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Voorwoord
Lieve lezers,
Assalaamo aleikum wr.wb.
We naderen alweer het einde van 2020, maar niet
zonder een nieuwe uitgave van Phoel! En deze uitgave
is extra speciaal, want:
PHOEL BESTAAT DERTIG JAAR!!!
Alhamdolillah! En om dat te vieren krijgen jullie een
extra lange editie helemaal in kleur!
We hopen dat jullie ervan genieten, onze redactie
heeft extra zijn best gedaan om deze editie nog
specialer en educatiever te maken. En daarnaast
hebben wij ook nog van jullie hele leuke, mooie en
leerzame inzendingen ontvangen. Zorg ervoor dat
jullie goed opletten tijdens het lezen van deze Phoel,
want op het eind vinden jullie instructies voor een
wedstrijd!
Moge Allah Phoel nog lang laten voortbestaan zodat
iedereen nog voor een lange tijd van deze tijdschrift
kan genieten.
Wij wensen jullie veel
leesplezier! En houd jullie
ogen open! :)
Wassalaam,
De redactie.
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De Heilige Koran

Verheven zij Allah, de Ware Koning. En haast u niet
met de Koran eer de openbaring er van aan u voltooid
is en zeg: "O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis."
(20:115)
Hadith
Gezegden van de Heilige Profeetsa
Abu Hurairahra vertelt, dat de Heilige Profeetsa zei:
“Ik getuig in de naam van God: hij gelooft niet. Ik
getuig in de naam van God: hij gelooft niet. Ik getuig
in de naam van God: hij gelooft niet.” Aan de Heilige
Profeetsa werd gevraagd: “Wie gelooft niet?” Hij
antwoordde: “Hij wiens buurman niet veilig is voor zijn
wangedrag.” (Bukhari)
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Malfuzaat
Gezegden van de Beloofde Messiasas
Het beginsel waaraan wij ons houden is dat wij
vriendelijkheid in ons hart hebben voor het gehele
mensdom. Als iemand ziet dat het huis van een
buurman die Hindoe is in brand staat en niet naar
voren treedt om te helpen de brand te blussen, dan
verklaar ik waarlijk dat hij niet tot mij behoort. Als
iemand van mijn volgelingen ziet dat iemand tracht
een Christen te doden en zich niet inspant hem te
redden, dan verklaar ik waarlijk dat hij niet tot ons
behoort. (Ruhani Khazain, deel 12: Siradj-e-Munir, blz
28)
Uit de preken van de Khulafa
Fragmenten van de vrijdagpreek van 20 oktober, 2017
Hazuraba zei, vandaag zien we dat moslims de meeste
geschillen hebben en dat ze elkaar uitmoorden en hun
religie gebruiken om hun politieke doeleinden te
rechtvaardigen. Dit is zeker tegen de leer van de
Heilige Koran. Hazrat Ayeshara. zei, “Kaana khuluqu
al-qur’an”; als je meer wil weten over zijn (de Heilige
Profeetsa) karakter en zijn gewoontes, bestudeer dan
de Heilige Koran. Dus we moeten de Koran lezen en
zichzelf evalueren omdat dit ook deel uitmaakt van
onze eed.
Het enige doel van de missie van de Beloofde
Messiasas was om de wereld bewust te maken van het
ware karakter en spiritualiteit van de Heilige Profeet sa
alsook van de Heilige Koran. En nu blijft er geen
andere optie over voor moslims. Voor hun eigen
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bestwil en om vrede te stichten in hun landen is het
absoluut noodzakelijk dat ze in huidige tijdperk de
ware leer van de Islam volgen. De Beloofde Messias as
zei dat de oorsprong voor geschillen in wereldse liefde
en verlangen ligt. Als ze oprechte moslims waren, dan
zouden ze gemakkelijk weten welke leer het beste is.
Maar tegenwoordig wordt liefde voor Allah en Zijn
Profeetsa vervangen door liefde voor de wereld.
De Beloofde Messiasas stelt verder: “we hebben een
middel nodig om Allah te kunnen ontmoeten. En dat
is de Heilige Profeetsa. Wie zich van Hem afkeert, zal
nooit beloond worden. Als je de voordelen wil
verkrijgen die geassocieerd zijn met de Heilige
Profeetsa, is het noodzakelijk om zijn slaaf te worden
en uw eigen leven op te geven op zijn pad. De weg
om Gods genoegen te bekomen is de Heilige Profeet sa
volgen. Hierdoor zal Allah van je houden en je zonden
vergeven”.
In huidige tijdperk is het echter alleen de Beloofde
Messiasas die de Islam heeft verdedigd. Veel nietAhmadi religieuze geleerden hebben dit zelfs ook
toegegeven. Hij bewees de dood van Hazrat Isa as. Hij
hield waarlijk van de Heilige Profeet sa en dit is
waarom Allah van hem houdt en hem de rang schonk
van ware volgelingen hem faam schonk tussen de
mensen. We zijn vandaag de dag hier getuige van
waarbij allerhande mensen van verafgelegen landen
de Beloofde Messiasas. erkennen en de eed afleggen.
Moge Allah ons in staat stellen om ware volgelingen
van de Heilige Profeetsa te worden en moslims in staat
stellen om de ware geliefde van de Heilige Profeetsa te
aanvaarden en te erkennen.
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Een boodschap van Nationale Sadr Ladjna
Imai’llah Nederland
Lieve lezers,
Assalamo alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Met de zegeningen van Allah viert Phoel
dit jaar haar 30 jarige jubileum.
Alhmadolillah.
Ik wil allen feliciteren die het mogelijk
hebben gemaakt dat wij het jubileum
kunnen vieren.
De Tweede Khalifa Hazrat Mirza Bashir ud Din
Mahmood Ahmadra zei tijdens Jalsa Salana van 1941
het volgende; “ een boom die geen water krijgt, zal
uiteindelijk uitdrogen, in deze tijd fungeren kranten en
tijdschriften als water voor de mensen. Het is heel
belangrijk om te lezen”.
De Phoel is al jaren een bron van kennis
voor de jongeren van ons Djamaat
geweest.
Het tijdschrift is door de jongeren en voor
de jongeren, het geeft hen een creatieve
kans om meer te weten te komen over de wereld om
hen heen en hoe ze de leerstellingen van Islam en
Ahmadiyyat in hun dagelijks leven in praktijk kunnen
brengen.
Bij deze wil ik iedereen motiveren om artikelen voor
de Phoel te schrijven.
De moeders met kleine kinderen
die nog niet zelf kunnen lezen, wil
ik vragen om de Phoel voor hen te
kopen en om hier uit voor te lezen.
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Zo leren ze op jonge leeftijd mooie,
leerzame verhalen en gebeurtenissen.
Moge Allah ons in staat stellen om in het
licht van de gezegde van de Tweede
Khalifa Hazrat Mirza Bashir ud Din Mahmood Ahmadra
te handelen om voor de Phoel te schrijven en de Phoel
ook te lezen, zodat wij zoveel mogelijk kunnen
profiteren.
Wassalaam
Attia Aslam
Sadr Ladjna Ima’illah Nederland
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Andere Moslim feestdagen en plechtigheden: Een
baby is geboren
Bron van artikel: Muslim Festivals & Ceremonies,
pagina 45-47, Rashid Ahmad Choudhry
Wanneer een baby wordt geboren in een moslim gezin,
dan vieren de ouders het mooie moment door aan Allah
dankbaar te zijn en te bidden. Islam leert ons hoe wij
de baby moeten verwelkomen.

