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Uitleg van afkortingen
•	  De naam van Mohammedsa, de Heilige Profeetsa van de islam, wordt gevolgd door het teken: sa, dat een afkorting is 

van de groet Sallallahu Alaihi Wasallam (mogen vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). 
•	 De namen van de andere profeten worden gevolgd door het symbool: as, een afkorting voor Alaihissal"m  
 (vrede zij met hem). 
•	 Het symbool: ra wordt gebruikt voor de namen van zowel de metgezellen van de Heilige Profeetsa als die van de  
 Beloofde Messiasas. Het betekent Radi Allahu anhu/anha/anhum (moge Allah verheugd zijn over hem/haar/hen).
•	 Het teken: rh staat voor Rahimahullahu Ta’"l" (moge Allah’s zegeningen op hem zijn). 
•	 Het teken: aba staat voor Ayyadahullahu Ta’"l". (moge Allah, de Verhevene hem helpen. 
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De Heilige K!an

Hadith

Soerah Al-Hodjoraat, hoofdstuk 49, vers 14

Gezegde van de Heilige Profeet Mohammedsa

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben 
u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. 

Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah.  
Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.

‘O mensen, uw God is een, uw vader is een, onthoudt dat een Arabier geen enkele 
prioriteit geniet op een niet-Arabier en een niet-Arabier geen enkele prioriteit geniet 
op een Arabier en dat een rode of een blanke geen enkele prioriteit geniet op een 
zwarte en dat een zwarte geen enkel prioriteit geniet op een rode of een blanke. Ja, 
Godvrezendheid en goede daden kunnen basis zijn voor voorkeur en prioriteit. 

(Masnud bin Hunbal, deel 7, p. 760)

Selectie uit de geschriften van de Beloofde Messiasas

Wees barmhartig voor mensen. Verdrukt hen niet met uw tong, uw handen of hoe dan ook. 
Werk altijd voor hun welzijn. Wees nooit arrogant, zelfs als mensen onder u zijn geplaatst. 
Gebruik tegen niemand beledigende taal, zelfs niet als iemand u beledigd heeft. Wees nederig, 
zachtaardig, goedgezind en liefdevol voor alle schepselen, zodat u door God zult worden 
aangenomen. Er zijn velen die van buiten zachtmoedig lijken, maar van binnen wolven zijn. 
Er zijn velen die van buiten zuiver lijken, maar in hun harten slangen zijn. God zal u niet 
aannemen, tenzij u zuiver bent, van buiten en van binnen. Als u hoog staat, wees genadig 
voor degenen onderaan en minacht hen niet. Als u wijs bent en goed onderlegd, help dan de 
onwetenden met woorden van wijsheid. Pronk niet met uzelf door neerbuigend te zijn. Als u 
rijk bent, wees de armen van dienst, in plaats van hen te behandelen met verachting.
Hoed u voor de paden die tot vernietiging leiden. 

(Oorspr. titel: Kashti Nuh (India, 1902) Nederlandse vertaling; De Ark van Noach, p. 56-57)
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Boodschap van de nationale vo!zi"er
Lieve zusters, 

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

De Heilige Profeetsa was bezorgd over het welzijn van de mensheid en de vrede op aarde. Daarnaast was 
de Profeetsaook bezorgd over de ongelijkheid tussen de mensen. Er waren momenten dat deze verschillen 
tot het uiterste werden gedreven. Sommige mensen werden de hemel in geprezen, terwijl anderen diep 
werden vernederd. De omstandigheden die tot deze ongelijkheid leiden zijn dezelfde die tot vijandigheden 
en oorlogen leiden tussen volkeren en landen. De Heilige Profeetsa sprak tijdens zijn laatste bedevaart de 
moslims aan. Hij zei onder andere: “O mensen, luister goed naar wat ik u te vertellen heb, en onthoudt het! Alle 
moslims zijn broeders voor elkaar. Iedereen is gelijk. Alle mensen ongeacht hun afkomst, hun nationaliteit of hun 
rang of stand zijn aan elkaar gelijk.” 

Zolang ongelijkheid niet in de kiem werd gesmoord, en zolang de omstandigheden in een tijd van morele 
verval, waarin mensen elkaars rechten en bezittingen niet respecteerden, niet veranderen, dan kon de vrede 
en vooruitgang in de wereld niet gegarandeerd worden.1 

Als morele en spirituele waarden worden genegeerd, hoe zal de interne motivatie van elk individu dan naar het 
goede veranderen? Dit is de reden waarom de islam zo e#ectief was in het uitroeien van racisme en slavernij, 
wat een essentieel onderdeel was van de Arabische samenleving in de tijd van de Profeet Mohammedsa. 

Ophef tegen de voortdurende rassendiscriminatie van etnische minderheden klinkt overal ter wereld. In de 
zomer van 2020 na de moord op George Floyd ontstonden over de hele wereld protesten en rellen. Helaas 
evolueerden sommige protesten snel tot geweld en versterkten ze het verhaal van “wij en zij”. 

Leden van onze Djama’at over de hele wereld deelden onmiddellijk die pijn. De vraag die opkwam was: 
moeten wij, als Ahmadi-moslims en als religieuze gemeenschap, op dezelfde manier reageren als de wereld 
het doet? Moeten we de beweging Black Lives Matters promoten, en deelnemen aan demonstraties?

Met de zegeningen van Allah hebben wij de goddelijke leiding van Hazrat Khalifatul Masih Vaba.

Hazuraba zei onmiddellijk dat het de plicht van de Djama’at was om deze wreedheid te veroordelen en al 
het mogelijke te doen om het onrecht van deze moord en het langdurige onrecht tegen zwarte mensen in 
de Verenigde Staten te benadrukken. Hij zei dat we niet alleen voor hen moeten pleiten, maar ook moeten 
streven naar gerechtigheid en gelijkheid.
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Hazuraba zei duidelijk dat dit het persoonlijke recht is van mensen om zich bij vreedzame protesten aan te 
sluiten als ze dat willen. Dus als iemand dacht dat de Djama’at probeerde hun rechten om lid te worden en 
te protesteren, in te perken, hadden ze het mis.

Hazuraba zei echter ook resoluut dat mensen niet mochten deelnemen aan iets dat een middel zou kunnen 
zijn om hun land te schaden, of waar geweld of iets misdadigs zou kunnen plaatsvinden. Wat zou dat anders 
bereiken dan de demonstranten terugbrengen tot het niveau van degenen die hen onderdrukten?

Hazuraba introduceerde volgende uitspraken; ‘Innocent Lives Matter’ and ‘Supremacy of Justice.’

Hazuraba legde de term “Innocent Lives Matter” als volgt uit; 

‘De term is een zeer brede term gebaseerd op de Heilige Koran, die zegt dat het ‘doden’ van een onschuldig 
persoon verwant is aan het doden van de hele mensheid. Het betekent niet dat degenen die misdrijven op 
laag niveau begaan of die tot fouten kunnen worden gedwongen vanwege de omstandigheden waarin ze zijn 
opgegroeid, waarin hun kansen en gerechtigheid is geweigerd, niet als onschuldig worden beschouwd. Als 
ze worden gedwongen om dergelijke misdaden te plegen om hun gezin te voeden of om te bestaan, zijn ze 
in feite zeer onschuldig. 

Hazuraba vervolgde:

‘De enige mensen die niet ‘Onschuldig’ zijn, zijn degenen die macht of rijkdom hebben en die gebruiken 
om te vervolgen, te brutaliseren en ernstig onrecht te plegen, en die mensen hun rechten ontzeggen. De 
eigenlijke de!nitie en norm van iemand die niet onschuldig is, is dat hij de heiligheid van het leven schendt 
en een goed voorbeeld hiervan is een lid van de wetshandhaving die misbruik maakt van zijn macht om 
genadeloos zijn knie op de nek van een man te leggen en weigert te verwijderen het bijna negen minuten 
lang, zelfs als de weerloze man herhaalt: ‘Ik kan niet ademen.’ 

Vervolgens legt Hazuraba de term ”Supremacy of Justice” als volgt uit;

De term “Supremacy of Justice” is geïnspireerd door de leer van de Koran dat gerechtigheid van het grootste 
belang is en de Heilige Profeetsa zei in zijn laatste bedevaart, dat een blanke niet superieur is aan een zwarte 
persoon of een Arabier aan een niet-Arabier. Daarom verwerpt en weerlegt deze term de bewering van 
die mensen die van mening zijn dat het blanke ras ‘suprematie’ heeft. Het is eerder ‘gerechtigheid’ die 
oppermachtig is.2

Het is Islam, onze religie het ware middel voor vrede, vrijheid en gelijkheid.

Wassalaam,

Attia Aslam

1  Het leven van Mohammed geschreven door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad ra 

2  Review of Religions; Islam & Black Lives Matter – Guidance of the Khalifa
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De laatste bedevaart
Afscheidspreek van de Heilige Profeet Mohammedsa

In het negende jaar van de Hijra vertrok de Profeetsa naar Mekka voor de bedevaart. Op de dag 
van de bedevaart, ontving hij de openbaring van het bekende vers uit de Heilige Koran waarin 

staat: Op deze dag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de 
Islam voor u als godsdienst gekozen.

(De Heilige Koran, hoofdstuk 5, vers 4)

Dit vers zegt in feite dat de Boodschap die de Heilige Profeetsa van God had gekregen en die hij 
jarenlang met woorden had verkondigd en met daden had gepraktiseerd, voltooid was. Elk deel 
van deze Boodschap was gezegend. De Boodschap, die nu volbracht was, belichaamd de hoogste 
zegening van God die men ooit als mens zal kunnen ontvangen. Deze Boodschap is vervat in de 
naam ‘al-Islam’, wat absolute gehoorzaamheid betekent. Gehoorzaamheid is wat het geloof van de 
Moslims zou worden, de religie voor de mensheid. De Heilige Profeetsa reciteerde dit vers in de vallei 
van Muzdalifa, waar de pelgrims zich hadden verzameld. Tijdens zijn terugkeer uit Muzdalifa stopte 
de Heilige Profeetsa in Mina. Het was de elfde dag van de maand Dhu’l-Hijja. De Heilige Profeetsa 
stond voor een grote verzamelde menigte Moslims en hield daar een preek die de geschiedenis is 
ingegaan als de Afscheidspreek. In deze preek zei hij onder andere:

O mensen, luister aandachtig naar mij, want ik weet niet of ik weer in staat zal zijn om in deze 
vallei voor u te staan en u toe te spreken zoals nu. God heeft tot aan de Dag des Oordeels uw levens 
en uw bezittingen onschendbaar gemaakt voor aanvallen door elkaar. God heeft bepaald dat 
iedereen een deel krijgt toegekend in de erfenis. Testamenten die nadelig zijn voor de rechtmatige 
erfgenamen, zullen niet meer worden toegelaten. Elk kind dat in een huis wordt geboren zal als 
het kind van de vader van dat huis worden beschouwd. Iedereen die de afkomst van het kind in 
twijfel trekt, zal volgens de islamitische Wetgeving gestraft kunnen worden. Iemand die de geboorte 
van het kind aan iemands anders vader toeschrijft of op grond van leugens beweert dat iemand 
anders de verzorger van het kind is, zal vervloekt worden door zowel God, Zijn engelen als de 
hele mensheid. O mannen, u heeft enkele plichten naar jullie vrouwen toe, maar uw vrouwen 
hebben ook hun plichten naar u. Het is uw plicht dat zij een fatsoenlijk en ingetogen leven leiden 
en zich daarbij onthouden van gedragingen waarmee zij hun echtgenoten tot schande maken 
tegenover zijn eigen mensen. Als uw vrouwen zich daar niet naar gedragen, dan heeft u het recht 
om hen daar voor te stra!en. U kunt haar pas een straf opleggen nadat er een grondig onderzoek 
heeft plaatsgevonden door een bevoegde autoriteit en het opleggen van een straf gerechtvaardigd 
is. Zelfs dan mag de straf niet te streng zijn. Maar als uw vrouwen zich niet schuldig maken aan 
gedragingen waarmee zij u te schande maken, dan is het uw plicht om hen te voorzien van voedsel, 
kleding en onderdak overeenkomstig uw eigen levensstandaard. Onthoud dat u uw vrouwen altijd 
goed moet behandelen. God heeft u belast met de verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen. 
Vrouwen zijn kwetsbaar en niet altijd in staat om op te komen voor hun eigen rechten. Toen u 
haar trouwde, stelde God u aan als beheerder van deze rechten. U heeft de vrouwen onder uw 
hoede genomen in overeenstemming met de Wetten van God. Breek daarom uw belofte niet, welke 
God u heeft toevertrouwd. 
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O mensen, u heeft nog steeds een aantal krijgsgevangen onder u. Ik adviseer u daarom om hen te 
voeden en te kleden op dezelfde wijze waarop u uzelf voedt en kleedt. Als zij iets verkeerds doen en 
u kunt hen dit niet vergeven, dan moet u hen overdragen aan iemand anders. Zij maken deel uit 
van Gods Schepping. Om hun te laten lijden of pijn te doen is onwettig en onjuist.

O mensen, luister goed naar wat ik u te vertellen heb en onthoudt het! Alle Moslims zijn als 
broeders voor elkaar. Iedereen is gelijk. Alle mensen, ongeacht hun afkomst, hun nationaliteit of 
hun rang of stand zijn aan elkaar gelijk.

Terwijl de Heilige Profeetsa dit zei, stak hij zijn handen omhoog en verstrengelde hij de vingers van 
zijn ene hand met de andere en zei vervolgens:

Net zoals deze vingers aan elkaar gelijk zijn, zo zijn alle mensen aan elkaar gelijk. Niemand heeft 
meer rechten dan een ander. Jullie zijn als broeders. 

De Heilige Profeetsa ging verder:  

Weet u welke maand het is? In welk gebied wij ons bevinden? Welke dag van het jaar het is 
vandaag?

De Moslims antwoordden hierop dat zij wisten dat het een heilige maand was, een heilige plaats 
was en dat het de dag van de Bedevaart (Hadj) was. De Heilige Profeetsa zei toen:

Net zoals deze maand heilig is, dit gewijde grond is en deze dag heilig is, zo heeft God het leven, 
de bezittingen en de eer van ieder mens heilig verklaard. Het nemen van iemands leven, zijn 
bezittingen of zijn eer is net zo onrechtvaardig en onjuist als het schenden van de heiligheid van 
deze dag, deze maand en dit gebied. Wat ik u vandaag beveel, is niet alleen voor vandaag bedoeld. 
Het is bedoeld voor alle tijden. U wordt geacht dit te onthouden en er naar te handelen tot op het 
moment dat u deze wereld verlaat en u uw Schepper in het Hiernamaals zult ontmoeten.

