In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Algemene Islamitische Kennis Boek
In de vorm van vraag en antwoord

Majlis Khuddamul-Ahmadiyya Nederland

Titel: Algemene Islamitische Kennis Boek
Samengesteld door: Afdeling Ta‘lim en Tarbiyyat MKA NL
Gepubliceerd door: Majlis Khuddamul-Ahmadiyya Nederland
Voor het eerst gepubliceerd in Nederland in 2014
Adres
Oostduinlaan 79
2597 JJ DEN HAAG
Sociale Media
Youtube: KhuddamNL
Twitter: @Khuddam_nl
Website: www.khuddam.nl

2

ًُق ْل َر ِّب ِر ْدني ِعلْما
ِ
Zeg: O mijn Heer,
doe mij toenemen in kennis
(Qur’an 20:115)
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Transcriptie
De transcriptie van de Arabische woorden is als volgt:
ب
b, als b in baas.
ت

t, als t in tien.

ث
ج

th, wordt uitgesproken als th in het Engelse woord
thing.
j, als j in het Engelse woord jeep.

ح

h, een keelklank, sterker dan de h, schurende h.

خ

kh, als ch in lachen (lakhen).

د

d, als d in dier.

ذ

dh, als het Engelse th in this (dhis).

ر

r, rollende r.

ز

z, als z in zien.

س

s, als s in sier.

ش

als sh in sherry.

ص

s, emfatische s, als s in soep.

ض

d, emfatische d, als d in doek. Voor Urdu-uitspraak zal
een z gebruikt worden zoals in Al-Fazl en Fazl
Mosque.
t, emfatische t, als t in toe.

ط
ظ

z, emfatische z, als z in zoet.
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ع

ک

‘, een sterke klank diep onder de keel, waarvan de
uitspraak geleerd moet worden op het gehoor.
gh, een geluid dat overeenkomt met de letter r in
‘grasseye’ in het Frans en de Duitse r. Het vereist dat
de spieren van de keel in een 'gorgelende' positie zijn
tijdens het uitspreken.
q, een diepe keelklank, geluid van de letter k,
ongeveer k in koek.
k, als k in kiek.

ل

l, lichte l als in lief.

م

m, als m in maar.

ن

n, als n in naar.

غ

ق

ہ

h, als h in haar.

و

w, als w in het Engelse woord way.

ء

’, als in naäpen (na’apen). (de technische benaming
voor deze medeklinker is glottislag)
y, als j in jaar (yaar).

ی

Korte klinkers:
a

voor َ- ; als a in kat of Engels cat.

i

voor ِ- ; als i in wit.

u

voor َ- ; als oe in boek (buk).
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Lange klinkers:
a

voor َ- of  ;ٓاals a in maar (mar)

i

voor ِ ی- of َ-; als i in mier (mir)

u

voor ِ و-; als oe in moer (mur)

Andere:
ai

voor ی-َ ; als i in site

au

voor ِو- ; als ou in sound.

Afkortingen
sa:
as:
ra:

rh:
aba:

 صلی هللا علیه و سلمSallallahu ‘Alaihi Wa Sallam (mogen

vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)
‘ علیه السالمAlaihis-Salam (vrede zij met hem)
Het betekent عنهم/عنها/ رضی هللا عنهRadi Allahu
‘anhu/‘anha/‘anhum (moge Allah verheugd zijn over
hem/haar/hen)
 رمحه هللا تعالیRahimahullahu Ta‘ala (moge Allah’s
zegeningen op hem zijn)
 ایده هللا تعالیAyyadahullahu Ta‘ala (moge Allah, de
Verhevene hem helpen)
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Khuddamul-Ahmadiyya Gelofte
َ ْ َشی
ک لَ ُه َو ا َ ْشھَ ُد ا َ ان مُحَ امدًا عَ بْ ُدہُ َو َر ُسوْ لُ ُه
ِ َ ا َ ْشھَ ُد ا َ ْن اَّل اِلٰ َه ا ِ اَّل اللا ُه وَحْ َدہُ ََّل
Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah, Hij is
Eén en heeft geen partner. En ik getuig dat Muhammadsa Zijn dienaar
en boodschapper is.
Ik beloof plechtig dat ik altijd bereid zal zijn om mijn leven,
bezit, tijd en eer op te offeren voor de zaak van godsdienst,
land en natie.
Ik zal ook ten alle tijden bereid zijn, om mijn alles op te
offeren voor de voortzetting van Khilafat-e-Ahmadiyya.
Welke Ma‘ruf besluit Khalifatul-Masih ook neemt, ik zal het
noodzakelijk achten mij hieraan te houden. Insha’Allah

Atfalul-Ahmadiyya Gelofte
َ ْ َشی
ک لَ ُه َو ا َ ْشھَ ُد ا َ ان مُحَ امدًا عَ بْ ُدہُ َو َر ُسوْ لُ ُه
ِ َ ا َ ْشھَ ُد ا َ ْن اَّل اِلٰ َه ا ِ اَّل اللا ُه وَحْ َدہُ ََّل
Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah, Hij is
Eén en heeft geen partner. En ik getuig dat Muhammadsa Zijn dienaar
en boodschapper is.
Ik beloof plechtig dat ik altijd bereid zal zijn voor de zaak
van Islam, Ahmadiyyat, natie en land.
Ik zal altijd de waarheid spreken. Ik zal nooit grof taal tegen
iemand gebruiken. Ik zal mezelf altijd inspannen om alle
instructies van Khalifatul-Masih op te volgen. Insha’Allah
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Voorwoord
In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.
Beste Khuddam en Atfal,
Assalamu ‘Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu
God de Almachtige heeft de mens instaat gesteld om kennis
en wijsheid te vergaren. In werkelijkheid is dit de essentiële
eigenschap die de mens onderscheid van andere levende
wezens. Het succes van de mens hangt geheel af van zijn
welwillendheid om kennis en wijsheid te vergaren. Alle
ontwikkelde landen hebben dit feit erkend en hebben op dit
gebied nieuwe wegen van succes neergelegd en zodoende
hun naam gevestigd in de gehele wereld. Baserend op hun
ontwikkelingen en successen zou men tot de oordeel kunnen
komen dat wij ook hun kennis en hun handelwijze horen op
te volgen, zodat wij ook deze successen kunnen behalen.
Maar wij allen horen te onthouden, dat deze naties alleen hun
aandacht vestigen op wereldse kennis en geheel opgaan in
materialisme en totaal geen aandacht geven aan spirituele en
morele hervorming. Wij kunnen met zekerheid zeggen, dat
in de hedendaagse samenleving spirituele en morele waardes
teniet zijn gedaan en totaal geen betekenis meer hebben. Het
feit is echter dat het menselijk wezen een samenstelling is
van lichaam en geest. Een systeem waarin geen rekening met
beiden aspecten wordt gehouden zal niet tot ware ontplooiing en tot langdurige uitkomsten resulteren. De noodzaak en
belang van wereldse kennis wordt niet ontkent, maar
daarnaast kan men ook niet het belang van geestelijke kennis
ontkennen. Het is de taak van een ware gelovigen dat hij
9

naast het vergaren van wereldse kennis, zich ook inspant
voor de geestelijke kennis.
Door de genade van Allah is Majlis Khuddamul-Ahmadiyya
Nederland instaat gesteld om dit boek: “Algemene
Islamitische Kennis Boek” (in de vorm van vraag en
antwoord), te publiceren voor onze atfal en khuddam. Dit
boek is met uiterst enthousiasme en toewijding samengesteld. Ik wil al die khuddam uit het diepste van mijn hart
bedanken, die het publiceren van dit boek mogelijk hebben
gemaakt. Moge Allah hen allen hartelijk zegenen. Amin
Hierbij wil ik ook alle khuddam en atfal verzoeken om dit
boek goed te bestuderen en om hiervan te profiteren. Moge
Allah ons instaat stellen om ware dienaren van de mensheid
te worden en moge Hij ons ook instaat stellen om zowel
geestelijke als wereldse kennis te vergaren, en moge wij allen
als ware dienaren iedere instructie van onze meester Hadrat
Khalifatul-Masih Vaba opvolgen. Amin
Wassalam
Atta’ul-Qayyum ‘Arif Sahib
Sadr Majlis Khuddamul-Ahmadiyya NL
13 januari 2014
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Allah, Islam en de Heilige Qur’an
Vraag 1:
Wat is de persoonlijke naam van God en wat betekent
het?
Antwoord:
De persoonlijke naam van God is ‘Allah’. Het betekent de
Persoonlijkheid die alle perfecte eigenschappen bevat en vrij
is van enig gebrek of zwakte. Het woord Allah wordt voor
niemand anders gebruikt.
Vraag 2:
Hoeveel eigenschappen van Allah zijn er beschreven
in de Heilige Qur’an?
Antwoord:
104, enkele van deze zijn: Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Malik.
Vraag 3:
Geef een bewijs voor “het bestaan van God”?
Antwoord:
God zorgt voor de overwinning van Zijn profeten over hun
vijanden. Deze overwinning wordt al voorspeld in een tijd
waarin de overwinning van Zijn profeten onmogelijk schijnt
te zijn, dit onderwerp wordt als volgt in de Qur’an
beschreven:
َ کتب
َب اَن و هر هسلِی
َ ِاّلله َلغل
Allah heeft verordend: “Voorwaar Ik en Mijn
boodschappers zullen zegevieren.”(58:22)