Dit zijn de manieren waarop wij, moslims, dat doen:
1. Reciteren van de Azan en de Iqamah
Wanneer een baby wordt geboren wordt de Azan en de
Iqamah in de oren van de baby gefluisterd. De baby
wordt eerst gewassen en netjes aangekleed, daarna
wordt de Azan in het rechteroor gefluisterd en de
Iqamah in het linkeroor.
Azan is de oproep tot het gebed en Iqamah wordt
gelezen voordat het gebed begint.
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Deze woorden worden gefluisterd in de oren van de
baby omdat de baby dan als eerste hoort, dat de
aanbidding van Allah het allerbelangrijkst is voor de
mensen. Vanaf de geboorte wordt aan de baby geleerd
dat Allah de Heer der Werelden is. Hieronder is de Azan
in het Arabisch en met de vertaling te lezen:

2. De eerste voeding
Wat een baby als eerst als voeding krijgt in de mond is
heel belangrijk. Voordat de moeder moedermelk geeft
aan de baby, wordt een vroom persoon of ouder
persoon gevraagd om iets heel kleins als voeding te
geven. Als geen ander persoon aanwezig is, dan doet
de vader het. Rijpe dadels, honing, sap van fruit of
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ander soort babyvoeding kan gegeven worden. De
metgezellen van de Heilige Profeet sa vroegen aan de
Profeetsa om het eerste stukje voeding te geven aan
pasgeboren baby’s. De Heilige Profeet sa kauwde een
klein stukje rijpe dadel en het zacht geworden stukje
kon de baby dan proeven.

Je mag dit mooi inkleuren
3. Haar van het hoofd
Volgens de traditie van islam, wordt na 7 dagen na de
geboorte van de baby het hoofd van de baby schoon
geschoren. Degene die het kunnen geven, geven goud
of zilver als liefdadigheid aan de armen of degenen die
het nodig hebben. Het goud of zilver moet net zoveel
wegen als het haar dat eraf is geschoren.
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Na het scheren wordt olijfolie gemengd met saffraan en
voorzichtig op het hoofd gewreven. Als het hoofd niet
geschoren wordt op de 7e dag na de geboorte, dan moet
het gebeuren op de 14e of 21e dag.

Saffraan

Olijfolie
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4. Naam van de baby
De naam van de baby kan gegeven worden door de
ouders van de baby of andere familieleden. De ouders
kunnen ook een heilig persoon vragen om een naam
aan hun baby te geven. Het is gebruikelijk dat een
naam wordt gekozen uit de namen van de Heilige
Profeetsa, zijn metgezellen, bekende leiders of andere
belangrijke islamitische personen.

De Namen van de Heilige Profeet Mohammed sa in het
Arabisch geschreven
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5. Besnijdenis
De besnijdenis is een gebruik dat wordt gedaan bij de
jongens. Besnijdenis komt niet alleen in de islam voor.
Ook in andere geloven wordt dit gedaan bij jongens.
Het komt uit de tijd van de aartsvader van de gelovigen,
Profeet Abrahamas. Het beste is om de besnijdenis te
laten plaatsvinden binnen de zeven dagen na de
geboorte, maar het kan ook later.
6. Aqeeqa (dier opoffering na de geboorte) en
het feest van de opoffering
Op de 7e dag na de geboorte van de baby wordt een
dier opgeofferd en wordt een feest gegeven waar
vrienden, familie, kennissen en buren worden
uitgenodigd. Een deel van het vlees wordt gegeven aan
de arme mensen. Het dier dat opgeofferd wordt, kan
een geit, schaap, lam, koe of kameel zijn. Bij de
geboorte van een meisje wordt 1 dier opgeofferd en bij
de geboorte van een jongen worden 2 dieren
opgeofferd. We moeten goed onthouden dat het vieren
van het feest niet verplicht is. Dat mogen de ouders zelf
beslissen. Het is wel verplicht om de opoffering te doen.
Als de opoffering door een reden niet kan worden
gedaan op de 7e dag na de geboorte, dan moet het
gebeuren op de 14e of 21e dag. Wanneer het kind ouder
wordt en het begrijpt dat dit een verplichting is, maar
niet is gebeurd voor hem of haar, dan mogen zij de
opoffering zelf laten verrichten.
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Je mag dit mooi inkleuren
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Geschiedenis van Phoel
Hoe de uitgave van Phoel begon
In 1989 schreef, onder leiding van nationaal sadr
Ladjna Mevr. Imtiaz Butt, de toenmalige nationaal
sec. Nasirat Mevr. Momina Mubasher Choudhry een
brief naar Choti Appa over het beginnen van een
tijdschrift voor de kinderen in Nederland.
De naam van Choti Appa is Sahbzadi Maryam Sidiqqa
sahiba, zij was de vrouw (echtgenote) van Hazrat
Mirza Bashiruddien Mahmood Ahmad Khalifatul Masih
IIra.
Choti Appa heeft de naam van het jongerentijdschrift
‘Phoel’ gegeven.
En zo werd in januari/februari 1990 de eerste Phoel
gedrukt.
De hoofdmissionaris dhr. A.H. Akmal schreef een
boodschap voor de kinderen in de eerste Phoel.
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Dit is de voorkant van de allereerste Phoel. Het is echt
heel simpel, in zwart wit.
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De boodschap van de hoofdmissionaris dhr. A.H.
Akmal sahib voor de eerste Phoel
Phoel, nr 1, januari/februari 1990
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De boodschap van de hoofdmissionaris dhr. A. H.
Akmal sahib is hieronder voor jullie uitgetypt, zodat
het makkelijk te lezen is.
----------------------------------------------Boodschap aan de ‘Phoel’- kinderen van de
Nederlandse Ahmadiyya Moslim Jama’at
Beste ‘Phoel’-kinderen,
Assalamo Alaikum ww.,
Ik ben zeer verheugd met het bericht dat jullie
een nieuw maandblad, ‘Phoel’ genaamd, zullen
gaan uitgeven. Moge Allah deze nieuwe
ontwikkeling voor ons allen zegenrijk maken.
Amin!
‘Phoel’is een woord uit de Urdu taal dat ‘bloem’
betekent. De bloem heeft veel goede en nuttige
eigenschappen. Zij is mooi, schoon, kleurrijk, en
geurig. Ook wordt de bloem gebruikt door de
bijen, die er honing uit maken, die lekker zoet is
en die genezing brengt voor verschillende
kwalen. Allah zegt in de Heilige Qor’aan: “Daarin
ligt genezing voor de mens”
Ik wil hier aan de kinderen deze boodschap
geven dat zij allen moeten proberen al deze
eigenschappen van de bloem tot de hunne te
maken door het lezen en het schrijven in het
maandblad ‘Phoel’. Als alle kinderen van de
Ahmadiyya Moslim Jama’at dit doen dan ben ik
er zeker van dat zij de eigenschappen van de
‘Phoel’ zullen uitstralen in de vorm van goede
manieren, schoonheid en het gebruik van zoete
20

taal. Zodoende zullen zij de taak van onze
geliefde Imam, Hazrat Khalifatul Masih IV (moge
Allah hem helpen), voor de verspreiding van de
Islam en Ahmadiyyat verlichten.
Moge Allah jullie bijstaan. Amin!

