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Qurán

ِ ِبس ِْم ه
الر ِح ِيم
الر ْح َٰم ِن ه
َّللا ه

فص ِل ِلر ِبك وا ْنحر ْْ  ِإ هن شا ِنئك ُهو
ر 
ُ ْاْلبْت



ِإنها أعْطيْناك ْالك ْوثر

Surah Al-Kauthar
O Geliefde! Wij hebben u ongetwijfeld veel goeds (de kauthar) geschonken.
Verricht daarvoor het gebed voor uw Heer en breng het offer.
Iemand die uw vijand is, wordt ongetwijfeld van elk goed afgesneden.
Deze korte, mooie en betekenisvolle Surah wordt Surah al Kauthar genoemd. Het
is de kortste Surah uit de heilige Qurán, bestaande uit drie verzen (aayaat) en
tweeënveertig letters.
Reden van openbaring:
Voordat de Boodschapper van Allah  ﷺzijn profeetschap had aangekondigd,
hadden de Mekkanen veel respect voor De Boodschapper van Allah ﷺ, gezien zijn
voorbeeldige karakter, eerlijkheid en gedrag. Hij werd de meest vertrouwde en ware man genoemd. Maar nadat de Boodschapper van Allah  ﷺzichzelf tot profeet
van Allah had verklaard, werden de Arabieren en zelfs nabije relaties vijanden.

In deze uitgave:

Wordt vervolgd op de blz. 3

Hadit h

ِ سول ه
:َّللاُ عل ْي ِه وسلهم قال
ع ْن ال ه
َّللا صلهى ه
ُ س ِيد ِة عا ِئشة رضي هللا عنها أ هن ر
 إِنههُ ليأ ْ ِتي،ق الد ِهم
ي ِم ْن عم ٍل ي ْوم النه ْح ِر أحبه إِلى ه
ِ َّللاِ ِم ْن إِ ْهرا
ٌّ ”ما ع ِمل آد ِم
ْ ارها وأ
ِ  وأ هن الدهم ليق ُع ِمن ه،ظَلفِها
ان قبْل
ٍ َّللا ِبمك
ِ ي ْوم ال ِقيام ِة بِقُ ُرو ِنها وأ ْشع
” سا
ً  ف ِطيبُوا ِبها ن ْف،ض
ِ أ ْن يقع ِمن اْل ْر
.رواہ الترمذی و ابن ماجہ
Overgeleverd door Oemmoel moèminien Aaïsha رضي هللا عنها, zij zei dat de
Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Op de dag van offering (qurbanie) is er geen
enkele daad van de mens die meer geliefd is bij Allah dan het vergieten van bloed
(van een dier). En weet dat het dier op de dag des Oordeels zal komen met zijn
hoorns, haren en hoeven. En weet dat het bloed bij Allah geaccepteerd wordt, voordat het op de grond valt. Dus reinig ermee jullie zielen.”
(At Tirmizi en Ibn Maadjah)
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Deze maand

َ َ َ ْ َ
ٰ َ اع ْدنا ُم
وَس
وإذ و
َُّ ً َ ْ َ َِ َ ْ َ ن
أرب ِعي ليلة ثم
ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ
اتخذتم ال ِعجل ِمن
ُ َْ
َ
ب ْع ِد ِه َوأنت ْم
َ
َ
ظ ِال ُمون
Al Baqarah 51

Peridoot is een olivijn van
edelsteenkwaliteit en een
silicaatmineraal. De groene
kleur is afhankelijk van het
ijzergehalte binnen de
structuur van de edelsteen.

