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Wij zijn gezegend met de Barmhartigheid van Allah de
Almachtige, dat Ladjna Ima‟illah Nederland de vierde uitgave
van Khadija heeft uitgegeven.
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leerzame onderwerpen uit de Islam en het leven van
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een heerlijk recept, uw reisverslag, een gedicht etc.
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secretaris Isha‟at van de afdelingen Urdu of Nederlands.
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Afkortingen
In alle uitgaven worden verschillende afkortingen gebruikt. De afkortingen hoort men in het
Arabisch voluit te zeggen, wanneer men deze leest of hoort.

s

salla llâhu alaihî wa-sallam, betekent: „Mogen de vrede en de zegeningen van Allah
met hem zijn‟.
Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van de Heilige Profeet Mohammed s.

a

alaihi s-salâm, betekent: „Vrede zij met hem‟.
Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van andere profeten dan de Heilige
Profeets. Bijvoorbeeld Hazrat Mirza Ghulam Ahmada, Hazrat Abrahama, Hazrat
Adama, enz.

ra

radiallâhu anhu/ha, betekent: „Moge Allah welbehagen hebben in hem /haar‟. Deze
afkorting wordt gebruikt na de namen van de metgezellen (Suhaba) van de Heilige
Profeets en de Beloofde Messiasa.
Metgezellen zijn degenen die de Heilige Profeet s of de Beloofde Messiasa in hun leven
hebben ontmoet.

rh

rahmatu llahi alaihi/ha, betekent: „Allah zij hem /haar genadig‟. Deze afkorting wordt
gebruikt na de namen van vrome Moslims die zijn overleden, en geen metgezellen zijn
van de Heilige Profeet s en de Beloofde Messiasa.

aba

ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz, betekent: „Moge Allah, de verhevene, hem
met Zijn machtige hulp helpen‟. Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van de
huidige Khalifa, de geestelijke leider van de Ahmadiyya Moslim Djama‟at over de
hele wereld. De huidige Khalifa heet Hazrat Mirza Masroor Ahmad aba.
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Boodschap van Sadr Ladjna Ima‟illah Nederland
Het gebed is de eerste stap richting het verbondenheid tussen Allah en de mens. Daarom heeft
Allah meerdere keren in de Heilige Koran geboden om het gebed te verrichten. Volgens een
overlevering heeft de Heilige Profeet s het volgende gezegd: “Het niet verrichten van het
gebed brengt de mensheid dichter tot godslastering en afgoderij”.
Hazrat Khalifatul Masih Vaba vertelt dat de metgezellen van de Heilige Profeet s vonden dat het
niet verrichten van het gebed net als godslastering is, zij waren opgeleid door de Heilige
Profeets en wisten hierdoor het belang van het gebed. Hier wordt nogmaals verteld dat het niet
verrichten van het gebed is net als het niet accepteren van het geloof en niet alleen dit maar
ook degenen die het gebed niet verrichten, gaan dichter tot godslastering. Hoe meer we ons op
de wereldse zaken richten en niet op het gebed letten, zullen we hier steeds meer
onzorgvuldig mee omgaan. Dit zal ons bij degenen plaatsen die afgoderij verrichten.
Hazuraba zegt dat het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen de gewoonte
aan te leren om het gebed te verrichten. De ouders moet niet alleen de gewoonte aanleren,
maar ook de liefde voor Allah in hun harten bevestigen zodat zij de betekenis van het gebed
begrijpen dat dit voor hun eigen belang is en dat het band met Allah onze enige overleving is
in deze wereld en in het Hiernamaals. Dit kan alleen als de ouders zelf de band met Allah niet
verliezen.
De Heilige Profeet s heeft gezegd om een kind van zeven jaar het gebed aan te leren en
wanneer het kind boven tien jaar is moeten de ouders strenger worden en ook heeft hij gezegd
dat de kinderen van deze leeftijd niet samen op een bed moeten slapen.
Gutba van Hazuraba van 12 Mei 2006:
De opvoeding van kinderen is een primaire plicht van de ouders en alle ouders verlangen dat
hun kinderen goede opvoeding krijgen. Het is niet nodig om voor deze wens hier en daar te
vragen. Alle manieren zijn in de Heilige Koran vermeld. Wij zullen slagen als we deze schat
lezen, beprijgen, volgen, aan andere vertellen en gebeden doen.

Mevr. Bushra Hanief-Hendriks
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Heilige Koran
Hoofdstuk 8: Surah Al-An‟Faal, vers 29

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
En weet, dat uw bezittingen en uw kinderen slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij
Allah een grote beloning is. (8:29)

Uitleg Hoofdstuk 8: Surah Al-An‟Faal, vers 29
Fitna (beproeving) is een middel voor purificatie (zuiveren/reinigen). Aangezien bezittingen
en kinderen middelen zijn voor spirituele reiniging, worden zij ook wel „beproevingen‟
genoemd. Door middel van deze twee middelen zijn wij in staat om opofferingen voor de
zaak van het geloof en de mensheid te maken. Wanneer we geen rijkdommen hebben, kunnen
we het ook niet weggeven door het in dienst te stellen van God of onze medemens. En
wanneer we geen kinderen hebben, bevinden we ons niet in de positie om kinderen te trainen
tot goede vrome mensen die in dienst zullen staan van God en de mensheid. Bovendien,
indien we geen kinderen zouden hebben, zouden we vrij zijn en zouden we geen hindernis
kunnen ondervinden. En daarom zou het besteden van geld voor de zaak van Allah in een
dergelijk geval, niet zoveel voordeel opleveren als wanneer we geld zouden besteden terwijl
we kinderen hebben. Dus zowel onze bezittingen en kinderen stellen ons in staat tot het
maken van opofferingen voor de zaak van God en onze medemens, en daarom zijn bezittingen
en kinderen een zegening (in plaats van een vloek) voor ons. Zij kunnen een vloek worden
voor de bozen, oftewel voor diegenen voor wie de liefde voor rijkdom en kinderen een groot
struikelblok blijken te zijn.
(bij de uitleg van Hoofdstuk 8: Surah Al-An’Faal, vers 29 is Tafseere Saghier,
voetnoot 1117 gebruikt)
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Een Gezegde over de Profeet Mohammeds
Narrated by Hazrat Anas bin Malik - may Allah be pleased with him: "Said the Holy Prophet
of Allah (peace of Allah be on him and His blessings): Respect your children and cultivate in
them the best of manners." (Ibn Maja)
Overgeleverd door Hazrat Anas bin Malik – Moge Allah welbehagen in hem hebben:‟‟ de
Heilige Profeet Mohammeds (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)zei:
“Respecteer uw kinderen en ontwikkel in hen de beste omgangsvormen.” (Ibn Maja)

Gezegde van de Beloofde Messiasa
Ik wens dat ouders in plaats van kinderen te straffen, gebruik maken van het gebed. En dat zij
er een gewoonte van maken om vurig voor hun kinderen te bidden, aangezien de aanbidding
van ouders voor hun kinderen gepaard gaat met speciale acceptatie.
vol.2, p.41 (vertaald vanuit Essence of Islam)