Met beste wensen en groeten van
A.H. Akmal – Hoofdmissionaris
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Het tijdschrift was een bron van kennis, maar
toch kwam bijna een einde aan Phoel in 1991
Voor Phoel mochten de Nasirat en ook de Atfal wat
schrijven of tekenen. Het was dus een tijdschrift voor
alle jongeren van de Ahmadiya Moslim Djama’at in
Nederland. De Phoel was niet alleen voor, maar ook
door de jongeren. De Phoel heeft jaren een bron van
kennis en plezier mogen zijn voor de Nasirat en Atfal
van die tijd. Helaas werd in december 1991 de laatste
Phoel uitgegeven.
15 jaren gingen voorbij
Vele jaren gingen voorbij, en de Nasirat hadden het
altijd met elkaar over Phoel. Ze misten het. En zo
gingen 15 jaren voorbij.
Deze Nasirat werden Ladjna. En met de Zegeningen
van Allah kregen velen van hen ook de kans om
Djama’at te dienen.
Zo kreeg een Nasira van toen, die nu Ladjna was en
als nat. sec. Nasirat dienstbaar was voor de Djama’at,
de kans, om de publicatie van Phoel weer mogelijk te
maken.
Hoe het kwam dat Phoel weer herdrukt mocht worden
in 2006
In 2006 schreef, onder leiding van nationaal sadr
Ladjna Mevr. Imtiaz Butt, de toenmalige nationaal
sec. Nasirat Ismat Chowdhrie een brief naar Hazuraba.
Met de zegeningen van Allah gaf Hazrat Khalifatul
Masih Vaba toestemming voor de herdruk van Phoel.
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En zo begon in september 2006, na 15 jaren, de Phoel
met het heruitgeven van het tijdschrift.
Dit is de voorkant van de Phoel, waarmee het
heruitgeven van het tijdschrift begon. De voorkant
was in kleur met groene letters en een kleurrijke foto.
Op de foto zijn de Nasirat-ul-Ahmadiyya te zien die
wachten om de Kalief te verwelkomen in Nederland.
Foto: Nunspeet, 17 juni 2006
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Geachte Amier sahib van Nederland dhr. Hibatunnoer
Verhagen schreef een boodschap voor de kinderen in
de Phoel:
Phoel, september 2006

De boodschap van Amier sahib is hieronder voor jullie
uitgetypt, zodat het makkelijk te lezen is.
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----------------------------------------------Geachte redactie en lezers van het
jongerentijdschrift Phoel
Assalaamo Aleykum wa raHmatullaahi wa
barakaatuh
Gefeliciteerd met de heruitgave van Phoel, het
tijdschrift van, voor en door Nasiraat en Atfal.
Het opnieuw uitgeven van dit tijdschrift is een
goed initiatief dat bij onze jongeren het gevoel
versterkt samen te zijn en iets
gemeenschappelijks te doen. Het beste wat wij
als Djamaat en als ouders wensen is dat onze
kinderen de gaven en vaardigheden die God hun
heeft gegeven verder tot ontwikkeling brengen.
In dit verband zijn er vele adviezen denkbaar
aan zowel de ouders, als de kinderen betreffende
het ontwikkelen van religieuze kennis en van
wereldlijke kennis. Een korte zin die alle Moslims
kennen is ´Hayya alal falaah´ Deze wordt
uitgesproken in de Azaan en in de Iqaama. De
betekenis ervan is ´Haast u tot het welslagen´.
De les die wij hieruit kunnen trekken is dat wij
succes zullen behalen als wij aan de oproep tot
het gebed gehoor geven en alles waarmee wij
dan bezig zijn laten liggen, en ons terstond
voorbereiden op het gebed en er vervolgens aan
deelnemen. Als wij dit tot een vaste regel in ons
leven maken zal Allah ons, als Hij dit wil, succes
schenken in alles wat wij doen, in zowel ons
religieuze leven, als in ons wereldse leven.
Hazrat Khalifatul Masieh V zei in zijn khoetba
van 11 aug. 2006 ´Een huis waar gebeden
worden gezegd zal nooit spirituele of materiele
25

problemen krijgen.´ Dit is zeker een van grote
zegeningen die Allah ons heeft geschonken.
Hopelijk zullen door dit initiatief de jongeren
worden aangezet om artikelen te produceren.
Ook zal er moeten worden samengewerkt om het
tijdschrift een aantrekkelijke inhoud en vorm te
geven. Dit zal ongetwijfeld de onderlinge band
tussen onze jongeren versterken. De Islam
gebiedt ons om kennis te vergaren, waar men
deze ook vindt. Phoel is een instrument om onze
kennis te vergroten en daarom is het
heruitgeven van dit tijdschrift een belangrijk
initiatief. Wij hopen dat het blad inderdaad zal
worden gezien als een “phoel”, een fraaie bloem,
die steeds onze verwondering opwekt. Wij hopen
dat de lezers van het tijdschrift het blad met
interesse zullen lezen en steeds zullen uitzien
naar de volgende editie, en ook hopen wij dat zij
uit het tijdschrift zullen kunnen putten als zij
informatie over bepaalde onderwerpen nodig
hebben. Moge Allah het tijdschrift tot
ontwikkeling laten komen en laten groeien,
voorzien van een aantrekkelijk uiterlijk en een
aangename inhoud.
djazaakumullaahu taAala aHsanal djazaa,
wassalaam,
Hibatunnoer Verhagen
(Amier Djamaat Nederland)
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Ook de toenmalige National Sadr Ladjna stuurde een
boodschap:
Phoel, september 2006

