdienst voor u volmaakt en heb ik mijn
genade voor u voltooid, en heb ik de Islam voor u gekozen, om uw
godsdienst te zijn. [Maidah 5:3]

Hij      zegt ook:

  ۡ ۡP hij ٰ  _ۡ  $ ۡ] n
 
De ware godsdienst van jullie heer is de Islam..
[aal-e-‘Imran 3:19]

En Hij

    

zegt:
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Die een andere godsdienst dan de Islam aanneemt, wordt door God
niet aangenomen, en hij zal in de toekomstige wereld tot hen behoren
die vergaan. [Aal-e-‘Imran 3:85]

De Islam is de laatste boodschap van Allah      , de Almachtige.
Het biedt een complete wettelijke code voor de mensheid. Het
elimineert en corrigeert de menselijke fouten die hun weg hebben
gevonden in de voorgaande religies op het gebied van geloof en
praktisering. Net zoals elke herziende wet alle voorgaande opheft,
heft de Islam van nature alle eerdere religies op.
Zonder twijfel zal binnen elke religie, vooral die met goddelijke
oorsprong, zoals het jodendom, christelijkheid en Islam, nobele
leringen, goede morele waarden, aanmoediging naar goede daden
en waarschuwingen tegen het kwaad vinden. Wat de Islam echter
onderscheidt van andere geloven is dat de Islam meer is dan
alleen mensen aansporen om goed en eerlijk te zijn. De Islam
identificeert ziektes en schrijft behandelingen voor. Het geeft
praktische oplossingen aan de problemen van de mens en
voorziet de middelen voor het behalen van rechtvaardigheid en
het elimineren van kwaad in individuele en gemeenschappelijk
levens. De Islam is een gids voor de mensheid van de Meest Wijze
Schepper      die weet wat het beste en meest geschikt is voor
Zijn schepping. Dat is waarom de Islam de natuurlijke religie van
de mens wordt genoemd.

Een Concluderende Opmerking
We zouden onze lezers nu willen aansporen om te denken wat de
redenen kunnen zijn voor alle propaganda en misleidende
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informatie over de Islam. Als de Islam gewoonweg nog een valse
religie was die nergens op sloeg, waarom zouden zoveel mensen
dan valsheden erover willen verzinnen? De reden is alleen dat de
ultieme waarheid van Islam op een stevige ondergrond staat. Dat
is het basis fundamentele geloof in de eenheid van Allah      , de
Almachtige, en het geloven in de laatste Profeet, de Geliefde van
Allah      , de leider van alle Profeten, onze leider Muhammad

Moestafa &$  ٖ    #. !" /
   .
Ten slotte moeten wij nooit vertrouwen op tweedehands
informatie om de Islam te begrijpen. Het dient juist bestudeerd te
worden van authentieke bronnen en door het spreken met
oprechte en praktiserende Moslims. Dawat-e-Islami biedt ons
betrouwbare en leerzame Islamitische kennis, voor meer
informatie bezoek onze website: www.dawateislami.nl.

•••
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