Nazreen Sahebali
Majlis Eindhoven

De God van de Islam is dezelfde God,
Die zichtbaar is in de spiegel van de
natuurwetten en Die Zich laat
vinden in het Boek van de Natuur.
De Islam brengt geen nieuwe God,
maar toont dezelfde God als Die
wordt onthuld door het licht van des
mensen hart, door het geweten, en
door hemel en aarde.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
De Beloofde Messias en Mahdi
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'Alles zal vergaan, behalve God':
Het leven van Hazrat Sahabzadi Nasira Begum Sahiba
Vrijdagpreek gehouden door
Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
op 5 augustus 2011
Vertaling: Naiyara Khan
Djamaat Amerika
Hazur begon vandaag de vrijdagpreek met een recitatie van de volgende verzen uit de Koran:
'Al hetgeen is, zal vergaan. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter
van Heerlijkheid en Eer '(55:27 - 28). Hazuraba legde verder uit, door uit de geschriften van
de Beloofde Messiasa te citeren, dat het voorbestemd is dat alles zal vergaan en dat
uiteindelijk alleen God zal overblijven en dat Hij heeft verordend dat alles zal sterven behalve
Hijzelf. Hazuraba zei dat de Beloofde Messiasa voor de Amien ceremonie van zijn zoon,
Syeddna Mahmoodra, een poëtische compositie had geschreven, getiteld 'Mahmood‟s
Ameen‟, die vol stond met verzen van gebed en advies. Deze verzen waren gericht aan
Syeddna Mahmood en ook aan zijn twee andere zonen. In feite was de gehele gemeenschap
daarbij inbegrepen. Hazuraba citeerde een paar verzen van het gedicht, die in grote lijnen als
volgt vertalen:
De wereld is als een herberg, iedereen die men ontmoet zal vertrekken
Zelfs als men honderd jaar leeft, moet men uiteindelijk heengaan
Er is geen plaats voor klachten, dit huis is van voorbijgaande aard
Hazuraba legde uit dat de imam van de tijd gekomen was om de mens dichter bij God te
brengen, en dat hij in een tijd van vreugde de aandacht trok naar het feit dat het ware geluk in
de nabijheid van God ligt. De wereld brengt tijden van vreugde door met nutteloze en
vergeefse zaken, maar de Beloofde Messiasa leerde ons dat al onze aandacht gericht moet zijn
op God en hiervoor moet elke daad van ons bedoeld zijn om het welbehagen van God te
verkrijgen. Zodra dit inzicht verkregen wordt, zal al onze vreugde en al ons verdriet leiden
naar het verkrijgen van het welbehagen van God. De Beloofde Messias a kwam om de missie
van de Heilige Profeet s te voltooien. Voor hem was er geen grotere vreugde dan dat zijn
kinderen liefde voor God zouden koesterden en verzadigd zouden zijn met liefde voor de
Profeets. En dat zij de Heilige Koran zouden lezen en in de praktijk zouden brengen. Nadat
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Syeddna Mahmoodra zijn eerste lezing van de Heilige Koran voltooid had, hield de Beloofde
Messiasa een viering en dit gedicht was voor die gelegenheid geschreven. Elk couplet van dit
gedicht staat vol met diep gebed en lof en glorie van God. Het gezegende voorbeeld van de
Heilige Profeets volgend, zei de Beloofde Messiasa tegen zijn kinderen en zijn volgelingen dat
zij deze wereld niet lief moesten hebben, omdat er een tijd zal komen wanneer men de wereld
en alles daarin achter moet laten. Het is zinloos om van deze wereld te houden, omdat deze
niet lang zal bestaan. Blijvend voordeel komt door een verbinding te hebben met het Wezen
dat er altijd was en er altijd zijn zal en dat Wezen is God, de Meester van Heerlijkheid en Eer.
Hazuraba zei dat de genoemde verzen twee belangrijke zaken vermelden. Een daarvan is dat
alles vatbaar is voor verval en dat alles geleidelijk vergaat en dat ieder mens uiteindelijk
sterft. Het andere punt is dat degenen die zich inspannen om Gods welbehagen te verkrijgen
hoopvol moeten zijn. Degenen die zoeken naar God, die trachten dat hun kinderen vroom
zijn, zullen ongetwijfeld deze wereld verlaten, maar hen wordt een eeuwig leven in het
Hiernamaals toegekend en zij zullen liefdevol door God worden omhelsd terwijl ze de
volgende woorden zullen horen: 'Ga daarom in onder Mijn dienaren. En ga Mijn paradijs
binnen.' (89:30-31)
Hazuraba zei dat de Beloofde Messiasa was gekomen om de mens met God te verbinden, zodat
hij het onderwerp van „Ga daarom in onder Mijn dienaren' kan begrijpen. Daarom heeft hij
in een tijd van vreugde in het gedicht geschreven dat degenen die naar het eeuwige zoeken, dit
alleen kunnen krijgen als zij God vinden. In Surah Al Qasas is vermeld: "En roep naast
Allah geen andere God aan. Er is geen God naast Hem. Alles is vergankelijk behalve
Zijn Aangezicht. Aan Hem is de heerschappij en tot Hem zult gij worden teruggebracht"
(28:89). Hazuraba zei dat dit de doelstelling is die we moeten bereiken, zoals God ook zegt:
"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (51:57).
Hazuraba zei dat de betekenis van dergelijke aanbidding begrepen kan worden als men
standvastig geloofd dat 'Er geen God is, dan Hij' en dat al het andere zal vergaan.
Hazuraba zei dat God de aandacht van die mensen die met oprechtheid in Hem geloven, op
dergelijke zaken richt en Hij geeft hen ook de kans om een hoog niveau van aanbidding te
bereiken. De maand Ramadan komt ieder jaar, zodat we God erkennen en onszelf van
ondergang redden. Gelukkig blijven zij die gebruik maken van deze gelegenheid en die dit
gedaan hebben ook de rest van het jaar hiernaar streven. Alleen degenen die hier echt naar
streven, begrijpen dit: „Alles is vergankelijk behalve Zijn Aangezicht'. Er is geen twijfel
aan dat de dood een realiteit is, maar degenen die geheel zijn opgenomen in God, verkrijgen
een nieuw leven. Wie zijn degenen die geheel zijn opgenomen in 'de persoon van uw Heer'?
Dat zijn degenen die het doel van de schepping begrijpen. Gelukkig zijn degenen die zich
voor deze zaak inspannen, en er ook naar handelen. Moge God ieder van ons in staat stellen
dit onderwerp te begrijpen en ernaar te handelen en moge deze Ramadan dichter bij dit doel
brengen, waarvoor onze ouderen zich hebben ingespannen en hebben gebeden en moge deze
geest ook de nieuwe generatie inspireren.
Als een geliefde, een moeder of vader, deze wereld verlaat, wordt men nog meer tot deze
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doelstelling aangetrokken. Iedereen die een sterk geloof in God heeft, moet op een dergelijk
moment nader tot dit doel worden aangetrokken. Hazur aba zei dat zijn moeder net overleden
is. Inna lillahe wa inna illahe raji'oon. Als Hazuraba over haar leven nadenkt, denkt hij aan
haar voorbeeldig hoog niveau van aanbidding. Dat zij urenlang Koran las en erover
beraadslaagde en de manier waarop ze zich in Salat verdiepte, was voorbeeldig voor Hazur.
Hoewel ze niet van de tijd van de Beloofde Messiasa was, heeft ze de vroegere tijden
meegemaakt. Zij had de liefde en gebeden van Hazrat Khalifatul Masih I ra en de zegeningen
van de metgezellen van de Beloofde Messiasa. Ze had de positieve en bijzondere invloed van
een tijd die dichter bij die van de Beloofde Messiasa was en zij was de oudste dochter en het
tweede kind van Hazrat Musleh Maudra. Ze gedroeg zich met waardigheid, het soort
waardigheid dat moet blijken in een gelovige. Ze was gretig om de liefde van God te
cultiveren, deze gretigheid werd van harte gevoeld en kan gezien worden in haar poëtische
composities. Hazuraba zei dat afgaand op de manier waarop zij zich in haar Salat verdiepte,
wist Hazuraba dat haar gevoelens niet oppervlakkig waren zoals van dichters die in de
wildernis dwalen. In een poëtische compositie schreef ze in grote lijnen als volgt is:
Uw liefde, Uw genade, en ook Uw vergiffenis
Ik zoek elk moment Uw genoegen
Na alles verloren te hebben door aan Hem gehoorzaam te zijn
Zoek ik alleen de steun van mijn Meester
Moge alleen U in mijn hart zijn
Ik zoek de mantel van Uw genade
Hazuraba zei dat in Hadith staat dat zodra de rouw voorbij is, de Metgezellen goed spreken
over de overledene. De Heilige Profeet s zei: 'het is verplicht geworden'. De metgezellen
vroegen wat verplicht geworden was. De Profeet s antwoordde dat het paradijs verplicht
geworden was voor die persoon, want als mensen de deugden van de overledene loven,
bewerkstelligd God zijn of haar vergeving.
Hazuraba zei dat mensen die zijn moeder gekend hebben, in de talrijke brieven van de
condoleance die hij na haar overlijden ontvangen heeft, over haar vele attributen hebben
geschreven. In het licht van deze brieven en wat Hazur aba zelf waargenomen heeft, hoopte en
bad hij, dat haar gebeden beantwoord zijn en dat God haar omhuld heeft met Zijn genade en
vergiffenis zoals zij in 'ik zoek de mantel van Uw genade' uitgedrukt had.
Hazuraba bad: 'O mijn lieve God, behandel mijn moeder op de manier waarop ze in dit gebed
verzocht had, en laat ons, haar kinderen, dit concept ook begrijpen. In deze wereld en na de
dood, houdt ons ook gedekt in de bescherming van uw barmhartigheid. Mogen wij nooit ver
weg zijn van de verwachtingen die ze van haar kinderen had. Moge God ook haar komende
generaties in staat stellen om Zijn welbehagen te bereiken. "
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Hazuraba zei dat zijn moeder de oudste dochter van Hazrat Musleh Maud ra en Syedda
Mahmooda Begum sahiba was en geboren was in 1911. Haar moeder was de dochter van Dr.
Khalifa Rasheeduddin. De Nikah van de ouders van de moeder van Hazuraba vond plaats in
1902 en ze trouwden in oktober 1903. De Beloofde Messiasa schreef aan Dr. Khalifa
Rasheeduddin, dat 'Mian Mahmood' blij met dit verbond was en dat dit een getuigenis was dat
dit volgens de wil van God plaatsvond. Hazuraba zei dat dit zeker het geval was aangezien hun
zoon de mantel van Khilafat ontvangen heeft. De Nikah van de ouders van Hazur aba vond
plaats in 1934 en Hazrat Khalifatul Masih II ra gaf een lange preek ter gelegenheid hiervan.
Twee Nikahs werden op dat moment bekend gemaakt, de eerste was die van Hazrat Khalifatul
Masih IIIaba en de andere van Hazur's ouders. Hazuraba las een aantal fragmenten uit de preek
voor ter wille van de Djamaat en in het bijzonder ter wille van de familie van de Beloofde
Messiasa, zodat zij hun verantwoordelijkheden kunnen inzien. En voor de moeder van
Hazuraba, die altijd streefde naar een hoog niveau van Tarbiyyat voor iedereen, zodat ze door
God beloond wordt omdat door haar overlijden Hazur‟saba aandacht hierop is gevestigd.
In zijn preek haalde Hazrat Khalifatul Masih II ra het volgende koranvers aan: "En ook
anderen die dezen (gelovigen) nog niet hebben ontmoet. Hij is de Almachtige, de
Alwijze" (62:4). En hij zei dat dit de komst van de perfecte spirituele manifestatie (Buruz)
van de Heilige Profeets betekende. Hij zei dat het niet alleen de profetie maar ook een oproep
van de Profeet s was dat als het kwaad van de Dajjal (antichrist) verscheen een paar mensen
van Perzische afkomst hiertegen in opstand zullen komen. Door naar een incident uit het
leven van de Heilige Profeet s te verwijzen, zei Hazrat Musleh Maudra dat er tijdens een
expeditie zoveel gebrek was aan orde onder de moslims, dat alleen een dozijn metgezellen
rondom de Profeet s bleven. Op dat moment had de Heilige Profeet s aangekondigd dat de
Profeet van God een beroep op de moslims deed. De metgezellen haastten zich om bij hem te
komen en op weg liepen zij alles onder de voet. Hazrat Musleh Maud ra zei dat de oproep van
de Profeets met betrekking tot mensen van Perzische afkomst veel groter in heerlijkheid,
geloof, vertrouwen, liefde en hoop was dan de oproep aan zijn metgezellen. Hij legde uit dat
het betreffende woord (Rijaal) dat door de Profeet s in zijn profetie werd gebruikt niet alleen
de mensen van Perzische afkomst impliceert, maar ook betekend dat hun generaties die
volgen dezelfde verantwoordelijkheid zullen dragen. Hazrat Musleh Maud ra droeg de
boodschap en het vertrouwen over aan die familie van 'Perzische afkomst'. Hij zei dat hij de
verantwoordelijkheid aan de volgende generatie overgedragen had, of dit nu zijn kinderen of
de kinderen van zijn broers zijn.
Hazuraba bad, na deze oprechte boodschap gehoord te hebben, dat God ons hiervoor
verantwoordelijk moge laten voelen. En moge het overlijden van de eminente oudste van de
familie, de Djamaat in het algemeen en in het bijzonder de familie van de Beloofde Messias a,
naar de belangrijke verplichting die de Beloofde Messiasa vastgesteld heeft, toetrekken.
In een korte vermelding van de levensgeschiedenis van zijn moeder, zei Hazuraba dat gezien
de huidige tijden, haar vader de nadruk gelegd had op haar religieuze en wereldse opleiding
en zo had verkreeg ze haar opleiding tot aan de „FA Standard‟. Op 17 maart 1925 was er een
Madrassa geopend voor meisjes en Hazur's moeder was een van de eerste leerlingen. In 1929
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ontving ze van de Madrassa de kwalificatie van 'Maulwi'. Hazrat Musleh Maud ra schreef ook
een gedicht voor de Ameen van zijn kinderen dat vol staat met gebeden. Er is een vermelding
van Hazur's moeder, Hazrat Sahibzadi Nasira Begum, en in het gedicht staat:
Mijn Nasira, een deugdzame ster
Wijs, plichtsgetrouw, een puur juweel
Hazuraba zei dat deze attributen niet alleen bevestigd werden door zijn liefdevolle vader. Veel
Lajna die met de moeder van Hazuraba samengewerkt hebben, verifieerden deze gevoelens.
Een voormalige Sadr Lajna schreef dat ze erg enthousiast over Tarbiyyat was en altijd nieuwe
ideeën en plannen in verband hiermee had. Ze wou dat elk meisje en elke vrouw uit Rabwah
een zeer hoge standaard van Tarbiyyat had en dat de waardigheid van Pardah en goede
manieren behouden werd. Als ze iemand vond die Pardah niet naleefde zoals het hoort, ging
ze naar haar toe en legde het belang van het behoud van waardigheid liefdevol uit.
Hazuraba zei dat in een toespraak tijdens zijn eerste Jalsa als Khalifatul Masih, Hazrat
Khalifatul Masih IVra over de moeder van Hazuraba gesproken had. Hij zei dat hij een zus had
die streng in het naleven van Pardah was. Zij volgde alles na wat ze Hazrat Musleh Maud ra
zag doen. Sommige jongere vrouwen van die tijd dachten dat zulke ideeën ouderwets waren.
Hazrat Khalifatul Masih IVra, voegde daaraan toe dat de vroegere tijd die hij kende, de tijd
van de Heilige Profeet s was. Hij zei dat deze zuster van hem haar strenge manieren oprecht
naleefde, terwijl zij stevig vasthield aan Taqwa.
Hazurra zei dat zijn moeder lange tijd als Sadr Lajna van Rabwah gediend had, en tijdens haar
bestuur streefde ze altijd na en werkte ze er hard voor, dat de Lajna van Rabwah een
prominente positie veilig kon stellen in Pakistan. Dit was niet alleen om hoog op de ranglijst
te komen, maar ook vanwege de gedachte dat Rabwah de zetel van Khilafat was en niemand
de gelegenheid moest krijgen om te zeggen dat er sprake was van 'duisternis onder de lamp'.
Natuurlijk, was het welbehagen van God haar doelstelling. Iemand heeft aan Hazur aba
geschreven dat de beslissingen van zijn moeder een vooruitziende blik hadden. Ze
raadpleegde altijd anderen en respecteerde iedereen die zij geraadpleegd had. Als een van
haar methodes voor het verbeteren van onderwijs en kennis, vroeg zij elk lid vragen om voor
vergaderingen twee coupletten uit de boeken Durre Sameen en Kalaam e Mahmood uit het
hoofd te leren. Niet alleen vergrootte dit de geestelijke kennis, het bleek ook zo nuttig dat
Rabwah de eerste plaats in Bait Bazi wedstrijden won.
Hazuraba zei dat hij weet dat zijn moeder veel poëtisch coupletten uit het hoofd kende. Imam
Sahib's vrouw heeft aan Hazuraba geschreven dat ze tijdens de reis naar een andere de stad
iedereen aanmoedigde om in plaats van praten een Bait Bazi sessie te houden. Hazur aba zei dat
zijn vader Hazrat Mirza Mansoor Ahmad ook veel coupletten van Durre Sameen uit het hoofd
kende. Het leek alsof hij de gehele 'Aye Aye Khuda Karsaz' uit zijn hoofd kende. Hazur aba zei
dat ze tijdens hun gezinsreizen altijd Bait Bazi sessies hielden; Hazur's vader had een team en
Hazur‟s moeder had het andere team. Hazuraba zei dat zijn moeder de hele Qaseeda uit het
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hoofd geleerd had. Na het overlijden van de vader van Hazur aba hadden haar kleindochters,
afhankelijk van wie bij haar sliep, de taak om haar te helpen de Qaseeda te onthouden.
Hazuraba zei dat ze tot haar laatste dag een deel van de Qaseeda kon voordragen. Ze las de
Koran ook met grote concentratie. Als ze ooit tijdens de dag tijd vrij had van het huishouden,
waar ze haar huishoudelijke hulp mee hielp terwijl ze ook haar Lajna werk verrichtte, ging zij
zitten en met diepe bezinning Koran lezen, dit in aanvulling op haar recitatie in de ochtend.
Maar het was niet haar gewoonte om haar kennis onnodig te vermelden, ondanks het feit dat
ze zoveel las. Aangezien ze een 'Maulwi' kwalificatie had, was haar kennis van het Arabisch
goed. Ze was heel sympathiek en medelevend van aard en hielp mensen door geld te geven of
door het geven van graan en moedigde anderen hetzelfde te doen. Een paar welgestelde
mensen gaven hun geld aan haar zodat zij het vervolgens kon uitdelen. Toen ze in Rabwah
voor lange tijd Sadr Lajna was, kende ze de mensen en hun situaties. Tijdens haar
ambtstermijn was ze niet een Sadr die op zichzelf regeerde, ze had met bijna elke familie
contact. Tijdens haar termijn als Sadr was de Rabwah Lajna in elke afdeling prominent.
Veel bekenden van haar schreven aan Hazur aba hoe gastvrij ze was als mensen haar op
kwamen zoeken en dat zij hen versnaperingen gaf die in seizoen waren. Ze was erg
scherpzinnig en kon een situatie meten door naar gezichten te kijken, ze vroeg naar mensen en
gaf hen een goed advies en bad voor hen. Ze wijste op het belang van de Tarbiyyat van
kinderen. Toen ze voor lange tijd Sadr was, werden in het huishouden van Hazur aba vele Lajna
bijeenkomsten gehouden. Hazuraba zei dat ze een grote veranda hadden waar alles geregeld
werd. Onmiddellijk na het Asr Salat moest iedereen het huis verlaten omdat het door de Lajna
bezet werd. 150 tot 200 dames kwamen bijeen en zij zorgde zelf dat iedereen wat te drinken
kreeg. Hazuraba zei dat als men binnen was, men een paar uur moest blijven omdat het huis
overgenomen werd door Lajna. Een oude klasgenoot van Hazuraba heeft aan Hazuraba
geschreven dat hij zich kon herinneren dat Hazur‟s moeder de stem van Haji Sahib gehoord
had en aan Hazur's vriend vroeg om te gaan kijken of Haji Sahib gegeten had of niet omdat
het etenstijd was. Een keer kwam ze te weten dat iemand een moeilijke tijd had en zijn
kinderen naar het buitenland wou sturen. Ze had haar gebedskleed naar hen gestuurd met de
boodschap dat ze voor hen had gebeden op het bijzondere gebedskleed en dat met Gods
genade al hun kinderen de kans zouden krijgen om naar het buitenland te gaan. Die persoon
schreef aan Hazuraba dat er een buitengewone reeks gebeurtenissen volgde en dat al zijn
kinderen naar het buitenland konden gaan. Hij schreef dat er sympathieke mensen zijn maar
dat haar bezorgdheid zo uniek was dat ze specifieke gebeden deed en vervolgens een
boodschap stuurde.
Hazuraba zei dat zijn moeder een van haar dromen aan Hazur aba verteld had waarin zij de
Heilige Profeets gezien had. Ze vertelde Hazuraba over een droom die ze had over de mooie
toekomst van de Duitse Djamaat. Toen Hazuraba onlangs Duitsland bezocht en de toenemende
connecties en netwerken van de Djamaat daar waargenomen had, moest hij denken aan die
droom. Een andere eigenschap van haar was dat ze zeer nauwkeurig was met betrekking tot
allerlei chanda‟s. Toen Hazuraba in Pakistan was, vroeg ze hem altijd om alles voor haar te
regelen en vroeg herhaaldelijk of de betalingen juist waren. Ze had verschillende bronnen van
inkomsten en als de opbrengsten verschilden van wat er ontvangen werd, zorgde ze ervoor dat
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het bedrag in Chanda onmiddellijk betaald werd.
Dr. Noori heeft aan Hazuraba geschreven en heeft ook een brief doorgestuurd aan Hazur aba die
Hazur's moeder hem in 1999 had gezonden, waarin zij op de brief van Dr. Noori geantwoord
had, nadat Hazuraba uit de gevangenis vrijgelaten was (waar Hazur aba een gewetensgevangene
was). Zij schreef:
'Beste Noori, Assalamoalaikum warahamtullah wabarakatahu. Ik heb uw brief ontvangen
waarin u uw vreugde geuit heeft over de veilige vrijlating van lieve Masroor. Het is de grote
genade van Allah, anders had de vijand zeer gevaarlijke plannen. Met Zijn zegeningen heeft
God Zijn macht aangetoond. We konden Hem niet genoeg danken. Bijna iedereen in Rabwah
evenals mensen van buiten Rabwah hebben hiervoor van harte gebeden. God accepteerde hun
gebeden. Alhamdolillah, Thumma Alhamdolillah. Moge God ook iedereen in de toekomst
beschermen. '
Hazuraba zei dat in deze brief haar nederigheid te zien was omdat ze niet haar eigen gebeden
vermeld had die ze als moeder gedaan had. In plaats daarvan noemt ze de gebeden van
mensen van de Djamaat. Ze heeft ook niet geschreven dat God haar kinderen moge
beschermen, in plaats daarvan bidt ze voor iedereen. Hazur aba zei dat dit het onderscheid is
van de Djamaat van de Beloofde Messiasa en haar uitdrukking hier is het product van de hoge
standaard van Tarbiyyat die Hazrat Musleh Maudra haar gegeven had.
Hazuraba zei dat zijn moeder veel zelfbeheersing had, maar Hazur‟s zoon vertelde hem dat ze
erg emotioneel werd bij het vermelden van Hazur toen hij haar een paar jaar geleden bezocht
had. Hazuraba zei dat vanaf zijn Khilafat haar relatie met Hazur aba een andere klank gekregen
had en Hazuraba voelde dit over de telefoon. Hazuraba zei dat hij de gewoonte had om haar
voordat hij op een tour ging, op te bellen en zij zei, wetende dat Hazur aba stil is en weinig zei,
want niemand kent je beter je moeder, dat God de woorden en toespraken van Hazur aba moge
zegenen. Ze vertelde hem dat ze Nawafil en speciale gebeden deed. Toen Hazur aba haar in
2005 in Qadian ontmoette, was het een geweldige situatie voor Hazur, een unieke ervaring.
Haar verbinding met eerdere Khulafa die Hazuraba in het verleden gezien had, strekte zich nu
uit tot Hazuraba en de moeder en zoon verbinding was er niet. Deze werd vervangen door een
band van Khilafat waarin respect en eerbied was.
Dr. Ibrahim nam haar interview af [in Qadian], waarin Hazur aba ook genoemd werd. In het
interview zei ze dat ze respect en achting voor Hazur aba had omdat hij de Khalifa van de tijd
was. Hazuraba zei dat zijn lieve moeder voorrang aan deze relatie gaf boven elk ander verbond.
Hazuraba zei dat ze heel blij was toen hij haar [in Qadian] ontmoette, en haar ogen waren
helder en haar gezicht straalde van vreugde. Hazur aba bezocht haar ieder moment dat hij vrij
had van de verplichtingen van Jalsa, zij was dan erg liefdevol ten aanzien van Hazur aba en ze
gingen samen zitten en voor enige tijd praten. Maar dit was slechts gedurende een periode van
15 dagen. Toen ze vertrok, deed ze dat met gebeden.
Dr. Furrukh heeft aan Hazuraba geschreven, dat toen hij haar bezocht om zijn medeleven te
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betuigen voor het overlijden van Hazrat Khalifatul Masih IV ra, vroeg ze hem om te bidden om
Bai'at aan de hand van de volgende Khalifa te kunnen doen en ook een emotionele band met
hem te ontwikkelen. Hazuraba bid dat God haar met het Paradijs moge zegenen.
In 1913, toen Hazrat Musleh Maudra de krant Al Fazl wilde opzetten, bood zijn vrouw Hazrat
Umme Nasir ra haar sieraden aan om deze in het begin te funderen. Hij schreef dat God zijn
vrouw op een manier geïnspireerd had zoals Hazrat Khadijara geïnspireerd was om de Heilige
Profeets te helpen. Ze gaf twee juweelstukken om te verkopen voor de lancering van de krant.
Een daarvan was haar eigen gouden armbandenset, de andere was haar gouden armbandenset
uit haar jeugd, die ze voor haar dochter Nasira Begum bewaard had. Door de verkoop van
deze sieraden werd de krant gelanceerd. Hazur aba doet een verzoek dat de lezers van Al Fazl
de lieve dochter van Hazrat Musleh Maudra, zijn moeder, in hun gebeden zullen onthouden bij
het lezen van de krant. Hoewel niet op een bewust niveau, nam ook zij deel aan de oprichting
van Al Fazl die vandaag de dag ook gepubliceerd word als Al Fazl International
Hazuraba bad dat God haar status in het Paradijs moge blijven verheffen en dat haar gebeden
ons bereiken. Hazur zei dat hij haar begrafenisgebed in afwezigheid na het vrijdaggebed zou
leiden.
Vervolgens kondigde Hazuraba twee andere begrafenisgebeden in afwezigheid aan, deze
waren van Chaudhary Nazir Ahmad sahib en de gerespecteerde Mirza Rafiq Ahmad sahib.