De boodschap is hieronder voor jullie uitgetypt, zodat
het makkelijk te lezen is.
----------------------------------------------Geachte redactie en lieve meisjes en jongens,
Asalaamo Aleykum w.w.
Graag wil ik jullie feliciteren met de heruitgave
van het blad Phoel.
Ik hoop dat de nieuwe editie van Phoel jullie
religieuze en maatschappelijke horizon zal
verbreden en jullie standaard van kennis zal
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verhogen. Hierdoor zullen veel nieuwe schrijvers
hun doelen kunnen bereiken, Insha’Allah.
Moge Allah ervoor zorgen dat deze Phoel door
jullie streven in werkelijke zin tot een
geurgevende bloem uitbloeit en voor veel genot
zal zorgen onder Ahmadies over de hele wereld.
Wassalaam,
Mevr. I.B. Butt
(Sadr Ladjna Ima’illah Nederland)
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Een boodschap van (oud-) redactieleden
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Ahmadiyya Jamaat werd toestemming gevraagd aan
Hazrat Khalifatul Masih IV voor het starten van een
periodiek te verschijnen tijdschrift voor de Nasirat. De
toenmalige Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ra),
was heel blij met dit initiatief van Lajna Ima’illah
Holland en gaf het nieuw te verschijnen tijdschrift de
naam “Phoel”. In 1989 verscheen de eerste uitgave.
Nu lijkt het ondenkbaar maar in die tijd had de
computer zijn opmars nog niet gemaakt en werd deze
dus nog zeker niet als algemeen gebruik beschouwd.
Het is zoveel makkelijker nu om teksten te schrijven,
redigeren en ‘te knippen en plakken’. In 1989
gebeurde het knippen en plakken letterlijk en
figuurlijk! Op elektrische typemachines werden de
stukken geschreven en vervolgens via de reguliere
post ingezonden. Daarna werden alle stukken tekst
uitgeknipt en geplakt op nieuw blanco papier in A-5
formaat. Vervolgens werd dit exemplaar fysiek naar de
printshop gebracht om het aantal gewenste stuks te
laten printen en met nietjes te laten inbinden. Mooie
afbeeldingen gebruiken van het internet voor de cover
was er in die niet tijd niet bij. Het tijdschrift in kleur
printen was te kostbaar. De voorkant werd daarom
met de hand getekend en alles was in het zwart/wit.
Maar minder leuk was het desondanks niet. Alle
Nasirat wachtte altijd met smart om “Phoel” te lezen
en zochten snel hun eigen ingezonden stukjes op in
het blad.
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In 2006 startte de heruitgave van het tijdschrift. De
naam “Phoel” bleef maar werd nu een
jongerentijdschrift voor Nasirat en Atfal. Een tijdschrift
om trots op te zijn. Al meer dan 30 jaar!
Aisha Choudhry
(Redactrice Phoel 1989 – 1994)
--------------------------------------------------------Assalamu Alaikum lieve lezers,
Ik ben nu al enkele jaren een redactielid van het
tijdschrift Phoel. Het was een eer toen mij werd
gevraagd om voor de Phoel te schrijven, aangezien ik
het zelf als Nasirah altijd las! Een leerzaam en
interessant initiatief wat je met plezier leest.
Als Nasirah vond ik de recepten altijd het leukst én
schreef ik af en toe zelf nog iets om het op te sturen.
Doen jullie dat ook?
Het moment dat ik bij de redactie van Phoel kwam,
maakte wij een gehele nieuwe planning van wat er
allemaal in zou komen. Een vast rubriek. En toen koos
ik ervoor om jullie mee te nemen op een reis door de
natuur. Onderwerpen waar je vast eens over had
gehoord, maar nooit bij hebt stilgestaan. Zo ontstond
het deel “Natuur”. Daarnaast werd er gekozen om de
geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Djamaat in
elke Phoel te belichten. Een interessant en erg
belangrijk deel van de Phoel! Ik heb de Phoel altijd
met veel plezier gelezen als Nasirah en doe het nog
steeds, als redactielid. Ik hoop daarom ook nog vele
jaren voor de Phoel te mogen schrijven, In Shaa Allah.
Nudrat Tahir
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Assalamo Alaikum lieve lezers!
Ik zou jullie graag willen vertellen over mijn
herinneringen aan Phoel. Ik weet nog de eerste keer
dat ik hoorde over dit tijdschrift. Ik was een jonge
Nasirat en was op ijtema. Daar werd tussen de
competities door verteld over Phoel. Na afloop liep ik
meteen naar mijn moeder en vertelde haar dat ik een
abonnement wilde. De uitgave die ik destijds kocht
was toevallig een uitgave waarin een foto van mij
stond samen met andere Nasirat. We stonden daar
met vlaggetjes en zongen een Nazm om Huzur
welkom te heten. Sindsdien heb ik bijna elke Phoel
gekocht en ik heb ze nog steeds! Het is onderhand
een hele stapel geworden. Ik weet nog dat ik elke keer
als ik een toespraak voor ijtema moest schrijven, ik
als eerst door al mijn Phoels heen bladerden. Dit
kwam, omdat door het taalgebruik in het tijdschrift ik
alle onderwerpen veel beter begreep. Er werden geen
moeilijke termen gebruikt en alles werd op zo een
leuke, verhalende manier verteld. Ikzelf stuurde ook
regelmatig dingen in en was altijd ontzettend
enthousiast wanneer ik mijn stukjes terug zag in de
nieuwe uitgaves. Ik kan met alle zekerheid zeggen dat
ik al mijn Phoels meerdere malen heb gelezen. Ik
hoop dat Phoel een bron blijft van veel kennis en
leesplezier voor de lezers inshAllah!
Wassalaam
Numana Malhi
Redactielid Phoel
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Abida Mahmud-Chowdhrie
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Inzendingen nasirat en atfal
De geschiedenis van Egypte en het oude Egypte
Door Taha Mahmud
Madjlis Amstelveen
De geschiedenis van Egypte
De geschiedenis van Egypte is bijna even lang als die
van de mensheid. In die tijd waren ze al verder in
ontwikkeling dan Europa. Ze waren een van de eerste
die waren ontwikkeld.
Zesduizend jaar geleden leefden er al mensen langs de
rivier de Nijl. We weten veel over de mensen die daar
leefden, want alles wat ze deden, schreven ze op. Ze
schreven het op zuilen, tempelmuren, graven en
piramides. Dat noemen ze hiërogliefen. Egypte was een
rijk land. Het water van de Nijl kwam ieder jaar omhoog
en het grond naast de Nijl werd modderig als het water
wegzakte en dan had je vruchtbare grond. Daardoor
ontstond langs de Nijl veel landbouw. De Egyptenaren
noemden de vruchtbare grond zwarte aarde
(kemet)(zwart land). De woestijn met de roodachtige
bergen werd ook wel rood land genoemd (deshret).
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Hier
zie
hiërogliefen.

je

Hier op de kaart
zie je rivier Nijl
dwarsdoor
Egypte gaan.

Rond 3200 voor christus werd het eerste koninkrijk
gesticht door koning Menes.
3000 jaar lang regeerden over Egypte verschillende
dynastieën. Dynastieën betekenen: een regering. Er
zijn 30 dynastieën geweest. Daarna kwamen de Perzen
aan de macht. Later werd Egypte door verschillende
buitenlandse dynastieën geregeerd. De Griekse,
Romeinse, Byzantijnse en Turkse.
In 1517 veroverde het Ottomaanse Rijk Egypte.
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In 1798 werd het land voor 9 maanden in beslag
genomen door Frankrijk en de leider was Napoleon
Bonaparte.
In de 19e eeuw werd Egypte een belangrijk land voor
de Europese kolonie. Een kolonie is een land dat door
een Europees land is veroverd. In 1882 veroverden de
Britten Egypte.
In 1922 werd een gedeelte van Egypte onafhankelijk
van Engeland.
In 1952 kwam verandering, en werd het land een
republiek. Een republiek is een land waar de gekozen
president de leider is. Hierna heeft Egypte vele
presidenten gehad.
Het oude Egypte
De Egyptische cultuur is al 6000 jaar oud.
De piramide
De eerste piramide is ongeveer 4500 jaar gelden
gebouwd, er zijn 80 piramides bewaard gebleven.
De Pyramide is een stenen bouwwerk dat als graf
gemaakt is voor farao’s. Een farao was de koning van
het land. Hij werd na zijn dood in een kist gelegd. Hij
werd omwikkeld in stof. Dat noemen ze mummificeren.
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Hier zie je een
mummie met kist.

De kist wordt in het midden van de piramide neer
gelegd met kostbaarheden en persoonlijke dingen in
een grafkamer.
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Hier zie je een
voorbeeld van
een
grafkamer.