Tot slot zei hij:

Wat ik tegen u heb gezegd, moet u uitdragen tot aan de uiteinden van de aarde. Wellicht hebben 
degenen die mij niet gehoord hebben er meer baat bij hebben dan degenen die mij hebben gehoord. 
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Deze preek van de Heilige Profeetsa is een samenvatting van het wezen en de leerstellingen van de 
islam. Het toont aan hoe bezorgd de Heilige Profeetsa was voor het welzijn van de mensheid en de 
vrede op aarde; evenals zijn zorg voor wat betreft de rechten van vrouwen en andere zwakkeren in de 
maatschappij. De Heilige Profeetsa wist dat zijn einde nabij was. Hij had van God tekenen ontvangen 
over zijn naderende dood. Naast de zorgen die hij had voor andere zaken, was zijn grootste zorg de 
wijze waarop de vrouwen door de mannen werden behandeld. Hij zorgde ervoor dat hij deze wereld 
niet zou verlaten voordat de vrouwen de status toegekend kregen waarop zij recht hadden. Vanaf het 
begin van de mensheid werd de vrouw als slaaf en dienstmaagd voor de man beschouwd. Dit was 
één van de zorgen van de Heilige Profeetsa. Zijn andere zorg betrof de krijgsgevangen. Zij werden 
slecht en als slaven behandeld en waren slachto#er van allerlei soorten van martelingen en andere 
onmenselijkheden. De Heilige Profeetsa besefte dat hij deze wereld niet kon verlaten zonder eerst de 
krijgsgevangenen de rechten toe te kennen waarop zij in de ogen van God recht op hadden. Daarnaast 
was de Profeetsa ook zeer bezorgd over de ongelijkheid tussen de mensen. Er waren momenten dat 
deze verschillen tot het uiterste werden gedreven. Sommige mensen werden de hemel in geprezen, 
terwijl anderen diep werden vernederd. De omstandigheden die tot deze ongelijkheid leiden, zijn 
dezelfde die tot vijandigheden en oorlogen leiden tussen volkeren en landen. De Heilige Profeetsa 
had ook over deze problemen nagedacht. Zolang ongelijkheid niet in de kiem werd gesmoord, 
en zolang de omstandigheden in een tijd van morele verval, waarin mensen elkaars rechten en 
bezittingen niet respecteerden, niet veranderden, dan kon de vrede en vooruitgang in de wereld niet 
gegarandeerd worden. De Heilige Profeetsa leerde ons dat het menselijke leven en onze bezittingen 
even heilig zijn als de heilige dagen, de heilige maanden en de heilige plaatsen. Behalve de Profeetsa 
van de islam is er nooit een ander persoon geweest, die zich hierom bekommerde, net zoals hij zich 
bekommerde over het welzijn van de vrouwen, de rechten van zwakkeren en voor de vrede tussen 
volkeren. Niemand anders dan de Heilige Profeetsa heeft meer gedaan om de gelijkheid onder de 
mensen te bevorderen en niemand anders ijverde zich meer voor het welzijn van de mensheid dan 
hij. Het is dan ook niet vreemd dat de islam zich altijd heeft ingezet om vrouwen het recht te geven 
op eigen bezit en dat zij erfrechten kregen. In veel Europese landen werd erfrecht voor vrouwen pas 
dertienhonderd jaar na de komst van de islam ingevoerd. Iedereen, die zich tot de islam bekeert, 
is gelijk ongeacht het milieu waaruit men komt. Vrijheid en gelijkheid zijn essentiële bijdragen 
die de islam levert aan de beschaving van deze wereld. De opvattingen die andere godsdiensten 
hebben over vrijheid en gelijkheid lopen daarin ver achter met wat de islam hierover predikt en in 
de praktijk laat zien. In een moskee is er geen onderscheid tussen een religieuze leider, een koning 
of een gewone burger, iedereen is gelijk. In gebedshuizen en heilige plaatsen van andere religies en 
andersdenkenden wordt dit onderscheid tot op de dag van vandaag wel gemaakt, ondanks dat zij 
beweren meer te hebben gedaan voor de vrijheid en gelijkheid dan de islam dit heeft gedaan. 

(Het leven van Mohammedsa | Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmadra | p.239-244)
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De wereldwijde leidende m#limfiguur die v$ede en 
interreligieuze harmonie p$omoot

Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmadaba is de vijfde Khalifa van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap. Op 22 april 2003 werd hij verkozen tot deze levenslange positie. Hij dient als de 
wereldwijde spirituele en administratieve hoofd van een internationale religieuze organisatie met 
meer dan tien miljoen leden verspreid over meer dan tweehonderd naties en landen. 

Foto: Reformatorisch Dagblad; Kalief Masroor Ahmad predikt een islam van vrede, 21 mei 2012

Zijne Heiligheid is de wereldwijde leidende Moslim!guur die vrede en interreligieuze harmonie 
promoot. Door middel van zijn preken, lezingen, boeken en persoonlijke vergaderingen heeft 
Zijne Heiligheid voortdurend gepleit voor de aanbidding van Allah de Almachtige en het dienen 
van de mensheid. Hij pleit ook voortdurend voor de opbouw van universele mensenrechten, een 
rechtvaardige samenleving en een scheiding van kerk en staat.

Sinds Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba verkozen is tot Khalifa, leidt Zijne Heiligheid een wereldwijde 
campagne om de vreedzame boodschap van islam over te brengen via alle vormen van gedrukte 
en digitale media. Onder zijn leiding hebben nationale afdelingen van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap campagnes opgezet die de ware en vreedzame leringen van islam re$ecteren. Ahmadi 
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moslims over de hele wereld zetten zich volop in bij het verspreiden van vredespam$etten onder 
moslims en niet-moslims, het organiseren van interreligieuze conferenties en vredesconferenties én 
het organiseren van tentoonstellingen over de Heilige Koran om de ware en nobele boodschap ervan 
te presenteren. Deze campagnes hebben wereldwijde media-aandacht gekregen en demonstreren 
dat islam voor vrede, eerlijkheid voor je vaderland en het dienen van de mensheid staat.

In 2004 lanceerde Zijne Heiligheid de jaarlijkse Nationale Vredesconferentie 
waar gasten van alle posities in de samenleving waren samengekomen om 
ideeën uit te wisselen over het promoten van vrede en harmonie. Elk jaar 
trekt de conferentie veel ministers, parlementariërs, politici, religieuze 
leiders en andere hoogwaardigheidsbekleders. In 2009 lanceerde Zijne 
Heiligheid ook de jaarlijkse ‘Ahmadiyya Moslim Prijs voor de Bevordering 
van Vrede’, een internationale vredesprijs voor individuen of organisaties 
die zich extraordinair hebben inzet en gediend voor de zaak van vrede en 
humaniteit.

Foto; de Ahmadiyya Moslim prijs voor Vrede (Ahmadiyya Muslim Peace Prize)

Gelijkheid in islam tussen de mensen
islam verklaart dat er complete gelijkheid is tussen de mensen, ongeacht het verschil in kaste, 
geloof en kleur. Het enige criterium van eer dat aanvaardt wordt, is dat van godvrezendheid, 
niet dat van geboorte, rijkdommen, ras of kleur. De Heilige Koran zegt: 

Voorzeker de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. 
O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en 

stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de 
eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (De Heilige Koran, hoofdstuk 

49, vers 14)

Wie goed doet, man of vrouw, en gelovig is zal het paradijs 
binnengaan; daarin zullen zij van alles worden voorzien, zonder 

berekening. 
Wie kwaad doet zal naar evenredigheid hiervan worden vergolden; maar wie goed doet, man of 
vrouw, en gelovig is zal het paradijs binnengaan; daarin zullen zij van alles worden voorzien, 

zonder berekening. (De Heilige Koran, hoofdstuk 40, vers 41) 

(Enige onderscheidende kenmerken van de islam | Hazrat Mirza Tahir Ahmad rh | Nederlandse vertaling van zijn 
lezing aan de Universiteit van Canberra, Australië | p. 25)
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Islam, de b$on van v$ede en harmonie
 Samra Awan - Madjlis Utrecht

In de huidige tijd is er veel negatieve ophef over de islam in de wereld. Dat zien wij ook in het 
Westen. In naam van de islam worden mensen op brute wijze vermoord of er wordt met de gevoelens 
van een ander gespeeld onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Er wordt een zeer slecht 
beeld van de islam geschetst en de spanningen tussen de islamitische wereld en het Westen en de 
rest van de samenleving nemen verder toe. In de media komt het woord ‘terrorisme’ steeds vaker 
voor met de indruk dat het iets met de islam te maken heeft. Daarom is het zeer belangrijk om juist 
in deze tijd de ware betekenis en de boodschap van de islam te verspreiden. Zeker nu de islam door 
de anti-islamitische machten als een religie van extremisme en geweld wordt gepresenteerd, wat 
onjuist en onterecht is.

Allereerst, het woord islam is een Arabisch woord dat letterlijk betekent: vrede en gehoorzaamheid. 
Islam is een pad voor degenen die gehoorzaam zijn aan Allah en die vrede stichten met Hem en 
Zijn schepselen. 

Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran, hoofdstuk 59 vers 24:

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van 
Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven 
hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. 

Uit deze vers blijkt dat één van de eigenschappen van Allah is: As-Salaam – de Brenger van Vrede. 

De Beloofde Messiasas legt heel duidelijk uit dat onze God volledig beschermd is tegen alle 
ondeugden, verdrukkingen en ontberingen. Hij is volledig beschermd tegen enig kwaad of lijden.  

De Beloofde Messiasas zei: “Verder is Hij de bron van Vrede, dat wil zeggen dat Hij wordt beschermt 
tegen alle gebreken, tegenspoed en ongemakken en voor allen veiligheid verschaft. Als Hij zou 
kunnen worden gekweld door tegenspoed of door Zijn volk zou kunnen worden gedood of in Zijn 
plannen zou kunnen worden gedwarsboomd, hoe zouden dan in zulke gevallen de harten van de 
mensen kunnen worden getroost door de overtuiging dat Hij hen van tegenspoed zou bevrijden? 
(De !loso!e van de islamitische leer, blz. 57)
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Verder zegt Allah de Almachtige in de Heilige Koran, hoofdstuk 7, vers 57:

En schept geen wanorde op aarde, nadat zij is geordend en roept Hem met vrees en hoog aan. Voorzeker, 
de Barmhartigheid van Allah is de goeden nabij.

Bovendien beveelt Allah de Almachtige in de Heilige Koran, hoofdstuk 6, vers 152:

Zeg: “Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;” n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt 
en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die 
voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat 
gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat 
gij moogt begrijpen.’’

Het standpunt van de islam over terrorisme en geweld wordt met deze verzen heel duidelijk. De 
islam verzet zich tegen onterechte moord. De islam leert de gelovigen om respect en tolerantie te 
tonen voor de religieuze overtuiging van anderen. In de Heilige Koran, hoofdstuk 6, vers 109 wordt 
vermeldt:

“En scheldt degenen, die zij naast Allah aanroepen niet uit”

De islam is een richtsnoer dat leidt tot Taqwa (godvrezendheid) en bevat middelen om een goede 
relatie met God en de medemensen op te bouwen. Deze vreedzame religie keurt het af dat men 
anderen bedreigt en afschrikt om eigen belangen te behartigen. De grote revolutie die de islam in 
de wereld heeft teweeggebracht, berust op het goede moreel. Iemand die het pad van geweld en 
extremisme bewandelt om de religie te prediken en het bloed van vreedzame burgers vergiet, kan 
nooit beweren om zich aan de ware leer van de islam te houden, ook al vertoont zo een persoon 
andere goede daden. De Heilige Profeet Mohammedsa heeft verteld dat het beleid voor het zoeken 
van de ware islam in wezen vrede en veiligheid is. 
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Wanneer de mens wanorde op aarde verspreidt, en vrede en veiligheid afneemt en gerechtigheid 
bijna verdwijnt, dan stuurt God zijn Profeten om de wereld te redden. Zo heeft Allah de Almachtige 
zijn laatste leringen aan de Heilige Profeetsa geopenbaard om wanorde uit de wereld te verwijderen.

Er zijn talrijke mooie voorbeelden van de Heilige Profeetsa over vriendelijkheid voor de mensheid. 
Het karakter van de Heilige Profeetsa illustreert dat hij de mensheid heel rechtvaardig en eerlijk 
behandelde. De Heilige Profeetsa was echter heel uniek in het toepassen van gelijke rechten en een 
eerlijke behandeling voor iedereen. 

Op een keer kwam een Jood naar hem toe en beklaagde zich over 
Hazrat Abu Bakrra. Hazrat Abu Bakrra zou zijn gevoelens hebben 
gekwetst door te beweren dat God Mohammadsa boven Mozesas 
had verheven. De Heilige Profeetsa riep Hazrat Abu Bakrra op en 
vroeg hem wat er was gebeurd. Hazrat Abu Bakrra zei dat de Jood 
was begonnen door te stellen dat hij zweerde bij Mozesas, omdat 
deze door God, zo zei hij, verheven was boven de gehele mensheid. 
Hierop had hij (Abu Bakrra) teruggezegd dat hij bij Mohammedsa 

zwoer, omdat hij door God boven Mozesas was verheven. De Heilige 
Profeetsa zei: “Uit respect voor de gevoelens van andere mensen had 
u dit niet moeten zeggen. Niemand moet mij boven Mozesas stellen”. 
Dit betekende echter niet dat de Heilige Profeetsa niet een hogere 
positie had dan Mozesas, maar om dit zo stellig te beweren tegenover 
een Jood, zou zijn gevoelens zeker kwetsen en had moeten worden 
voorkomen. (Het leven van Mohammed, blz. 288)

De Heilige Profeetsa was altijd zeer vriendelijk en bezorgd over zijn volk en bad voor hen, ook al 
hadden zij een ander geloof. Hij bad zelfs voor zijn vijanden. Een keer werd hem gevraagd om te 
bidden dat een vloek de stam van Dossan zou tre#en, maar in plaatst hiervan bad hij voor hen en 
zei: “O Allah! Leid de stam van Dossan.” 

Hij zou ze nooit bekeren tot het geloof met behulp van het zwaard. In feite onthield hij zich van 
elke vervloeking of het uiten van enige vloek dat tot kwaad zou leiden. Het is alleen deze leerstelling 
van de islam, die onrust uit de wereld zal wegnemen. 