Zoals de zalm geen rust vindt tot hij
wederkeert naar de plaats waar hij werd
verwekt, zo vindt het hart van de mens geen
vrede als zijn ziel niet wederkeert tot de Bron
van waar hij werd geschapen. De mens leeft
niet in vrede met zichzelf en een samenleving
vindt geen rust zonder dit te begrijpen. Gods
liefde alleen kan ons leren om voor Zijn
schepping te zorgen.
Hazrat Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih IV
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Hazrat Fatima Az Zahrara
Dochter van de Heilige Profeet Mohammeds
Samra Nazir Ahmad
Majlis Utrecht
Hazrat Fatimara was de dochter van de Heilige Profeet Mohammeds en Hazrat
Khadijara. Zij was geboren in Mekka op vrijdag 20 Jamadi Ul Akhar (zesde maand van
de Islamitische maankalender). Hazrat Fatimara was o.a. ook bekend als Az Zahra
(vrouw van licht), Al Batul (de bevrijder van zondaars) en Sayeddatun Nisa (Leidster
van de vrouwen).

Onder de vrouwen was Hazrat Fatima ra het
rolmodel van de leerstellingen van de
Heilige Profeets, net als Hazrat Alira het
beste uitvoeringsvoorbeeld was van zijn
instructies en mannelijke kwaliteiten onder
de mannen. Zij waren het geschikte paar
om te trouwen. Hazrat Alira was te
bescheiden om hierover te praten, maar
nadat hij door vrienden werd overtuigd
ging hij naar de Heilige Profeet s in de
moskee en deed een aanzoek. De Heilige
Profeets vertelde dit aan Hazrat Fatimara en
vroeg aan haar of ze dit zou goedkeuren.
Na haar toestemming vond het huwelijk
van Hazrat Fatimara en Hazrat Alira op de
meest eenvoudigste manier plaats.

Na de dood van haar moeder, zorgde ze
met veel toewijding voor haar vader. Zelfs
op een zeer jonge leeftijd troostte ze de
Heilige Profeet s en was nooit bang. De
Heilige Profeets trouwde na de dood van
Hazrat Khadijara met een oud weduwe
Hazrat Umme Salamara. Wanneer zij
gevraagd werd om les te geven aan Hazrat
Fatimara, antwoorde zij hierop: ''Hoe kan ik
docent zijn van iemand die de
personificatie is van hoge deugden en
zuiverheid. Ik ben eigenlijk degene die van
haar moet leren.''
Tijdens de Hijra (emigratie) naar Medina,
bleef Hazrat Fatimara met de rest van de
familie in Mekka. Haar stiefmoeder Hazrat
Umme Salamara en de moeder van Hazrat
Alira bleven ook met haar. Hazrat Alira was
op dat moment verantwoordelijk voor hen.
Na het vervullen van zijn plicht bracht hij
de familie naar Medina. Na een jaar in
Medina was Hazrat Fatimara 18 jaar
geworden. Op dat moment begonnen de
huwelijksaanzoeken voor haar te komen.
De Heilige Profeet s weigerde beleefd door
simpelweg te zeggen dat het in de handen
van Allah is en dat hij wacht op Zijn
besluit.

Hazrat Fatimara en Hazrat Alira hadden 4
kinderen. Hazrat Hassanra was geboren in
de derde jaar van Hijra, Hazrat Hussainra
was geboren in de vierde jaar van Hijra,
Hazrat Zainabra was geboren in de zesde
jaar van Hijra en Hazrat Umme Kulsoomra
was geboren in de zevende jaar van Hijra.
Na het overlijden van de Heilige Profeet s
werd de deur van Hazrat Alira en Hazrat
Fatimara in brand gestoken. Dit werd
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gedaan om Hazrat Alira naar buiten te
halen om zijn belofte van trouw aan Abu
Bakrra te doen. Tijdens deze gebeurtenis
raakte Hazrat Fatimara gewond. Hierdoor
overleed haar vijfde ongeboren kind.

zijn wonden te reinigen en verband om zijn
wonden te doen zodat het bloeden stopte.
Toen de Heilige Profeet s herstelde,
bedankte hij haar voor haar grote werk in
het slagveld.