Een piramide werd gebouwd als er een nieuwe farao
kwam. Deze piramide werd wel door 100.000 man
gebouwd. Dit waren boeren en arbeiders van de farao.
Uit een steengroeve werden stenen gehaald om de
piramide te bouwen. Een steen was 2500 kilo en voor 1
piramide waren wel 2 miljoen stenen nodig.
Hier zie je
de
stenen
van dichtbij
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De steen van Rosetta
Door de steen van Rosetta is ontcijferd hoe de
hiërogliefenschrift kan worden gelezen. Deze steen was
in de plaats Rosetta (nu El Rashid). De Fransen namen
de steen in juli 1799 mee, maar de Engelsen pakten het
af en namen het mee naar Engeland. De steen is te zien
in het British Museum in Londen. De steen is uit 196
voor Christus en is 1,12 meter hoog en 76 centimeter
breed. Er staat driemaal dezelfde tekst op de steen:
• in het Egyptisch door middel van Egyptische
hiërogliefen
• in het Egyptisch door middel van demotisch
schrift
• en in het Griekse alfabet.
Hier zie je de steen van Rosetta
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Naam: Mehwish Nomana Arif
Leeftijd: 8 jaar
Madjlis: Almere

Naam: Sannah Siddiqie
Madjlis: Rotterdam
Herinnering: Mijn Ameen met Huzuraba
Ik heb mijn Ameen met Huzuraba gehad. Het was op
29 september 2019. Mijn ouders hadden een huisje
gehuurd dichtbij de moskee waar Jalsa werd
gehouden. Maar voordat ik met Huzuraba mijn Ameen
ging doen, moest ik de Koran nog uitlezen, want de
Koran had ik nog niet helemaal uitgelezen. Om de
Koran uit te lezen moest ik per dag soms bijna 3 uur
lang de Koran reciteren. Ik las de Heilige Koran
dagelijks 2 tot 3 keer per dag. Het was moeilijk en ik
moest hard mijn best doen, maar ik wilde het
dolgraag. Dat zorgde ervoor dat ik bleef doorgaan.
Maar Alhamdulillah ik heb het gehaald.
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Ik had mijn Ameen met Huzuraba gedaan en het was
een herinnering die ik nooit zal vergeten

Naam: Anny Malhi
Jamaat: Eindhoven
Ervaring als brugger + tips!
Assalamoalaikum w.w.b.
Ik ga jullie wat vertellen over mijn
ervaring als brugger. Daarna heb heb
ook nog een paar tips voor jullie. Dit jaar ben ik ook
begonnen met een hoofddoek dragen. In het begin
vond ik het heel erg spannend, maar na een paar
dagen was die spanning helemaal weg. Ik ben heel erg
blij met mijn keuze. Ik voel me nu meer verbonden
met Allah en het geeft me een gevoel van veiligheid.
Natuurlijk kijkt er soms wel iemand om, maar daar
trek ik me niks van aan. In de brugklas heb ik veel
nieuwe vriendinnen gemaakt. Dat was in de eerste
paar weken nog niet zo, maar het gaat allemaal
gewoon vanzelf. Na een aantal weken raakte ik
gewend aan alles.
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Natuurlijk krijg je ook veel meer huiswerk, toetsen en
een veel zwaardere tas dan op de basisschool, maar
als je er eenmaal aan gewend bent, valt het allemaal
wel mee. In het begin vond ik mijn zware tas dragen
ook heel moeilijk, maar nu niet meer. Met behulp van
een goede planning krijg je al je huiswerk op tijd af en
kun je leren voor de toetsen en heb je ook nog tijd
over voor leuke dingen. Het leuke aan school is dat er
een kantine is waar je allemaal lekkere dingen zoals
broodjes, snoep, wafels, loempia's en nog veel meer
kunt kopen.
Als laatst heb ik nog een aantal tips:
- Ben jezelf!
- Leer nieuwe mensen kennen, want je hoeft niet
alleen maar met mensen om te gaan die je al kende.
- Blijf aardig tegen alle docenten
ook al vind je die ene docent
minder aardig. Je hebt bij elk vak
een andere;)
- Maak je huiswerk meteen af op de
dag dat je het op krijgt en begin
minimaal één week van tevoren
met leren voor een toets.
- Als laatst: geniet heel veel van de
middelbare schooltijd en maak
leuke herinneringen!
Wassalaam

Hierna volgt een inzending van twee kinderen welke ontbrak
in de vorige uitgave van Phoel.
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Naam: Amtul Saboeh Bajwa
Leeftijd: 13 jaar
Madjlis: Amstelveen
Wat kijk jij op MTA?
Khutba
MTA News
Klas met Hazuraba
Tarteel
Story time
Ik leer heel veel hiervan.
Iedereen zou het moeten kijken om kennis te
vergaren.

Naam: Abdul Rafeh Bajwa
Leeftijd: 11 jaar
Madjlis: Amstelveen
Wat kijk jij op MTA?
Vrijdagspreek
MTA News
Klas met Hazuraba
Tarteel klas
Story time
Ik leer heel veel. Iedereen moet
hiernaar kijken om religieuze kennis te
vergaren.
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Geschiedenis van Ahmadiyya
Groot teken van de pest
De Almachtige God heeft vele hemelse tekenen laten
zien om het woord van de Beloofde Messias as te
ondersteunen. Een van de tekenen die Hij
manifesteerde ter ondersteuning van de Beloofde
Messiasas was de plotselinge opkomst van de pest in de
provincie Punjab. Op 6 februari 1898 zag Hazrat
Ahmadas in een visioen:
“Engelen van God planten zwarte bomen op
verschillende plaatsen in Punjab. Deze planten zijn erg
lelijk, zwart, beangstigend en onvolgroeid. Ik vroeg de
persoon die deze bomen plantte: “Wat voor soort
bomen zijn dit?” Hij antwoordde dat dit pestbomen
waren, die zich zeer binnenkort in het land zouden
verspreiden. " (Ayyam al-Sulh, pagina 121)
Het is opmerkelijk dat deze schadelijke ziekte
ongehoord was in de geschiedenis van Punjab. Zijn
tegenstanders maakten hem belachelijk. De winter erop
brak als vervulling van deze openbaring de builenpest
uit in verschillende steden van Punjab. De verwoesting
die door deze plaag werd veroorzaakt, was zeker een
ernstige herinnering aan de dag des oordeels. Naast
een gemiddelde van dertig- tot veertigduizend mensen
die elke week stierven, werden duizenden dorpen en
steden van de ene op de andere dag verlaten. De
profetie had een positieve impact op mensen. Velen van
hen sloten zich aan bij de gemeenschap.
De Beloofde Messiasas kondigde aan dat al zijn ware
volgelingen zullen worden gered en niet zullen sterven
aan deze dodelijke ziekte. De Almachtige God heeft
inderdaad zijn Boodschapper, zijn gezin en al zijn
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trouwe volgelingen gered, zoals voorspeld in de
volgende profetie:
"Ik zal iedereen beschermen die zich binnen de
periferie van uw huis bevindt". (Kashtih Nuh,
pagina 4, 5 oktober 1902)
Bron:https://www.alislam.org/book/brief-historyahmadiyya-muslim