َ
َ َ
ٰ َ َول َّما َج َاء ُم
وَس ِل ِميق ِاتنا
َ
ِّ َ َ ُ ُّ َ ُ َ َّ َ َ
ال َرب أ ِر ِ ن ين
وكلمه ربه ق
ال َل ْن َت َرانن
َ َأ ْن ُظ ْر إ َل ْي َك َق
ِ
ْ ِي
َ
َ ُ ْ
َ
َول ٰ ِك ِن انظ ْر ِإَل الج َب ِل
َ
ََ ْ
ُ َ َ
استق َّر َمكانه
ف ِإ ِن
َ ََ َ َ ْ َ ََ ن
ٰ َّ ان فل َّما ت َج
َّل
فسوف تر ِ ي
ًّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ
ربه ِللجب ِل جعله دكا
ََ ً
َ
ٰ َ َوخ َّر ُم
وَس َص ِعقا فل َّما
َ ََ
ُ ُْ َ َ َ
َ اق َق
ال ُس ْبحانك تبت
أف
َ ََ َ َ ْ َ
ْ
ْ
َّ
َي
ُ
ُ
إليك وأنا أول المؤم ِن ن
ِ
ِ
Al Araaf 143

De maand Zoel Qádah is de elfde maand van het islamitische jaar. Het is de eerste (van
de drie aanééngesloten) van de vier maanden die Allah tabaraka wa taála in de heilige
Qurán als heilig en gerespecteerd heeft verklaard. De naam stamt af van het woord
Qoeóed ( ) قعودwat ‘zitten’ betekent. Omdat de Arabieren in deze maand hun wapens
neerlegden en thuis zaten is deze maand daarnaar genoemd; de maand van het zitten.
Zoel Qádah is de maand waarin, op de eerste nacht ervan, Hazrat Moesa ع َٰلى ن ِب ِينا و عل ْي ِه
ص َٰلوة ُ و ْالسهَلم
( ال هop onze Profeet en op hem doeroed en salaam) naar de berg Toer ging.
Hazrat Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمhad aan het volk van Israël beloofd, dat als Allah tabaraka wa
taála hun van de Farao zou hebben verlost, hij een boek voor hen zal brengen van Allah
tabaraka wa taála waarin geboden en verboden geschreven zouden zijn. Nadat Allah
tabaraka wa taála de Farao had vernietigd, vroeg Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمaan Allah tabaraka wa
taála dus om het boek te doen neerdalen. Allah tabaraka wa taála had daarop aan Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمbeloofd, dat als hij dertig dagen op de berg Toer vastend zou doorbrengen,
Allah tabaraka wa taála hem het boek zou schenken (zie Surah al Araaf 142).
Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمging dus op de eerste dag van Zoel Qádah, zoals afgesproken met Allah
tabaraka wa taála naar de berg Toer en bracht daar dertig dagen vastend door. Toen de
dertig dagen om waren en het tijd werd voor de ontmoeting met Allah tabaraka wa taála
om het boek te ontvangen, besefte Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمdat er uit zijn mond een
(onaangename) geur kwam (door het vasten). Hij vond het niet gepast om in deze staat
met Allah tabaraka wa taála te spreken, dus maakte hij zijn mond schoon met zijn miswaak. De engelen zeiden tegen hem: “Er kwam een erg lekkere geur uit uw gezegende
mond, maar u heeft het verwijderd door de miswaak te gebruiken.” Volgens een andere
overlevering, liet Allah tabaraka wa taála hem via de engelen weten: “Je hebt de geur die
bij Mij meer geliefd is dan musk verwijderd.” Vervolgens gaf Allah tabaraka wa taála Hazrat Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمopdracht om nog tien dagen te vasten, om weer die geur te creëren.
In totaal waren het dus 40 nachten (zie Surah al Baqarah 51). Nadat de veertig nachten
voltooid waren, de tiende dag van Zoel Hadjdjah dus, heeft Allah tabaraka wa taála
Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمpersoonlijk gesproken zonder bemiddeling van de engelen. Allah
tabaraka wa taála heeft Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمtoen het heilige boek, de Tauraat, geschreven
op platen van peridoot (zabardjad in het Arabisch), geschonken.
In deze ontmoeting heeft Hazrat Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمzijn verlangen om Allah tabaraka wa
taála te zien bekend gemaakt. Hij zei: “Mijn Heer, toon U aan mij, opdat ik U moge Aanschouwen.” Allah tabaraka wa taála zei: “Gij zult mij niet kunnen aanschouwen, maar kijk
naar de berg en als deze op zijn plaats blijft, dan zult ge Mij wel kunnen zien.” En Toen
Allah tabaraka wa taála een fractie van zijn licht op de berg openbaarde, maakte Hij gruis
van de berg en Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمviel bewusteloos. (Surah al-Araaf 143)
De moefassierien zeggen dat Hazrat Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمeen dag bewusteloos bleef.
Sommigen zeggen een week en sommigen zeggen zelfs meer.
Door deze ene fractie van het licht van Allah tabaraka wa taála kon Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمin
een donkere nacht een mier van zelfs meer dan 21 kilometer ver zien. Stel je dan eens
voor wat de ogen van onze geliefde Profeet Mohammad  ﷺwel niet kunnen zien; degene