De Heilige Profeet s had heel veel respect
voor Hazrat Fatimara. Wanneer ze in de
moskee binnenkwam stond de Heilige
Profeets op in respect voor haar. Hazrat
Fatimara was een symbool voor vrouwen in
de Islam. Een symbool voor hoe een
dochter, vrouw en moeder zich moet
gedragen in hun dagelijkse leven. Ze was
toegewijd aan haar vader en zorgde voor
hem in moeilijke tijden. Zij was een
voorbeeldige vrouw. Ze was zo eerlijk dat
ze zelfs huishoudelijke taken tussen
zichzelf en de dienstmeid verdeelde. Ze
was een loyale vrouw en de meest
liefdevolle moeder voor haar kinderen. Ze
klaagde nooit, ook niet wanneer er geen
eten was. Een keer ging Hazrat Alira naar
buiten om te werken, zodat hij eten kon
kopen voor de familie. Maar hij kwam met
lege handen terug. Hazrat Fatimara vroeg
wat er met het eten was gebeurd. Hazrat
Alira antwoordde dat hij eten had gekocht,
maar op de terugweg zag hij een paar
hongerige mensen en gaf al het eten aan
hen. Wanneer de Heilige Profeet s dit
hoorde, bracht hij voedsel voor de familie
en zei tegen hun dat deze daad een van de
grootste waarde is in de ogen van Allah.

Drie maanden na de dood van Heilige
Profeets overleed Hazrat Fatimara. Asma
binte Umais werkte toen in dezelfde huis.
Zij vertelde het verhaal van haar dood op
een zeer ontroerende manier. Toen de dag
arriveerde, bereidde Hazrat Fatimara eten
voor haar kinderen. Daarna vertelde ze
Asma dat ze naar haar gebedsruimte ging.
Ze zou op verschillende tijdstippen luid
Takbeer zeggen. Wanneer Asma het geluid
van Takbeer niet hoorde, moest ze naar de
moskee gaan en vertellen aan Hazrat Alira
over de dood van zijn vrouw. Als in de
tussentijd de kinderen thuis komen, moet je
ze eerst eten geven voordat hun wordt
verteld over de dood van hun moeder.
Hazrat Hassanra en Hazrat Hussainra
kwamen aan en Asma bracht wat eten voor
hen. Ze zeiden dat ze niet zonder hun
moeder gaan eten en opdat moest ze de
kinderen vertellen over de dood van hun
moeder.
Beide
gingen
naar
de
gebedsruimte en bleven daar voor een
tijdje. Hazrat Alira kwam ook aan en
bereidde de laatste rituelen voor.
Na het uitvoeren van de laatste rituelen
werd de meest geliefde dochter van de
Heilige Profeet s
naar Jannatul Baqii
gebracht en is daar begraven.

Hazrat Fatimara ging naar de moskee van
de Heilige Profeet s om samen met andere
vrouwen te bidden. Ze ging ook op het
slagveld om de gewonden te verzorgen. In
de strijd van Ohud raakte de Heilige
Profeets gewond. Zij verzorgde hem door

Bronvermelding:
 alislam.org
– http://www.al-islam.org/kaaba14/3.htm
–http://www.al-islam.org/masoom/bios/fatema1.html
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Gedicht
Gebeden voor het nageslacht
Geschreven door:
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
Toene ye din dikhaya, Mahmood parh
ke aaya
U toonde me deze dag, dat Mahmood
afstudeerde

Kar in ko nek qismat, de in ko dien-odoalat
Geef hun een goedgelovig lot en geef
hun geloof en rijkdom

Dil dekh kar ye ihsaan terie senaa me
ghaaya
Mijn hart zag Uw zegen en zong in
Uw lof

Kar in kie gud hifaazat ho in pe terie
rehmat
Bescherm hun zelf en wees hun
barmhartig

Sad sjukr he goedaya, sad sjukr he
goedaya
Duizendmaal dank ik, duizendmaal
dank ik

De rusjd or hidaayat or umr or izzat
Geef hen succes. Leid hen, geef hen een
lang leven en respect
Ye roz kar mubarak, subhana mayya
raanie
Zegen deze dag, subhana mayya
raanie

Ye roz kar mubaarak, subhana mayya
raanie
Zegen deze dag, subhana mayya
raanie

Lagte djikhar he mera Mahmood
banda tera
Het is mijn geliefde zoon, de Mahmood
die Uw diennaar is

Ye tien djo pisar he tudjh se hie je
samar he
Deze 3 zonen zijn slechts Uw gegeven
fruit

De isko umr-o-doalat kar doer har
andhera
Geef hem een lang leven en rijkdom en
laat de duisternis verdwijnen

Ye mere baar-o-bar he tere ghulaame
dar he
Zij zijn mijn fruit, zij zijn de slaven
van Uw Majesteit

Din hon murado waale pur noer ho
sawera
De dagen vol succes en de ochtenden
vol van licht

Toe satje waado wala munkir kaha
kidhar he
U bent degene met wara beloftes,wie
ontkent dat hier

Ye roz kar mubarak, subhana mayya
raanie
Zegen deze dag, subhana mayya
raanie

Ye roz kar mubarak, subhana mayya
raanie
Zegen deze dag, subhana mayya
raanie
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Besjaarat toene die or phir ye aulaad
U gaf het heuglijke nieuw en toen deze
nakomelingen
Kaha harghiz nahie ho ghe ye barbaad
U zei dat zij nooit het slechte pad
zullen bewandelen

Tera basjier Ahmad tera asjrief
Asghar
Uw basjier Ahmad en Uw asjrief
Asghar

Barhe khe djese baagho me ho
sjamsjaad
Zij zullen bloeien zoals 'sjamsjaad' in
de tuinen

Kar fazl sab pe yaksar rehmat se kar
moe-attar
Zegen hen allen evenveel en schenk
Uw genade

Gabar mudjh ko ye he toene baarha die
Keer op keer heeft U mij grote nieuws
gegeven

Ye roz kar mubarak, subhana mayya
raanie
Zegen deze dag, subhana mayya
raanie

Fasub haa nalla zie agzal a-aadie
(Arabisch)
Allah is de Verhevene, die de vijanden
vernedert

Ehle waqaar howe fagre deyyaar howe
Laat hen respectvol zijn, de trots van
mijn huis

Besjaarat die ke ik bethaa he tera
U gaf me het heuglijk nieuws dat ik
een zoon zal krijgen

Haq par nisaar howe mola ke yaar
howe
Moge zij hun leven willen opofferen
voor de waarheid en moge zij Uw
vriend zijn

Djo hogha ek din mehboeb mera
Een zoon die op een dag uw geliefde
zal zijn

Baa bargh-o-baar howe ik se hazaar
howe
Moge zij bloeien, van 1 tot 1000
worden

Karroe gha doer is me se andhera
U zal het duisternis laten verdwijnen
met deze maan
Dikhaa-oe gha ke ik aalam ko phera
Ik zal laten zien dat een wereld
veranderd is

Ye roz kar mubarak subhana mayya
raanie
Zegen deze dag,subhana mayya raanie

Basjaarat kya he ik dil kie ghizaa die
Dit is geen heuglijk nieuws; het is het
voedsel van mijn hart

Gudaya tere fazlo ko karroe yaad
O God ik denk terug aan Uw
zegeningen

Fasub haa nallazie agzal a-aadie
(Arabisch)
Allah is de Verhevene, die de vijanden
vernedert
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Het Paradijs ligt onder de voeten van de moeder
Deel 1
Ramla Adriaanse
Majlis ‘s Hertogenbosch
In "de eeuw van het kind", d.w.z. in onze tijd wordt het kind grootgebracht met een gerichtheid
op het eigen belang, zonder dat het hierbij rekening behoeft te houden met de belangen van
anderen; met een opkomen voor zichzelf, met zelfontplooiing en met de gedachte, dat alles kan
en alles mag. Onder dergelijke omstandigheden zal het kind opgroeien als een egocentrisch
persoon, in wiens leefwereld maar weinig ruimte aanwezig zal zijn voor de rechtvaardige eisen
van zijn opvoeders op school en thuis en voor de verplichtingen, die hij moet nakomen tegenover
anderen.

Een kind, dat grootgebracht wordt met het
idee, dat verwend zijn een natuurlijk, hem
onvervreemdbaar recht is, zal zich
egoïstisch en harteloos gaan gedragen
tegenover zijn ouders en het zal zich
uitgerekend keren tegen hen, die hem het
meeste gunden en hem daardoor bedierven.

aan inzicht van de ouders leidt bij het kind
tot een vertekening van de emoties vanuit
het "ik-bewustzijn", dat wortelt in de nafsi-ammara (het gebiedende zelf). In feite is
de nafs-i-ammara een samenstel van
karaktervervormingen, die het afwijkende
gedrag
vertoont
van
dat,
wat
oorspronkelijk goed in hem was. Deze
oorspronkelijkheid is de kracht, die de eis
aan ons stelt een edele ziel in ons op te
bouwen, die in overeenstemming is met
natuur zoals Allah bij de schepping van de
mens ons bedacht had.

Bij een dergelijke "vrije" opvoeding kan er
geen ouderlijk gezag meer worden
uitgeoefend, dat ordenend en beteugelend
kan inwerken op het karakter. Het gevolg
zal zijn een negatieve houding t.a.v. de
persoonlijke maatstaven van fatsoen,
gebrek aan eerbied voor de privileges van
anderen, en het zal geen rekening willen
houden met de algemene belangen van zijn
leefgemeenschappen. De ouders, die een
dergelijke opvoeding van hun kinderen
voorstaan, waarin alles kan en alles mag,
zien grillen en gebrek aan zelfbeheersing
als tekenen van spontaniteit; luiheid als een
teken van vrijheidsdrang; onverschilligheid
voor morele waarden als ruimdenkendheid
en achteloosheid t.a.v. het wel en wee van
anderen als gelijkmoedigheid.

De Heilige Koran, Surah 30:31 zegt
daarom: “Daarom richt uw aangezicht
tot de ware godsdienst, overeenkomstig
de natuur, naar welke Allah de mensen
heeft geschapen. De schepping van Allah
kent geen verandering. Dit is het ware
geloof, maar de mensen weten het niet.”
"Hanifa fitratallahi" is de Arabische term
voor de oorspronkelijke en waarachtige
natuur, geschapen door Allah. "Hanif"
betekent geneigdheid tot juiste inzichten;
een vast geloof bezitten; gezond
evenwichtig zijn en waarachtigheid.
Waarachtigheid omvat vele van deze
nevenbetekenissen en verwijst vooral naar

Deze instelling leidt tot een verzwakking
van het geweten van het kind. Dit gebrek

19

Ladjna Ima‟illah Nederland

Khadija

uitgave 4, 2013

3. De geestelijke toestand: De ziel in rust.
(stadium van iemand die bevrijd van alle
zwakheden een band met God heeft)
Het doel van de Islam is de mens te
behoeden voor een misvorming van zijn
karakter
en
in
hem
alle
edele
eigenschappen, die “eigen –zijn” bij
geboorterecht, weer bij hem wakker te
roepen.

de zuivere doctrine van Abraham, die
geheel leefde in overeenstemming met
Gods Wetten. Het woord heeft ook de
betekenis van leven en sterven in het
geloof aan de Ene God; Allah, zonder
hiervan af te dwalen.
Toen de mens zijn intrede deed op aarde
als een van de vele volmaakte creaties van
Allah, was hij onschuldig, zuiver,
waarachtig, geneigd tot het goede en
begiftigd met het juiste begrip inzake zijn
plaats in het heelal, Gods Goedheid,
Wijsheid en Almacht. Dit was de "Fitra"
d.w.z. ware natuur van de mens. Het feit,
dat God Eén is en alle menselijkheid ook
één is, wordt "Fitratallahi" of "Dien-ulfitra" genoemd, d.w.z. de godsdienst die
ingeworteld is in de zuivere en rustige
natuur van de mens. Dit is Islam en over
deze heeft de Heilige Profeet Mohammeds
verwezen in zijn bekende gezegde
namelijk: ieder kind wordt geboren met
een rustige en zuivere natuur, dat "Dien-ulfitra" is, d.w.z. de godsdienst waaraan de
zuivere menselijke natuur zich aanpast en
daarop instinctief reageert. Het is in deze
godsdienst dat een kind geboren wordt,
maar doordat hij wordt grootgebracht in
een omgeving waarin het geloof van de
ouders,
vooroordelen,
zelfzucht,
sensualiteit, verkeerde leringen en de
verkeerde
leefgewoonten
worden
aangenomen zijn karakter zal misvormen,
terwijl "De schepping van Allah geen
verandering kent."