11

Vraag 4:
Wat betekent het woord ‘Islam’?
Antwoord:
Het woord islam is een Arabische woord hetgeen ‘vrede’ en
‘gehoorzaamheid’ betekent.
Vraag 5:
Wat zijn de vijf zuilen van de Islam?
Antwoord:
1. Geloofsbelijdenis (Kalimah Shahadah)
2. Gebed (Salat)
3. Vasten (gedurende maand Ramadan)
4. Zakat (het geven van aalmoezen volgens een
vastgestelde percentage)
5. Hajj (bedevaart naar Makkah, minstens één keer in
het leven)
Vraag 6:
Wat zijn de 6 geloofsartikelen van de Islam?
Antwoord:
1. Geloven in de Eenheid van God.
2. Geloven in al Zijn engelen.
3. Geloven in al Zijn profeten.
4. Geloven in al Zijn boeken.
5. Geloven in de Dag des Oordeels.
6. Geloven in de "taqdir", hetgeen betekent: “de maat
der dingen”, een wet die in de gehele schepping
werkzaam is en waardoor elk ding zijn specifieke
eigenschappen blijft tonen.
Vraag 7:
Wat is de Kalimah Shahadah?
Antwoord:
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Dit is de geloofsbelijdenis van de Islam:
ََّل اِلٰ َه ا ِ اَّل اللا ُه ُم َحماد ار ُسوْ ُل الل ِه
La ilaha illallahu Muhammadur-Rasulullah
Er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah,
Muhammadsa is Zijn boodschapper.
Vraag 8:
Hoeveel hoofdstukken heeft de Heilige Qur’an?
Antwoord:
114
Vraag 9:
Beschrijf in het kort hoe de Heilige Qur’an is samengesteld?
Antwoord:
De Heilige Profeetsa zou direct na een openbaring de Qur’an
dicteren aan één van zijn schrijvers. De Qur’an was dus al
schriftelijk vastgelegd in het leven van de Heilige Profeetsa.
Echter was in die tijd het betrouwbaarste middel voor
waarborging het onthouden van de tekst uit het hoofd, de
Arabieren hadden een speciale aanleg hiervoor. De Qur’an
werd door een groot aantal moslims uit het hoofd geleerd.
Tijdens het Khilafat van Hadrat Abu Bakrra, kreeg Zaid bin
Thabitra de opdracht om al deze geschriftstukken te
verzamelen en deze samen te voegen tot één boek.
Vraag 10:
Wat is de belofte van Allah over de bescherming en
bewaring van de Heilige Qur’an?
Antwoord:

ِ إِ ََن َنن ن َزلنا
الذكر وإِ ََن لهه َلافِظهون
ه
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Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Qur’an)
nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over
zijn. (15:10)
Vraag 11:
Noem de eerste vijf en de
de Heilige Qur’an.
Antwoord:
Eerste vijf:
1. Surah Al-Fatihah
2. Surah Al-Baqarah
3. Surah Al-e-‘Imran
4. Surah An-Nisa’
5. Surah Al-Mai’dah

laatste vijf hoofstukken van
Laatste vijf:
110. Surah An-Nasr
111. Surah Al-Lahab
112. Surah Al-Ikhlas
113. Surah Al-Falaq
114. Surah An-Nas

Vraag 12:
Noem het langste en het kortste hoofdstuk van de
Heilige Qur’an.
Antwoord:
Het langste: Surah Al-Baqarah (hoofdstuk 2)
Het kortste: Surah Al-Kauthar (hoofdstuk 108)
Vraag 13:
Wat is het eerste geopenbaarde vers van de Heilige
Qur’an?
Antwoord:

اِق رأ ِِبس ِم ربِك الَ ِذي خلق

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. (96:2)
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Vraag 14:
Wat is het eerste gebod van de Heilige Qur’an?
Antwoord:

َاس اعبه هدوا ربَ هك هم الَ ِذي خلق هكم والَ ِذین ِمن ق بلِ هكم لعلَ هكم ت تَ هقون
َي أیُّها الن ه

O gij mensen, aanbidt uw Heer, die u en degenen, die voor
u waren, schiep - opdat gij behouden zult worden. (2:22)
Vraag 15:
Noem de groepen die vermeld staan in de eerste 17
verzen van de Heilige Qur’an.
Antwoord:
1. Godvrezenden (muttaqin)
2. Ongelovigen (kuffar)
3. Hypocrieten (munafiqin)
Vraag 16:
Welke hoofdstuk van de Heilige Qur’an begint niet met
Bismillah en waarom?
Antwoord:
Surah Taubah (hoofdstuk 9), één van de theorieën is dat dit
hoofdstuk een deel uitmaakt van het vorige hoofdstuk
(Surah Anfal).
Vraag 17:
In welke hoofdstuk van de Heilige Qur’an komt
Bismillah twee keer vermeld en waarom?
Antwoord:
In Surah An-Naml (hoofdstuk 27); eerst in het begin en dan
in vers 31. In vers 31 wordt gerefereerd naar de brief van
Hadrat Solomonas (Sulaiman), waarin hij zijn brief begint met
Bismillah.
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Vraag 18:
Hoe vaak is de naam van de Heilige Profeetsa vermeld
in de Heilige Qur’an?
Antwoord:
Vier keer:
ٌ  وما هُم َم ٌد إََِل ر هس.1
الر هس هل أفِإن مات أو قهتِل ان قلب تهم
ُّ ول قد خلت ِمن ق بلِ ِه

َ اّلل َی ًاا وسیْ ِزي
َ ض َر
على أعقابِ هكم ومن ی ن قلِب على ع ِقب ی ِه ف لن ی ه
اّلله
َ ال
شاكِ ِرین

En Muhammadsa is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle
boodschappers voor hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op
hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich
omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen.
En Allah zal dankbaren gewis belonen. (Surah Al-e-‘Imran
3:145)
َِ  ما كان هُم َم ٌد أِب أح ٍد ِمن ِرجالِ هكم ول ِكن رسول.2
َ اّلل وخاَ النَبِیِن وكان
اّلله
ه

ِ ٍ
ِ
یما
ب هك ِل َيء عل ا

Muhammadsa is niet de vader van één uwer mannen, maar de
boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah
heeft kennis van alle dingen. (Surah Al-Ahzab 33:41)
ِص
ِ اَل
ات وآمنهوا ِِبا نه ِزل على هُم َم ٍد و ههو اَل ُّق ِمن
َ  والَ ِذین آمنهوا وع ِملهوا ال.3

رّبِِم ك َفر عن ههم سیًِاِتِِم وأصلح ِبَلهم

Maar zij, die geloven en goede werken doen en in hetgeen
aan Muhammadsa is geopenbaard, geloven – dit is de
Waarheid van hun Heer – hun fouten zal Hij van hen
wegnemen en hun toestand verbeteren. (Surah Muhammadsa
47:3)
ِ َِ ول
ِ
اهم هرَك اعا
 هُم َم ٌد ر هس ه.4
اّلل والَذین معهه أَدَاءه على ال هك َفا ِر هرمحاءه ب ی ن ههم ت ر ه

َِ س َْ ادا ی ب ت غهون فض اال ِمن
ِ اّلل وِرضو ااَن ِسیماهم ِِف وج
وه ِهم ِمن أَ ِر
ه
هه
ه
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ِ ْالس
ِ ود ذلِك مث له ههم ِِف التَوراةِ ومث له ههم ِِف
ِ اْل ِْن
یل كزر ٍع أخرج ََْهه
ُّ ه
ِ ِِ
الزَراع لِی ِغیظ ّبِِ هم ال هك َفار وعد
ُّ ب
فآزرهه فاست غلظ فاست وى على هسوقه یهعْ ه
ِ ِ ِ َ اّلل الَ ِذین آمنوا وع ِملهوا ال
ِ
ِ
یما
ه
َه
صاَلات من ههم مغفرةا وأج ارا عظ ا