die op de nacht van de hemelvaart (Meraadj) Allah tabaraka wa taála heeft aanschouwd.
Voordat Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمnaar de berg Toer ging had hij zijn broer Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمals zijn
plaatsvervanger aangesteld en hem op het hart gedrukt, dat hij erop moest letten dat zijn
volk niets doms zou doen. Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمhad tegen zijn volk gezegd dat hij maar voor
dertig dagen naar de berg gaat, maar omdat deze periode met tien dagen was verlengd
omdat hij zijn miswaak had gebruikt, werd het volk na de dertig dagen onrustig en kregen
ze allerlei waanideeën. Toen dit volk uit Egypte was vertrokken hadden ze veel juwelen
van goud en parels meegenomen die ze van de Kopten (Christelijke Egyptenaren) hadden bemachtigd. Het was hen niet toegestaan om de buit die behoorde tot de ongelovigen in gebruik te nemen. Ze vroegen aan Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمwat ze ermee moesten doen.
Hazrat Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمzei dat ze het moesten verbranden en de as moesten begraven.
Onder hen was er ook een juwelier die Saamrie genoemd werd. Deze man had tijdens de
vernietiging van de Farao en zijn leger in de zee, grond van onder de poten van het
paard van Djibriel  عل ْي ِه ْالسهَلمkunnen bemachtigen. Saamrie zei tegen het volk: “Moesa is
gewoon een mens zoals jullie. Alleen omdat hij een Talismanische stok heeft, laat hij
wonderen zien. Geef het goud aan mij dan zal ik een betere talisman voor jullie maken,
dan zullen jullie Moesa ( )عل ْي ِه ْالسهَلمniet meer nodig hebben.” De mensen gaven hem al de
juwelen en het goud. Saamrie haalde de parels van het goud apart en smolt al het goud
in één en maakte daarvan een mooie kalf. De parels gebruikte hij om de ogen en de
neus van het dier te maken en de rest heeft hij heel nauwkeurig in de poten van het dier
geplant. De grond die hij vanonder de poten van Hazrat Djibriel’s  عل ْي ِه ْالسهَلمpaard had
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verzameld, heeft hij in de mond van het kalf gezet, waardoor er geluiden uit de mond
van het kalf kwamen en volgens een overlevering bewoog het kalf zelf ook daardoor.
Daarna presenteerde hij het kalf aan het volk van Israël en zei: “Kijk, dit is wat Moesa
( )عل ْي ِه ْالسهَلمop de berg is gaan zoeken, terwijl God het zelf bij ons heeft gestuurd.” Het
volk van Israël, behalve Hazrat Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمen zijn 12000 metgezellen, geloofden
hem en begonnen eerst eromheen te zingen en te dansen en daarna begonnen ze het
te aanbidden. Hazrat Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمen zijn metgezellen probeerden hen nog om te
praten en tegen te houden, maar tevergeefs.
Allah tabaraka wa taála had Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمal op de berg hiervan op de hoogte gesteld.
Moesa was daardoor heel erg verdrietig en kwam zo snel mogelijk terug naar zijn volk
en toen hij alles met zijn eigen ogen zag, werd hij heel erg kwaad en begon zijn broer
Haroen te slaan. Het boek, de Tauraat viel uit zijn handen. Hazrat Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمzei
echter dat hij van alles had geprobeerd om dit tegen te houden, maar de mensen luisterden niet naar hem. Hazrat Moesa  عل ْي ِه ْالسهَلمhad de Tauraat in zeven delen ontvangen
van Allah tabaraka wa taála, maar nadat het op de grond viel, heeft Allah tabaraka wa
taála zes delen ervan laten verdwijnen. De reden van verdwijnen is, volgens de geleerden, echter niet het vallen op de grond, maar de ruzie die op dat moment ontstond.
Allah tabaraka wa taála neemt gunsten weg van plaatsen waar er geruzied wordt.
De Boodschapper van Allah  ﷺkwam een keer naar de metgezellen om de kennis van
Laylatoel-Qadr te geven, maar twee mannen waren aan het vechten, waardoor de kennis ervan werd opgeheven. Nu moeten we het zoeken in de oneven nachten van de
laatste tien dagen van de Ramadaan.
Er ontstonden drie groepen van het volk van Israël. De eerste die het kalf aanbaden, de
tweede groep was van Hazrat Haroen  عل ْي ِه ْالسهَلمen zijn metgezellen, die actief bezig was
om de eerste groep tot bezinning te roepen. En de derde groep was van de mensen die
alleen maar toekeken en zelf het kalf niet aanbaden, maar anderen ook niet tegenhielden. De eerste en de derde groep werden gestraft en de tweede groep ging vrijuit. Het
zien van onrecht en niets eraan doen is immers ook onrecht.