Het opvoeden van kinderen is niet alleen
lichamelijk noodzakelijk, maar ook de
geestelijke opvoeding is van groot belang.
Net zoals een kind voedsel nodig heeft om
te overleven heeft een kind ook geestelijk
voedsel nodig. In de Islam wordt het kind
zowel lichamelijk als geestelijk gevoed en
dit is niet zonder reden. In de Heilige
Koran staan regels die als richtsnoer voor
het leven bedoeld zijn. Het is de taak van
de moeder om de kinderen liefdevol en met
respect te behandelen en een veilige en
vreedzame thuissituatie te creëren, zodat
de kinderen zich prettig voelen. Ook moet
de moeder de religieuze kennis die zij heeft
doorgeven aan de kinderen en uitleg geven,
zodat het kind begrijpt waar het overgaat.
Ook leert zij de kinderen het gebed wat
door iedere Moslim en Moslima gebeden
wordt. Zo leren de kinderen respect te
tonen aan hun ouders en anderen en hoe te
handelen in het dagelijkse leven, zoals de
Heilige Profeet Mohammed s heeft gezegd:
"Het paradijs ligt onder de voeten van de
moeder."

Daarom zegt Allah in de Heilige Koran:
“En herinnert u de woorden van Allah,
en de wijsheid die in uw huizen wordt
verkondigd;
want
Allah
is
Aldoordringend, Alkennend.” (33:35)

De Heilige Koran beschrijft 3 toestanden om te
hervormen, namelijk:
1. De fysieke toestand: Het innerlijk dat tot
kwaad aanzet: de toestand van de mens die
zijn natuurlijke aanleg volgt.
2. De morele toestand: Het innerlijk dat
zichzelf berispt: de toestand van de mens die
ernaar streeft zich morele kwaliteiten eigen te
maken.

Zoals Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh zei:
“Als u vrede aan deze wereld wilt geven,
dan is elke Ahmadi vrouw, of zij uit het
Oosten of uit het Westen komt verplicht
dat zij haar huis tot model voor de
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waarheidlievend moge maken, worden in
hun gedrag veel meer door hun gebed
beïnvloed dan zij die louter iets vaags
wensen. Er wordt een oprechte poging
gedaan om zijn gedrag ten goede om te
vormen. Iemand zou na zo'n gebed zeker
zeer vreemd handelen als hij zijn vrouw en
kinderen zou behandelen op wijze die
tegenstrijdig is met het gebed.

andere huizen maakt, zodat de mensen
die van buiten komen onmiddellijk de
situatie die zij aantreffen begrijpen. Zij
moeten zulke voorbeelden tonen dat de
mensheid als resultaat de verloren hemel
terugvindt.”
Als de ouders werkelijk willen dat hun
kinderen opgroeien tot leden van een
rechtschapen samenleving moeten zij zich
herinneren dat de onderlinge verhoudingen
tussen mannen en vrouwen een belangrijke
rol zullen spelen bij het vormen of het
vernietigen van het karakter van hun
kinderen. De Heilige Koran leert: Zij die

Als de Heilige Koran zich uitsluitend
wendt tot de jongere generatie en hun
rechten en verplichtingen vermaant hij ons:
“O gij die gelooft, vreest Allah, en laat
iedere ziel zien naar wat zij voor morgen
voortbrengt. En vreest Allah; waarlijk,
Allah is goed op de hoogte van hetgeen
gij doet.” (59:19).

geen valse getuigenis afleggen, en als zij iets
ijdels voorbijgaan, er met waardigheid aan
voorbijgaan; en zij die als zij worden
herinnerd van de Tekenen van hun Heer,
daarbij niet doof en blind nedervallen; en
zij die zeggen: "Onze Heer, maak onze
echtgenoten en kinderen tot troost van onze
ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de
rechtschapenen.” (25: 73-75)

De Heilige Koran waarschuwt de ouders
dat als zij zich onttrekken van hun
verantwoordelijkheid
jegens
hun
nakomelingen en een generatie achterlaten
die in haar gedrag niet onberispelijk is, de
ouders dan voor God verantwoordelijk
zullen worden gesteld. Weer worden de
ouders gewaarschuwd niet hun eigen
kinderen te vermoorden in de zin dat de
ouders op een bepaalde
manier
behulpzaam zijn bij, en verantwoordelijk
zijn voor het verwoesten van hun karakter.
(Bijv. Hoofdstuk 6: 152) Niet alleen de
eigen kinderen, maar de jongere generatie
als geheel moet worden behandeld met
liefde, vriendelijkheid en respect. Dit is het
krachtige woord van advies dat is gegeven
door de Heilige Profeet Mohammeds:
“Wees altijd vriendelijk voor uw
kinderen.” (Ibn Majah: Boek: Adab;
Hoofdstuk Buril Walad)

Dit gebed bezit een unieke bekoring en is
vol met diepe wijsheid. De beide
huwelijkspartners wordt onderwezen voor
elkaar en voor hun kinderen te bidden dat
God hun altijd een grote tevredenheid en
een groot geluk zowel jegens elkaar, als
jegens de kinderen mag schenken, en dat
hun kinderen mogen worden tot de
voorbodes en de leiders van een
godvrezende, rechtschapen generatie. Als
men deze leer op zichzelf toepast realiseert
men zich eerst ten volle de betekenis van
dit vers. Als u iets vaags wenst moge dit
uw gedrag niet aanmerkelijk veranderen,
maar als u er ernstig voor bidt dan moet uw
gedrag wel door dat gebed worden
beïnvloed. Om dit verder te illustreren zijn
er velen onder ons die het wensen
waarheidlievend te zijn, maar zelden wordt
dit verlangen omgezet in de praktijk. Zij
die ernstig tot God bidden dat Hij hen

Dit was het eerste aspect van het gezegde "Het
paradijs ligt onder de voeten van de moeder",
dus de moeder/ouders ten opzichte van het
kind.
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Opvoeden
Vanuit theorie en praktijkervaringen
Qudsia Loebna
Majlis Nunspeet
Introductie
De ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn studie MBO Kinderopvang wil ik graag met jullie
delen. In de studie heb ik geleerd wat opvoeden betekent en wat de gevolgen daarvan zijn bij
andere kinderen. Ik wil zeggen dat het nodig is om mensen bewust te maken van het feit dat
opvoeden een van de belangrijkste zaken is om ons zelf te laten groeien in de wereld. In de
praktijk heb ik geleerd: hoe ben je zelf opgevoed? Wat wil je de kinderen hiervan meegeven?
En je leert je eigen vaardigheden beter kennen omdat je iedere dag weer andere kinderen om je
heen hebt in verschillende situaties en zo kan je zien hoe je daarop reageert. Welke leerdoelen
heb je nodig om dit beroep beter te kunnen doen? En waarom heb je ervoor gekozen?

Welke vragen ga ik behandelen?





Wat is opvoeden?
Basisregels van het opvoeden
Invloeden op je manier van opvoeden
Adviezen

Wat is opvoeden?
1. Sturen is leiding geven aan het kind door: Te vertellen aan het kind wanneer het storend
gedrag vertoont, bijvoorbeeld springen op de bank. Langzaam, als het kind groter wordt leert
hij/zij dat niet alles om het kind zelf draait en niet alle materialen van het kind zijn. En dat je
daarom niet op de bank mag springen.
2. Steunen: De opvoeder geef het kind voldoende liefde en positieve aandacht. En verzorging
en een veilig huis. Je geeft het kind waardering door ze te laten voelen dat ze thuis zijn door
het kind te begroeten bij aankomst of even met elkaar te praten over de belevenis van het
kind tijdens schooltijd. Als het kind alleen negatieve aandacht krijgt kan het zijn dat kan het
kind niet graag naar huis komt en niet uit zichzelf met de ouders wil praten. Het is daarom
belangrijk dat positieve aandacht wordt gegeven. Zie verder bij het kopje Adviezen.
3. Stimuleren: De opvoeder geef de kinderen nieuwe ideeën om iets te onderzoeken. Door de
kinderen zelf hun eigen problemen te laten oplossen bijvoorbeeld ruzie met klasgenoten
wordt het kind zelfstandiger en krijgt zelfvertrouwen om vaker zelf het probleem op te gaan
lossen. Je kunt kinderen stap voor stap leren om zelfstandig te worden: een hapje met de lepel
te eten of zelf hun jas aan te trekken. Als het kind dit gaat doen, geef haar of hem
complimenten, zo leren kinderen snel nieuwe dingen.
Basisregels van opvoeden
Dat klinkt eigenlijk heel makkelijk, maar soms is het lastig om tegenover je kind duidelijk te blijven.
Nee is nee en ja is ja, dit moet je constant aanhouden. En het is van belang dat het kind van hun ouders
het goede voorbeeld krijgt door geduldig te blijven en de grenzen/regels aan te houden.

22

Ladjna Ima‟illah Nederland

Khadija

uitgave 4, 2013

1. Samen geschiedenis en samen rituelen maken
Als een kind op school is of op de opvang moeten de kinderen onderling samen leven en
dingen beleven zoals dat thuis ook gebeurt.
2. Beschouw de kinderen als leden van het team waarmee gewerkt wordt
Geef de kinderen taakjes om te doen, en laat ze elkaar helpen. Zo leren ze rekening met elkaar
te houden en zorgzaam voor elkaar te zijn.
3. Geef je kinderen zoveel mogelijk vrijheid als zij samen zijn spelen en vermijd
onnodige regels en bemoeizucht
Kinderen hebben grenzen nodig, maar dit moet niet belastend zijn zodat de kinderen geen zin
meer hebben om nieuwe dingen te willen leren.
Kinderen voelen haarscherp aan wanneer je jezelf niet bent, als je die dag eens niet lekker
bent door een vervelend bericht. Leg het kind dan uit waarom je je niet lekker voelt en wat je
dan van het kind verwacht bijvoorbeeld geen harde geluiden maken.
4. Formuleer heldere en voor de kinderen begrijpelijke morele regels
Iets uitleggen doe je door de zinnen kort te houden, en alleen vertellen wat het kind mag doen
op dat moment. Probeer makkelijke woorden te gebruiken die de kinderen begrijpen, en ze
anders uit te leggen als ze het niet begrijpen.
Als je de kinderen ook aandacht geeft waarin ze hulp nodig hebben, dan geven de kinderen
jou ook aandacht wanneer jij het als opvoeder nodig hebt.
Opvoedingsmiddelen; ( instrumenten om het opvoeden makkelijker te maken)









Een gesprekje voeren/uitleg geven
Een regel stellen
Afspraak maken
Orde handhaven
Actief luisteren
Belonen
Negeren
Straffen

Waar let je op en denk je aan voordat je een opvoedingsmiddel gebruikt






Wat voor kind is het
In welke situatie heb je het middel nodig?
Welk doel wil je bereiken?
Welk middel is het meest geschikt?
Welk effect zal dit middel hebben?

Invloeden op je manier van opvoeden
Opvoeden gaat niet vanzelf maar met ideeën, wensen of idealen die je hebt voor de kinderen.
 Ontdekken en ontwikkelen van eigen persoonlijkheid
 Ontwikkelen tot een verantwoordelijk en zelfstandig mens
 Ontwikkelen tot een sociaal mens
 Ontdekken waar een kind plezier aan beleeft en verder kan ontwikkelen
 Ontdekken wat de wereld te bieden heeft en daar gebruik van leren maken
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Je persoonlijkheid
 Alle effecten die jezelf doet bijvoorbeeld: als jij spontaan bent, dan zullen de kinderen
ook blij worden van jouw energie. Maar dit is niet erg als het anders of minder of
meer is dan anderen mensen die dat wel hebben.
Voor jezelf is het belangrijk dat je goed weet wat jouw eigenschappen zijn en die je
bewust inzet met de opvoeding aan de kinderen.
Bijvoorbeeld als je zelf leergierig bent dan probeer je de kinderen mogelijkheden te
geven om zoveel mogelijk verschillende dingen aan te leren.
Je eigen opvoeding
 Het opvoedgedrag krijg je mee van je ouders, en dit gaat vaak vanzelf zonder dat je er
bewust van bent. Door je eigen ervaringen ga je nadenken over je eigen opvoeding.
Wat wil ik nog meer leren van mijn ouders, of wat moet ik zelf ontdekken? Mensen
om jou heen zien aan jou hoe je je ontwikkelt of je dit van je ouders hebt geleerd of
dat je dit zelf hebt geleerd.
 De vraag: waarom ben ik zo opgevoed? Of ben ik zo als mens?
De samenleving
 In ieder land is het weer anders, welke regels vinden ze in dit land belangrijk, en
misschien weer in een land naast ons juist niet.
Adviezen voor in de praktijk
 Laat kinderen zelf problemen oplossen bijvoorbeeld ruzie om iets te ruilen.
 Probeer het gedrag wat je niet wilt zien te negeren, en wat je graag wel wilt zien te belonen,
hierdoor gaan kinderen meer hun best doen om het goede te doen.
 Heeft u een probleem met uw kind? Dan moet u erover praten! Zoek contact met iemand bij
wie u zich prettig voelt en kunt vertrouwen, op school of in uw eigen omgeving.
 Neem het advies van school aan, probeer er met uw partner over te praten en neem zelf contact
op met de juf of meester hoe u erover denkt.
 Zorg ook goed voor je eigen persoonlijkheid, zo kun je meer energie hebben en je meer
richten op de kinderen
 Verdeel de taken en zet ze in een weeklijstje wat ieder moet doen in huis, zo kan iedereen
genieten in huis en houden we tijd over voor leuke dingen.