Eens werd, door de heidenen van Mekka, de Heilige Profeetsa verbannen uit Mekka. Toen de Heilige 
Profeetsa hen ontmoette, handelde hij met vriendelijkheid. Na de migratie van de Heilige Profeetsa 
leden de mensen van Mekka onder een grote droogte en leefden van dood vlees en botten. Abu 
Sufyan, de leider van de Mekkanen, benaderde de Heilige Profeetsa in volkomen hulpeloosheid en 
zei: “O Mohammedsa! U beveelt om uw eigen familieleden goed te behandelen. Uw volk sterft. Bidt 
tot uw God ten gunste van ons, dat deze hongersnood verdwijnt en het begint te regenen zodat uw 
volk niet vergaat.”
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De Heilige Profeetsa zei: “Je bent erg dapper en moedig om ondanks de overtredingen van de 
Mekkanen een gebed namens hen te eisen.” Desondanks weigerde de Heilige Profeetsa niet om 
te bidden, omdat hij het karakter bezat van barmhartigheid en hij had nooit kunnen wensen dat 
zijn volk zou omkomen. De mensen merkten toen dat hij zijn handen onmiddellijk opstak voor 
een smeekbede en de gebeden van de Heilige Profeetsa zorgde voor een einde aan de hongersnood. 
(Bukhari: Kitabul Tafseer Sura Al-Rum lidukhan)

Wie kan hiérna nog zeggen dat de Heilige Profeetsa een extremistische en terroristische leer predikte? 
Islam bevordert wederzijdse liefde en genegenheid, menselijke samenhorigheid en tolerantie. Deze 
universele en diepgaande leerstellingen van de islam zijn bedoeld om een universele menselijke 
cultuur te creëren, gebaseerd op de eenheid van de Almachtige God en gelijkheid van de mensheid. 

De Heilige Profeetsa zei: “O mensen, jullie Heer is Eén, jullie zijn het nageslacht van dezelfde vader 
(die uit stof werd geschapen). Daarom is het voor u niet toegestaan om onderscheid te maken tussen 
hoog en laag. Noch een Arabier heeft superioriteit over een niet-Arabier, noch een niet-Arabier 
boven een Arabier. Een blanke is niet superieur aan een zwarte, noch is een zwarte superieur aan 
een blanke. De meest eervolle onder jullie in de ogen van God is degene die de meest rechtvaardige 
is.” (Review of Religions, februari 1993)

Zoals de Heilige Profeetsa had voorspeld gaf Allah de Almachtige de taak aan de Beloofde Messiasas, 
de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, om het ware beeld van de islam nogmaals aan 
de wereld te laten zien. De Beloofde Messiasas kreeg deze taak door zijn re$ectie en beraadslaging 
en zijn begrip van de islamitische leerstelling. Hij zou het werk van alle voorafgaande profeten 
voltooien en het mensdom tot een voller en edel leven leiden, zoals het in de bedoeling van de 
Schepper ligt. 

Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran, hoofdstuk 5, vers 33:

Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, 
het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. 

De betekenis van deze vers wordt door de Beloofde Messiasas verduidelijkt. Hij zei:

“Het doden van een persoon zonder enige reden is volgens God de Almachtige als de moord op 
het gehele menselijke ras.” Uit dit vers wordt duidelijk dat het een grote zonde is om het leven van 
een ander te ontnemen zonder reden. (Toespraak Chashma-e-Ma’rifat, blz. 23-24: Uitleg door de 
Beloofde Messias as Vol. 2: blz: 405)

Hier wordt duidelijk dat de Beloofde Messiasas ook de boodschap van vrede verspreidt. Hij legt 
nadruk op de mensen die denken dat de islam een extremistische religie is, wat duidelijk een 
misverstand is. 
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Wij, als ahmadi moslims behoren tot deze gezegende gemeenschap, die in de huidige tijd wordt 
geleid door onze geliefde Imam, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba. Hazuraba heeft op verschillende 
gelegenheden de boodschap van vrede en harmonie verspreidt. Zo heeft Hazuraba in verschillende 
toespraken verteld wat de boodschap van de islam is en wat de ware leerstellingen van de islam 
zijn. Hazuraba zei: “Ik zou ook graag duidelijk willen maken dat wanneer ahmadi moslims de 
leerstelling van vrede, veiligheid en liefde verspreiden, ze niets nieuws presenteren, maar alleen 
de ware leerstelling van de islam manifesteren. De islam is in ieder opzicht een religie van vrede, 
harmonie, tolerantie en mededogen. 

Zeker, het is uitsluitend vanwege de leerstellingen van de islam dat ahmadi moslims gevoelens van 
liefde tonen voor alle mensen, moslims of niet-moslims. Bovendien is het enkel vanwege de islam 
dat wij naar ware vrede in de wereld verlangen en al het mogelijke doen om dit te bereiken. 

Dus de ware bron van islam is vrede en harmonie voor de hele mensheid. En dat is wat God van 
ons verlangt. Net zoals ouders het niet prettig vinden dat hun kinderen ruzie maken met elkaar, wat 
onrust veroorzaakt in het huis, zo houdt Allah de Almachtige niet van wanorde of con$icten tussen 
Zijn schepselen. 

Allah de Almachtige houdt van degenen die in staat zijn hun emoties te beheersen en vredig te zijn.” 
(toespraak aan de gasten tijdens Jalsa Salana Duitsland 2015)

De islam zegt dat zelfs als jij jouw medemens onvriendelijk behandelt, ben jij de vrede en harmonie 
van de wereld aan het vernietigen. Het is bevolen om altijd vriendelijk te zijn tegen elkaar. Het 
doden van iemand is dus absoluut niet toegestaan. Islam is de bron van vrede, harmonie, verzoening 
en gerechtigheid. De leerstellingen van de islam bevorderen liefde en vriendelijkheid onder de 
mensen en zijn tegen enige kwaad en geweld. Dat is de vreedzame boodschap van de islam.

Moge Allah ons in staat stellen om de ware betekenis van de islam te begrijpen en te praktiseren en 
de mooie leerstelling van de islam, de boodschap van vrede en harmonie te verspreiden. Ameen.

De m!ele toestand van de mens
Morele eigenschappen vallen onder twee hoofden. Ten eerste, die morele eigenschappen die iemand 
in staat stellen om het kwaad te verwerpen; en ten tweede, die morele eigenschappen die hem in 
staat stellen om goed te doen. Het kwaad verwerpen omvat die eigenschappen waardoor iemand 
tracht om het bezit, de eer of het leven van een medemens geen schade toe te brengen door zijn 

tong, zijn handen, zijn ogen of door een ander orgaan. 

(De #loso#e van de islamitische leer | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as | p. 25-26) 
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Rechten van de medemensen in de islam
Toespraak gegeven door Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba 

hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim gemeenschap 
in Berlijn op 22 oktober 2019

De armen
Wij geloven dat onderwijs één van de 
belangrijkste manieren is om de armen te 
helpen. Als jonge mensen van de samenleving 
die uit gebroken gezinnen komen of die door 
armoede worden getro#en onderwijs krijgen, 
zal dit hen in staat stellen om zich te bevrijden 
van de ketenen van ontberingen. Er zullen 
mogelijkheden voor hen ontstaan en ze zullen 
vrij zijn van frustratie en wrok. Zulke jongeren 
zullen ontwikkelen tot productieve leden van de 
samenleving, in plaats van gelokt te worden naar 
een leven van misdaad en bendecultuur. Daarom 

legt de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
een grote nadruk op onderwijs en met onze 
beperkte middelen hebben wij scholen gebouwd 
in verschillende Afrikaanse landen en worden 
studiebeurzen ge!nancierd voor studenten die 
geen hoger onderwijs kunnen betalen.

Wij zijn ook van mening dat rijke landen de 
zwakkere landen van de wereld moeten helpen 
om een solide basis te leggen. Als armere 
landen hun economie en infrastructuur kunnen 
opbouwen krijgen hun mensen kansen in hun 
thuisland en hebben ze veel minder redenen om 

In een belangrijk vers van de Heilige Koran staat 
betre#ende de mensenrechten in hoofdstuk 4, 
vers 37: “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets 
met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, 
verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de 
nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die 
een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger 
en aan degenen die onder uw macht zijn.”

In dit vers beveelt Allah de Almachtige aan de 
moslims om Hem te aanbidden. En dat zij hun 
ouders met liefde en genegenheid behandelen. 
Hoe kan deze leer die moslims vereist om hun 
ouders met liefde en respect te behandelen in 
tegenstrijd zijn met een andere religie of natie? 
Het vers vereist moslims om hun familieleden 
en geliefden met vriendelijkheid en zorg 
te behandelen. Het vereist van hen om de 
kwetsbaren en de kansarme groepen van de 
samenleving te ondersteunen, bijvoorbeeld de 
wezen.

Ik wil graag een paar rechten van de medemensen dat de islam heeft gevestigd, vermelden. 
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naar het buitenland te migreren. Als hun naties 
stabiel en welvarend zijn is het vanzelfsprekend 
dat de regio en de rest van de wereld hiervan 
zullen pro!teren. 

Buren
In het bovengenoemde vers van de Heilige 
Koran is ook vermeld om de rechten van de 
buren na te komen ongeacht ze moslim of niet-
moslim zijn. En het de!nieert nabuurschap heel 
breed. Bovendien heeft de Profeetsa van de islam 
gezegd dat God de Almachtige de rechten van 
de buren zo sterk heeft benadrukt dat hij dacht 
dat buren in de rechtmatige erfgenamen zouden 
kunnen behoren.

Kinderen
Met betrekking tot de opvoeding van kinderen 
staat er in de Heilige Koran, hoofdstuk 6 vers 
152 dat moslims “niet hun kinderen doden”. 
Dit gebod instrueert moslims hun kinderen 
met liefde en genegenheid op te voeden, om 
hen moreel te begeleiden en hen te onderwijzen 
zodat ze opgroeien tot zeer bekwame en morele 
individuen die een aanwinst zijn voor de 
gemeenschap en natie.

Weeskinderen
Op dezelfde manier heeft islam moslims geleerd 
om de rechten van de kwetsbare leden van de 
samenleving te beschermen. Bijvoorbeeld, 
hoofdstuk 4 vers 7 in de Heilige Koran verplicht 
de moslims om weeskinderen te beschermen 
tegen uitbuiting en om hun erfenis eerlijk te 
bewaken, totdat ze een leeftijd bereiken wanneer 
ze zelf in staat zijn om het te beheren.

Vrouwen
Bovendien, een ander veel voorkomende 
beschuldiging in de Westerse wereld is dat 
moslims de vrouwen of hun rechten niet 
respecteren. Allereerst moet het duidelijk zijn 
dat de islam de eerste religie is die de vrouwen 

het erfrecht, het recht op echtscheiding en 
diverse andere rechten gaf. Eveneens benadrukt 
de islam het enorme belang van onderwijs voor 
meisjes en geeft hen kansen voor persoonlijke 
groei en ontwikkeling.
Een bekende gezegde van de Heilige Profeetsa van 
de islam is: “Het paradijs ligt onder de voeten 
van uw moeder.” Deze woorden illustreren 
de belangrijke rol die vrouwen spelen in de 
samenleving en laat hun unieke en aanzienlijke 
status zien in de samenleving. Moeders zijn 
degenen die de macht en invloed hebben om 
voor hun naties een hemel op aarde te maken en 
die de deuren kunnen openen naar een eeuwig 
paradijs voor hun kinderen.
In de Heilige Koran staat in hoofdstuk 4 vers 20 
dat moslim mannen hun vrouwen liefdevol en 
respectvol moeten behandelen.

Vijanden en tegenstanders
Islam heeft zelfs rechten gegeven aan de vijanden 
en tegenstanders. In de Heilige Koran staat 
vermeld in hoofdstuk 2 vers 191 dat er geen 
onrechtvaardigheid of overtreding mag worden 
begaan tegen een vijand, zelfs niet tijdens een 
oorlog. Het is zeer jammer dat de huidige wereld 
aan de ene kant erg opschept over het feit dat ze 
beschaafder en geavanceerder zijn dan ooit, en 
aan de andere kant negeren individuen en landen 
routinegewijs de rechten van hun tegenstanders 
en behandelen ze op een gruwelijke manier en 
nemen wraak waar ze kunnen.

Tijdens de overwinning van Mekka zagen 
we een voorbeeld van deze prachtige leer. We 
zien het ongeëvenaarde voorbeeld van genade, 
mededogen en vergi#enis dat de Heilige Profeetsa 

heeft getoond ten tijden van de overwinning van 
Mekka. De geschiedenis bewijst dat moslims 
werden gedood, geplunderd en gemarteld in 
Mekka en uiteindelijk werden ze van hun huizen 
verdreven en moesten zij migreren.
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Maar toen hij zegevierend naar Mekka 
terugkeerde en de hele stad onder zijn bevel 
stond, was zijn eerste uitspraak dat geen wraak 
zou worden genomen op degenen die de 
moslims op brute wijze hadden vervolgd. Hij 
verklaarde dat in overeenstemming met de leer 
van de islam degenen die de moslims hadden 
gekweld onmiddellijk vergeven worden en dat 
niemand onrechtvaardig zal worden behandeld. 
Ongeacht dat zij de islam accepteerden of niet. 

Niet moslims
Vanaf het begin heeft islam ook de rechten 
van niet-moslims gevestigd en heeft moslims 
geadviseerd om terughoudend te zijn, zodat 
vrede en eenheid van de samenleving wordt 
bewaard. Als voorbeeld staat in de Heilige 
Koran, hoofdstuk 6 vers 109 dat moslims zelfs 
geen uitspraken mogen doen tegen de afgoden 
van niet-moslims, omdat het hen zou kunnen 
provoceren om uitspraken te doen tegen Allah 
de Almachtige.

Islamitisch concept over $echtvaardigheid
En wanneer u beslist tussen mensen, doe dit dan met eerlijkheid en 

rechtvaardigheid. 
Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben 
en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waarlijk, voortre!elijk 

is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende. (De Heilige 
Koran, hoofdstuk 4, vers 59)

Weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs 
al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten.

O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het 
tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de 
begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van 

afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet. (De Heilige Koran, hoofdstuk 4, vers 136)

(Enige onderscheidende kenmerken van de islam | Hazrat Mirza Tahir Ahmad rh | Nederlandse vertaling van zijn 
lezing aan de Universiteit van Canberra, Australië.)
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Profess! Abdus Salam: de filan%oop
Professor Abdus Salam was niet alleen één van de grootste 
wetenschappers van de islamitische wereld, maar ook van de 
20ste eeuw. Velen hebben de versnelde academische route 
van hem in kaart gebracht. Vanaf zijn bescheiden Punjabi 
opvoeding tot zijn baanbrekende werk aan het Imperial 
College wat uiteindelijk resulteerde in het verkrijgen 
van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1979. Wat deze 
documentaties echter soms onderschatten, of zelfs helemaal 
over het hoofd zien, zijn de humanitaire vaardigheden van 
Abdus Salam en het resultaat van deze inspanningen. In 
sommige opzichten wedijverden ze aantoonbaar met zijn 
academische prestaties.