Muhammadsa is de boodschapper van Allah. En zij, die met
hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig
onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in
gebed), Allah’s genade en Zijn welbehagen zoekende – Op
hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen.
Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in
het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut
uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op
eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede
der ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede
werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd
(Surah Al-Fath 48:30)
Vraag 19:
Noem de verzen waarin de Heilige Profeetsa als
Khataman-Nabiyyin (zegel der profeten) en Rahmatan
lil ‘Alamin (genade voor de werelden) wordt genoemd.
Antwoord:
َِ  ما كان هُم َم ٌد أِب أح ٍد ِمن ِرجالِ هكم ول ِكن رسول.1
اّلل وخاَ النَبِیِن
ه

ِ ٍ
ِ َ وكان
یما
اّلله ب هك ِل َيء عل ا

Muhammadsa is niet de vader van één uwer mannen, maar de
boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah
heeft kennis van alle dingen. (Surah Al-Ahzab 33:41)
 وما أرسلناك إََِل رمحةا لِلعال ِمن.2
En Wij hebben u (Muhammadsa) slechts als genade voor de
werelden gezonden. (Surah Al-Anbiya’ 21:108)
17

Vraag 20:
Welke hoofdstukken van de Heilige Qur’an zijn
genoemd naar profeten?
Antwoord:
7 hoofdstukken:
1. Hoofdstuk 10: Yunus
2. Hoofdstuk 11: Hud
3. Hoofdstuk 12: Yusuf
4. Hoofdstuk 14: Ibrahim
5. Hoofdstuk 31: Luqman
6. Hoofdstuk 47: Muhammad
7. Hoofdstuk 71: Nuh
Vraag 21:
In hoeveel tijd werd de Heilige Qur’an geopenbaard?
Antwoord:
Ongeveer 23 jaar
Vraag 22:
Hoeveel profeten zijn er in de Heilige Qur’an vermeld?
Antwoord:
25
Vraag 23:
Wat is het doel van het vermelden van verschillende
incidenten van voorheengaande profeten in de Heilige
Qur’an?
Antwoord:
Eén van de doelen is dat deze incidenten als een voorspelling
dienen.
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Vraag 24:
Wat is een “zonde”?
Antwoord:
Willens en wetens Allah ongehoorzaam zijn. De kennis van
“goed en fout” en de “intentie” spelen een belangrijk rol om
een actie als een zonde te kunnen classificeren.
Vraag 25:
Op welke tijdstippen mag een gebed (Salat) niet
worden verricht?
Antwoord:
 Tijdens zonsopgang
 Wanneer de zon zijn hoogtepunt heeft bereikt (zenit)
 Na ‘Asr tot zonsondergang
Vraag 26:
Wie is een Muadhdhin?
Antwoord:
Iemand die de Adhan (oproep tot het gebed) verricht.
Vraag 27:
Welke zin wordt toegevoegd in de Adhan voor het fajr
gebed?
Antwoord:
Na Hayya ‘alal Falah roept de muadhdhin: صلوةه خی ٌر ِمن النَ وِم
َ  ال:
“Het gebed is beter dan slapen”.
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Vraag 28:
Hoe wordt “Tayammum” verricht en welke verzen van
de Qur’an spreken over “Tayammum”?
Antwoord:
- Het gezicht eerst en daarna beiden handen, alsof
men deze aan het wassen is.
- Hoofdstuk 4:44 en Hoofdstuk 5:7, “veeg daarmee
uw gezicht en handen af”.
Vraag 29:
In welke richting wordt het gebed verricht?
Antwoord:
De Ka‘bah in Makkah.
Vraag 30:
Noem twee voorspellingen van de Heilige Qur’an die
vervuld zijn.
Antwoord:
1. Hoofdstuk 10:91-93 (Surah Yunus) vermeldt dat het
lichaam van de farao bewaard zal blijven als een
teken voor komende generaties. Zijn lichaam was in
1909 ontdekt en zodoende werd deze voorspelling
vervuld.
2. Hoofdstuk 55:20-25 (Surah Rahman) voorspelt dat
twee oceanen verbonden zullen worden. Dit is
vervuld met de constructie van de Suezkanaal
(verbindt de Middellandse Zee met de Rode zee) en
Panama-kanaal (verbindt de Caribische Zee met de
Grote Oceaan).
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Vraag 31:
In welke hoofdstuk van de Heilige Qur’an staat een
naam van een metgezel (sahabi) van de Heilige
Profeetsa vermeld?
Antwoord:
Surah Al-Ahzab (33:38) “Toen Zaid van haar scheidde”,
Hadrat Zaidra.
Vraag 32:
Wat betekent “Alif-Lam-Min”?
Antwoord:
“Alif-Lam-Min” is een afkorting van ُاَنَا اہللُ اَ ْعلَم: Ik ben Allah
de Al-Wetende. In het Arabisch worden deze afkortingen
Huruf-e-Muqata‘at genoemd.
Vraag 33:
Welke vier hoofdeigenschappen van Allah zijn vermeld
in Surah Fatihah?
Antwoord:
1. Rabbul-‘Alamin: de Heer der Werelden.
2. Ar-Rahman: de Barmhartige.
3. Ar-Rahim: de Genadevolle.
4. Maliki yaumid-din: Meester van de Dag des
Oordeels.
Deze eigenschappen worden in het Arabisch Ummus-Sifat
(Moeder van alle eigenschappen) genoemd.
Vraag 34:
In welke hoofdstuk van de Heilige Qur’an staat de
naam “Allah” in ieder vers vermeld en hoe vaak?
Antwoord:
De naam Allah is 41 keer vermeld in Surah Al-Mujadalah
(hoofdstuk 58).
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Vraag 35:
Wat betekent het woord Qur’an?
Antwoord:
Iets wat vaak gereciteerd wordt.
Vraag 36:
Waar in de Qur’an staat de wederkomst van de Heilige
Profeetsa vermeld?
Antwoord:
In Surah Al-Jum‘ah (hoofdstuk 62:3-5).
Vraag 37:
Waar in de Qur’an staat vermeld dat een profeet
onderdanig aan de Heilige Profeetsa nog kan verschijnen?
Antwoord:

َ اّلل وال َر هسول فَهولًِك مع الَ ِذین أن عم
َ ومن یه ِْ ِع
اّلله علی ِهم ِمن النَبِیِن
ِِ َ الشهد ِاء وال
ِ و
ُّ الص ِد ِیقن و
سن أهولًِك رفِی اقا
صاَلن وح ه

En wie Aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal
zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft
geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de
getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende
metgezellen. (Surah An-Nisa’ 4:70)
Vraag 38:
Waar in de Qur’an staat vermeld dat Jezusas overleden
is?
Antwoord:

ت فِی ِهم ف ل َما ت وفَی ت ِِن هكنت أنت ال َرقِیب علی ِهم
ت علی ِهم َ ِهی ادا ما هدم ه
وهكن ه
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“En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden
verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de
Bewaker over hen.” (Surah Al-Mai’dah 5:118)
Vraag 39:
Uit welk vers van de Qur’an kan worden afgeleid dat
zelfs een profeet met zijn fysieke lichaam niet naar de
hemel kan gaan?
Antwoord:

سم ِاء ولن نهؤِمن لِهرقِیِك ح ََّت تهن ِزل علی نا كِت ااِب ن قرهُهه قهل هسبحان
َ أو ت رقى ِِف ال
وَل
ت إََِل بش ارا ر هس ا
رِّب هل هكن ه

“of gij ten hemel stijgt, maar wij zullen niet in uw hemelvaart
niet geloven tenzij gij ons een boek nederzendt dat wij
kunnen lezen. Zeg: Glorie zij mijn Heer; ik ben slechts
mens en boodschapper.” (Surah Bani Isra’il 17:94)
Vraag 40:
Waar in de Heilige Qur’an is het woord nuzul voor de
Heilige Profeetsa gebruikt?
Antwoord:

ِ ِ
ٍ اّلل مب یِن
َ قد أن زل
ات لِیهْرِج الَ ِذین
اّلله إِلی هكم ِذك ارا () ر هس ا
وَل ی ت لهو علی هكم آَيت َ ه
ِص
ِ ات ِمن الظُّلهم
ِ اَل
ات إَِل النُّوِر
َ آمنهوا وع ِملهوا ال