Bekijk de websites
www.positiefopvoeden.nl
http://www.positiefopvoeden.nl/tipsenhulp/tipkranten/
http://www.jmouders.nl/
www.ouders.nl
www.opvoedadvies.nl

alle adviezen van 0 tot 12 jaar oud
mooie krantenartikelen voor iedereen
voor 4 tot 16 jaar erg geschikt

Samenvatting
Opvoeden is het verzorgen, grootbrengen en vormen van kinderen door het bieden van structuur, het
steunen en stimuleren van sociaal affectieve ( samen te leren leven) geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling en het sturen van gedrag; negatief gedrag wordt daarbij zoveel mogelijk genegeerd en
positief gedrag beloond.
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RECEPT Kaneelbroodjes

Door: Mevr. Fozia Tariq
Majlis Arnhem
Ingrediënten:
Het deeg:
750 gr bloem
250 ml warme melk
100 ml warm water
100 gr suiker
75 gr gesmolten boter
2 eieren
3 tl gedroogde gist
1 tl vanille aroma (optioneel)
½ tl zout

De vulling:
150 gr bruine basterd suiker
150 gr krenten of rozijnen (optioneel)
100 gr gehakte noten (optioneel)
75 gr gesmolten boter
3 tl kaneelpoeder

Het glazuur:
50 gr roomkaas
50 gr boter
100 gr poedersuiker

Bereiding:
1. Bereid het eerst het deeg; meng de gist met het water en de suiker en laat dit tien minuten staan.
2. Voeg het zout en de helft van de bloem toe. Kneed het ongeveer twee minuten. Voeg
vervolgens de eieren, boter, het vanille aroma en het grootste gedeelte van de melk toe. Kneed het
tot een glad deeg en voeg beetje bij beetje de rest van de bloem toe. Voeg als het deeg te droog is
een beetje melk toe, totdat het een rekbaar maar glad deeg vormt.
3. Kneed het deeg op een met bloem besprenkeld oppervlak nogmaals vijf tot tien minuten.
4. Laat het deeg vervolgens in een afgesloten kom (met een theedoek of plastic folie) op een
warme plaats rijzen tot het verdubbeld is in volume (ongeveer 40 minuten).
5. Rol, nadat het deeg gerezen is, het uit tot een plak van ongeveer 40 x 60 cm.
6. Bestrijk de plak met de gesmolten boter en sprenkel hierover de bruine suiker en het
kaneelpoeder. Als u noten en/of rozijnen gebruikt voor de vulling, kunt u deze er nu ook over de
plak verspreiden. Let erop dat er een rand van ongeveer twee cm overblijft.
7. Rol het deeg vanaf de lange kant losjes op. Als het deeg te strak wordt opgerold, zullen de
broodjes in het midden te hoog rijzen.
8. Snijd met een scherp mes plakken van ongeveer 2,5 cm van de rol af en plaats ze op een
ingevette bakplaat. Bedek de broodjes en laat ze op een warme plaats nogmaals rijzen tot deze in
volume verdubbeld zijn (ongeveer 30 minuten).
9. Bak in een voorverwarmde oven op 1800C tot de broodjes goudbruin zijn (20 minuten).
10. Bereid ondertussen het glazuur: meng de ingrediënten en verdeel deze over de warme
broodjes. Laat de broodjes en het glazuur vervolgens afkoelen.
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Hoe ik een Ahmadi werd
Kauthar Sameen
Majlis Amstelveen
In mijn tienertijd bad ik tot God en vroeg Hem dat ik graag die mensen wilde ontmoeten
die Hij gezonden had, zoals profeten en andere mensen die een goede relatie met God
onderhouden. Ik zou zelf namelijk niet kunnen zien welke religie de juiste is en God
weet het wel en daarom kon Hij mij dat geven.
Ik ben in 2001 uitgenodigd om naar de Jalsa Salana België te komen, want ik was
bevriend met iemand uit België. Toen ik daar naar de Nederlandse toespraken luisterde,
zei een man dat de Joden, de Christenen en de Moslims in één en dezelfde God geloven.
Dat sprak mij het meest aan en dat heeft mij doen besluiten om Ahmadi te worden.
Wanneer heeft u Bai’at gedaan?
30 december 2001
Kunt u uw gevoelens voor de Heilige Profeets beschrijven? En hoe zijn deze gevoelens
sterker geworden?
Ik zag de Heilige Profeet s als het perfecte voorbeeld. Ik vond, toen ik net Ahmadi was
geworden, de hadith een goede manier om uit te vinden waar ik aan kon gaan werken en ben
gaan bidden om die verandering plaats te laten vinden. Ik was alleen wat te enthousiast om te
denken dat ik ook zulke sterke beproevingen aankon.
Kunt u uw gevoelens voor de Beloofde Messiasa beschrijven? En hoe zijn deze gevoelens
sterker geworden?
Ik zie de Beloofde Messiasa als een intellectueel wiens boeken minimaal 3 keer moeten
worden gelezen anders kan je de strekking niet begrijpen, zo moeilijk is het. Ik vond hem
dicht bij Allah. Mijn gevoelens worden sterker naarmate ik meer van zijn boeken kan lezen.
Hoe voelt het om een Ahmadi te zijn? Wat is er veranderd in uw leven nadat u Ahmadi bent
geworden?
Ik heb sinds ik Ahmadi ben geen depressies meer. Ik voel dat de engelen mij komen troosten
als ik verdriet heb en alleen ben. Vóórdat ik Ahmadi was voelde ik dat iets naar me keek
(alsof het de muur was) als ik op de wc zat in een kleine ruimte.
Hoe ervaarde u uw eerste ontmoeting met de Khalifa?
Ik ervaarde veel blijdschap en zenuwen, waardoor ik niet wist wat ik moest zeggen.
Welk werk wilt u voor Gods zaak doen?
Ik denk wel eens dat ik graag een jihadcursus wil gaan geven. Hoe kan je gaan werken aan je
zwakke punten, zodat je moreel gezien vooruit gaat om dichter bij Allah te komen. Misschien
kan ik een spelletje bedenken waarbij je samen spelenderwijs meer over de Islam kan leren.
Wilt u iets anders vertellen dat te maken heeft met u en de Islam?
Ik wil graag vertellen over hoe ik over de Heilige Koran dacht toen ik de Koran ging lezen.
Toen ik de Koran ging lezen had ik het vooroordeel, omdat ik dit had gehoord, dat de Koran
het woord van de Heilige Profeets was. Toen ik Surah Al-Baqarah uit had, was ik ervan
overtuigd dat dit het woord van God was.
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Heeft u iets gemist?
Ik heb, toen ik Ahmadi wilde worden geen hulp ervaren bij de vraag hoe ik me het beste kon
aansluiten bij de mensen. Ik dacht: hoe vind ik hier een goede plek in deze gemeenschap? Ik
had graag bij een Ahmadigezin willen wonen om zo een heropvoeding te krijgen en de juiste
bescherming te krijgen die jullie ook aan jullie kinderen geven. Ik mistte ook de Nederlandse
vertaling van de preek van de kaliefa, waardoor ik pas na ruim vijf jaar de preek goed kon
volgen. Het is beter om nieuwe Ahmadies alles bij te brengen wat jullie je kinderen ook
bijbrengen tot ze 15 jaar oud zijn.
Wat vond u heel goed?
De vergevensgezindheid vind ik heel goed. Als ik iets fout doe dan word mij dat gelukkig
vergeven. Iedereen probeert je te helpen. Het is fijn om op een liefdevolle manier op je fouten
te worden gewezen. Dat kan je in deze wereld nergens anders vinden. Zoals de Koran zegt: de
gelovigen moeten goed met goed en kwaad met goed beantwoorden. De Heilige Profeets was
daarvan een perfect voorbeeld, want niemand kon van hem beweren dat hij ooit iets kwaad
had gedaan, terwijl hem al het kwaad is overkomen.

Liefde voor iedereen, haat voor niemand.

Hazrat Mirza Nasir Ahmad
Khalifatul Masih III
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Opvoeding en eetproblemen bij kinderen
Madiha Qadir
Majlis Arnhem
Ouders zijn vaak snel bezorgd wanneer hun kinderen te weinig eten. Vanuit deze
bezorgdheid gaan ouders hun kinderen aanmoedigen meer te eten. Maar eten deze
kinderen wel te weinig? En is het verstandig om je kind aan te moedigen of zijn er
andere manieren om je kind meer te laten eten? In dit artikel wordt gekeken naar de
opvoeding van kinderen en hun eetgedrag.
Onderzoek wijst uit dat ouders de meeste
invloed hebben op het eetgedrag van hun
kinderen. Aangetoond wordt dat er een
direct verband bestaat tussen het
consumptiegedrag van de ouders en dat
van de kinderen, met name wat betreft de
vet- en energie-inname.

Ouders bepalen in grote mate wat een kind
eet en bovendien imiteren kinderen het
eetgedrag van hun ouders. Ouders kunnen
gezonde voedingsgewoonten stimuleren,
maar ook remmen, dit gebeurd vaak
onbedoeld. Enige kennis over opvoeding
wat betreft voeding is dus gewenst.

Tijdens de eerste drie maanden van het
leven van een zuigeling is de reactie van de
moeder op de signalen die haar baby
uitzendt om zijn voedingsbehoefte aan te
geven belangrijk. Deze reacties zullen het
kind een gevoel van veiligheid en
vertrouwen gegeven. Het natuurlijke
proces van hechting gaat van start wanneer
de zuigeling het gevoel heeft dat zijn
moeder beschikbaar is en hem voorziet in
zijn behoeften. Op basis van het
vertrouwen dat het kind heeft in degene die
hem voedt, zal het kind uiteindelijk zijn
natuurlijke
angst
voor
nieuwe
voedingsmiddelen kunnen overwinnen.
Een kind dat opgroeit zonder koestering en
hechting vertoont niet alleen algemeen
afwijkend gedrag, maar ook afwijkende
voedingsgewoonten.
Wanneer
de
voedingen gespannen zijn, krijgt de
zuigeling
onvoldoende
voeding
aangeboden. Op deze manier ontwikkelt
het kind geen hechting en vertrouwen in
zijn moeder. Zonder dit vertrouwen zal het
kind later vreemde voedingsmiddelen als
bedreigend ervaren en afwijzen met
eetproblemen als gevolg.

Ontwikkeling van het kind, opvoeding
en eetgedrag
Tot de leeftijd van twee jaar kan een kind
zich niet zelfstandig voeden. Het kind is in
de eerste levensfase aangewezen op de
volwassene die het voedt. Een zuigeling
leert snel hoeveel hij moet eten om aan zijn
energiebehoefte
te
voldoen.
De
mogelijkheid
om
de
hoeveelheid
ingenomen voedsel af te stemmen op de
behoefte is vroeg aanwezig en vereist geen
cognitieve kennis. Naast de behoefte aan
energie is een kind ook in staat zijn
behoefte aan vocht, zout en koolhydraten
te herkennen. Dit geldt echter niet voor
andere nutriënten zoals eiwitten, vetten,
mineralen en vitamines. Er is op dit
ogenblik geen wetenschappelijk bewijs dat
het onweerstaanbare verlangen naar een
bepaald voedingsmiddel berust op een
biologisch signaal veroorzaakt door een
tekort aan een bepaald nutriënt.
Jonge kinderen blijken in staat om tijdens
een dag een constante hoeveelheid energie
op te nemen. De porties die zij nemen
tijdens de opeenvolgende maaltijden
worden aangepast aan de hand van de

Ouders spelen dan ook een grote rol in de
voedingsopvoeding van hun kinderen.
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kind leert al snel de gevoelens en het
humeur van zijn moeder te herkennen. Het
merkt dat zijn eetgedrag haar blij, angstig
of boos kan maken en leert zijn
voedingsgedrag aan te passen aan de
gewenste reacties en de omstandigheden.

Ouders zijn vaak bezorgd wanneer hun
kind in hun ogen te weinig eet. Vanuit deze
bezorgdheid gaan ouders hun kinderen
aanmoedigen meer te eten. Hierdoor
verleren kinderen te luisteren naar hun
honger- en verzadigingsgevoel. De
portiegrootte wordt hierdoor niet meer
door interne, maar door externe signalen
bepaald. Een verlies van gevoel met de
interne voedingsregulatie kan het risico op
overgewicht verhogen.