Salam stond bekend om zijn nederigheid. Hij was 
gedreven door passie om degenen te helpen die net als 
hem in vergelijkbare omstandigheden zijn opgegroeid. 
Zijn focus lag op het onderwijs voor studenten uit 
ontwikkelingslanden. Salam geloofde dat de economische 
groei en zelfvoorziening die nodig zijn om armoede te bestrijden altijd voortkomen uit investering 
in wetenschap en technologie. 

Deze droom bracht uiteindelijk de International Centre for $eoretical (ICTP) tot stand in Triëst, 
Italië. In 1964 opende ICTP zijn deuren voor studenten vanuit de hele wereld. Ze kwamen allen uit 
derdewereldlanden zoals Pakistan, India en een groot deel van Afrika waar de onderwijsstandaarden 
lager zijn. Ze werden onderwezen door enkele van de grootste wetenschappers van de westerse 
wereld. Zij kwamen naar het Centre om lezingen te geven en met hun collega’s te werken aan 
onderzoeken. Abdus Salam wilde deze studenten een kans geven die hij en velen voor hem nooit 
hadden gekregen. Salam heeft jarenlang belangrijke politici overtuigd om steun en !nanciering voor 
zijn project te krijgen. Het kostte enorme inspanning en gebed evenals al zijn uitgebreide contacten, 
charme en begeleiding van de Khalifa en van Muhammad Zafrullah Khan, om de Italiaanse regering, 
UNESCO en IAEA het Centre te laten !nancieren. Het zal niet verkeerd zijn om te zeggen dat dit 
het meest duurzame nalatenschap van Salam was; een geschenk aan de mensheid in plaats van 
simpelweg wetenschap. Tot op de dag van vandaag blijft de ICTP streven naar zijn oorspronkelijke 
bedoeling en breidt het zich uit naar vele takken van wetenschap naast theoretische wetenschap. 
Meer dan 200.000 studenten hebben gepro!teerd van de humanitaire geest van Salam.

Het Centre was het hoogtepunt van het humanitaire werk van Abdus Salam; toch waren er veel 
kleine daden van goedheid, vooruitziendheid en vrijgevigheid die onnoemelijk zijn gebleven. Deze 
acties draaiden meestal om educatie. Voor elke academische prijs, kreeg hij een monetaire beloning. 
Hij ontving ongeveer 30 academische prijzen, waaronder de prestigieuze Hughes Medal (1964) 
evenals de Nobel Prijs (1979). Zonder enige twijfel doneerde hij al het geld van elke beloning 
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die hij kreeg aan educatieve goede doelen en fondsen. Van het geld van de Nobel Prijs richtte hij 
zijn eigen fonds op voor studiebeurzen in de naam van zijn ouders, bedoeld voor studenten uit 
derdewereldlanden. Dit fonds, genaamd de Nobel Talent Fund, is op de dag van vandaag nog steeds 
actief. Abdus Salam reisde voor zijn werkdoeleinden altijd in economy class in plaats van business 
class, ondanks het aandringen van de organisatoren. Hij vroeg hen het resterende bedrag te doneren 
aan een educatief goed doel. 

Toch zijn de genoemde voorbeelden niet de enige manier waarop professor Abdus Salam zijn liefde 
voor de mensheid toonde. Hij deed er alles aan om voor anderen te zorgen, ongeacht wat hun status 
was. Zo gaf hij zijn zoon de instructies om de chau#eur iets te eten te bieden, als hij thuiskwam 
van een lange reis vanuit het buitenland. Daarna nam hij zelf pas iets te eten en te drinken. Hij 
probeerde voor iedereen op dezelfde manier te zorgen als zij voor hem zorgden. Ondanks het feit 
dat hij een bekende man was, was hij een nederig man.

Tijdens zijn bezoek aan Benin in 1987 werd hij door de regering uitgenodigd voor het vrijdaggebed. 
Hij wees de uitnodiging beleefd af en vroeg waar de lokale Ahmadies het vrijdaggebed verrichtten. De 
Ahmadi families woonden in een arm gebied van het land. Dit was een eind weg van de hoofdstad. 
Salam stond erop om met hen samen te bidden. Velen van deze families waren verrast hierdoor. 
Op vrijdagochtend kwam een grote stoet met politieauto’s met sirenes en blauwe zwaailichten aan, 
die Abdus Salam escorteerden naar hun dorp. Hij bleef bij hen voor het vrijdaggebed en de lunch, 
ondanks zijn andere verplichtingen. Dit deed hij ook op vele andere plekken in de wereld waar hij 
ging voor zijn werk. 

Abdus Salam vergat nooit zijn loyaliteit en zijn liefde voor Pakistan, noch gaf hij zijn Pakistaanse 
nationaliteit op, ondanks het feit dat hij het staatsburgerschap van India, Italië, Groot-Brittannië, 
de Verenigde Staten, China en de voormalig Sovjet-Unie kreeg aangeboden. 

Hij bleef oprecht trouw aan zijn wortels. Hij wilde in Pakistan begraven worden aan de voeten van 
zijn geliefde ouders. Allah vervulde zijn wens. Abdus Salam was ongetwijfeld een geschenk aan de 
mensheid. Een voorbeeld van de ware geest van opo#ering en liefde voor de schepping van Allah, 
die wij als moslims moeten navolgen. 

Sympathie vo! de mensheid
Tot de aangeboren eigenschappen van de mens behoort zijn sympathie voor de medeschepselen. De 
volgelingen van iedere godsdienst hebben een aangeboren sympathie voor hun eigen volk en velen 

van hen handelen onder aandrang van zulke sympathie onrechtvaardig jegens andere mensen alsof 
zij hen niet als menselijke wezens beschouwen. Deze toestand kan niet worden omschreven als een 

morele eigenschap. 

(De #loso#e van de islamitische leer | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as | p. 46)
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In%oductie over een boek van de Beloofde Messiasas

De filosofie van de islamitische leer

De !loso!e van de leer van de islam – is een bekend 
essay over de islam door Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmadas, grondlegger van de Ahmadiyya-
beweging in de islam. Het origineel is geschreven 
om te worden gelezen op ‘Conferentie van Grote 
Godsdiensten’ te Lahore op 26-29 december 
1896. Het heeft sindsdien gediend als een 
inleiding tot de islam voor zoekers van religieuze 
kennis en waarheid in verschillende delen van 
de wereld. Het behandelt de volgende vijf brede 
thema’s die zijn vastgesteld door de moderators 
van de conferentie:

1. De fysieke, morele en geestelijke 
toestanden van de mens 

2. Wat is de toestand van de mens na de 
dood? 

3. Het doel van het leven van de mens en 
de middelen om dit te bereiken 

4. De werking van de praktische 
wetsvoorschriften in dit en het volgende 
leven

5. Bronnen van goddelijke kennis

Op 21 december 1896 maakte Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmadas een aankondiging, waarin hij voorspelde dat zijn verhandeling de meest 
overweldigende zou zijn, nadat hij van God openbaringen hierover had ontvangen. De verklaring 
werd als volgt gepubliceerd: ‘Groot nieuws voor zoekers naar waarheid’ [Dit is de Nederlandse vertaling van 
de verklaring].
(Filoso!e van de islamitische leer door Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, p XIV)

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IVrh zei in zijn boodschap van januari 1996, 
gepubliceerd in dit boek, het volgende: “De verhandeling werd geschreven onder goddelijke zegeningen, en van 
haar unieke succes werd getuigd door profetische openbaringen van God die werden gepubliceerd voordat de conferentie werd 
gehouden”
(Filoso!e van de islamitische leer door Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, p V)

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih Vaba zei tijdens zijn vrijdagpreek van 21 april 2017 
het volgende: “…Onder hen waren twee Egyptische professoren van de universiteit aanwezig, die les gaven in ‘islamitische 
studies’ en ‘arabisch’. Nadat ik hen vroeg, vertelden zij dat in de islamitische studies zij de #loso#e van de islamitische leer 
onderwijzen. Ik vroeg hen of zij de ‘Filoso#e van de islamitische leer’ geschreven door de Beloofde Messiasas hadden gelezen? 
Zij antwoordden; ‘Nee’. Ik vertelde hen dat zij dit boek moeten lezen, omdat zonder dit men de details niet begrijpt over de 
#loso#e van de islam, ongeacht de hoeveelheid kennis die men heeft behaald uit verschillende bronnen.”
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Tien condities van Bai’at
C o n d i t i e – I   

De ingewijde zal plechtig beloven dat hij of zij zich zal onthouden van shirk (het 
toeschrijven van deelgenoten aan God) tot aan de dag van zijn of haar dood. 

De Almachtige Allah zal shirk niet vergeven
Allah de Almachtige zegt in Surah Al-Nisa ‘, vers negenenveertig: 

 “Waarlijk Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen 
daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, heeft inderdaad 
een zeer grote zonde begaan.”

De Beloofde Messiasas zegt hierover het volgende:

“Op dezelfde wijze zegt de Allah in de Heilige Koran: 

Dit betekent dat iedere zonde te vergeven is, behalve shirk. Vermijd daarom shirk en beschouw 
dit als een verboden boom.” (Damimah Tohfah-e-Golarhviyyah, Ruhani Khaza’in, vol. 17, p. 323-
324, voetnoot)

De Beloofde Messiasas vervolgt: 

“Shirk betekent niet alleen het buigen voor stenen etcetera. Onder shirk valt ook het compleet 
afhankelijk zijn van wereldse middelen en het benadrukken van wereldse afgoden. Dit is wat 
shirk betekent.” (Al-Hakam, vol. 7, nr. 24, 30 juni 1903, p. 11)

De Almachtige Allah zegt in de Heilige Koran, hoofdstuk 31, vers 14:

Toen Loqmaan tot zijn zoon, terwijl hij hem raad gaf, zeide: ‘O mijn lieve zoon, goderij is 
inderdaad een grote ongerechtigheid.’

De Heilige Profeetsa vreesde de verspreiding van shirk onder zijn ummah [volgelingen]. Een 
hadith luidt als volgt: 

“‘Oebada Bin Nasi vertelde ons over Shaddad Bin’ Aus dat hij huilde. Hem werd gevraagd: 
‘Waarom huilt u?’ Hij antwoordde: ‘Ik herinner mij iets wat ik hoorde van de Heilige Profeetsa 
en dit maakte mij aan het huilen. Ik hoorde de Heilige Profeetsa zeggen ‘Ik vrees shirk en de 
geheime verlangens ervan onder mijn ummah.’ Ik vroeg hem: ‘O Profeet, zal uw volk na u 
betrokken raken bij shirk?’ De Heilige Profeetsa antwoordde: ‘Ja, al zal mijn volk niet de zon 
en de maan, de afgod en de steen aanbidden, zal zij leiden aan uiterlijk vertoon in hun acties 
en zal zij ten prooi vallen aan hun verborgen verlangens. Een van hen zal de dag beginnen met 
vasten, vervolgens zal hij een verlangen tegenkomen en zijn vasten verbreken en toegeven aan 
zijn verlangen.” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 4. p. 124, gedrukt in Beiroet)
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Diverse vormen van shirk 
Uit voorgaande hadith wordt duidelijk dat zelfs als men niet deelneemt aan manifeste shirk als 
het aanbidden van afgoden of de maan, het nemen van toevlucht tot uiterlijk vertoon en het 
volgen van eigen verlangens ook vormen van shirk zijn. Wanneer een medewerker de grenzen van 
behoorlijke gehoorzaamheid aan zijn baas overschrijdt, hem middels vleierij prijst en gelooft dat 
zijn levensonderhoud van hem afhankelijk is, is dat ook een vorm van shirk. Wanneer iemand trots 
is op zijn zoons en gelooft dat hij zo veel zoons heeft die opgroeien, wek zullen vinden, zullen 
verdienen en voor hem zullen zorgen, of dat geen van zijn familieleden met hem zou kunnen 
wedijveren, vanwege zijn volwassen zoons heeft (op het Indiase subcontinent, eigenlijk in de hele 
derde wereld, is zulke concurrentie met familieleden een walgelijke gewoonte). Zulke mensen 
vertrouwen volledig op hun zoons die ongehoorzaam blijken te zijn, sterven bij ongevallen of 
gehandicapt raken. Hiermee valt de gehele steun van deze personen weg. 

De Beloofde Messiasas zegt:

Tauhid [eenheid van God] betekent niet slechts dat men de woorden la ilaha illAllah (Er is 
niemand aanbiddingswaardig, behalve Allah) uitspreekt en vervolgens honderden afgoden in 
het hart verbergt. Iedereen die zijn eigen plannen, onheil of slimme ontwerpen vereert, zoals 
hij God hoort te vereren, iedereen die afhankelijk is van een ander, zoals hij alleen afhankelijk 
van God zou moeten zijn of iedereen die zijn eigen ego aanbidt, zoals hij alleen God zou 
moeten vereren, is in de ogen van Allah een afgoden dienaar. Afgoden zijn niet alleen gemaakt 
van goud, zilver, koper of steen. Integendeel, het is ieder ding , iedere uitspraak en iedere daad 
die wordt vereerd op een wijze die  past bij de Almachtige Allah alleen, is in de ogen van Allah 
een afgod .¼Vergeet niet dat de ware eenheid van God, die God ons vraagt te bevestigen aan 
en waarvan redding afhangt, is dat men gelooft dat God in Zijn Wezen vrij is van iedere 
associatie, of het nu een afgod of een mens, of de Zon of Maan, of iemands ego, of iemands 
sluwheid of bedrog is. Het is ook het besef dat niemand Zijn macht bezit, tevens niemand 
aan te nemen als Onderhouder behalve Hem, het besef dat niemand behalve Hij schande of 
eer schenkt, noch iemand anders aan te nemen als Helper of Steun. Het is het beperken van 
uw liefde tot Hem en tevens het beperken van uw aanbidding, uw nederigheid, uw hoop 
en uw angst tot Hem. Geen eenheid kan compleet zijn zonder de volgende drie soorten 
verbijzonderingen. Ten eerste is er de Eenheid van het Wezen, dat wil zeggen dat het hele 
universum in vergelijking met Hem, niet-bestaand is en de overweging van de sterfelijkheid 
en het gebrek aan realiteit ervan. Ten tweede, de Eenheid van Attributen, dat wil zeggen dat 
Rabubiyyat [Heer] en Uluhiyyat [God] zijn beperkt tot Zijn Wezen en dat alle anderen die 
verschijnen als onderhouders of weldoeners zijn slechts deel zijn van het systeem dat Hij 
heeft opgezet. Ten derde is de Eenheid van liefde, oprechtheid en toewijding, dat wil zeggen 
niemand gelijkstellen aan God met betrekking tot liefde en aanbidding en om zich aan Hem 
over te geven. (Siraj-ud-Din ‘Isa’i ke Char Swalon ka Jawab, Ruhani Khaza’in, vol. 12, p. 349-
350)
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Ik heb dit eerder kort toegelicht. In dit opzicht heeft Hazrat Khalifatul Masih Ira gezegd:

Om iemand in naam, daad of aanbidding met Allah te associëren, is shirk. Het verrichten van goede 
daden met als enige doel het behalen van de tevredenheid van Allah is aanbidding. Men gelooft dat 
er geen Schepper is behalve Allah, en ze geloven ook dat leven en dood in de handen van Allah is, 
Die heeft de volledige controle en macht over hen. Hoewel ze dit geloven, buigen ze voor anderen, 
vertellen ze leugens, en voeren ze handelingen uit voor anderen. In plaats van het aanbidden van 
Allah, aanbidden ze anderen, in plaats van vasten voor Allah, vasten ze voor anderen, en in plaats 
van het bidden tot Allah, zij bidden voor anderen en geven aalmoezen voor hen. Om deze valse 
begrippen te ontwortelen, verhief de Almachtige Allah de Heilige Profeet Mohammedsa. (Khutabat-
e-Nur, p. 7-8)

Zelfonderzoek
Bushra Hameed – Madjlis Zoetermeer

De negen adviezen die we aantre#en in Soerah Al-Hodjoraat

1. Fa Tabayyanu: Doe onderzoek: Als u een bericht ontvangt opdat u niet uit onwetendheid 
mensen benadeelt.

2. Fa Aslihu: Tref een schikking tussen uw broeders, aangezien gelovigen broeders zijn.

3. Wa Aqsitu: Handel rechtvaardig. Als er een geschil is, tracht dan een regeling te 
tre#en en handel rechtvaardig onder de beide partijen aangezien Allah hen bemint die 
rechtvaardig handelen.