Vervolg van de tafseer van blz 1
Ze begonnen de Boodschapper van Allah  ﷺte plagen, te martelen en te vernederen.
Allen waren druk bezig met het zoeken naar kansen en manieren om hem in diskrediet
te brengen en hem uit zijn positie te verdrijven. De Boodschapper van Allah  ﷺhad twee
zonen, Qasim en Abdoelllah, van Oemmoel-Moèminien Hazrat Khadija. Beide zonen
overleden in hun jeugd. De vijanden van de Profeet werden daar erg gelukkig van, omdat ze dachten dat na de Boodschapper  ﷺzijn naam en familie beëindigd zal worden
en er niemand uit zijn nakomelingen zal zijn, die zijn naam en religie zal voortdragen. Ze
noemden hem Abtar, een man zonder zoon. Iemand wiens ras is afgesneden staat bekend als Abtar. Allah tabaraka wa taála heeft daarvoor deze Surah geopenbaard, waarin Hij verklaart de Profeet een immense gunst en overvloed aan goeds te hebben gegeven. De Profeet wordt niet afgezonderd of afgesneden, maar zijn vijanden worden eerder van elk goed afgesneden en zullen geen nageslacht hebben. Alle volgelingen van
het geloof behoren tot het nageslacht van de Profeet. De naam en faam van de Boodschapper van Allah blijven tot de dag des oordeels. Zijn naam en werken zullen overal
worden vermeld, maar de namen van de vijanden Aboe Djahal, Aboe Lahab, Utba en
Shaiba enz. zullen worden gedoofd. Niemand beweert dat hij tot het nageslacht van
Aboe Djahal of Aboe Lahab behoort. De moslims zijn er trots op zichzelf volgelingen van
de Profeet te noemen. Het hoofdstuk laat zien dat overvloed aan goed op twee manieren kan worden bereikt, namelijk door gebed te verrichten en door offers te brengen.
Allah tabaraka wa taála heeft Zijn geliefde Profeet een overvloed aan goed geschonken,
daarom verricht de Profeet steeds meer gebeden en offers. De volgelingen van de Profeet worden daarvoor aangeraden om een overvloed aan goed en echt succes in het
leven te bereiken, het gebed veelvuldig te verrichten en offers te brengen.
Al Kauthar is ook een rivier in het Paradijs waarvan de zijkanten van goud zijn, de bodem is van robijn en parels en het water is witter dan melk en zoeter dan honing en het
ruikt lekkerder dan musk.
De Boodschapper van Allah  ﷺzei: “Het is een rivier die mijn Heer aan mij heeft beloofd,
daarin is veel goeds, het is een rivier waarop mijn volgelingen op de dag des Oordeels
zullen komen, de hoeveelheid van de drinkbekers zijn er net als de hoeveelheid van de
sterren, een persoon zal daarvan weggetrokken worden, ik zal dan zeggen ‘O mijn
Heer, hij is mijn volgeling’, er zal dan gezegd worden: ’U weet niet wat hij na u over u
zei.’”