Een kind van twee à drie jaar kan bewust
kiezen en wil dat voortaan ook steeds
vaker zelf doen. De peuter leert in deze
periode ook dat hij controle kan uitoefenen
op zijn omgeving. Deze zogenaamde
peuterpubertijd is niets anders dan een
normale
fase
in
de
persoonlijkheidsvorming van het kind. Het
is belangrijk hiermee goed te leren
omgaan. De praktische adviezen in de
volgende paragraaf kunnen hierbij helpen.

Vanaf de leeftijd van 18 maanden imiteren
de kinderen het gedrag, de gebaren en
voedingsgewoonten van volwassenen. Een

Praktische adviezen bij eetproblemen:
 Laat het kind niet te veel tussendoor eten of drinken. Hierdoor heeft het mogelijk aan
tafel weinig trek meer.
 Wanneer het kind mag meehelpen in de keuken, krijgt het meer belangstelling voor
voeding en de maaltijd.
 Laat het kind voor de maaltijd even rusten. Een vermoeid kunt heeft een verminderde
eetlust.
 Roep de kinderen aan tafel wanneer het eten bijna klaar is. Zo kunnen ze hun activiteit
nog afronden en komen ze rustig aan tafel.
 Leidt de kinderen niet te veel af. Laat de kinderen geen spelletjes spelen, tv-kijken of
tekenen tijdens het eten.
 Zorg voor een rustige, aangename sfeer en hou de kinderen niet onnodig lang aan
tafel.
 Geef het goede voorbeeld. Dit geldt zowel voor tafelmanieren als voor het eetpatroon.
 Begin met een beetje. Schep het bord van het kind niet meteen helemaal vol. Dan kijkt
een kind op tegen een berg met eten en begint het er al met tegenzin aan. Wanneer het
kind wel trek heeft, vraagt het wel om een extra schep.
 Laat het kind zelf eten. Zeker een peuter wil graag laten zien dat het het zelf kan. Zorg
voor aangepast bestek en plastic borden met opstaande rand.
 Een nieuwe smaak, is niet altijd meteen een succes. De smaak van een kind is nog in
ontwikkeling. Pas na gemiddeld acht tot negen keer proeven, herkennen en waarderen
kinderen een nieuwe smaak. Laat ze af en toe opnieuw bepaalde voedingsmiddelen
proeven, eventueel in andere vorm. Dwing een kind niet te eten, maar laat het wel
altijd minstens één hapje proeven.
 Belonen is altijd verkeerd. Een beloning voor een leeg bord of een straf voor een vol
bord aan het einde van de maaltijd maakt van eten een machtsmiddel.
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Geschiedenis van Ladjna Ima‟illah Nederland
Eerste Nederlandse Ahmadi Vrouw
Mevr. Momina Chaudry
Majlis Zoetermeer

In de vorige uitgave van Khadija (Khadija 3, 2012) heeft u kunnen lezen over de eerste
Nederlandse Ahmadi vrouw, Mevr. Charlotte Wilbiri Bud.
Hieronder de foto van Mevr. Charlotte Wilbiri Bud uit Review of Religions, Mei 1929
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Herinneringen aan gerespecteerde
Chaudry Zafrullah Khan
Mevr. Amtul Hafeez Joemmanbaks
Majlis Nunspeet
Lieve zusters,
Een van de weinige dingen die ik mij nog herinner voordat ik Pakistan verliet, is het feit
dat Chaudry Zafrullah Khan dua heeft gedaan voor mijn sjaadie(trouwdag). Na de
bruiloft vertrokken mijn man en ik naar Suriname. En acht jaar later gingen we naar
Nederland. Chaudry Sahib woonde toen nog in Londen. Voor zijn werk reisde hij op en
neer tussen Londen en Nederland, waar hij altijd de Mobarak Moskee te Den Haag
bezocht. Hier ontmoette hij regelmatig mijn echtgenoot, wijlen Abdul Aziz
Joemmanbaks. Soms belde Chaudry sahib hem op om te zeggen dat hij in Nederland
was en dat hij hem wilde ontmoeten. Mijn man had veel liefde en respect in zijn hart
voor Chaudry sahib. Hij sprak regelmatig over hem terwijl ik hem nog niet had gezien
of gesproken.
In 1967 bracht onze derde Khalifa rahmullah een bezoek aan Nederland. Om hem te
verwelkomen was Chaudry sahib helemaal vanuit Londen naar Nederland gekomen. Op
Schiphol ontmoette ik Chaudry sahib voor de eerste keer. Na deze ontmoeting kwam het in
mij op om ook naar Chaudry sahib te schrijven voor gebed. Zijn antwoord was altijd kort, in
grote letters geschreven maar altijd in mooie bewoordingen. Niet veel later werd hij benoemd
tot Rechter aan het Hof van Justitie te Den Haag. Dit is een zeer voorname positie. Allah had
hem wereldlijke en spirituele gunsten geschonken zoals respect, rijkdom en bekendheid. Maar
hij bleef bescheiden, eenvoudig en zachtmoedig. Dit maakte veel indruk op mij. Ik wil u een
aantal gebeurtenissen vertellen zodat de lezer zelf zijn goedheid kan ontdekken.
Na een aantal brieven te hebben geschreven besloot ik hem te bellen. Direct nadat hij mijn
salaam had beantwoord zei hij dat hij voor mijn broers, zussen en kinderen zou bidden. Eens
schreef ik hem een brief waarin ik mijn zorgen en problemen had verteld. Hij schreef onder
andere het volgende terug: Alle vormen van zorgeloosheid, geluk, liefde en gemoedsrust zijn
afkomstig van Allah. Hij adviseerde mij om tevreden te zijn met alles wat Allah mij had
geschonken. Dit zou volledige tevredenheid schenken en mijn problemen verwijderen.
Insha‟Allah. Moge Allah uw Bewaker en Helper zijn.
Chaudry Zafrullah Khan
In de maand Ramadan had ik voor hem namakpari (soort zoutjes) gemaakt en stuurde mijn
zoon Iftegaar met mijn brief en de zoutjes naar het Vredespaleis, waar hij op kantoor werkte.
Hij schreef een brief terug en zei: ik heb uw brief en de zoutjes tijdens kantoortijd ontvangen
en heb ze in mijn bureau gelegd en ze met djoema gegeten. Ik dacht in mijzelf dat iemand die
zulke mooie brieven schrijft wel een heel verheven contact met Allah zou hebben. In dezelfde
brief schreef hij: Ik ben maar een zwak en zondig mens die ook gebed nodig heeft. Ik zal u
heel dankbaar zijn als u ook voor mij bidt, dat Allah tevreden is over mij en mij een plaats in
het paradijs wil schenken. Ik heb veel pijn in mijn benen waardoor ik niet naar de moskee kan
gaan om te bidden. Ik heb vast iets gedaan waardoor Allah dit heeft gedaan. Bid voor mij dat
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Allah, de Vergevensgezinde, de Barmhartige met liefde naar mij kijkt zodat ik weer naar de
moskee kan gaan. Moge Allah uw Beschermer en Helper zijn. Chaudry Zafrullah Khan.
De mens is een vreemd schepsel. Hij blijft nooit op een plaats. Na het sturen van de
namakpari besloot ik hem eten te sturen omdat hij alleen was. De eerste keer accepteerde hij
het eten, maar de tweede keer kreeg ik een lange brief terug waarin zijn karakter duidelijk
wordt, hij schreef onder andere het volgende: ik heb diabetes en ook andere
ouderdomsklachten. Ik moet goed op mijn dieet letten. Als ik alles eet dan krijg ik problemen
en als ik het niet eet dan moet ik eten weggooien wat niet goed is. Als mijn familie bij mij zou
zijn dan kon ik eten terugsturen, maar dat kan nu niet. Uw intentie is om mij een plezier te
doen, maar het is op dit moment geen plezier voor mij. Op deze vriendelijke manier, zodat ik
niet gekwetst zou worden, verzocht hij mij om geen eten te sturen. Na zijn brief heb ik veel
dua gedaan.
Naast de brieven en telefoongesprekken ging ik regelmatig naar het Vredespaleis waar
Chaudry sahib op kantoor werkte. Het is een heel groot en mooi paleis. Bij de ingang stonden
altijd twee bewakers. Om naar binnen te gaan moet je de tijd en afspraak met de persoon
melden. Toen ik vertelde dat ik voor Chaudry sahib kwam deden ze onmiddellijk de deur
open en brachten mij naar zijn kamer. Het is zo groot dat je het niet eenvoudig kunt vinden.
Na mijn bezoek wandelde ik op mijn gemak door het paleis en niemand zei er iets over. Alle
bewakers, jong en oud respecteerden Chaudry sahib. Zijn personeel liep altijd in deftige
kleding rond, maar zelf was hij altijd eenvoudig gekleed. Ook zijn kamer was vergeleken met
de andere kamers eenvoudig ingericht.
Op een dag kwam ik zijn kantoor binnen en ik zag dat hij notities maakte uit de Heilige
Koran. Hij bemerkte mijn reactie en vertelde dat hij soms weinig werk had en in zijn vrije tijd
voor de Djamaat werk verrichtte. Hazur-e-aqdas had hem een opdracht gegeven waar hij nu
aan werkte. Ik vroeg hem: de Bijbel en Koran zijn allebei boeken van Allah. Wat is het
verschil tussen beiden. Hij antwoordde: de Bijbel is een boek van Allah en de Heilige Koran
is een boek van Allah waarin alle woorden van Allah zijn.
Hij was een zeer godvrezende man. Ik zal u een gebeurtenis vertellen waaruit dit blijkt en dat
als lering kan dienen voor alle functionarissen. Mijn man hield veel van hem. Als Chaudry
sahib naar Londen ging betaalde hij hem vooraf en vertelde hem: ik kom op die dag terug en
dan moet je zoveel brood, melk en boter kopen. Mijn man legde het geld terug dat overbleef.
Op een dag gaf de missionary in charge hem een cent. De imam vertelde dat Chaudry sahib
had gezegd dat hij een cent teveel had teruggegeven. Hij was helemaal van kantoor naar de
moskee gekomen om dit te brengen en daarna terug gelopen. Moge Allah hem de hoogste
plaats in het paradijs schenken. Hij was als een boom vol bloemen en vruchten. Iedere vrucht
en bloem was op zijn plaats.
Wassalaam,
Amtul Hafeez Joemmanbaks
(vrij vertaald door Tahira Robina)
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Gedachten
Mevr. Bahri Hamid-van een
Djamaat Engeland
In deze tijd waar het uiterlijk van het lichaam zo belangrijk is geworden is het vaak dat
men het werkelijke doel van dit product van de schepping uit het oog verliest.
Tegenwoordig wordt het lichaam en vooral dat van de vrouw het voorwerp van
economische exploitatie. Zij moet een slanke schoonheid zijn, vaak veel te mager om
nog aantrekkelijk te zijn. Zij moet dit lichaam aan de wereld tonen. Door de constant
voorspiegeling van de modeontwerpers, die vaak geen begrip hebben van wat een
vrouw elegant maakt en wat zij prettig vindt om te dragen. Door deze constant
voorspiegeling, die vaak de vorm van brainwashing aanneemt, wordt het lichaam van de
vrouw een object en doel van de economie. In 2011 werd 21 biljoen Pond Sterling
verdient aan de mode in Groot Brittannië. Er werkten toen 816.000 employees in de
mode industrie. Is dit werkelijk nodig voor een hogere levensstandaard? Zelfs de
medische wereld draagt zijn steentje bij. Plastische chirurgen verdienen kapitalen. Veel
vrouwen en ook mannen zijn niet meer tevreden met hun lichaam en het silhouet
daarvan. Elk jaar andere modekleuren en andere kleuren make up. Elk jaar andere
modellen schoenen. Elk jaar andere namaak juwelen. Kleding wordt met uitzondering
van de aller duurste niet meer degelijk gemaakt zodat men steeds weer nieuwe moet
kopen. Wie daaraan mee wil doen raakt constant in geldnood. Wie er niet aan meer aan
doen voelt zich ongelukkig. Dit geldt vooral voor de jonge mensen. Men realiseert zich
niet dat men een economische slaaf geworden is.
Dit alles is niet het doel van de schepping.
Natuurlijk moet men het lichaam goed
onderhouden. Men moet zich gezond
voeden en zich schoon houden, de huid
goed verzorgen. Maar pas op men mag
tegenwoordig aan de buitenkant niet oud
worden. Wat binnenin zit schijnt niet zo
belangrijk meer te zijn.

ontwikkeling van de ziel van de baby. Als
de foetus zelf in staat is om aan deze
ontwikkeling verder te werken dan wordt
deze schepping los van deze special
moederinvloed en het kind begint een
eigen zelfstandig leven, los van het
moederlichaam. Zo zal na de dood de ziel
overgaan in een andere vorm om zo
uiteindelijk spiritueel volmaakt te worden.
Het leven van de ziel na de dood is het
werkelijke doel van de schepping. Daarom
moet men zich bewust zijn dat alle
gedachten en handelingen indrukken
achterlaten in de cellen van het lichaam,
die het dan mededelen aan de ziel. Alle
activiteiten van het lichaam maken
indrukken op de ziel. De hersenen
vervullen hierin een grote en nog
grotendeels onbekende taak. Als zodanig
zouden we kunnen zeggen dat de hersenen
de motor van het lichaam zijn. Zonder de