4. La Yaskhar: Bespot mensen niet (Maak mensen niet belachelijk). Misschien zijn zij 
voor Allah beter dan u.

5. Wa La Talmizu: Beledig elkaar niet.

6. Wa La Tanabazu: Roep elkaar niet aan met scheldnamen.

7. Ijtanibu Kathiran Min Alzan: Vermijd negatieve aannames. Sommige van de aannames 
vormen inderdaad zonden.

8. Wa La Tajjasasu: Bespioneer elkaar niet.

9. Wa La Yaghtab: Belaster elkaar niet. Dit is een grote zonde die gelijkstaat aan het eten 
van het vlees van uw dode broeder. 
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De vier heilige v$ouwen
 Mevr. Rubina Azhar

Toespraak gehouden op zaterdag 5 mei 2018 
ter gelegenheid van Jalsa Salana Nederland

Het onderwerp van mijn toespraak is ‘De vier heilige vrouwen die door onze geliefde Profeetsa als 
heilig en vroom zijn verklaard’. Laten we vandaag kennis maken met deze heilige vrouwen en met 
wat de Heilige Profeetsa over hen heeft gezegd. 

In een Hadith in Tirmidhi boek Almanaqib staat vermeld dat Hazrat Anasra vertelt dat de Heilige 
Profeetsa zei: 

Het is voldoende voor u om (uit alle vrouwen van de wereld) in de voetsporen te treden van Maria, de 
dochter van Imraan; Khadija, de dochter van Khuwailid; Faatimah, de dochter van Mohammedsa en 
Asiyah, echtgenote van Farao.

Met andere woorden, volgens deze Hadith hebben deze vier vrouwen een voorbeeldpositie voor de 
vrouwen in hun tijdperk en voor vrouwen van alle tijdperken. Laten we eens kijken op grond van 
welke eigenschappen deze vrouwen deze bijzondere positie is toegekend.

Hazrat Asiyah

Als eerste wil ik vertellen over Hazrat Asiyah en gaan we terug naar de periode van Farao, die tot 
op de dag van vandaag als symbool van brutaliteit en onderdrukking wordt gezien. In de Heilige 
Koran, Al-Qasas, vers 4-5 zegt Allah: 

Wij dragen u het verhaal van Mozes en Pharao voor, in waarheid, ten bate van een volk dat wil geloven. 
Waarlijk, Pharao handelde aanmatigend in het land en deed het volk er van in partijen scheiden; van 
een groep die hij als zwak beschouwde doodde hij de zonen en spaarde de vrouwen. Zeker, hij behoorde 
tot de onheilstichters. 

Farao verhief zich in het land Egypte, en hij deed zijn volk in afdelingen splitsen.

In deze vers lezen we hoe Farao het volk der Israëlieten onderdrukte. In het huis van deze onderdrukker 
zien we zijn vrouw Asiyah die een totaal andere persoonlijkheid heeft. Haar zachtmoedigheid is 
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opvallend. Bij het vinden van een onschuldige babyjongen, een profeet, in een mandje die dreef in 
de rivier de Nijl, voelt zij genade en liefde voor hem en vraagt zij Farao om hem niet te vermoorden. 
Dit wordt als volgt beschreven in de Heilige Koran, Al-Qasas, vers 10:

En Pharao’s vrouw zeide: “(Dit kind is) een troost voor de ogen voor u en voor mij. Dood hem niet. Hij 
kan nuttig voor ons zijn of wij kunnen hem als zoon opnemen.” Maar zij doorzagen het niet. (Al-Qasas, 
vers 10)

Dan voedt zij dit kind op als haar eigen kind. En in lijn met de wil van Allah kiest zij een vrouw als 
zoogmoeder voor het kind, die in werkelijkheid de moeder is van het kind Mozes. 

Wanneer profeet Mozesas, na bevel van Allah, de mensen uitnodigt de boodschap van Allah te 
aanvaarden, accepteert Hazrat Asiyah dit en gelooft zij in Allah. Maar bij deze bekering wacht haar 
een pijnlijke beproeving. Een vrouw die een luxe leven gewend is, accepteert alle moeilijkheden met 
veel geduld. De verschrikkelijke onderdrukkingen van Farao brengen haar geen enkel moment in 
twijfel of tot dwaling in haar geloof. Deze standvastigheid van Hazrat Asiyah is een voorbeeld voor 
de gelovigen voor alle tijden. 

Allah zegt in de Heilige Koran, Al-Tahriem, vers 12: 

En Allah vergelijkt de gelovigen met de vrouw van Pharao toen zij zeide: “Mijn Heer! bouw voor mij een 
huis bij U in het Paradijs, verlos mij van Pharao en zijn daden en verlos mij van het onrechtvaardige 
volk.”

De standvastigheid van Hazrat Asiyah is een voorbeeld voor alle gelovigen dat zij na het tot stand 
komen van hun geloof de onderdrukkingen van de ongelovigen met geduld moeten doorstaan. 
Ondanks de onderdrukkingen van Farao is zij standvastig gebleven en heeft zij zich tot Allah gewend. 
Haar voorbeeld laat ook een hoog niveau van geloof zien. Een niveau waar men vanuit Nafse 
Ammara (het innerlijk dat tot kwaad aanzet) een transformatie meemaakt naar Nafse Lawama (het 
innerlijk dat zichzelf berispt). Dit is een niveau waar men met geduld een oorlog aangaat met zijn 
eigen ik en bidt dat hij het volgende niveau van Nafse Mutmainnah (de ziel in rust) kan bereiken.
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Hazrat Mariaas

In het volgende vers van de Heilige Koran heeft Allah het voorbeeld van Hazrat Mariaas aangehaald. 
Zij heeft haar kuisheid dusdanig beschermd, zoals alleen een gelovige dat kan doen die het niveau 
van Nafse Mutmainnah (waar het gevecht met het eigen ik is afgelopen en de eigen wil verdwijnt 
in de wil van Allah) heeft bereikt. Dit is het niveau waarop een gelovige, zoals Mariaas, zich bevond. 
Hierna komt het niveau wanneer Allah Zijn geest inblaast. In het geval van Hazrat Mariaas werd 
profeet Jezusas geboren. Allah zegt in de Heilige Koran, Al-Tahriem, vers 13: 

En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest 
in - zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen. 

De tweede heilige vrouw waar ik over zal vertellen is Hazrat Mariaas. Zij was die heilige vrouw 
die als gevolg van de gebeden van de vrome vrouw van Imran was geboren. Deze vrome vrouw 
beloofde Allah dat als zij een zoon zou krijgen, dat zij hem in de weg van Allah zal toewijden. Deze 
vrouw was de moeder van Hazrat Mariaas. In de Bijbel wordt zij Hannah genoemd. Zij behoorde 
tot de familie van Hazrat Mozesas. Naast deze belofte had zij ook gebeden dat Allah haar gebed zou 
verhoren. Maar toen zij in plaats van een jongen een meisje kreeg, was zij enigszins teleurgesteld. Zij 
dacht dat de missie die zij voor ogen had niet door een meisje tot voltooiing zou kunnen worden 
gebracht. Daarom bad zij ongerust tot Allah: “O mijn Allah, wat moet ik nu doen, ik heb een 
meisje ontvangen”. Maar Allah wist beter wat er in haar huis geboren was. De gebeurtenis is als 
volgt te lezen in de Heilige Koran, Al-Imraan, vers 36 en 37: 

Toen de vrouw van Imraan zeide: “Ik draag aan U op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn 
(om U te dienen), aanvaard het van mij, Gij zijt gewis Alhorend, Alwetend.” 

Maar, toen zij er van verlost was, zeide zij: “Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje.” - Allah wist het 
beste wat zij voortbracht. “En de man is niet gelijk aan de vrouw. En ik heb haar Maria genoemd en ik 
stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan, de verworpene.” 
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Omdat de moeder van Hazrat Mariaas de belofte had afgelegd dat zij haar kind zou opo#eren, 
besloot zij haar vanuit haar eigen dorp Nasira naar Jerusalem te brengen, zodat zij daar van geleerden 
het religieuze onderwijs kreeg. In Jerusalem kreeg zij onder toezicht van Hazrat Zakariaas onderwijs 
en opvoeding en zo ontwikkelde Allah liefde voor religie in haar hart. Vanaf haar jeugd was zij 
standvastig in haar geloof dat alles wat men krijgt van Allah afkomstig is. Hazrat Zakariaas was erg 
onder de indruk door een antwoord van haar hierover, dat hij tot Allah bad om hem een zoon te 
schenken die net zo vroom zou zijn als Maria. En zo schonk Allah Hazrat Zakariaas, ondanks zijn 
hoge leeftijd, een zoon genaamd Hazrat Yahija. Allah benoemt dit in de Heilige Koran, Al-Imraan, 
vers 38: 

Daarom nam haar Heer haar (Maria) met welbehagen aan en deed haar goed opgroeien en vertrouwde 
haar aan Zacharia toe. Telkens, wanneer Zacharia bij haar in de kamer ging, vond hij voedsel bij haar. 
Hij zeide: “O, Maria, waar hebt gij dit vandaan?” Zij antwoordde: “Het komt van Allah.” Voorzeker, 
Allah geeft volop aan wie Hij wil. 

Hazrat Khadijara

De eerste moslimvrouw die de islam accepteerde was Hazrat Khadijara. Haar positie in de ogen van 
Allah is zo hoog dat Allah haar via Hazrat Gabriël bericht van ‘salam’ (vrede) stuurde. Een keer 
ontving zij een blijde boodschap van een paleis in het paradijs, gemaakt van parels. Zonder enige 
twijfel heeft zij dit verdiend.

Zij behoorde tot de bekende stam Banu Asad van Arabië. De naam van haar vader was Khuwalid 
en de naam van haar moeder was Fatima bint Zaida. Zij is in het jaar 555 geboren, 15 jaar vóór 
de geboorte van de Heilige Profeetsa. Zij was een zeer mooie en vrome vrouw en haar bijnaam was 
‘Tahira’. Het eerste huwelijk van Hazrat Khadijara was met een goede man (Abu Hala) voltrokken. 
Van Abu Hala kreeg Hazrat Khadijara twee zonen, genaamd Hala en Hinda. Na een tijdje is haar 
man Abu Hala overleden. Na het komen te overlijden van haar man, huwde haar vader haar met 
een man genaamd Atiq. Uit dit huwelijk is een dochter geboren. Zij heette Hind. Maar na een paar 
jaar is ook hij overleden. Daarna trouwde zij met Sa! bin Umayya. Maar Sa! bin Umayya leefde 
ook niet lang en overleed. Dit was een tijd wanneer in Arabië een oorlog uitbrak. In deze oorlog is 
ook haar vader om het leven gekomen. Na het komen te overlijden van haar echtgenoot en vader, 
nam zij deel aan de zaken van haar vader. Zij stuurde spullen via delegaties en andere bekenden naar 
andere landen. Door deze zakelijke handelingen maakte zij veel winst en al heel snel was zij één van 
de rijkste vrouwen in Mekka.
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In deze dagen werd de vroomheid en waarachtigheid van de Profeetsa heel bekend in Mekka en 
omstreken. De Heilge Profeetsa was bekend als waarachtig en vertrouwenswaardig. Daarom stuurde 
Hazrat Khadijara hem een bericht of de Heilige Profeetsa één van haar handelskaravanen kon leiden. 
In deze zakenreis stuurde zij haar slaaf Meisra ook mee. Tijdens deze zakenreis werd veel winst 
gemaakt. Meisra vertelde over de eerlijkheid waarmee de Heilige Profeetsa de karavaan had geleid. 
Het verslag maakte veel indruk bij Hazrat Khadijara. Toen Meisra de tweede keer met de Heilige 
Profeetsa op zakenreis ging, ontmoette hij onderweg in Basra een christelijke geestelijke. Deze 
herkende de Profeetsa en vertelde Meisra dat deze persoon inderdaad de Profeet is wiens komst 
voorspeld was in alle oude heilige geschriften. Meisra vertelde ook na deze reis alles door aan Hazrat 
Khadija. 

Na deze zakenreis kreeg Hazrat Khadijara een helder beeld van de persoonlijkheid van de Heilige 
Profeetsa. Daarom vroeg zij de Heilige Profeetsa via een goede vriendin of hij overgehaald kon 
worden om met haar te huwen. Dit huwelijksaanzoek heeft de Heilige Profeetsa na beraad met zijn 
oom Hazrat Abu Talibra aanvaard. De Heilige Profeetsa was toen 25 jaar oud en Hazrat Khadijara 
was 40 jaar oud. Deze vrouw die vanwege haar kuisheid en eerlijkheid de bijnaam ‘Tahira’ had 
gekregen, heeft na haar huwelijk met de Heilige Profeetsa op ieder moment in haar leven bewezen 
hoe betrokken zij was met, en hoe hoog haar vertrouwen was in de Heilige Profeetsa. Zij was de 
eerste vrouw die getuige is geworden van de waarachtigheid van de Heilige Profeetsa toen hij de 
eerste openbaring ontving. Na het accepteren van de islam heeft zij bewezen en laten zien hoe 
standvastig zij was en hoe zij te allen tijde bereid was alles voor de zaak van haar man en de islam 
op te o#eren. Zij overhandigde al haar rijkdommen en slaven aan de Heilige Profeetsa. Zij bracht 
een lange periode van pijn en verdriet samen met de Heilige Profeetsa door zonder dat zij een woord 
van onvrede in haar mond nam. 