Jaargang 1, uitgave 11

ِ سول
ُهللا ﷺ فإِنهه
ُ قال ر
ن ْه ٌر وعدنِي ِه ربِي ع هز
ير
ٌ ِ عل ْي ِه خي ٌْر كث، وج هل
هو حوض ت ِر ُد عل ْي ِه
ُ آنِيتُه، أ ُ همتِي ي ْوم ال ِقيام ِة
وم فيُ ْختل ُج
ِ عد ُد النُ ُج
ُّالع ْب ُد ِم ْن ُه ْم فأقُ ْو ُل يا رب
إنههُ ِم ْن أ ُ همتِي فيقُ ْو ُل ما
تد ِْري ما أحْ دث ب ْعدك
رواہ مسلم و ابن یاب شیبة

Hazrat Aaïsha رضي هللا عنها
zei: ”Het is een rivier in
het paradijs, degene die
zijn vingers in zijn oren
zet, zal de stroming ervan
kunnen horen.”
Ad-Doerroel Manshoer

قال رسول هللا
 ”الكوثر نهر من: ﷺ
،الجنة حافتاہ من ذهب
مجراہ على الياقوت و
 تربته أطيب من،الدر
 و ماؤہ أحلى،المسك
من العسل و أشد
“بياضا من الثلج
رواہ ر
التمذی
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ْ
أرقم قال
ْ عن زي ِد ب ِْن
قال أصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه
ِسول هللا
ُ  يا ر: وسلم
ضاحي ؟
ِ ما َٰه ِذ ِہ ْاْل
سنهةُ أبِ ْي ُك ْم
ُ :قال
 فما لنا: قالُ ْوا، إبْرا ِهيم
سول هللاِ ؟
ُ فِيْها يا ر
ٌ ِب ُك ِل ش ْعرةٍ حسنة:قال
رواہ احمد و ابن ماجہ