Deze pest werd ook wel The Bombay Plague genoemd,
waar het begon en zich uiteindelijk door de rest van
het land verspreidde.
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Natuur
Je ziet ze overal
liggen: op straat, op
het strand en in
parken.
Stenen!
Kunstliefhebbers
verzamelen
deze
zelfs
om
er
decoratiestukken
mee
te
maken.
Soms zijn ze loodzwaar en soms wegen ze nog geen
ons. Hoe kan dat? En waar bestaat een steen nou
eigenlijk uit? Laten we dat eens uitzoeken vandaag.
Wat zijn stenen?
Stoeptegels bestaan uit steen en nog veel meer dingen
die we dagelijks zien, bestaan uit stenen. Bekijk
bijvoorbeeld eens het huis waarin je woont of sieraden
die mensen dragen. Heel vaak zijn daar ook stenen in
te vinden. Er zijn dus ook heel veel soorten stenen,
zoals edelstenen, fossielen of gewoon bakstenen. Al die
stenen kun je weer onderverdelen in anderen.
Stenen staan er bekend om dat ze hard zijn en dat het
een vorm heeft. Al verschilt de vorm wel per steen.
Soms wordt steen gemaakt en ook in een bepaalde
vorm gegoten, maar er zijn stenen die al eeuwen of
zelfs langer bestaan. Dit zijn dan vaak hele bijzondere
stenen.
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Hoe ontstaan stenen?
De aarde waarop we leven bestaat al miljoenen jaren
en bestaat uit heel veel soorten stenen. Maar de
binnenkant van de aarde bestaat uit vuur, wat lava
genoemd wordt. Wij merken meestal niets hiervan, al
kan het soms voorkomen dat er vulkaanuitbarstingen
plaats vinden.
Als dit gebeurt, komt er een zee van lava naar buiten
uit het binnenste van de aarde en dit stroomt dan als
water naar buiten. Dit is heel gevaarlijk voor mensen,
maar wanneer het afkoelt wordt het hard en ontstaat er
steen. Dit heet stollen. Het lava stolt dus en het wordt
steen.
Vroeger kwamen er veel vulkaanuitbarstingen voor en
daardoor werd de aardkorst steeds dikker en dikker,
doordat er steeds meer steen ontstond. Dit duurt
natuurlijk allemaal heel lang.
Maar dit is niet de enige manier waarop stenen
ontstaan. Een andere manier waarop steen ontstaat, is
doordat bestaande stenen in stukken uiteenvallen.
Deze resten komen dan samen met andere resten en
daarmee worden nieuwe stenen gevormd. Dit heet
erosie.
En je hebt ook stenen die de resten van een dier
bevatten. Deze stenen heten fossielen.
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Weetjes

●

●

●

Er was een tijd vroeger die het “ Stenen
Tijdperk” wordt genoemd. In deze tijd werd
bijna alles van steen gemaakt.
Er bestaan ook edelstenen. Dit is een
verzamelnaam voor stenen die meestal
zeldzaam zijn. Denk hierbij aan diamant, robijn
en saffier.
Edelstenen worden vaak gebruikt in sieraden.

Wat voor kleur steen zou jij willen?
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Stonehenge

Een van de meest geheimzinnige plekken ter wereld:
de Stonehenge in Engeland. Een monument dat volledig
bestaat uit stenen in een cirkel. Net buiten de cirkel van
Stonehenge ligt nog een losse steen die de 'Heel Stone'
wordt genoemd. De plek waar deze steen ligt is niet
willekeurig gekozen; tijdens de midzomernacht staat
deze steen exact in lijn met de opkomende zon.
Niemand die precies kan vertellen hoe die loodzware
stenen op hun plek zijn gekomen, want het lijkt
onmogelijk dat het mensenwerk was. Ook weten we
niet wat het doel van het monument was.
Wat denk jij?
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Nieuwsbrief nasirat
Eid-ul-Adha en Hadj
De hadj
De hadj is de pelgrimstocht naar Mekka en een
van de vijf zuilen van de islam. De hadj is
verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims
die genoeg geld hebben en die het veilig kunnen
doen. Voor mensen die niet gezond genoeg zijn,
of niet genoeg geld hebben, is het dus geen
verplichting.
Allah heeft de hadj verplicht gemaakt. Dat staat
in Surah Al Hadj, vers 27-30:
“En toen Wij Abraham de plaats voor het Huis
(de Kaaba) aanwezen zeggende: "Vereenzelvig
niets met Mij, en houd Mijn Huis rein voor
degenen die de rondgang verrichten en degenen
die opstaan (voor gebed) en neerbuigen en zich
ter aarde werpen.
En verkondig de bedevaart aan de mensen. Zij
zullen te voet of op magere kamelen van verre
tot u komen.
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Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen
en de naam van Allah uitspreken gedurende de
vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij
hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt
de behoeftigen in nood.
Laat hen dan hun vuilheid verwijderen en hun
geloften vervullen en een omgang maken om het
oude Huis (Kaaba).”
Hazrat Abrahamas
Hazrat Abrahamas is een belangrijke profeet in
de islam, maar ook in het jodendom en het
christendom. Hij woonde in het gebied dat wij nu
als Irak kennen. Hazrat Abrahamas groeide op bij
zijn oom. Zijn oom verkocht beelden die
aanbeden werden. Dit noemen we afgoden. Op
een dag moest Hazrat Abrahamas op de winkel
passen. Er kwam een oude man een beeld
kopen. Hazrat Abrahamas vroeg hem welk beeld
hij wilde en toen de man er een aanwees vroeg
Hazrat Abrahamas hem hoe oud hij was. De man
antwoordde dat hij 70 jaar oud was.
Hazrat Abrahamas zei hierop: 'Ik weet dat dit
beeld gisteren is gemaakt. Zult u zich niet
schamen dat u zich neerbuigt voor een beeld van
een dag oud?' Deze woorden hadden een groot
eﬀect op de oude man en hij ging zonder het
beeld te kopen naar huis. Dit is een voorbeeld
van hoe Hazrat Abrahamas al op hele jonge
leeftijd tegen afgoden was. In het begin sprak hij
hierover op een rustige manier met zijn oom,
maar de discussies werden steeds heftiger.
50