De liefde van de Heilige Profeetsa voor Hazrat Khadijara kan door deze uitspraak van Hazrat Ayeshara 
gevoeld worden. Hazrat Ayeshara vertelt dat toen zij de Heilige Profeetsa herhaaldelijk met zo veel 
liefde over Hazrat Khadijara hoorde spreken, zij een keer tegen de Heilige Profeetsa zei: “Kunt u nu 
die oude vrouw een keer niet vergeten?” Hierop antwoordde de Heilige Profeetsa: “Zo moet u niet 
zeggen. Khadija is mijn partner geworden toen ik alleen was. Zij is mijn helper geworden toen 
ik hulp nodig had en zij heeft zichzelf samen met haar rijkdom aan mij opgeo#erd. Allah gaf mij 
kinderen van haar. Zij stond vierkant achter mij toen de mensen mij verwierpen.”

Hazrat Khadijara was een zeer trouwe en liefdevolle vrouw die tot de laatste adem haar plicht overeind 
heeft gehouden. Werp een blik op haar relatie met de Heilige Profeetsa; Zij overhandigde haar hele 
rijkdom aan de Heilige Profeetsa. Tijdens de hoogte- en dieptepunten van hun leven stonden zij zij 
aan zij. Elke moeilijke tijd heeft zij hem bijgestaan, of het nu ging om zijn onrust na het ontvangen 
van de eerste openbaring of de tijd die zij in Shebe Abi Talib aan honger en dorst moesten lijden. 
Haar liefde en steun aan de Heilige Profeetsa zijn op geen enkel moment afgenomen. Door de 
moeilijke omstandigheden ging haar gezondheid sterk achteruit, maar toch bleef zij standvastig 
en kwam er nooit een woord van beklag uit haar mond. Zij toonde geen enkel gehoor aan de 
bespottingen die zij ontving van niet-moslim familieleden. 
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De islam was in zijn beginjaren, toen de ontberingen en onderdrukkingen van de Quraish in Mekka 
met de dag toenamen. De mensen van Khadijah’s stam en hun bondgenoten van andere stammen 
waren zich grotendeels niet bewust van dit e#ect. Maar de woede van de tegenstanders werd met 
de dag sterker. Ze stuurden een delegatie naar Abu Talib om te stoppen met het beschermen van 
zijn neef Mohammedsa, maar Abu Talib weigerde. Hij steunde de Heilige Profeetsa. De mensen van 
Mekka besloten hem en zijn gezin te boycotten. Op 7 Muharram werd een formele overeenkomst 
gesloten waarin werd verklaard dat de familie van Banu Hashim en Banu Muttalib van elkaar 
gescheiden zouden zijn. Alleen Abu Lahab koos de kant van de Quraish. Hij verbleef bij zijn 
gezin in Mekka. In die tijd waren er maar een handjevol moslims. Ze werden belegerd in Banu 
Hashim, wat Shaab Abi Talib werd genoemd. Deze tijd was erg moeilijk voor de Heilige Profeetsa 
en de moslims. Ondanks de oude leeftijd van Hazrat Khadijara verdroeg zij deze verzoeken met veel 
geduld en vastberadenheid. De moslims leden zo erg onder deze omstandigheden, dat wanneer 
men hierover leest men er kippenvel van krijgt. Het geschreeuw en gehuil door honger van kinderen 
binnenshuis waren buiten te horen. Soms bracht Hakim bin Hazam in het begin stiekem eten mee 
voor zijn tante Hazrat Khadijara, maar toen Abu Jahl erachter kwam, zorgde hij ervoor dat het niet 
meer gebeurde. 

Hazrat Khadijara bracht een jeugd in luxe en zonder moeilijkheden door. Maar toen ze ongeveer 
tweeënzestig jaar oud was, leed ze aan ernstige hongersnood en ontberingen. Dit had een zeer 
negatief e#ect op haar gezondheid. Maar ze vestigde een ongeëvenaard voorbeeld van loyaliteit aan 
de Heilige Profeetsa (Bron: Hazrat Khadija Al-Kabra door Maulana Dost Mohammad Shahid). 
Het was een teken van liefde en toewijding aan de Profeetsa, dat ze een schild zou worden tegen 
alle moeilijkheden die op zijn pad zouden komen. Zij gaf niets om de spotternijen van haar niet-
moslim naasten en ging met wijsheid om met hun tegenstand.

Hazrat Faatimahra

De vierde en de laatste vrouw is Hazrat Faatimah-ul-Zohra. Zij is de jongste dochter uit het huwelijk 
van de Heilige Profeetsa en Hazrat Khadijara. Zij wordt genoemd als de vrouw van het paradijs. Zij 
werd vijf jaar vóór de profeetschap van de Heilige Profeetsa geboren. Zij werd bekend met de naam 
Zah(a)ra, omdat zij Zah(a)ratul Mustafa was, dat wil zeggen ‘de bloem van de profeet’. Er wordt 
gezegd dat zij deze titel gekregen had vanwege haar lichte huidskleur. Haar uiterlijk, de manier 
waarop zij liep en de manier waarop zij sprak waren identiek aan haar vader, de Heilige Profeetsa. 
Van nature was zij een stil en teruggetrokken persoon. In haar jeugd speelde zij nooit buitenshuis. 

De opvoeding van bijzondere ouders heeft haar persoonlijkheid een hoogwaardige vorm gegeven. 
Van jongs af aan al was zij eenvoudig en hield zij niet van opscheppen. Een keer maakte Hazrat 
Khadijara mooie kleding voor haar, die zij kon dragen tijdens een huwelijk. Maar Hazrat Faatimahra 
weigerde de kleding te dragen en ging in haar simpele kleding naar de trouwerij. 

In het vierde jaar van de profeetschap was het toegestaan openlijk predikingswerk te doen. De 
ongelovigen van Mekka die ooit de Heilige Profeetsa als waarachtig en de betrouwbare beschouwden, 
waren nu zijn bloeddorstige vijand geworden. Zij lieten geen gelegenheid aan zich voorbij gaan om 
de Heilige Profeetsa en de moslims te bespotten en pijn te doen. Hazrat Faatimahra was toen 9 jaar 
oud. Een keer was de Heilige Profeetsa in de Ka’aba het gebed aan het verrichten, toen een leider 
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van de ongelovigen, Aqba-bin-Moeed een volle maag van een kameel op de Heilige Profeetsa gooide, 
terwijl hij in de sadjda-positie was. Iemand berichtte Hazrat Faatimahra hierover en zij rende gehaast 
naar de Ka’aba en haalde de maag weg. Zij werd heel boos en zei: “O, ondeugdzame mensen, Allah 
zal jullie zeer zeker hiervoor stra#en.” Sayeda Hazrat Faatimahra is in deze zeer moeilijke tijden 
groot geworden. Soms raakte zij erg geëmotioneerd en begon te huilen wanneer ze haar vader 
in moeilijkheden zag. Dan stelde de Heilige Profeetsa haar gerust en zei altijd: “Maak maar geen 
zorgen, mijn geliefde dochter, Allah zal je vader nooit alleen laten.”

Het zevende jaar van de profeetschap was zeer moeilijk. De moslims waren in Shaibe Abi Talim 
opgesloten. De ongelovigen stonden het niet toe dat voedsel aan de moslims werd geleverd. Deze 
uitsluiting duurde 3 jaar lang. De arme en hulpeloze moslims hebben dit overleefd door bladeren 
en gras te eten. Hazrat Faatimahra was 12-13 jaar oud, toen zij deze zeer moeilijke tijd met veel 
geduld met haar ouders heeft doorgestaan. Toen Hazrat Faatimahra 15 jaar oud was, overleed haar 
moeder vanwege deze harde periode. Hazrat Khadijara overleed een paar dagen na de ophe%ng van 
deze uitsluiting. 

Na de migratie naar Medina trouwde Hazrat Faatimahra met Hazrat Alira. Zij was toen 18 jaar oud. 
Vanwege haar opvoeding door haar vader, de Heilige Profeetsa, zullen enkele voorbeelden na haar 
huwelijk over haar worden gegeven. 

Zo zien we dat Hazrat Faatimahra zeer vrijgevig was. Hazrat Imam Hasanra vertelt dat eens nadat een 
maaltijd werd overgeslagen, ze wat te eten kregen. Hazrat Alira en Hazrat Hussainra hadden het eten 
gegeten, maar zijn moeder nog niet. Zij nam het brood net in haar hand, toen een persoon aan de 
deur kwam en om eten vroeg. Zijn moeder trok haar handen direct weg van het eten en zei tegen 
hem om het eten aan deze persoon aan de deur te geven. 

Hazrat Ibne Abasra vertelt dat een keer Hazrat Alira de hele nacht werkte om een tuin van water te 
voorzien. Uit het geld dat hij ontving, kocht Hazrat Faatimahra wat granen, maakte daarvan meel 
en bereidde het eten voor het gezin. Net op dat moment kwam een persoon aan de deur en zei dat 
hij honger had en vroeg om wat eten. Hazrat Faatimahra gaf al het eten aan hem. Toen zij van de 
resterende granen meel maakte en deze ook had bereid, kwam nog een behoeftige aan de deur en 
vroeg om eten. Zij gaf alles weg. Het hele gezin leed de hele dag honger. Allah vond deze daad van 
haar zo lief dat er een vers in de Heilige Koran is geopenbaard:

En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de%armen, de%wees%en de gevangenen. 
(Ad-Dahr, vers 9)
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Een keer ging de Heilige Profeetsa naar het huis van Hazrat Faatimahra en zag dat er aan de deur een 
kleurrijk gordijn hing en dat zij om haar polsen twee zilveren armbanden droeg. Toen de Heilige 
Profeetsa dit zag keerde hij terug. Hazrat Faatimahra voelde dat de Heilige Profeetsa het niet leuk 
vond, dus stuurde zij beide spullen naar de Heilige Profeetsa. Hierdoor werd de Heilige Profeetsa erg 
blij en gaf deze spullen voor de zaak van Allah. En bad hij voor zijn dochter.

Op een middag verliet de Heilige Profeetsa hongerig zijn huis. Onderweg ontmoette hij Hazrat Abu 
Bakrra en Hazrat Umarra, die ook hongerig waren. Wanneer zij bij de “Palmtuin” arriveerden plukte 
Hazrat Abu Ayyub Ansarira meteen een aantal dadels en gaf deze aan hen. En hij slachtte een geit 
en bereidde er curry van. De Heilige Profeetsa deed wat vlees op een stuk brood en zei: “Verstuur dit 
naar Faatimahra. Er heerst al dagen honger in haar huis.”

Hazrat Faatimahra was maar 29 jaar oud toen zij overleed. Ieder moment van haar gezegende leven 
is een voorbeeld voor elke moslimvrouw. Zij was het gewend opo#eringen te doen voor de zaak van 
Allah. Zij was punctueel in het verrichten van haar gebeden. Zij was een zeer vrijgevige en geduldige 
vrouw. Zij was zeer gehoorzaam aan haar echtgenoot en streefde er naar hem blij te maken. Zij 
toonde grote respect voor relaties en familieleden.

Haar omgang met de familieleden was voorbeeldig. Haar schoonmoeder, die ook Faatimah heette, 
heeft zij met hart en ziel bediend. Haar schoonmoeder vertelt dat de manier waarop Faatimahra haar 
heeft bediend, zelden voorkwam. 

Hazrat Faatimahra kreeg van haar vader een opvoeding van hoog niveau. Zij had een zeer zacht hart 
voor de armen en behoeftigen. Naast het huishoudelijke werk was zij altijd op zoek naar mensen die 
hulp nodig hadden. Zij leefde heel erg mee met het lijden van de buren. Er woonde een Jood naast 
haar woning. Hij was een grote vijand van de islam, maar bekeerde zich later tot de islam. Hierdoor 
verbraken zijn gezinsleden en familie alle familiebanden met hem. In die tijd overleed zijn vrouw. 
Toen Hazrat Faatimahra hierover hoorde, ging zij samen met haar bediende naar hun huis. Zij gaf 
de overleden vrouw van deze nieuwe bekeerling een bad en wikkelde haar met haar eigen handen 
in het kleed.

Hazrat Abu &alaba Khushnira vertelde eens dat de Heilige Profeetsa terugkwam van een strijd en 
direct naar de moskee ging om twee rak’ats te verrichten. Het was de gewoonte van de Heilige 
Profeetsa dat wanneer hij terugkwam van een reis, hij eerst naar de moskee ging om twee rak’ats te 
verrichten, daarna zijn dochter Faatimahra bezocht en dan naar zijn echtgenoten ging. Een keer toen 
hij naar haar ging, kwam zij naar de deur om hem te verwelkomen. Zij kuste zijn gezegende gezicht 
en begon te huilen. De Heilige Profeetsa vroeg “Waarom huil je?” Ze zei dat ze moest huilen toen zij 
het gezegende gezicht van de Heilige Profeetsa en zijn gescheurde kleren zag. Hij zei “O Faatimah, 
niet huilen, Allah heeft jouw vader voor zo’n doel gestuurd dat er geen huis van steen op aarde is en 
geen tent van wol is waarin Allah’s boodschap (van islam) niet zal worden verspreid en deze religie 
zal ver verspreiden. 
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Mijn zoektocht, naar de ware islam
Amina Ahmad - Madjlis Almere

Ik kom uit een vrij gelovig gezin. Als kind 
hebben we allemaal van ons oma geleerd over 
de basis van islam. Wij werden iedere ochtend 
wakker met recitatie van de Heilige Koran.

Mijn oma vertelde dat er een tijd zou komen 
waarin het geloof niet goed gepraktiseerd zou 
worden. Zij vertelde over veel oorlogen en 
onrecht. In die tijd zal het einde naderen van 
de wereld. Net voor het einde zou Imam Mahdi 
komen welke vrijheid zal stichtten in de wereld. 
Toen mijn oma dit vertelde, deed ik stiekem 
altijd dua’s in mijn hoofd; O, Allah laat mij ook 
die tijd mee maken.

In 2011 bevond ik mij in een situatie, alsof 
mijn wereld ging instorten. Ik heb overal hulp 
gevraagd en gezocht, niemand kon mij helpen. 
Ik heb een zus in Canada wonen. Ze zei ga 
Koran lezen en veel dua’s doen, dan word je wat 
rustiger. Ik had geen hoop, maar ik ging het wel 
proberen.