Het doel van de schepping is echter dat het
lichaam het instrument bij uitstek is om de
ziel te ontwikkelen. Men vergeet dat het
lichaam een tijdelijk instrument is en als
zodanig moet het gezond zijn om goed te
kunnen functioneren en men moet dus
goed voor dit lichaam zorgen. Als deze
materie afsterft gaat de ziel van de mens
een ander zelfstandig leven verder
ontwikkelen. Ons is hiervan een duidelijk
voorbeeld gegeven in de voortplanting. Het
moederlichaam ondersteunt en helpt bij de
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werking van de hersenen is het lichaam
dood. Alle cellen hebben een special taak
en een programma dat alleen uitgevoerd
kan worden door signalen van de hersenen.
Schakelt men de hersenen uit dan
functioneert het lichaam niet meer, maar de
ziel gesublimeerd door het lichaam blijft
onaantastbaar voortbestaan en kan zich dan
verder ontplooien en vervolmaken. De
materiele instelling van de mens moet er
op gericht zijn datgene te vergaren wat de
ontwikkeling van de ziel ten goede komt.
Dat houdt in dat de mens positief moet
handelen en denken. Met positief handelen
wordt bedoeld de juiste keuze te doen
tussen goed en kwaad. De mens is
geschapen met verstand en dat moet hierbij
gebruikt worden. Dit is een nooit
verminderende strijd en het wapen dat de
schepping ons gegeven heeft is het
verstand waarmee men deze keuze tussen
goed en kwaad kan uitvoeren. Dit is wat
met Jihad bedoeld wordt. De mens, die zo
aards, zo materie gebonden is heeft, min of
meer afhankelijk van de persoon, moeite
met de ontwikkeling van de ziel, omdat
deze niet materie gebonden en onzichtbaar
is. We kunnen alleen de werking ervan
ervaren, zoals de zwaartekracht niet
zichtbaar maar waarneembaar wordt als
deze ontbreekt. Dit heeft onmiddellijke
gevolgen voor het lichaam en zeker ook op
de lange duur.
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beïnvloeden.
Hiervoor
heeft
men
maatstaven
nodig.
Maatstaven
als
hulpmiddel om te kunnen bepalen wat
positief en negatief is. Hiervoor heeft Allah
in Zijn wijsheid de Koran geopenbaard.
Als de omgeving van het lichaam deze
vrijheid van denken beperkt dan is het aan
te raden, waar mogelijk, het lichaam uit
deze situatie te verwijderen. Het verstand
is een machtig instrument voor de
ontwikkeling van de ziel en het gezond
houden van het lichaam is daarvoor
essentieel. Men kan de waarheid van de
uitspraken en daden onderzoeken door
nuchter verstand te gebruiken, door
persoonlijke ervaringen in het verleden en
het heden en dan kan men beslissen het
positieve te volgen en het negatieve te
verwerpen, om ten slotte tot handelen over
te gaan.
Het ouder worden van het lichaam is niet
een ramp. Het tegendeel is waar. Met alle
ervaringen, die in het geheugen zijn
opgeslagen wordt het steeds makkelijker
een oordeel te vormen en niet een
vooroordeel. De ouder wordende mens
wordt een opslagplaats van ervaringen,
kennis en wijsheid. De ouder wordende
mens ontwikkelt eigenschappen die de
jeugd niet kent. De oudere mens heeft
normaal gesproken niet meer zoveel haast,
sociaal is deze meer ervaren en
functioneert beter want de oudere mens
kent zichzelf veel beter en kan onnodige
bijzaken laten vallen. De angst voor het
oordeel van anderen wordt minder. De
ouder wordende mens voelt zich
gelukkiger in zijn of haar huid, hoewel
juist die huid voor de buitenwereld een
voorwerp van ontevredenheid wordt. Als
het lichaam langzaam gaat afbreken dan
geeft dat moeilijkheden die aanvaard en
verwerkt moeten worden. Dit kan leiden

Zo zal de ziel, die constant blootgesteld
wordt aan negatieve gedachten en
handelingen schade ondervinden. De
bewuste en vrije handelingen van de mens
worden bekort door alcohol en drugs
gebruik. De ontwikkeling van de ziel
vereist echter de grootst mogelijke vrijheid
van denken en handelen om zo het
handelen in woord en daad, zowel als de
gedachten op de juiste wijze te
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tot maatschappelijke en sociale problemen.
De oplossingen die hier gevonden moeten
worden moeten er op gericht zijn het
lichaam optimaal te verzorgen om zo de
vooruitgang van de verdere ontwikkeling
van de ziel optimaal te bevorderen. Men
moet er rekening mee houden dat het
denkvermogen van de oudere persoon
vroeger of later kan verminderen. Dit kan
maar is niet noodzakelijk. Het is een
onzekerheid van de ouderdom. De
conclusie die hieruit getrokken moet
worden is dat men vroeg moet aanvangen
met zielsontwikkeling. Hierin ligt dus een
belangrijke taak voor ouders om hun
kinderen zo te introduceren voor het leven
dat zij als volwassenen niet uit het oog
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verliezen hoe belangrijk de rol is die het
lichaam vervult. Dat hun kinderen hun
lichaam niet moeten blootstellen aan
negatieve invloeden. De ervaringen, de
wijsheid van de oudere meer ontwikkelde
ziel kan hierbij een onschatbare bijdrage
leveren. Als echter de ouderdom zo ver
gevorderd is dat de geest verward wordt en
niet meer goed functioneert dan moet de
sociale structuur van de maatschappij
mogelijkheden hebben om deze mens op te
vangen en te verzorgen binnen het raam
van godsdienstige en seculaire instellingen,
waar deze mens met gelijken de laatste
levensdagen kan genieten. Genieten is hier
het juiste woord, want doorbrengen loopt
uit op vegeteren.

Ik ben me wel bewust dat deze gedachten veel vragen en commentaar zullen opbrengen.
Gedachten zijn goed om uit te wisselen, verschil van mening doet leven.

Onthoudt dat nieuw gedrag moeilijk is aan te
leren. Het kost tijd. Velen klagen dat ze hun
hart niet kunnen brengen tot de gedachtenis
Gods. Welnu, denkt u dat iedereen zo maar in
één dag een nieuwe kunst kan aanleren?
Natuurlijk niet. Daarvoor zijn tijd en geduld
nodig. Daarom, wanneer u het aanvankelijk
moeilijk valt, raakt dan niet ontmoedigd. U
zult er langzaam maar zeker aan wennen.
Het enige vereiste is dat u standvastig blijft.
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad
Khalifatul Masih II
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Woordelijke vertaling van De Heilige Koran
Meanings of the difficult words of the Holy Qur‟an‟ van Dhr. Maulana Bashir Ahmad Qamar Sahib

Part 1. R-3 Al-Baqarah. R-3.

Roekoe nr. 3 van Deel 1. Roekoe nr. 3 van Soera
Al-Baqarah

Nederlandse vertaling door: Nadia Samreen
Majlis Leeuwarden
ُ

Aanbid
Hij schiep
Zo dat, daarom
Gij rechtvaardig moge worden, gij moge worden
behouden
Hij schiep, maakte
Legerstede, bed
ُ ُ
Gewelf, dak
Hij deed nederkomen
َﻣَﺂﺀ
Water
Hij bracht voort
ﺑﻪ
Daardoor
: sing َﺛَﻤَﺮَﺓ
Vruchten
(ﺭﺯْﻗﱟﺎ23)
Voedsel
ََُ ﻻ
Plaatst niet
:sing ﻧﺪﱠ
Gelijken
Gij allen
Gij weet
Als
Gij zijt
Wij hebben nedergezonden
Onze dienaar
Breng voort
ُ
Een hoofdstuk, teken, deel van het boek
ֽﻣﺜْﻠﻪ
Als deze, dergelijk
ُ
Roep
َﺷﻬَﺪَﺁﺀ: sing ٌﺷَﻬﻴْﺪ
Helpers, getuigen
ُ
Buiten
ْﻟَﻢْﺗَﻔْﻌَﻠﻮ
Gij deed het niet
Gij zult het nooit doen
ْﺍﺗﱠﻘﻮ
Wees op je hoede tegen
Brandstof
Special steen, elke soort steen
َُ
Is bereid
ْﺑَﺸّﺮ
Geef blijde tijding
Zij deden, zij verrichtten handelingen
َُ َُ َُ :sing Goede werken
َﺧَﻠَﻖ

Worship
He created
So that, therefore
You may become righteous, you may
guard against evil
He created, made
Bed, resting place
Roof
He caused to come down, poured down
Water
He brought about
Therewith
Fruits
Sustenance, food, nourishment
Do not set up
Equals, counterparts
You all
You know, have knowledge
If
You are
We have sent down
Our servant
Then you produce, bring forward
A chapter, sign, division of book
Like it
Call upon
Helpers, witnesses
Besides, except
You did it not
Never shall you do
Guard against, take as a shield
Fuel, fire-wood
Special stone, every type of stone
Is prepared
You give glad tidings
They did acts
Good works

ﺻَﺎﻟﺤَﺔ

: sing ﺟَﻨﱡََﺔ

Tuinen

Gardens
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َُ : sing ﻧَﻬْﺮ

ֽﺑ ﻪ

: sing َﺯﻭْﺝ
ٌﻣﻄَﻬﱞﺮَﺓ

○
ֽ

َُ َُ َُ ﻻ

ُ
َﻛ

ُ
ﻣَﺂ
ֽ ُ

ْﻳﺤْﻴﻲ
ُ

: sing ﺳَﻤَﺂﺀ

Khadija

Vloeien
Rivieren
Hen wordt vruchten/voedsel gegeven
Dit is wat
Aan ons werd gegeven
Zal aan hen worden gegeven
Soortgelijk
Metgezellen
Rein
Zullen vertoeven, eeuwig blijven
Hij is niet verlegen, hij acht het niet beneden
zich
Hij geeft voorbeeld
Mug
Nog (kleiners of groters)
Of nog kleiner (dan de mug)
Zij zeggen
Wat
Allah heeft besloten , Allah heft gepland
Hij laat dwalen
Velen
Hij leidt
De ongehoorzamen
Zij breken
Het verbond, belofte
Na
De bekrachtiging ervan
Zij scheiden
Wat
Allah gebood
Over hem
Om het te verenigen
Zij stichten onheil
De verliezers
Hoe
Verwerpt gij
Levenloos
Hij schonk leven
Daarna
Hij zal doen sterven
Hij zal doen herleven
Gij zult worden teruggekeerd
Hij wendde zich
Daarna vervolmaakte Hij hen (hemelen)
Zeven
Hemelen

(30)
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Flow
Streams, small rivers
They are given fruit/food
This is that
We were given
Shall be brought to them
Similar, mutually resembling
Mates, partners in marriage
Chaste, pured
Will abide, remain permanently
He does not disdain, contempt, shy
He gives example
Gnat
More than small, [even smaller or
bigger]
Or even smaller (than gnat)
They say
What
Allah determined
He adjudges to be in error
Many
He does guide
Disobedient (people)
They break
Covenant, promise
After
Having established
They cut asunder, apart
What
Allah commanded, ordered
About him, (according to him it)
It is to be joined
They create disorder
Losers
How
You disbelieve
Without life, dead ones
He gave life
Then
He will cause to die
He will restore to life
You will be made to return
He turned
Then He perfected them(skies)
Seven
Heavens
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Verzoek voor Dua en aankondigingen
In deze rubriek zullen aankondigingen en verzoeken voor Du‟a geplaatst worden.
Hiervoor kunt u een donatie doen aan Khadija.

De volgende zusters hebben gedoneerd voor Khadija en verzocht hen te herinneren in uw
gebeden:

Verzoek voor Dua voor hen en hun familieleden:
 Mevr. Bushra Hanief, Majlis Lelystad
 Mevr. Nusrat Zaffar, Majlis Zoetermeer
 Mevr. Hameeda Bachnu Joemmanbaks, Majlis Den Haag
 Mevr. Nasrah Choudhry, Majlis Nunspeet
 Mej. Sadia Chowdhrie, Majlis Amstelveen
 Mevr. Shamim Mazhar, Nunspeet
 Mevr. Tallat Laique, Majlis Amstelveen
 Mevr. Munazza Siddiqui, Majlis Arnhem
 Mevr. Mansoora Basit, Majlis Nunspeet
 Mevr. Attia Aslam, Nunspeet
 Mevr. Atiya Akmal, Majlis Den Haag
 Mevr. Mansurah Butt, Majlis Zoetermeer
 Mevr. Amtul Qayyum Muzafar, Majlis Nunspeet
 Mevr. Abida Mahmud-Chowdhrie, Majlis Amstelveen
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