ي صلهى ه
َُّللا
ُّ قال النه ِب
 م ْن ذبح: عل ْي ِه وسلهم
صَلةِ فإِنهما ذبح
قبْل ال ه
 وم ْن ذبح ب ْعد، ِلن ْف ِس ِه
، ُس ُكه
ُ ُصَلةِ فق ْد ت هم ن
ال ه
سنهة ال ُم ْس ِل ِمين
ُ وأصاب
رواہ البخاري
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Het Offer (Qoerbani)
Hoewel Qoerbanie oftewel het offerfeest pas volgende maand is, wil ik hier toch alvast
het één en ander over vertellen, zodat mensen tijdig aangemoedigd kunnen worden en
een beslissing kunnen nemen.
Qoerbanie (in het Arabisch Oedhiyyah) houdt in, het slachten van een bepaald dier op
(een) vastgestelde dag(en), met de intentie om de nabijheid/tevredenheid van Allah tabaraka wa taála te verkrijgen. Qoerbanie is verplicht (waadjib) op elke volwassen moslim man of vrouw, die niet op reis is en geen slaaf is en in het bezit is van geld of goederen gelijk aan 595 gram zilver of 85 gram goud, die boven zijn noodzakelijke benodigdheden zijn (zoals huis, vervoer, bediende, potten en pannen, kleding, beroepsgereedschappen).
Qoerbanie is dus verplicht op man en vrouw allebei, indien ze allebei geld of goederen
bezitten zoals boven genoemd. Sommige mensen doen het ene jaar namens de man
qoerbani en het andere jaar weer namens de vrouw. Dit is niet goed.
De vastgestelde tijd voor Qoerbanie is vanaf de tiende dag van Zoel Hadjdjah tot zonsondergang van de 12e dag van Zoel Hadjdjah, drie dagen dus.
De dieren die geslacht kunnen worden voor Qoerbanie bestaan uit drie soorten namelijk: Kameel, koe en geit, mannelijk of vrouwelijk maakt niet uit. Een bizon behoort tot de
groep van de koe en de schaap hoort bij de geit.
De minimale leeftijden van de dieren horen als volgt te zijn: de kameel moet minimaal 5
jaar zijn de koe 2 jaar en de geit 1 jaar.
Het dier moet goed verzorgd zijn en mag geen (grote) mankementen hebben, bijvoorbeeld; het dier mag niet blind zijn; als zijn oor of staart voor meer dan een derde gesneden is, dan is van zo’n dier de Qoerbanie ook niet toegestaan. Als een dier hoorns
heeft en het is tot de wortel afgebroken, dan is het ook niet toegestaan en als het niet tot
de wortel is afgebroken, dan is het wel toegestaan, maar het is makroeh (ongewenst).
Qoerbanie moet gedaan worden nadat het Eid-ul-Adha gebed is verricht, als iemand
vóór het gebed Qoerbanie doet, dan is zijn Qoerbanie niet geldig.
De Boodschapper van Allah  ﷺzei: ”Het eerste wat we vandaag gaan doen, is het
verrichten van het gebed, daarna gaan we Qoerbanie doen, degene die het zo doet
heeft volgens mijn soennat gehandeld, en degene die eerst heeft geslacht, dan is dat
alleen vlees die hij voor zijn huisgenoten heeft geslacht, het heeft niets met Qoerbanie
te maken.” (Moesnad Imam Ahmad)
Het is beter om je dier zelf te slachten en als dat niet mogelijk is, dan is het sterk aangeraden om minstens erbij aanwezig te zijn als het geslacht wordt.
De Boodschapper van Allah zei tegen Hazrat Fatimah  رضي هللا عنها: “Sta op en wees
aanwezig bij je Qoerbanie, voor bij de eerste druppel bloed worden al je zonden vergeven.” (Bahare Shariat)
Het verbaast mij dan ook hoe actief tegenwoordig mensen worden aangemoedigd om
hun Qoerbanie (offer) in het buitenland te laten doen. Qoerbanie is geen zakaat of
sadqa en het doel van Qoerbanie is ook niet het voeden van arme mensen.

 أن،عن أبي هريرة
صلى هللا- رسول هللا
 ”من: قال-عليه وسلم
 ول ْم،كان له سعة
 فَل ي ْقربن،ِيُضح
”ُمصَلنا
رواہ ابن ماجہ

Qoerbanie is de soennat (traditie) van de Profeet Ibrahiem  عل ْي ِه ْالسهَلمen de zegeningen
(sawaab) die men ervoor krijgt zijn ook ontelbaar. Voor elke haar van het dier dat geslacht wordt, krijgt men zegeningen alsook voor elke druppel bloed van het dier die op
de grond valt, voor elke stap die men doet bij het uitdelen van het vlees aan zijn naasten
en armen en voor elke hap die men zelf neemt en aan zijn vrouw en kinderen geeft.
De Boodschapper van Allah zei: “Degene die in staat is om Qoerbanie te doen en het
niet doet, laat hem niet dichtbij ons gebedsplaats( waar het Eid-gebed wordt verricht)
komen.”
In de dagen van Qoerbanie, dus de 10e, 11e en 12e van de maand Zoel Hadjdjah, is
het slachten van een dier de meest geliefde daad bij Allah tabaraka wa taála. Zelfs als
men in deze dagen een berg aan goud als sadaqa uitgeeft, dan zal het niet meer zegeningen opleveren dan het slachten van een dier. Kortom de sawaab (zegeningen) die
men krijgt voor het slachten van een dier in de dagen van Qoerbani zijn te veel om hier
op te noemen.
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En toch gaat het niet alléén maar om het slachten van een dier. Allah Tabaraka wa Ta
ála vermeldt in de heilige Qurán:

َٰ
ع َل َٰٰ َما
َ َّللا
َ ََّللا لُ ُحو ُمهَا َو ََل ِد َما ُؤ َها َو َٰلَ ِك ْن يَ َنالُهُ التَّ ْق َو َٰى ِم ْن ُك ْم َك َذ ِلك
َ َّ س َّخ َر َها لَ ُك ْم ِلتُك َِب ُروا
َ َّ لَ ْن يَنَا َل
َهدَا ُك ْم

Het is niet hun vlees noch hun bloed dat Allah bereikt: het is jouw vroomheid dat Hem
bereikt: Hij heeft hen (het slachtdier) aan jullie dienstbaar (beschikbaar) gemaakt, zodat jullie Allah kunnen verheerlijken (prijzen) wegens hetgeen waartoe Hij jullie heeft
geleid.
Met andere woorden, het zijn jouw vroomheid, jouw intentie, jouw gevoelens en jouw
emoties tijdens het slachten, die Allah bereiken en niet het bloed en vlees van het dier.
Daarbij moeten we ook de emoties en de gevoelens van Hazrat Ibrahiem عل ْي ِه ْالسهَلم,
Hazrat Ismaïl  عل ْي ِه ْالسهَلمen Hazrat Hadjra  عل ْي ِها ْالسهَلمvoor de ogen proberen te halen. De
emoties van een vader die de opdracht krijgt om zijn zoon te slachten; de gevoelens
van een zoon die op het punt staat door zijn vader geslacht te worden en de emoties
van een moeder wiens enige zoon in de naam van Allah opgeofferd wordt.
De Boodschapper van Allah zei: “Degene die de maan van de maand Zoel Hadjdjah
heeft gezien en de intentie heeft om Qoerbanie te doen laat hem zijn haren en nagels
niet meer knippen totdat hij Qoerbanie heeft gedaan.”
Echter, als je nagels zo lang en vies zijn dat er kans is dat er tijdens de woedoe of
ghoesl geen water onder gaat dan ben je verplicht om het te knippen.
Takbeere Tashreeq
Vanaf de Fadjr van de 9e van de maand Zoel Hadjdjah tot en met de Asr van de 13e
Zoel Hadjdjah, hoort er na elke Farz gebed die met djamaat wordt verricht, de takbeere
tashreeq gereciteerd te worden, gelijk na de salaam. Dit is waadjib.
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De takbeere tashreeq is als volgt:

ْ ه ُ َ ْرُ ه ُ َ ْرُ ر َ ر ا ه ُ رَ ه ُ َ ْرُ ه ُ َ ْرُ ر ه
ر
ْ
َّلل الحمد
ّ ّ اَّلل أ ك یت اَّلل أك یت َل إله إَل اَّلل واَّلل أك یت اَّلل أ ك یت و
Allahoe Akbar, AllahoeAkbar, La Ilaha Ilallahoe Wallahoe Akbar, Allahoe Akbar, Wa
Lillahil Hamd.

Antwoord vorige uitgave
Welke Surah is de kortste Surah in de Qurán?
Antwoord: Surah al-Kauthar , de 108e surah van de Qurán.

Vraag
In de heilige Qurán komt er maar van één gezegende vrouw de naam
voor, welke gezegende vrouw is dat?

Taal, grammatica
en
spellingscontrole
door:
Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
AbdulkadirSaboerali,
Shagufta
Akbarkhan.