Ik heb mij 9 maanden lang afgesloten van de 
buitenwereld. Wel had ik contact met mijn 
verwanten. Naast mijn verwanten had ik ook 
mijn gezin, mijn man en 3 kinderen die mij 
nodig hadden. In die tijd, ben ik iedere nacht 
opgestaan voor Tahajoed (nacht gebed) en 
Koran recitatie.

In deze periode heb ik een droom gehad. Het 
ging over dat ik een baby had die ik borstvoeding 
wilde geven, maar er kwam zoveel melk uit mijn 
borsten dat het maar niet stopte. Ik vertelde mijn 
droom aan een hooggeleerde imam, waarop hij 
zei; “Je hebt een hele mooie droom gehad. Je 
gaat veel kennis over jouw geloof opdoen en 
verspreiden”. Ik was gelijk gerustgesteld, toen ik 
dat hoorde,'Alhamdullilah. 

Vervolgens ben ik via een algemene 
voorlichtingsdag Noor-us-Sehr sahiba tegen 
gekomen. Ze heeft mij uitgenodigd voor een 
paar programma’s en voor de eerste steenlegging 
van de moskee Baitul A!yat moskee, te Almere. 

Tijdens de ceremonie en toespraak van Hazuraba 
gebeurde er iets heel bijzonders met mij. Ik 
begon te trillen van binnen en het voelde alsof 
ik Hazuraba eerder had gezien. Ik wist alleen 
niet waar ik hem van kende. Tranen begonnen 
spontaan te komen; geen idee waarom. Het 
lag' niet aan zijn toespraak, want die had ik 
helaas niet kunnen volgen door gebrek aan 
mijn concentratie. Ik was in de war door al 
mijn emoties en ik kreeg $ashbacks, alsof ik de 
Khalifa al eerder had ontmoet.

Daarna was ik uitgenodigd voor Jalsa salana 
in Duitsland. Daar kreeg ik een onbeschrij$ijk 
gevoel. Ik keek om mij heen en ik zag een 
grote massa mensen van verschillende culturen/
achtergronden en kleuren. Ik dacht op dat 
moment; dit is de ware islam, gehoorzaamheid, 
organisaties en eenheid. Ik ging Sedjoed (αΝϭΩ) 
en veel Istikhfar (αΕύϑέ) doen, ik werd 
erg emotioneel. Vervolgens stond ik op en zei 
tegen Noor-us-Seher sahiba; Ik ga bai’at doen, 
Insha’Allah.

Ondertussen was mijn moeder,' in het 
geheim, zich al aan het voorbereiden voor 
haar eigen' bai’at. Alleen in verband met haar 
taalbarrière'wist ze niet wat ze moest doen. 
SubhanaAllah! We hebben op die middag een 
Koerdische zuster mogen ontmoeten. Haar 
naam is Berivan Said en zij is al langer Ahmadi 
moslim. Mijn moeder kon alles tegen haar 
zeggen over haar gevoelens voor Hazuraba en zijn 
Djama’at.
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Alhamdullilah hebben mijn moeder en ik allebei 
op de volgende dag bai’at gedaan op Jalsa salana 
te Duitsland in'2016.

Ik ben daarna door een heel moeilijke tijd 
gegaan. Drie jaar lang heb ik voor mijn man 
geheim gehouden dat ik bai’at had gedaan. Hij 
was wel op de hoogte dat ik geïnteresseerd was 
in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, maar 
verder niet. Het enige wat ik steeds heb gedaan 
is dua’s en tahadjoed (ΕϩΝΩ ) gebeden. 
Alhamdullilah met de genade van Allah en de 
zegeningen van Ahmadiyya hebben nog meer 

familieleden bai’at gedaan, waaronder mijn 
dochter. 
Ook heb ik ondertussen aan mijn man verteld 
dat ik bai’at had gedaan, Alhamdullilah steunt 
hij mij en mijn kinderen ook. 

Mijn boodschap voor iedereen is; wanneer je in 
de naam van Allah iets onderneemt en oprecht 
berouw toont, zal Allah je leiden naar het rechte 
pad en wijst hij je de weg. Vergeet daarnaast 
nooit om dua’s te verrichtten.

Wees $echtvaardig
En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om 

onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de 
vroomheid.

O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de 
vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, 
dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij 

doet. (De Heilige Koran, hoofdstuk 5, vers 9) 

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u 
strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de 

overtreders niet lief.
En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens 
niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (De Heilige Koran, hoofdstuk 2, vers 191)

En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe. 
En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allah. Voorzeker Hij is 

Alhorend, Alwetend. (De Heilige Koran, hoofdstuk 8, vers 62)

(Enige onderscheidende kenmerken van de islam | Hazrat Mirza Tahir Ahmad rh | Nederlandse vertaling van zijn 
lezing aan de Universiteit van Canberra, Australië )
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Doceren in het hoger onderwijs
Humaira Latif-Suleri (werknaam: Huma)

Docente in het hoger onderwijs

Van beroep ben ik docente voor Business/Academic English Communication en Intercultural 
Sensititvity in het hoger onderwijs. Daarbij ben ik studie coach en zowel stage- als scriptie begeleider. 
Door mijn werk uit te voeren voel ik mij voldaan en belangrijk, voor zowel mijn medemens, als 
mijn maatschappij en land (Nederland). 

Door de jonge generatie (Z) les te geven en hen voor te bereiden om zelfverzekerde, e%ciënte en 
gewetensvolle personen te zijn, voel ik dat ik bijdraag aan het opbouwen van een goede natie. Naar 
mijn mening zijn het namelijk de beschaafde, welgemanierde en bedachtzame mensen die een natie 
groot, sterk en prachtig maken.

Doceren is voor mij zowel een kunst als een wetenschap. Ik geef praktische trainingen aan mijn 
studenten waarbij ik mijzelf beschouw als een voorbeeld wat betreft beleefdheid, eerlijkheid en 
oprechtheid. Ik zet mij in voor intellectuele trainingen voor mijn studenten om zo hun uitzicht 
op het leven te verbreden en voor een professionele opleiding te zorgen. Om zodoende hen een 
goede toekomst te verzekeren, maar tegelijkertijd ook voor een morele opleiding te zorgen om bij 
te dragen aan hun ontwikkeling als mens zijnde. Ik zie dit als mijn verantwoordelijkheid en mijn 
plicht. Dit is mijn de!nitie van een perfecte onderwijzer. 

Voor mij is het ook een vorm van waarde 
creëren zoals staat in het bericht dat mijn (oud-
) student Annika Verduin (Student Advisor of 
the Executive Board, NHL Stenden University) 
mij heeft gestuurd via LinkedIn, Alhamdollilah. 

Rabbi zidni ilma ‘O mijn Heer, doe mij 
toenemen in kennis’ (De Heilige Koran, 
hoofdstuk 20, vers 115) is vanaf een jonge 
leeftijd één van mijn favoriete gebeden geweest. 
Het werd ook een doel van mijn leven en 
carrière; om kennis over te brengen. De islam 
heeft namelijk het belang vastgesteld van het 
verkrijgen en het overdragen van kennis.

(LinkedIn, 4 december 2020 (met consent) 

Ik respecteer mijn groep van diverse soorten 
studenten en zorg ervoor dat iedere individuele student wordt gestimuleerd en betrokken is tijdens 
mijn les. Ik zie een duidelijke link met het motto ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand’. In feite, 
het is dit motto dat mij heeft geleerd om erg vriendelijk, geduldig en begrijpend te kunnen zijn ten 
opzichte van mijn studenten. Eveneens gebruik ik veel visuals en animaties in mijn PowerPoints. 
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Natuurlijk is daarbij een gezonde dosis humor ook belangrijk! Omdat ik veel passie heb voor mijn 
vak, zorg ik ervoor dat mijn studenten daadwerkelijk genieten van mijn colleges. 

Derhalve is doceren voor mij ook een vorm van Huquq-ul-abad (rechten van mensen). Het volgende 
vers dient als leidraad voor mij: ‘Voorzeker, die geloven en goede werken doen, zullen gezegende 
tuinen hebben’ (De Heilige Koran, hoofdstuk 31, vers 9).

Doceren blijkt continu een cruciale dienst voor de mensheid te zijn. 

Ik zie het volgende als mijn status bij genade van Allah: ‘O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt: 
‘Maakt plaats in vergaderingen, maak dan plaats; Allah zal rijkelijk plaats voor u maken. En als 
er gezegd wordt ‘Staat op’ staat dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd 
gegeven in rang verhe#en. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet’ (De Heilige Koran, 
hoofdstuk 58, vers 12).  

Bovendien, alle profeten waren leraren; ze volbrachten hun missie door met hun volgelingen te 
delen wat Allah hen had geleerd. De Koran stelt vast dat de geleerden de personen zijn die Allah 
vrezen. De Koran luidt: ‘Ook mensen, beesten, vee zijn van verschillende kleur. Allen Zijn dienaren 
die kennis bezitten, vrezen Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind’ (De Heilige 
Koran, hoofdstuk 35, vers 29).

Kennis is macht; het geeft mensen de vleugels waarmee zij naar de hemel kunnen vliegen. Deze 
macht is in de handen van de leraren; zij kunnen de jongeren van een natie stimuleren om een 
mooie toekomst te hebben. Al met al geeft mijn beroep mij veel voldoening en rust; bijvoorbeeld 
elke keer als ik feedback krijg van mijn studenten (aan het einde van het academische jaar), zoals 
onder andere het volgende: 

Huma is a good teacher, patient, kind but also strict! I can really appreciate this :)

I find Huma a really nice person. I like that I have more  
confidence in presenting now.

That the teacher (Huma) is involved as much with the material as she is with the 
students. That helps me learn better. 

Very helpful, always reachable and supportive! Also the lectures and explanations 
were always very clear and informative. I just really enjoyed learning from you, 

having this nice and open climate and also your support on a personal basis.

Huma, you are very supportive and understanding in how you interact  
with us students. You are a productive  

English coach and it was a pleasure to work with you :)
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Doceren is voor mij ook een 
manier om goed en respectvol 
contact te hebben met de jonge 
generatie en mijn collega’s - om 
mijn Ahmadi moslim karakter te 
laten zien door mijn houding en 
gedrag. Eén van mijn favoriete 
citaten is van Mahatma Ghandi: 
‘Be the change you want to see in 
the world’. 

Ik zie een balans in het bereiken 
van wereldse doelen en het goed 
kunnen volgen van mijn religie 
islam; oftewel onderwijzen is 
binnen de islam een heel edele 
manier om het wereldse leven 
goed uit te voeren. Alhamdollilah. 

Zoals inderdaad in de bewoording van Nelson Mandela; ‘Education is the most powerful weapon to 
change the world’. Dit is mijn bijdrage aan onze maatschappij – onderwijs creëren en overbrengen 
en tegelijkertijd hierdoor ook Allah en Zijn Boodschapper Mohammedsa gehoorzamen. 

Ik wil mijn artikel beëindigen met woorden van Hazuraba; ‘Wordt beter dan anderen in keihard 
werken … en in educatie. Dit zou een kenmerk moeten zijn van een Ahmadi’. 
(Inauguraal toespraak 17 April 2008, Jalsa Salana, Ghana)

De mensen die %achten de mensheid  
te verenigen

Zoals voorspeld door de Heilige Profeetsa, verlichtte de Beloofde Messiasas ons met de originele en 
volkomen vredelievende leerstellingen van de islam. Aldus bevinden wij Ahmadi moslims ons niet 
onder die mensen die de huidige wanorde en onrust creëren of die daaraan deelnemen. Wij zijn 

juist de mensen die verlangen naar vrede in de wereld. Wij zijn de mensen die trachten de wereld 
te genezen. Wij zijn de mensen die trachten de mensheid te verenigen. Wij zijn de mensen die 
trachten alle haat en vijandschap om te vormen in liefde en genegenheid. En wij zijn beslist de 

mensen die ons iedere mogelijke inspanningen getroosten om wereldvrede te vestigen.

(Toespraak voor de parlementaire vaste commissie van buitenlandse zaken| Hazrat Mirza Masroor Ahmad  aba|  
Den Haag, Nederland, 6 oktober 2015)
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Mijn $eis naar Benin
Monaza Qureshi – Madjlis Nunspeet

In oktober 2019, na Jalsa Salana Nederland, ben ik met mijn man Saoud Chaudhry en dochter 
Hibbatul Sha! naar Benin geweest voor waqfe ardhi. Mijn man, dochter en ik zijn alle drie waq!n-
e-nau en wij wilden graag gaan kijken wat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wereldwijd aan 
het doen is met betrekking tot humanitaire hulp. Wij wilden graag waq!n-e-zindagi ontmoeten en 
zien hoe zij leven. Ik raakte geïnspireerd door onze lieve zuster Hannan nadat zij op een nationaal 
programma vertelde over haar bezoek aan het weeshuis in Benin. Ik besloot toen dat ik ook wilde 
gaan. In 2019 kwamen wij in contact met het hoofd van Humanity First Duitsland, dr. Athar 
Zubair sahib, en we mochten meteen na Jalsa Salana Nederland 2019 naar Benin gaan. Benin is 
een land in West-Afrika en ligt dichtbij Ghana, en begrenst Togo, Burkina Faso, Niger en Nigeria. 
Benin is een kolonie geweest van Frankrijk, en er wordt nu dus ook Frans gesproken naast de lokale 
talen.

De reis naar Benin 

Twee dagen na de jalsa van Nederland, en het gezegende bezoek van Hazuraba, stapten wij op het 
vliegtuig op weg naar Benin. Toen we in Benin aankwamen in Cotonou (de grootste stad van Benin) 
was het nacht. Wij werden opgewacht door Fahim sahib, de huidige directeur van het weeshuis, 
en dr. Mubarak sahib, een arts die werkt in het ziekenhuis van Humanity First. We stapten in 
de zwarte Jeep van Humanity First en reden naar het weeshuis in Porto Novo, de hoofdstad van 
Benin. Gelukkig had Hibba het grootste gedeelte van de reis geslapen en is ze de volgende ochtend 
wakker geworden in het weeshuis. Dat was even een spannend moment, want we wisten niet hoe 
de kinderen op ons zouden reageren. De kinderen waren heel blij ons te zien en elke dag raakten ze 
meer gehecht aan ons, wat het voor ons moeilijk maakte om later het weeshuis weer te verlaten. Ze 
waren vooral dol op mijn dochter Hibba, die heel graag met hen speelde ondanks de taalbarrière. 
Het verbaasde mij hoe snel zij zich had aangepast aan het klimaat, aan de mensen en de omgeving, 
iets waar wij als volwassenen meer moeite mee hadden. Het klimaat is daar heel tropisch, de cultuur 
is anders, en er was ook een taalbarrière voor ons! In Benin wordt Frans gesproken, en omdat ik in 
België ben opgegroeid kende ik net genoeg Frans om daar mezelf begrijpbaar te maken. Hoewel wij 
in de herfst gingen was het daar heel warm (tussen de 30-36 graden) en benauwd. 