O gij mensen van verstand, die gelooft! Allah heeft
inderdaad een vermaning tot u nedergezonden. Een
boodschapper, die aan u duidelijke woorden van Allah
voordraagt, opdat hij degenen die geloven en goede daden
verrichten uit de duisternis in het licht moge brengen. (Surah
At-Talaq 65:11-12)
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Vraag 41:
Bewijs vanuit de Heilige Qur’an en Hadith dat de
hemelvaart van de Heilige Profeetsa geen fysieke reis
was.
Antwoord:
1. اد ما رأى
ما كذب ال هفؤ ه
Het hart loog niet over wat het zag.
(Surah An-najm 53:12)
2. واست ی قظ و ههو ِِف مس ِْ ِد اَلر ِام
En hij (Muhammadsa) werd wakker en hij bevond
zich in de Heilige Moskee.
(Sahih Bukhari, Kitabut-Tauhid, Babu Qaulihi wa
Kallamallahu Musa Taklima)
Vraag 42:
Waar in de Heilige Qur’an krijgt de Heilige Profeetsa
het bevel om te verkondigen dat hij voor de gehele
mensheid als profeet is gezonden?
Antwoord:

َِ ول
ِ اّلل إِلی هكم
َج ایعا
َاس إِِّن ر هس ه
قهل َي أیُّها الن ه

Zeg: “O mensendom, ik ben tot u allen een boodschapper
van Allah.” (Surah Al-‘Araf 7:159)
Vraag 43:
Welke vers van de Heilige Qur’an wordt Ayat-eIstikhlaf (vers over de khilafat) genoemd?
Antwoord:

ِص
ِ اَل
َ وعد
ات لیستْلِفنَ ههم ِِف اَأر ِ كما
َ اّلله الَ ِذین آمنهوا ِمن هكم وع ِملهوا ال
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهم
استْلف الَذین من ق بل ِهم ولیهمكن َن َلهم دین هه هم الَذي ارتضى َلهم ولیه بدلن ه
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ِمن ب ع ِد خوفِ ِهم أمناا ی عبه هدون ِِن َل یهش ِرهكون ِّب َی ًاا ومن كفر ب عد ذلِك فَهولًِك
ِ هم الف
اس هقون
هه

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede
werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot
stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die voor
hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst,
die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat
Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij
zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar
wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.
(Surah An-Nur 24:56)

Vraag 44:
Welke vers van de Heilige Qur’an vertelt dat de leer van
de islam voltooid is?
Antwoord:

ِ ت علی هكم نِعم ِِت ور
ِ یت ل هك هم
اْلسالم ِدیناا
ض ه
ت ل هكم ِدین هكم وأْتم ه
الی وم أكمل ه

Vandaag heb Ik uw godsdienst vervolmaakt, Mijn gunst aan
u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.
(Surah Al-Mai’dah 5:4)

Vraag 45:
Met welke profeet wordt de Heilig Profeetsa vergeleken
in de Heilige Qur’an en waar staat dit vermeld?
Antwoord:
Met profeet Mozesas (zodoende word ook gerefereerd naar
de voorspelling van Deuteronomium 18:18).

ِ َ وَل
وَل
اه ادا علی هكم كما أرسلنا إَِل فِرعون ر هس ا
إِ ََن أرسلنا إِلی هكم ر هس ا

Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die
een getuige tegen u is, zoals Wij een boodschapper tot
Pharao zonden. (Surah Muzzammil 73:16)
25

Vraag 46:
Welke twee hoofdstukken van de Heilige Qur’an
vertellen uitvoerig over de geboorte van Jezusas?
Antwoord:
Surah Al-e-‘Imran (hoofdstuk 3) en Surah Maryam
(hoofdstuk 19).
Vraag 47:
Wat zijn de 7 criterium van Tafsir (uitleg van de verzen
van de Heilige Qur’an) beschreven door de Beloofde
Messiasas in zijn boek Barakatud-Du‘a (zegeningen van
het gebed)?
Antwoord:
1. “de Qur’an zelf. De Qur’an geeft aanwijzingen van
de betekenis van een bepaald vers in andere verzen.”
2. “Het tweede kriterium moet worden gevonden in de
uitleggingen die kunnen worden toegeschreven aan,
of kunnen worden teruggebracht tot de Heilige
Profeet (de vrede en de zegeningen van God zijn met
hem). Wie bezit enig twijfel ten aanzien van het feit
dat de persoon die de Qur’an het best van allen
begrijpt, onze geliefde en meest geëerde Profeet (op
wie de vrede en zegeningen van God zijn) is.”
3. “wat zeggen de metgezellen van de Heilige Profeet
(vrede zij met hem) ten aanzien van dit punt? De
metgezellen ontvingen geestelijk licht direkt van de
Heilige Profeet en waren de eersten die de geestelijke
inzichten die de Heilige Profeet (vrede zij met hem)
verkondigde deelachtig werden.”
4. “het eigen, reine geweten van de lezer.”
5. “De taal van Het Heilige Boek, het Arabische dat bij
de Arabieren in gebruik was.”
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6. “Het zesde kriterium wordt gevormd door de orde
in de natuur, d.w.z. hetgeen gebeurt in de uiterlijke
wereld. Er bestaan nauwe overeenkomsten tussen de
natuurlijke en de geestelijke orde.”
7. “geestelijke ervaringen – openbaringen van heiligen
en visioenen”
(de spelling en taal in deze citaten zijn aangehouden volgens
de eerste Nederlandse uitgave in 1986 van het boek
“zegeningen van het gebed”)
Vraag 48:
Waar in de Heilige Qur’an staat “er is geen dwang in
godsdienst”?
Antwoord:
Surah Al-Baqarah 2:257
Vraag 49:
In welke vers van de Heilige Qur’an spreekt over de
gelijke rechten van vrouwen?
Antwoord:

ِ وَل َن ِمثل الَ ِذي علی ِه َن ِِبلمعر
وف
ه
ه ه

Vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar. (Surah Al-Baqarah
2:229)
Vraag 50:
In welke vers van de Heilige Qur’an wordt gerefereerd
naar “de Big Bang”?
Antwoord:

ِ سماو
اُها
ات واَأر كان تا رت اقا ف فت قن ه
َ أوَل ی ر الَ ِذین كف هروا أ َن ال

Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en aarde
gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? (Surah
Al-Anbiya’ 21:31)
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Vraag 51:
Welk hoofdstuk van de Heilige Qur’an spreekt over de
tekenen van de komst van de Beloofde Messiasas?
Antwoord:
Surah Takwir (hoofdstuk 81).
Vraag 52:
Wat zegt de Heilige Qur’an over het doel van het leven?
Antwoord:

ِ اْلنس إََِل لِی عب هد
ِ ت اْلِ َن و
ون
وما خلق ه
ه

En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding
geschapen. (Surah Adh-Dhariyat 51:57)
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ًَيا َر ِّب َص ِّل َعلٰي َن َب ِّي َك َدا ِئما
َ ف ْ ٰه ال ُّ ْن َي َ َب ْع
ي
ث ان
ٍ ِ ي ِذ ِہ ذ ا و
O mijn Heer! Schenk Uw Profeetsa met
Uw eeuwige overvloedige zegen – in dit
leven, en in het volgende leven eveneens.
(A’ina-e-Kamalat-e-Islam)
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De Heilige Profeetsa en de geschiedenis
van de Islam
Vraag 1:
Wanneer en waar is de Heilige Profeetsa geboren?
Antwoord:
De Heilige Profeetsa was geboren in Makkah, 12 Rabi‘ul
Awwal, 24 April 571 AD.
Vraag 2:
Wat zijn de namen van de ouders van de Heilige
Profeetsa en van zijn grootvader?
Antwoord:
Vader: (Hadrat) ‘Abdullah
Moeder: (Hadrat) Aminah
Grootvader: (Hadrat) ‘Abdul-Muttalib
Vraag 3:
Wie koos de naam “Muhammad” voor de Heilige
Profeetsa?
Antwoord:
Zijn grootvader ‘Abdul-Muttalib.
Vraag 4:
Wat betekent de naam “Muhammad”?
Antwoord:
De meest prijswaardige.
Vraag 5:
Welke twee bekende titels kreeg de Heilige Profeetsa
voor zijn aanspraak op profeetschap?
Antwoord:
Al-Amin: de betrouwbare en As-Sadiq: de waarachtige.
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Vraag 6:
Hoe oud was de Heilige Profeetsa toen zijn ouders
waren overleden?
Antwoord:
De vader van de Heilige Profeetsa was al overleden voor zijn
geboorte en zijn moeder overleed toen hij 6 jaar oud was.
Vraag 7:
Wat was de naam van de zoogmoeder van de Heilige
Profeetsa?
Antwoord:
(Hadrat) Halima Sa‘diyah van Bani Sa‘d.
Vraag 8:
Wat is “Hilful-Fudul”?
Antwoord:
De Heilige Profeetsa nam deel aan een verbond genaamd
“Hilful-Fudul” toen hij 21 jaar oud was. Het initiatief van dit
verbond was om armen en zij die onderdrukt worden te
helpen.
Vraag 9:
Toen de Heilige Profeetsa 35 jaar oud was, heeft hij een
serieus conflict tussen de stammen van Quraish
opgelost. Wat was dit conflict en hoe heeft de Heilige
Profeetsa dit opgelost?
Antwoord:
Dit conflict ging over de Hajr-e-Aswad (zwarte steen). Nadat
de reconstructie van de Ka‘bah voltooid was moest de
zwarte steen geplaatst worden. Iedere stamleider wou de eer
hebben om de zwarte steen terug te plaatsen. De Heilige
Profeetsa mocht besluiten. De Heilige Profeetsa legde de
zwarte steen op een kleed en vroeg aan iedere stamleider om
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het uiteinde van het kleed te pakken en deze te dragen naar
de Ka‘bah. Zodoende was iedereen betrokken met het
terugplaatsen van de zwarte steen. Uiteindelijk heeft de
Heilige Profeetsa de steen gepakt een teruggeplaatst op zijn
positie.
Vraag 10:
Wie werd door Hadrat Khadijahra gestuurd naar Abu
Talib met het huwelijksaanzoek voor Muhammadsa?
Antwoord:
Nafisah
Vraag 11:
Hoe oud was de Heilige Profeetsa toen hij met Hadrat
Khadijahra trouwde?
Antwoord:
Hij was 25 jaar oud en daarentegen was Hadrat Khadijahra
een 40 jaar oude weduwe.
Vraag 12:
Kon de Heilige Profeetsa zwemmen?
Antwoord:
ja
Vraag 13:
Voordat Hadrat Khadijahra met de Heilige Profeetsa
trouwde had zij nog een kind, wat was zijn naam?
Antwoord:
Harith bin Abi-Halah.
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Vraag 14:
Hoe oud was de Heilige Profeetsa toen hij verkondigde
dat hij als een profeet was aangesteld?
Antwoord: 40 jaar oud.
Vraag 15:
Vertel over de eerste openbaring aan de Heilige
Profeetsa?
Antwoord:
De Heilige Profeetsa heeft zijn eerste openbaring in de grot
Hira ontvangen. De engel Gabrielas verscheen en zei:
“Reciteer”. De Heilige Profeetsa antwoordde: “Ik weet niet
wat of hoe ik moet reciteren”. De engel Gabrielas omarmde
hem en drukte de Profeetsa tegen zijn borst aan en zei
wederom: “Reciteer”. Het antwoord van de Heilige Profeetsa
bleef hetzelfde. De reden voor zijn weigering was niet alleen
omdat hij niet wist hoe hij moest reciteren, maar hij was ook
bezorgd over het feit hoe hij deze grote verantwoordelijkheid zou vervullen. De engel Gabrielas herhaalde de actie
voor de derde keer en vroeg aan de Heilige Profeetsa om het
volgende te reciteren:

ِ اق رأ ِِبس ِم ربِك الَ ِذي خلق () خلق
اْلنسان ِمن عل ٍق () اق رأ وربُّك اَأكرهم
ِ () الَ ِذي علَم ِِبلقل ِم () علَم
اْلنسان ما َل ی علم

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens
uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de
meest Eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de
pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet
kende. (Surah Al-‘Alaq 96:2-6)
De Heilige Profeetsa heeft na het horen van de naam van de
Heer de bovenstaand vers gereciteerd.
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Vraag 16:
Wat was de reactie van Hadrat Khadijahra toen zij dit
incident door de Heilige Profeetsa te horen kreeg?
Antwoord:
Na zijn eerste openbaring ging hij meteen naar huis, bezorgd
over zijn toekomst (vanwege de grote verantwoordelijkheid).
Hij informeerde zijn vrouw wat hij net had ervaren. Hadrat
Khadijahra zei: God zal u nooit verlaten! Voorzeker u bent
vriendelijk tegen over uw verwanten, u helpt de armen, u
doet deugden herleven die verdwenen zijn, u bent
gastvriendelijk en helpt hen die onderdrukt zijn. (Sahih
Bukhari)
Vraag 17:
Hadrat Khadijahra bracht de Heilige Profeetsa naar
Waraqah bin Nawfal na zijn eerste openbaring, wie was
hij en wat was zijn antwoord?
Antwoord:
Waraqah bin Nawfal was de oom van Hadrat Khadijahra en
was zeer onderlegd in godsdienstliteratuur en hij was een
christen van geloof. Hij zei: “De engel welke op Mozesas
nederdaalde is nu ook op jouw nedergedaald. Was ik maar
jong, (op dat moment was hij al oud en blind) en kon ik die
tijd meemaken wanneer jouw mensen jou zullen
verbannen.” (Sahih Bukhari)
Vraag 18:
Noem de eerste bekeerlingen onder de mannen,
vrouwen, kinderen, slaven, koningen, Romeinen en
vanuit het Perzisch volk.
Antwoord:
Eerste: Hadrat Abu Bakrra
Eerste vrouw: Hadrat Khadijahra
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Eerste kind: Hadrat ‘Alira
Eerste slaaf: Hadrat Zaid bin Harithra
Eerste koning: Hadrat Asma‘ha Negusra
Eerste Pers: Hadrat Salman Farsira
Eerste Romein: Suhaib Rumira
Vraag 19:
Vertel iets over de migratie naar Abessinië (Ethiopië).
Antwoord:
Toen de achtervolgingen in Makkah hun hoogtepunt hadden
bereikt gaf de Heilige Profeetsa advies aan zijn volgelingen
om te migreren naar Abessinië. Vervolgens zijn 15 moslims
gevlucht naar Abessinië. De Mekkanen hebben hun
achtervolgd, maar Koning Negus bood hen bescherming in
zijn land.
Vraag 20:
Vertel iets over Shaqqul-Qamar (het breken van de
maan in tweeën).
Antwoord:
De ongelovigen van Makkah eisten aan de Heilige Profeet
Muhammadsa om een teken. Op goddelijk bevel wees de
Heilige Profeetsa zijn vinger naar de maan en precies opdat
moment ontstond er een kolossaal kosmische fenomeen, en
de maan leek in tweeën gespleten te worden. In de Heilige
Qur’an staat dit als volgt vermeld:

ِ اق ت رب
ساعةه وانش َق القم هر
َ ت ال

Het Uur is nabij en de maan is opengespleten (Surah AlQamar 54:2)
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Vraag 21:
Hoe heeft Hadrat ‘Umarra zich bekeerd tot de Islam?
Antwoord:
Hadrat ‘Umarra besloot op een dag om de stichter van de
Islam (God verhoede) te vermoorden. Hij pakte zijn zwaard
en ging op pad naar de Heilige Profeetsa. Onderweg kwam
hij iemand tegen, die hem erop attendeerde dat zijn zus en
zwager ook moslims zijn. ‘Umar was woedend en ging
meteen naar zijn zus, opdat moment was Hadrat Khubabra
hen Qur’an aan het onderwijzen. Toen zij de voetstappen
van ‘Umar hoorde verstopte zij Hadrat Khubabra. ‘Umar
kwam binnen zeggende: “jullie zijn afvallig geworden”. Toen
Hadrat Fatimahra (zus van ‘Umar) zag dat ‘Umar haar
echtgenoot wou slaan ging zij meteen ervoor staan en
zodoende raakte zij gewond door ‘Umar. Hadrat Fatimahra
gaf toe dat zij tot de Islam waren bekeerd. Toen ‘Umar zijn
zus gewond zag nam zijn woede af en vroeg hij om
vergiffenis. Hij vroeg aan zijn zus om wat uit de Qur’an te
reciteren. ‘Umar was geïmponeerd door de boodschap van
de Qur’an. Hadrat Khubabra kwam tevoorschijn en
informeerde dat hij de Heilige Profeetsa heeft horen bidden
voor bekering van ‘Umar tot de Islam. ‘Umar ging toen naar
de Heilige Profeetsa en aanvaarde de Islam. (gebaseerd op
Nabiyon Ka Sardar van Hadrat Khalifatul-Masih Sanira blz.
33-35, Urdu versie)
Vraag 22:
Welke verzen van de Qur’an werden voorgelezen aan
Hadrat ‘Umarra?
Antwoord:
Surah Taha (20:15-16)
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Vraag 23:
In het 6de jaar van de profeetschap besloot Quraish om
de moslims te straffen met behulp van een boycot (zij
werden opgesloten in de Vallei van Abu Talib), toegang
tot voedsel en water werd hen verboden. Hoe lang heeft
dit boycot geduurd?
Antwoord:
3 jaar.
Vraag 24:
Wat wordt er bedoelt met ‘Amul-Huzn (het jaar van
verdriet)?
Antwoord:
‘Amul-Huzn betekent het jaar van verdriet. Toen de boycot
opgeheven werd, verloor de Heilige Profeetsa twee van zijn
zielsverwanten: Hadrat Khadijahra (zijn vrouw) en Abu Talib
(zijn oom).
Vraag 25:
Waarom ging de Heilige Profeetsa naar Ta‘if?
Antwoord:
Niet veel mensen in Makkah waren bereid te luisteren naar
de boodschap van Islam, daarom besloot hij om de
boodschap van de Islam elders te verspreiden.
Vraag 26:
Wie ging met de Heilige Profeetsa mee naar Ta‘if?
Antwoord:
Hadrat Zaid bin Harithra
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Vraag 27:
Wat was het antwoord van de mensen in Ta‘if, toen de
Profeetsa hen bezocht?
Antwoord:
De Heilige Profeetsa en Hadrat Zaid bin Harithra werden met
stenen bekogeld en uit de stad weggejaagd. De Heilige
Profeetsa was bebloed.
Vraag 28:
Wat zei de Heilige Profeetsa toen de engel Gabrielas
verscheen en zei: “als de Profeetsa ervoor kiest zal Ta‘if
vernietigd worden”?
Antwoord:
De Heilige Profeetsa zei: “Nee (vernietig hen niet), ik hoop
dat uit hun nakomelingen wel mensen zullen ontstaan die de
Ware Ene God zullen aanbidden.” (Sahih Bukhari, Kitabu
Bad’il-Khalq, Dhikrul-Malai’kah)
Vraag 29:
Toen de Heilige Profeetsa vanuit Ta‘if terug ging, bleef
hij onderweg even rusten, tijdens dit verblijf bekeerde
een christen zich tot de Islam, wat was zijn naam?
Antwoord:
Hadrat ‘Addasra
Vraag 30:
Wie zijn “Rabah” en “Hamamah”?
Antwoord:
De ouders van Hadrat Bilalra.
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Vraag 31:
Uit welke land kwam Hadrat Bilalra oorspronkelijk
vandaan?
Antwoord:
Abessinië (Ethiopië)
Vraag 32:
Hadrat Bilalra werd door Umayyah bin Khalf gemarteld
toen Hadrat Bilalra zich bekeerde tot de Islam, de
marteling was zo erg dat hij zelfs bewusteloos raakte.
Wat was het enige antwoord dat Hadrat Bilalra gaf
tijdens zijn marteling?
Antwoord:
AHAD, AHAD: God is één.
Vraag 33:
Wie bevrijdde Hadrat Bilalra en hoe?
Antwoord:
Hadrat Abu Bakrra gaf een aanbod aan Umayyah om Hadrat
Bilalra van hem af te kopen en zodoende hem te bevrijdden.
Hadrat Bilalra lag op dat moment bewusteloos op de grond,
als gevolg van de extreme marteling. Net op het moment dat
Umayyah akkoord ging, bewoog Hadrat Bilalra. Hierdoor
verhoogde Umayyah de prijs naar 5 zilveren munten. Hadrat
Abu Bakrra ging akkoord. Umayyah zei grinnikend: “Zelfs als
jij aan mij één zilver munt had aangeboden voor deze
ellendeling, dan had ik dat geaccepteerd”. Hadrat Abu Bakrra
antwoordde: “O Umayyah, als jij 100 zilveren munten zou
hebben gevraagd voor hem, zelfs dan zou ik dat met alle
vreugde hebben gegeven”.
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Vraag 34:
Wat is het verschil tussen Mi‘raj en Isra’?
Antwoord:
Mi‘raj is de spirituele hemelvaart van de Heilige Profeetsa. Dit
vond plaats in het 5de jaar van de profeetschap. De
hemelvaart is vermeld in Surah Al-Najm 53:8-18.
Isra’ is de spirituele nachtreis van de Heilige Profeetsa naar
Jeruzalem. Isra’ vond plaats in het 11de of het 12de jaar van
profeetschap. De Isra’ is vermeld in Surah Bani Isra’il 17:2.
Vraag 35:
Vertel iets over de Hijrah (migratie) van de Heilige
Profeetsa?
Antwoord:
In het 14de jaar van de profeetschap besloot de Heilige
Profeetsa, onder goddelijk bevel, te migreren naar Madinah.
De Mekkanen had besloten om Muhammadsa te vermoorden. Samen met Hadrat Abu Bakrra ging de Heilige
Profeetsa op pad naar Madinah. Zij werden onderweg
achtervolgd door de Mekkannen. Ze namen toevlucht in een
grot genaamd Thaur. De Mekkannen hadden een speurder
ingehuurd die hen tot de grot Thaur bracht. Hadrat Abu
Bakrra vreesde dat zij zouden worden ontdekt, maar de
Heilige Profeetsa zei: “Treur niet, want Allah is met
ons”(9:40). De Mekkannen gingen de grot niet binnen. Na
twee dagen overnachten vertrokken beiden naar Madinah.
Vraag 36:
Hoe ver is Makkah van Madinah?
Antwoord:
Ongeveer 200 kilometer.
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Vraag 37:
Tijdens de Hijrah van Makkah naar Madinah, werd de
Heilige Profeetsa door een persoon achtervolgd, wie was
hij en wat werd over hem voorspeld en wanneer kwam
deze voorspelling tot vervulling?
Antwoord:
De Mekkanen zouden 100 kamelen als prijs uitreiken aan
degene die de Profeetsa levend of dood naar hen zou
brengen. Suraqah bin Malik, een bedoeïnenleider, ging op
zoek naar de Profeetsa en vond hem. Iedere keer toen
Suraqah met zijn paard hen naderde struikelde zijn paard en
zo viel hij op de grond en dit gebeurde drie keer achter
elkaar. Suraqah schrok door dit voorval en veranderde zijn
gedachte. Hij riep de Profeetsa vanaf een verte en zei dat hij
gekomen was om de Profeetsa terug te brengen naar Makkah
om zodoende de prijs van 100 kamelen in ontvangst te
nemen, maar zijn gedachte was nu veranderd, omdat hij
verzekerd was dat Gods Hulp met de Profeetsa was. Tijdens
dit gesprek zei de Profeetsa tegen hem: “O Suraqah, hoe zou
jij je voelen wanneer jij de gouden armbanden van Choseros
zal dragen?”. Suraqah vroeg vol verbazing: “Choseros, de
heerser van Persia?”. “Ja”, zei de Heilige Profeetsa.
Ongeveer 16 jaar later in de tijd van de Kalifaat van Hadrat
‘Umarra, toen de gouden armbanden in de bezitting van
Hadrat ‘Umarra kwamen, riep hij Suraqah en gaf ze aan hem.
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Vraag 38:
Toen de Heilige Profeetsa Madinah binnen kwam, werd
een lied gezongen uit vreugde, welke lied werd er
gezongen?
Antwoord:

ِ َِمن َنِی
ات الود ِاع
طلع البد هر علی نا
ِ ِ الشکر علی نا ما دع
اّلل د ِاع
وجب ُّ ه
ِجًت ِِبَأم ِر ال همْ ِاع
ث فِی نا
أیُّها المب عهو ه
ِجًت َ َرفت الم ِدی نة مرحباا َي خی ر د ِاع