Hazrat Abrahamas trouwde met de dochter van
zijn oom, Hazrat Sarah.
In de tijd van Hazrat Abrahamas waren de
mensen de leer van Hazrat Noahas, namelijk dat
we één God moeten aanbidden, helemaal
vergeten en aanbaden zij verschillende afgoden.
Allah heeft Hazrat Abrahamas als profeet
gekozen, zodat hij de mensen kon leren om niet
langer de afgoden, maar Allah te aanbidden. Al
vanaf zijn jeugd had Hazrat Abrahamas een
hekel aan het aanbidden van afgoden en nu
kreeg hij van Allah de taak om dit uit de
samenleving te verwijderen. Hazrat Abraham as
sprak persoonlijk met bijvoorbeeld zijn
familieleden, maar hield ook bijeenkomsten om
de mensen te overtuigen om afgoden niet langer
te aanbidden. Zo liet hij hen op een nacht inzien
dat zij de sterren aanbaden, maar dat deze ook
gedurende de nacht verdwijnen. Ook aanbaden
zij de maan, maar deze verdwijnt ook. Zij
aanbaden ook de zon, maar deze ging ook
onder. Hazrat Abrahamas vertelde hen zo dat
God niet kan verdwijnen, maar een afgod wel.
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In de Heilige Koran vinden we nog een bekend
voorval waarin Hazrat Abrahamas zijn volk
uitdaagt. Op een keer had hij alle afgoden,
behalve de leider, gebroken. Natuurlijk werd zijn
volk boos en al snel verdachten zij hem hiervan.
Hazrat Abrahamas zei toen dat zij aan het enige
beeld dat nog stond moesten vragen wie de rest
van de beelden kapot had gemaakt. Natuurlijk
kon het beeld ze dat niet vertellen. Hazrat
Abrahamas vroeg ze toen waarom zij in plaats
van Allah beelden aanbaden die hen niet konden
helpen. Het volk van Hazrat Abrahamas was
boos, omdat hij hen op deze manier te kijk had
gezet. De leiders van het volk besloten om hem
in het vuur te gooien. In de Heilige Koran staat
dat Allah het vuur de opdracht gaf om af te
koelen en veiligheid te bieden aan Hazrat
Abrahamas. (Heilige Koran, 21:53-71)
We weten niet precies wat er is gebeurd
waardoor het vuur afkoelde, maar we weten wel
dat dit een van de wonderen van Allah is
geweest.
Op 75-jarige leeftijd kreeg Hazrat Abrahamas
van Allah de opdracht om te migreren. Tijdens
deze reis trok Hazrat Abrahamas door Egypte.
De koning van Egypte was zo onder de indruk
van Hazrat Abrahamas dat hij hem cadeaus
aanbood en aanbood om hem te laten trouwen
met een nobele vrouw, Hazrat Hajarah. Eerder
lazen wij al dat Hazrat Abrahamas getrouwd was
met Hazrat Sarah. Zij hadden geen kinderen.
Daarom trouwde hij ook met Hazrat Hajarah. Hij
was toen 85 jaar oud. Met Hazrat Hajarah kreeg
hij een zoon, Hazrat Ismaelas.
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Hazrat Abrahamas kreeg hierna van Allah de
opdracht om zijn zoon Hazrat Ismael as en zijn
moeder, Hazrat Hajarah, achter te laten in een
bepaald deel van de woestijn. Nu kennen we dit
als de plek waar Mekka is, maar toen was het
een droog stuk woestijn waar het moeilijk leek
om te overleven. Hazrat Hajarah bleef daar
achter met haar baby en uiteindelijk werd er op
die plaats een stad, Mekka, gevestigd.
Toen Hazrat Ismaelas twaalf jaar oud was,
droomde zijn vader dat hij zijn zoon opoﬀerde
voor Allah. Hij vertelde deze droom aan zijn zoon
en Hazrat Ismaelas was bereid om opgeoﬀerd te
worden. Maar Allah had niet bedoeld dat de
droom letterlijk uit moest komen. Hazrat
Abrahamas en Hazrat Ismaelas waren allebei
bereid om dit oﬀer te brengen. Daar ging het
om. Ook is dit het moment waarop Allah ons laat
zien dat het oﬀeren van mensen niet juist is.
Hiervoor gebeurde dat wel. Wij gedenken dit
oﬀer nog steeds ieder jaar tijdens Eid-ul-Adha.
Hazrat Abrahamas kreeg een jaar later, toen zijn
eerste zoon dus 13 jaar oud was, nog een zoon.
Dit was Hazrat Isaacas. Zijn moeder was Hazrat
Sarah.
Hazrat Abrahamas volgde lange tijd de leer van
Hazrat Noahas, maar later gaf Allah hem ook
nieuwe wetten. Zo kreeg hij de opdracht om
samen met zijn zoon Hazrat Ismaelas de Kaabah
weer op te bouwen. Daarna stelde Allah de
bedevaart (hajj) vast voor de mensen.
De wetten van Hazrat Abrahamas werden
opgeschreven, maar deze geschriften hebben we
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nu niet meer. De wetten waren niet voor altijd,
maar alleen tijdelijk. In de Heilige Koran spreekt
Allah wel over deze geschriften en wat hierin
staat (Heilige Koran, 87:15-20). De wetten van
Hazrat Abrahamas bleven bestaan tot Allah via
Hazrat Mozesas hier verandering in aanbracht.
Hadj nu:
Ieder jaar herdenken miljoenen moslims het
oﬀer van Hazrat Abrahamas, zijn vrouw Hajarah
en hun zoon Hazrat Ismaelas. De vijfde pilaar van
de islam is het verrichten van de hadj of de
pelgrimstocht naar Mekka. Een moslim moet
deze pelgrimstocht minstens één keer in zijn
leven uitvoeren als hij of zij dit kan. De hadj is
verplicht voor iedere man en vrouw die het kan
betalen en die gezond is.
Bij de hadj is de de Ka’ba erg belangrijk. Deze is
ongeveer 4000 jaar geleden door de profeet
Abrahamas herbouwd. De Ka'ba staat in het
midden van Masjid al Haram of de Heilige
Moskee in Mekka.
De hadj vindt plaats in de maand Zul Hijjah. Dat
is twee maanden na Eid ul Fitr. Er zijn
verschillende onderdelen van de hadj die
teruggaan naar de tijd van de Profeet Abraham.
Als eerst moet je een ihraam aan. Dat zijn voor
mannen twee witte lakens en voor vrouwen
simpele, bedekkende kleding naar keuze. De
ihraam moet je aan doen voor je de stad Mekka
in gaat. Vanaf dat moment begint je hadj.
Daarna zeggen de hujjaj de Talbiyah op, vanaf
het moment dat ze de ihraam aan hebben tot
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het moment dat ze de Ka’aba voor het eerst
zien. Dat is een gebed om aan te geven dat je
aan de hadj gaat beginnen. Dit gebed betekent:
“ Hier komen we, o God, hier komen we. Geen
partner heeft U, hier komen we
Inderdaad, lof en zegen zijn van U, en ook het
Koninkrijk Geen partner heeft U, hier komen
we.”
Als de pelgrims Mekka binnen komen gaan ze
meteen naar de Ka’aba. Daar verrichten zij de
tawaaf. Dat zijn zeven rondjes om de Ka’aba.
Daarna gaan ze door met Sa’ i. Daarbij moet je
tussen twee heuvels, Safa en Marwa, rennen.
Dat doen we om te herinneren hoe Hazrat
Hajarah heen en weer rende om water voor haar
zoon te zoeken. Zij had volledig vertrouwen in
Allah en Hij gaf haar in ruil daarvoor Zamzam.
Zamzam is een bron met water.
De pelgrims gaan daarna naar Mina. Mina is een
grote vlakte net buiten Mekka. Daar blijven de
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pelgrims ’s nachts. De volgende dag gaan ze
naar Arafat. Dat ligt nog verder buiten Mekka.
Arafat is ook de plek waar de Heilige Profeet sa
zijn laatste afscheidspreek hield. De pelgrims
komen in de namiddag in Arafat en blijven daar
tot Maghrib om te bidden. Daarna gaan ze naar
een plek die Muzdhalifa heet. Daar verrichten ze
hun Maghrib en Isha gebeden en blijven ze in de
open lucht slapen. Hier zoeken ze 21 steentjes
die ze meenemen. Na het Fajr gebed gaan ze
weer terug naar Mina.
Het was de traditie van de Heilige Profeet sa om
vanaf Fajr op 9 Zul Hajj, tot en met Asr op 13
Zul Hajj de takbiraat te herhalen. Dit kunnen wij
ook doen:
Allah oe akbar, Allah oe akbar
Allah, is de Grootste, Allah is de Grootste
La illaha illaAllah
Er is geen God dan Allah
Allah oe akbar, Allah oe akbar
Allah is de Grootste, Allah is de Grootste
Wa lilahi l-hamd
En alle Lof komt Hem toe
Op de ochtend van 10 zul Hajjah gaan de
pelgrims naar de Jamaraat. Dat zijn drie pilaren
die zijn gebouwd op de plek waar de duivel
Hazrat Abrahamas probeerde te verleiden om
Allah niet te gehoorzamen en zijn zoon niet op te
oﬀeren. De pelgrims gebruiken de stenen die ze
in Muzdhalifa hebben gevonden om de drie
pilaren te stenigen. Je gebruikt zeven stenen per
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pilaar. Het stenigen van de pilaren is het
symbolisch stenigen van de duivel.
Daarna gaan de pelgrims terug naar Mina om
een dier te oﬀeren, om op deze manier het oﬀer
van Hazrat Abrahamas en Hazrat Ismaelas te
herinneren. Deze dag noemen we ook wel Eid ul
Adha.
De pelgrims moeten daarna hun haar afscheren.
Vrouwen moeten een stukje van hun haar
afknippen. Daarna mogen ze hun ihraam uit
doen en hun normale kleren dragen.
De pelgrims gaan dan terug naar de Ka’aba en
doen daar nog een tawaaf. Ze lopen weer zeven
rondjes rond de ka’aba. Voor het einde van de
dag lopen de pelgrims ook nog een sa’i.
Daarna gaan de pelgrims weer terug naar Mina
en daar blijven ze nog twee of drie dagen. Iedere
dag stenigen ze jamaraat en de rest van de
dagen brengen ze in gebed door.
Op 12 of 13 zul Hijjah gaan de pelgrims weer
terug naar Mekka waar ze de laatste tawaaf
verrichtten. Dit is het laatste deel van de hadj.
Veel pelgrims gaan na Mekka nog naar Medina.
In deze stad werd de Heilige profeet
Mohammedsa begraven. Veel van de
geschiedenis van de islam heeft zich in Medina
afgespeeld.