Daaroul Ikram 

Ik zal eerst kort het weeshuis Daaroul Ikram beschrijven. De grond is door de overheid van Benin 
geschonken aan onze lieve khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, en later is hier het eerste 
weeshuis van de Djama’at gebouwd. Het doel van Humanity First is dat hier kinderen worden 
opgevangen die geen ouders of opvoeders meer hebben, nadat ze o%cieel worden geadopteerd 
door het weeshuis. Humanity First draagt, mede door de donaties van de Djama’at, alle kosten 
voor deze kinderen. Het is een zeer nobele taak die Humanity First op zich heeft genomen. Onze 
taak was het meedraaien in het weeshuis en de handen uit de mouwen te steken waar nodig en het 
toezicht over het weeshuis voor ongeveer 2 weken over te nemen. Destijds waren er in totaal 22 
kindjes die verzorgd werden door de mama’s. Mama is een term die in Benin (en andere Afrikaanse 
landen) wordt gebruikt voor verzorgsters, en uit respect voor andere vrouwen van oudere leeftijd. 
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Wij kregen ook de kans om een adoptieproces mee te maken. Het ging om twee kindjes (een 
tweeling), waarvan de moeder was gestorven en de vader de zorg niet meer kon dragen omdat hij 
nog andere oudere kinderen had. Deze twee kindjes waren heel erg ondervoed, zij wogen namelijk 
op vier maanden alleen maar 2,5 kg. Het was voor ons als ouders heel pijnlijk om te zien hoe deze 
kindjes zo ondervoed het weeshuis binnenkwamen, maar voor de mama’s was dat niets nieuws! Ze 
vertelden mij zelfs over sommige andere kindjes van het weeshuis hoe ondervoed en verwaarloosd 
zij werden teruggevonden. 

Naast het meedraaien in het weeshuis kregen wij ook de gelegenheid om andere instanties van de 
Djama’at te bezoeken, namelijk de moskee, de ziekenhuizen, het IT-centrum, de opticien, scholen, 
murabbi’s en waqi!n-e-zindagi, en ook kregen we de kans om mee te gaan naar het ministeriegebouw 
voor een taak voor het weeshuis. Daarnaast hebben wij ook even de toeristen uitgehangen, en 
samen met de amir en de hoofdverantwoordelijke murabbi de moskee in Cotonou en the Gate of 
No Return (la Porte du Non-Retour) en Ganvié bezocht. 

De humanitaire hulp van Djama’at

Wat ons het meest bewonderde in Benin was hoe actief de Djama’at daar is in het dienen van de 
mensheid. De Djama’at en de waq!n-e-zindagi doen hun uiterste best om de mensheid te dienen 
en de boodschap van de islam te verspreiden. Het was zeer inspirerend om naar hun verhalen te 
luisteren, en te leren hoe zij besloten om hun leven op te o#eren voor de Djama’at. We waren 
verwonderd te zien hoe de ziekenhuizen draaiden op de minimale dingen die zij in hun bezit 
hadden, en vooral hoe creatief ze konden zijn bij gebrek aan middelen. Het was mooi om te zien 
hoe de Djama’at probeert om de lokale bevolking te helpen. 

  

Foto links: kleuterschool naast het weeshuis, midden: IT-center Centre Ghulam Qadir & rechts: ziekenhuis Cotonou

Foto: ziekenhuis in Porto Novo 
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De moskee van Cotonou 

In Cotonou is er een grote moskee van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die in 2004 door de 
huidige khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba geopend is. 

 

Foto links: de moskee in Cotonou & rechts: Dit is een plaatje voor de moskee waarop staat wie destijds de amir en de 
hoofdmissionaris was, en dat de moskee is geopend door Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba

De Djama’at van Ganvié 

Het werd ons aangeraden om Ganvié te bezoeken. Een stadje dichtbij Cotonou. Het speciale aan deze 
stad is dat het op water is gebouwd. Wat nog specialer is, is het feit dat de boodschap van de islam en 
ahmadiyyat zelfs tot hier is verspreid! In Ganvié is er namelijk een moskee van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap. Ganvié wordt ook wel eens de Venice van Afrika genoemd. Het is rond de 16e eeuw 
gecreëerd door een lokale bevolkingsgroep als een manier om te schuilen voor de soldaten die deze 
mensen verkochten aan de Europese slavenhandelaren. Wat mij bijblijft van ons bezoek aan Ganvié en 
de Djama’at van Ganvié is dat ondanks dat het heel hard regende de lokale ahmadies, zowel mannen als 
vrouwen, ons kwamen bezoeken in de moskee. Deze mensen wonen op water en verplaatsen zich met 
een bootje. De regen hield hen niet tegen om naar de moskee te komen en ons daar te verwelkomen met 
slogans. We kregen een zeer hartelijk ontvangst, iets wat wij helemaal niet hadden verwacht. Over dit 
stadje is er overigens ook een kleine documentaire gemaakt door MTA die te bekijken is op YouTube.

 

Foto links: dit is de moskee gebouwd op water & rechts: de mensen verplaatsen zich met bootjes
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La Porte du Non-Retour

Wat ik niet onbelangrijk vind om te vermelden is de slavernijgeschiedenis van Afrika. Ook de 
mensen van Benin waren slachto#er van deze verschrikkelijke mensenhandel. Daarom staat hier aan 
de kust van Ouidah een monument ter herinnering aan de slaven die van deze kust naar Amerika 
werden vervoerd. La Porte du Non-Retour betekent grof vertaald ‘de poort zonder terugkeer’, en 
wanneer je hier staat en het land bezoekt realiseer je je wat voor impact dit verleden heeft gehad op 
de ontwikkeling en de toekomst van deze landen.

  

De conclusie van deze reis 

Tenslotte wil ik met jullie enkele gedachten van mij delen over deze reis. Hoewel er zoveel te 
vertellen valt, ben ik niet in staat om alles te verwoorden en samen te vatten tot enkele pagina’s. Veel 
ervaringen waren ook heel persoonlijk en ik ben niet in staat om deze met anderen te delen. Deze 
reis was voor mij een eye opener. Bij terugkomst zei ik tegen mijn man dat ik in de voorbije 3 weken 
meer van God heb gezien dan in heel mijn leven in Europa. Als je daar bent, realiseer je je heel veel 
dingen. Van onrecht in deze wereld tot de inspanningen van de Djama’at op allerlei humanitaire 
gebieden en de zegeningen van Allah die de Djama’at ontvangt in dit proces. Ik realiseerde mij wat 
onze geliefde Khalifa van onze Djama’at en met name van de Waqfe Nau verwacht. Wat hij bedoelt 
wanneer hij zegt dat wij de mensheid moeten helpen en onze tijd moeten opo#eren voor deze goede 
zaak. Ik realiseerde mij ook wat (on)rechtvaardigheid echt betekent, en hoe een groot gedeelte van 
de mensheid nog steeds in erbarmelijke toestanden leeft. Deze situaties kunnen opgelost worden 
als de grote leiders in deze wereld met rechtvaardigheid handelen. Ik realiseerde mij hoe belangrijk 
het is voor een Waqfe Nau om opleidingen te doen waarmee ze daadwerkelijk hulp kunnen bieden 
aan de mensheid, en dat zij na hun studie ook kiezen om zindagi waqf (leven opo!eren) te doen, wat 
het oorspronkelijke doel is van Waqfe Nau. Alleen maar de titel Waqfe Nau dragen, betekent niets. 
Ik besefte mij ook dat wij ons niet realiseren in hoeveel luxe wij leven, en dat wij daar niet genoeg 
dankbaar voor zijn. Vaak denken wij dat armoede en derde wereldlanden niet ons probleem zijn, 
dat wij daar niks aan kunnen doen. Wij moeten ons realiseren dat haquq-ul ibaad een belangrijk 
onderdeel van onze religie is, dat het onze plicht is als moslim om de mensheid, waar dan ook, te 
helpen met de middelen die wij bezitten. 

Moge Allah ons de moed en de kracht geven om de wensen van onze Khalifa na te komen en dat 
we van dienst kunnen zijn voor de mensheid. 
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Recepten
Marokkaanse kip briwat

Chahida Arkhouch - Madjlis Den Bosch

Ingrediënten:  
400 gr kipfilet 
5 uien 
1/2 theelepel kurkuma 
1/2 theelepel peper 
1/2 theelepel saffraan 
1 theelepel kipkruiden 
2 theelepels kaneel 
2 theelepels poedersuiker 
150 gram amandelen 
(gekookt in water, gepeld 
en gebakken) 
Beetje koriander, 
fijngehakt 
4 eieren

Bereidingswijze:
Kruid het kipfilet met kurkuma, peper, saffraan 
en kipkruiden. Schenk in een pannetje een beetje 
olie en een klein beetje koriander erbij. Doe er een 
half  theeglas water bij en laat het rustig op een 
laag vuurtje koken. Snijd de uien in reepjes en bak 
ze ongeveer 15 minuten in een koekenpan met wat 
olie. Als ze klaar zijn, laat je ze even staan. 
Maal de gebakken amandelen grof  en zet het opzij.
Leg de poedersuiker klaar in een bord, voeg daarna 

de amandelen hieraan toe. Geheel samen mengen en 
het is klaar voor gebruik. 
Haal het filodeeg uit de koelkast, leg het in een 
dienblad en dek het af  met een theedoek zodat het 
niet hard word. Haal het kipfilet uit de pan zodat je 
alleen nog saus overhoudt. Laat de kip afkoelen. Je 
saus zet je op hoog vuur en hieraan voeg je 4 eieren 
aan toe. Blijf  dit goed roeren met een garde zodat 
je geen klontjes krijgt. Als je sausje klaar is, voeg je 
de uien eraan toe. Roer alles goed om. Neem de kip 
en snipper deze met je handen. Voeg deze ook toe 
aan het sausje. Laat het daarna afkoelen in een bord. 
Smelt wat boter in een pannetje zodat je hiermee het 
filodeeg mee kan insmeren. Neem de filodeegvellen 
en knip repen van 2 cm breed. Doe dit tegelijk, 
dus niet vel voor vel. Zo ben je lang bezig. Leg dus 
de hele stapel klaar en knip tegelijk de repen van 
2 cm. Dek deze daarna weer af. Neem 1 reep en 
smeer deze licht in met boter. Leg in de hoek een 
lepel kipvulling. Bestrooi de vulling met amandelen 
en poedersuiker. Vouw de briwat (zie filmpjes op 
Youtube hoe dat moet) en werk ze vervolgens 
allemaal zo af. Zet ze op een stuk bakpapier en bak 
de kipbriwat in de oven op 200 graden tot ze mooi 
goudbruin gekleurd zijn. Bestrooi ze dan met kaneel 
en poedersuiker voor je ze serveert.

Spicy hot wings
Aleesha Siddiqie – Madjlis Rotterdam

Voorbereiding:
Zet de oven aan op 230 graden hete lucht/250 graden elektrisch. 
2 kg hotwings wassen en het water zoveel mogelijk laten lopen.

Wat heb je nog meer nodig:
Een flinke scheut olijfolie 
2 flinke eetlepels yoghurt 
1 eetlepel gemalen gember en knoflook 
1 halve eetlepel kurkuma 
2 afgestreken eetlepels red chili poeder 
1 afgestreken eetlepel paprikapoeder 
1 halve eetlepel uienpoeder 
1 halve eetlepel knoflookpoeder 
1 theelepel zout

Bereidingswijze:
Doe alle bovenstaande ingrediënten in een grote kom en roer 
dit mengsel goed door. Wrijf  de wings goed in met dit mengsel. 
Doe de wings in de oven en laat ze 30 minuten flink bakken. 
Houd ze goed in de gaten want de intensiteit van warmte kan 
per oven toch wat verschillen. Na dit half  uur draai je de wings 
om. Na 15 minuten verlaag je de temperatuur tot 160 graden 
hete lucht/ 180 elektrisch. Stel je alarm in voor een klein uurtje. 
Hierna zijn de wings klaar. Serveren met gebakken aardappelen 
en groente of  een lekkere salade. 



43

Ladjna Ima’illah Nederland  Uitgave 18, 2021 Khadija

Ladjna Ima’illah Nederland Property Fonds
Donaties 2019-2020

Ladjna Ima’illah Nederland zal naar aanleiding van de goedgekeurde Shura voorstel van 2018, in het kader 
van de 100-jarige jubileumviering Ladjna Ima’illah wereldwijd dat in 2022 plaatsvindt, in de toekomst een 
eigen gebouw kopen in of omstreeks het hoofdkwartier in Den Haag. Insha’Allah. Hiervoor is een Ladjna 
Property Fonds opgezet waaraan de leden hun bijdrage zullen leveren. Hieronder volgt een deelname lijst 
van de leden Ladjna. (De Ladjna die vanaf 100 of hoger hebben gedoneerd en Nasirat die vanaf 25 of hoger 
hebben gedoneerd zijn aangegeven.) Moge Allah de opo!eringen van alle leden accepteren. Amin.

*U wordt verzocht zelf te controleren of uw naam met uw bijdrage is genotee

Ladjna Ima’illah 
Madjlis Naam Bedrag (()
Almere Buqah-tul-Noor Mahboob 500
Almere Noor-us-Seher Compier 1000
Amstelveen Abida Mahmud-Chowdhrie 500
Amstelveen Tallat Laique 500
Amsterdam Tallat Bashir 100
Arnhem Ghazala Khalil Mir 100
Arnhem Hina Gohar-Arain 160
Arnhem Madiha Qadir Bhatti 100
Arnhem Maleeha Hannan 100
Arnhem Saleha Tariq 250
Arnhem Tahira Munir 260
Den Haag Asma Verhagen 750
Leeuwarden Fateha Noor Ahmad 100
Nunspeet Marhooma Amtul Hafeez Joemmanbaks 1000
Nunspeet Attia Aslam 110
Nunspeet Mansoora Basit 100
Nunspeet Salma Hamid 529
Nunspeet Shamim Mazhar 570
Nunspeet Tahira Anjum 300
Rotterdam Zubda Siddiqui 100
Zoetermeer Nusrat Zafar 500
Zoetermeer Rehana Qamar 200
Zoetermeer Uzma Qaiser 100

Nasirat-ul Ahmadiyya 
Madjlis Naam Bedrag (()
Nunspeet Najia Aslam 50
Schiedam Noor ul Haya Manan 25
Schiedam Zoya Manan 25