57

Vraag en antwoord
Vraag aan: Hadhrat Mirza Tahir Ahmadr
Datum: 23-05-1996
Gelegenheid: V/A-zitting
Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=OW5P3Rs3Xf4&a
b_channel=mtaOnline1
Vraag (jongen):
Is het voor Ahmadi leden gepast om films en televisie
series te kijken?
Antwoord:
Onthoud dat het niet goed is om je tijd te
verspillen aan nuttelozen dingen. Maar
een persoon die moe is en graag TV wilt
kijken, moet erop letten dat de televisie
serie niet immoreel is. Men luistert naar en leest toch
ook
verhalen?
Tegenwoordig worden
verhalen
simpelweg uitgezonden op de televisie. Verhalen die
geen immorele boodschap prediken en die geen slecht
effect hebben op een persoon, mogen af en toe te
bekeken wanneer je uitgeput bent en geen energie hebt
voor andere taken. Dit is geen zonde. Maar hier een
gewoonte van maken, kan een negatief effect hebben.
Ook al kijk je niet naar immorele programma’s, dan nog
kan te vaak tv kijken leiden naar verslaving. Dit kan
een negatief effect hebben op je studie. Aan de andere
kant, kan literatuur nooit vervangen worden door
televisie. Dus het is geen zonde om televisie te kijken,
maar het moet beperkt blijven zodat het niet naar een
verslaving leidt.
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Mop uit de Urdu Klas
Een man zag dat een olifanten eigenaar heel erg zat te
huilen. De man vroeg aan deze eigenaar waarom hij zo
verdrietig was, waarop de eigenaar antwoordde ‘Ik had
een hele grote olifant die gisteren is overleden.’ De man
vroeg ‘Hield je dan zo veel van die grote olifant?’. De
eigenaar antwoordde: ‘Nee ik hield niet van hem, maar
ik huil omdat ik vandaag zijn graf moet graven.’
Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=zBnVBV5AEWE&a
b_channel=LateefaChannel
(Verteld door Hadhrat Mirza Tahir Ahmad r in de Urdu
klassen van MTA)
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Wedstrijd

Als jullie goed hadden opgelet zagen
jullie misschien al dat sommige letters in
de tekst blauw waren. Deze letters
vormen samen een zin van zes woorden.
Hebben jullie alle letters kunnen vinden?
Als je denkt dat je de juiste zin hebt
kunnen vormen stuur dan deze zin
samen met de uitleg in welke
paginanummer welke letter stond. Je
kunt dit mailen naar phoel@islamnu.nl.
De eerste drie kinderen die de juiste
antwoord sturen krijgen een speciale
prijs en hun naam zal bekend worden
gemaakt in de volgende editie van Phoel
en op de website.
Veel succes!
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De eerste Phoel van 2021 komt in juli, Inshallah
(Teksten waar de redactie het mee oneens is, teksten
die niet van toepassing zijn voor de doelgroep en
teksten die in overeenstemming zijn met de richtlijnen
van de Ahmadiyya Moslim Djamaat worden niet
geplaatst).
Jouw inzendingen voor Phoel zijn van harte welkom.
Houd daarbij rekening met de volgende punten:
1. Werk netjes
2. Gebruik het liefst een zwart potlood of stift en
typ je verhaal uit.
3. Trek lijnen met een liniaal
4. Gebruik voor een tekening een A5 formaat
papier (de helft van een A4, dat een normaal
blad is)
5. Laat je verhaal of tekening nakijken door je
ouders, Secr. nasirat of Secr. atfal voordat je
het inzendt.
6. Vergeet niet je naam, madjlis en leeftijd erbij
te zetten.
Je hebt tot eind mei de tijd om je inzendingen te
mailen naar:
phoel@islamnu.nl
Of
Geef je verhaal, foto, tekening, etc. aan je Secr.
nasirat of Secr. atfal, zodat zij deze voor je kunnen
opsturen.
Bezoek ook eens:
www.ahmadimoslimvrouwen.nl
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Eed
Kalima Shahadat

Ik getuig, dat er geen God is dan Allah!
En ik getuig, dat Mohammed
Zijn dienaar is en
Zijn boodschapper.
Nasiratul Ahmadiyya
De helpers van Ahmadiyya Moslim Djamaat
Ik beloof plechtig dat ik altijd bereid zal zijn mijn geloof, volk
en land te dienen en zal altijd de waarheid spreken. En zal
elk offer brengen voor het behoud van het Ahmadiyya
Khilafat.
Atfal-ul-Ahmadiyya
De jongens van Ahmadiyya Moslim Djamaat
Ik beloof plechtig dat ik altijd klaar zal staan mijn geloof
Islam en Ahmadiyyat, volk en land te dienen.
Ik zal altijd de waarheid spreken. En zal proberen alle
bevelen van de Beloofde Messiasa toe te passen.
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