De volle maan verscheen boven ons, vanuit de bergpaden
van Al-Wada‘. Wij zijn dankbaarheid verplicht, wanneer de
oproep is tot God. O hij, die onder ons is aangesteld, u kwam
met het woord dat gehoorzaamd moet worden. U brengt
nobelheid in de stad. Welkom! O beste roeper tot God.
Vraag 39:
Wat was de oorspronkelijke naam van Madinah?
Antwoord:
Yathrab, maar toen de Heilige Profeetsa in Yathrab kwam,
werd Yathrab Madinahtun-Nabi (stad van de profeetsa)
genoemd. In het kort wordt de stad Madinah genoemd.
Vraag 40:
Bij wie verbleef de Heilige Profeetsa in Quba’ en in
Madinah?
Antwoord:
In Quba’ verbleef de Heilige Profeetsa bij Hadrat Kulthum
bin Hadamra en in Madinah verbleef de Heilige Profeetsa bij
Hadrat Abu Ayyub Ansarira.
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Vraag 41:
Welke stammen waren aanwezig in Madinah?
Antwoord:
Twee stammen behorend tot de afgoden: Aus en Khazraj.
Drie stammen behorend tot de joden: Banu Qainqah, Banu
Nazir en Banu Quraizah.
Vraag 42:
Wie was de eerste Muadhdhin?
Antwoord:
Hadrat Bilalra
Vraag 43:
Wat is de naam van de moskee, waar de eerste
steenlegging door de Heilige Profeetsa werd geplaatsd,
na Hijrah?
Antwoord:
Moskee van Quba’. (Quba’ is een dorp vlak bij Madinah,
waar de Heilige Profeetsa onderweg naar Madinah verbleef)
Vraag 44:
Wanneer werd de veldslag van Badr gevochten en
hoeveel mensen aan beide partijen deden mee in deze
veldslag?
Antwoord:
De strijd van Badr vond plaats in het 2de jaar van Hijrah. De
moslims waren 313 in aantal en slecht bewapend en
onervaren. Daarentegen waren de Mekkanen 1000 in aantal,
goed bewapend en ervaren krijgers. Desondanks hebben de
Mekkanen deze veldslag verloren.

43

Vraag 45:
Wanneer vond de strijd van Uhud plaats?
Antwoord:
3de jaar van Hijrah.
Vraag 46:
Wanneer vond de strijd van Khandaq (gracht) plaats en
waarom is het bekend als “de strijd van de grachten”?
Antwoord:
5de jaar van Hijrah. Hadrat Salman Farsira adviseerde de
moslims om grachten te graven om zodoende zichzelf te
kunnen verdedigen tegen de vijanden.
Vraag 47:
Wat is “het vredesverdrag van Hudaibiyah”?
Antwoord:
In het 6de jaar van Hijrah, in een plaats genaamd Hudaibiyah,
sloten de Mekkanen een vredesverdrag met de Heilige
Profeetsa. Dit verdrag staat bekend als “het vredesverdrag
van Hudaibiyah”.
Vraag 48:
Wat wordt er bedoelt met Bai‘at-e-Riswan1 (verbond
van Gods Welbehagen) en in welke hoofdstuk van de
Heilige Qur’an staat dit vermeld?
Antwoord:
Voor het vredesverdrag van Hudaibiyah, werd een gerucht
verspreid dat de Mekkanen de moslims hadden verraden en
Hadrat ‘Uthmanra hadden vermoord. 1500 bedevaartgangers
namen toen een gelofte op de hand van de Heilige Profeetsa
onder een boom, zij zworen dat als dit gerucht waar bleek te
1

Dit is een Urdu woord: تعیبِروضان
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zijn, dan zouden zij voor de schemering Makkah veroveren
of vechtend ten ondergaan. In de Heilige Qur’an staat dit
vermeld in Surah Al-Fath 48:11-19.
Vraag 49:
Wanneer kwamen de migranten van Abessinië terug?
Antwoord:
Kort na de overwinning in Khaiber.
Vraag 50:
Wanneer vond de “expeditie van het verband” plaats en
waarom heet dit zo?
Antwoord:
Dit vond in het 7de jaar van Hijrah plaats, vlakbij een plaats
genaamd Najad. De moslims moesten een lange afstand
afleggen in de extreem hitte en droogte. Zij moesten hun
kleren scheuren om als verband te gebruiken voor hun
voeten.
Vraag 51:
Vertel iets over de overwinning van Makkah?
Antwoord:
In het 8ste jaar van Hijrah ging de Heilige Profeetsa samen met
10 000 metgezellen naar Makkah, omdat de Mekkanen het
vredesverdrag van Hudaibiyah hadden geschonden. Desondanks het feit dat de Mekkanen jaren lang de moslims
hadden vervolgd en schuldig waren aan vele gruweldaden,
verklaarde de Heilige Profeetsa een algemene amnestie en zei:

َل ت ث ِریب علی هک هم الی وم

Heden zij er geen verwijt tegen u
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Vraag 52:
Wanneer vond de expeditie naar Tabuk plaats?
Antwoord:
Het 9de jaar van Hijrah.
Vraag 53:
Noem enkele namen van koningen naar wie de Heilige
Profeetsa een brief had gestuurd.
Antwoord:
Kort na het vredesverdrag van Hudaibiyah in het 6de jaar na
Hijrah heeft de Heilige Profeetsa brieven gestuurd naar
verschillende heersers, waaronder:
 Heraclius – Keizer van de Byzantijnse Rijk
 Parvez – Chosroes, Keizer van Iran
 Asma’ha – Negus, Koning van Abessinië
 Maqauqas – Koning van Egypte
 Hauzah bin ‘Ali, Leider van Yamamah
 Harith, Koning van Ghassan
 Mundhir Taimi, Leider van Bahrein
Vraag 54:
Noem de namen van de vrouwen van de Heilige
Profeetsa.
Antwoord:
Bruiloften in chronologische volgorde:
1. Hadrat Khadijahra, dochter van Khuwailid.
2. Hadrat Saudahra, dochter van Zam’a.
3. Hadrat ‘A’ishah Siddiqahra, dochter van Hadrat Abu
Bakrra.
4. Hadrat Hafsahra, dochter van Hadrat ‘Umar bin
Khattabra.
5. Hadrat Zainabra, dochter van Khuzaimah.
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6. Hadrat Umme Salmah Hindra, dochter van Abu
Umayyah.
7. Hadrat Zainabra, dochter van Jahsh.
8. Hadrat Juwairiyahra, dochter van Harith.
9. Hadrat Safiyyahra, dochter van Huyy bin Akhtab
10. Hadrat Umme Habibahra, dochter van Abu Sufyan.
11. Hadrat Mariyah Qibtiyahra.
12. Hadrat Maimunahra, dochter van Harith.
Vraag 55:
Noem de namen van de dochters van de Heilige
Profeetsa.
Antwoord:
1. Hadrat Zainabra, getrouwd met Hadrat Abul ‘As bin
Rabira.
2. Hadrat Ruqayyahra, getrouwd met Hadrat ‘Uthman
bin ‘Affanra.
3. Hadrat Umme Khulthumra, getrouwd met Hadrat
‘Uthman bin ‘Affanra.
4. Hadrat Fatimah, getrouwd met Hadrat ‘Ali bin Abi
Talibra.
Vraag 56:
Noem de namen van de zonen van de Heilige Profeetsa.
Antwoord:
1. Hadrat Qasimra
2. Hadrat Tahirra
3. Hadrat Tayyabra, ook bekend als ‘Abdullahra
4. Hadrat Ibrahimra
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Vraag 57:
Hoe lang bleef de Heilige Profeetsa leven na zijn
aanspraak op profeetschap en wanneer stierf de Heilige
Profeetsa?
Antwoord:
Ongeveer 23 jaar. De Heilige Profeetsa stierf in het 11de jaar
van Hijrah (632 AD), hij werd 63 jaar oud.
Vraag 58:
Wat zei Hadrat Hassan bin Thabit na het overlijden van
de Heilige Profeetsa?
Antwoord:

ِ ف ع ِمی علیک الن
َاظ هر
ِ ت اهح
اذ هر
ف علیک هکن ه

ِ سواد لِن
اظ ِري
َ هکنت ال

من َاء ب عدک ف لی همت

“U was mijn ooglid, maar na uw vergaan ben ik blind
geworden. Ik zal de dood van een ander nu niet treuren, nu
dat u gestorven bent, het was uw dood waarvoor ik vreesde.”
Vraag 59:
Met welk vers heeft Hadrat Abu Bakrra de metgezellen
tot rust gebracht en uiteengezet dat profeten ook
sterven en omdat de Heilige Profeetsa ook een profeet
was is hij nu ook overleden?
Antwoord:

ٌ وما هُم َم ٌد إََِل ر هس
الر هس هل أفِإن مات أو قهتِل ان قلب تهم على
ُّ ول قد خلت ِمن ق بلِ ِه
َ اّلله ال
َ اّلل َی ًاا وسیْ ِزي
َ ض َر
شاكِ ِرین
أعقابِ هكم ومن ی ن قلِب على ع ِقب ی ِه ف لن ی ه

En Muhammadsa is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle
boodschappers voor hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op
hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich
omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen.
48

En Allah zal dankbaren gewis belonen. (Surah Al-e-‘Imran
3:145)
Vraag 60:
In welke stad is de Heilige Profeetsa begraven?
Antwoord:
Madinah
Vraag 61:
Hoe vaak heeft Hadrat Bilalra Adhan gegeven na het
overlijden van de Heilige Profeetsa?
Antwoord:
Twee keer. Eén keer op verzoek van Hadrat ‘Umarra toen
Damascus in de handen van de moslims kwam. De tweede
keer toen Hadrat Bilalra het graf van de Heilige Profeetsa
bezocht en op verzoek, van Hadrat Imam Hasanra en Hadrat
Imam Hussainra, de Adhan deed. In de overleveringen staat
dat toen Hadrat Bilalra de Adhan deed mensen in Madinah
vol emotie en tranen waren. Hadrat Bilalra zou in tranen
uitbarsten wanneer hij bij het woord Muhammadsa zou
komen in de Adhan, daarom kon hij de Adhan niet meer te
verrichten.
Vraag 62:
Wie was tot de eerste Khalifah (opvolger) verkozen van
de Heilige Profeetsa?
Antwoord:
Hadrat Abu Bakrra
Vraag 63:
Wie waren de ouders van Hadrat Abu Bakrra?
Antwoord:
Vader: Abu Qahafah en Moeder: Ummul-Khair Salmah
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Vraag 64:
Met welke drie grote problemen werd Hadrat Abu
Bakrra mee geconfronteerd, direct na zijn Khilafat?
Antwoord:
1. Het verschijnen van valse profeten.
2. Afvalligen die ontstonden in sommige stammen.
3. Het weigeren van het betalen van Zakat door
sommige moslims.
Vraag 65:
Noem één grote dienst van Hadrat Abu Bakrra tijdens
zijn Khilafat?
Antwoord:
Hoewel de Qur’an al geschreven was in de tijd van de Heilige
Profeetsa en de volgorde ook door de Heilige Profeetsa onder
goddelijke begeleiding was vastgesteld, moest dit nog
gecompileerd worden tot één boek. Dit werd door Hadrat
Abu Bakrra in zijn Khilafat gerealiseerd.
Vraag 66:
Hoe lang duurde het Khilafat van Hadrat ‘Umarra?
Antwoord:
10 jaar
Vraag 67:
Noem enkele uitblinkende diensten van het Khilafat
van Hadrat ‘Umarra?
Antwoord:
1. Het oprichten van Majlis-e-Shura.
2. Het organiseren van de gehele islamitische staat in
provincies zodat administratief beter gewerkt kon
worden.
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3. Het oprichten van een financiële afdeling, het
bouwen van scholen en moskeeën op verschillende
plekken.
4. Het introduceren van de islamitische Hijrah
kalender.
Vraag 68:
Hoe kwam Hadrat ‘Umarra te overlijden?
Antwoord:
Hij werd tijdens zijn Fajr gebed aangevallen door een
Perzische slaaf met een mes.
Vraag 69:
Hoe heeft Islam zich verspreid in China?
Antwoord:
Hadrat ‘Uthmanra stuurde een delegatie onder begeleiding
van Sa‘ad ibn-e-Waqqas naar China. Er werd ook een
moskee gebouwd genaam Huaisheng Moskee, die tot op de
dag vandaag overeind staat.
Vraag 70:
Noem een grote dienst van Hadrat ‘Uthmanra tijdens
zijn Khilafat?
Antwoord:
Kopieën van de Qur’an werden gemaakt volgens één
standaard recitatie (de recitatie van Quraish). Deze zijn
vervolgens verspreid in de islamitische staat.

51

Vraag 71:
Hoe kwam Hadrat ‘Uthmanra te overlijden?
Antwoord:
Hadrat ‘Uthmanra zat thuis Qur’an te reciteren toen de
huichelaars zijn huis binnen stormden en hem martelden.
Vraag 72:
Waar was de eerste papierfabriek gestart in de
Moslimwereld?
Antwoord:
In Baghdad.
Vraag 73:
Wie veroverde Spanje?
Antwoord:
Tariq bin Ziyad heeft Spanje veroverd met 7000 soldaten.
De Christenen waren 100 000 in aantal.
Vraag 74:
In welke periode hebben de moslims geheerst in
Spanje?
Antwoord:
711-1492 AD
Vraag 75:
Hoe is volgens de geschiedenis de Islam verspreid in
Spanje?
Antwoord:
In het jaar 711 kwam een Christenleider genaamd Julian naar
Musa bin Nusair, destijds de gouverneur van Noord-Afrika,
met een verzoek om hen te bevrijden van Roderick (heerser
van Spanje). Musa stuurde Tariq bin Ziyad naar Spanje met
7000 soldaten. De naam Gibraltar komt van het Arabische
woord Jabalut-Tariq (de berg van Tariq), dit is de plek waar
52

de moslims troepen aan land kwamen. Een belangrijke reden
voor het succes van de moslims in Spanje waren de
vrijgevige eisen die werden gesteld aan de mensen in
tegenstelling tot de zware eisen van de voorgaande heersers.
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ََيا َر ِّب َق ْار َح ْم َيا ِب َص ْحث َ ِنب ِّييا
ِ
ََوا ْغ ِف ْر َو َا ْن َث الل ُه ُد ْو الاء
ِ
O mijn Heer! Zegen ons met het gezelschap
van onze Profeet sa. En vergeef ons en Gij
zijt Allah de meest barmhartige.
(Sirrul-Khilafah)
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Overleveringen van de Heilige Profeetsa
Vraag 1:
Wat zijn de Sunnah en de Hadith?
Antwoord:
Sunnah zijn de praktische voorbeelden van de Heilige
Profeetsa. Hadith zijn de gezegdes van de Heilige Profeetsa.
Vraag 2:
Beschrijf in het kort wat Sihah Sittah (6 authentieke
Ahadith) zijn en wie deze hebben samengesteld?
Antwoord:
1. Sahih Bukhari door Imam Isma‘il Bhukarirh
2. Sahih Muslim door Imam Muslim bin Hajjajrh
3. Sunan Tirmidhi door Imam Abu ‘Isa bin Tirmidhirh
4. Sunan Abu Dawud door Imam Abu Dawud
Sulaimanrh
5. Sunan Nasa’i door Ahmad bin Shu‘aib An-Nasa’irh
6. Sunan Ibne Majah door Abu ‘Abdullah bin Yazid
ibne Majahrh
Vraag 3:
Welke twee metgezellen van de Heilige Profeetsa
hebben de meeste Ahadith overgeleverd?
Antwoord:
Hadrat Abu Hurairahra en Hadrat ‘A’ishahra
Vraag 4:
In welke Hadith voorspelt de Heilige Profeetsa de
komst van Mujaddadin (hervormers)?
Antwoord:

ِ ث َِل ِذهِ اَأه َم ِة على رأ
َ إِ َن
س هك ِل ِمائ ِة سن ٍة من هُي ِد هد َلا ِدین ها
اّلل ی ب ع ه
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Voorzeker, Allah zal iemand voor deze Ummah aanstellen
in het begin van iedere eeuw, die het geloof zal doen
herleven. (Abu Dawud, Kitabul-Fitan)
Vraag 5:
Vertel een Hadith waaruit bewezen kan worden dat de
komst van een profeet wel mogelijk is?
Antwoord:

ِ لو عاش لكان
ص ِدی اقا نبِیًّا

Als hij in leven was gebleven (Hadrat Ibrahimra, zoon van de
Heilige Profeetsa) dan was hij zeker een waarachtig profeet
geweest. (Ibne Majah, Kitabul-Janai’z, Babu Maja’a fis-Salati)
Vraag 6:
In welke Hadith staat de leeftijd van Jezusas als 120 jaar
vermeld?
Antwoord:

إ َن ِعیسى ابن مري عاش ِعش ِرین وِمائة سن ٍة

Voorzeker, Jezusas zoon van Mariaas leefde 120 jaar
(Kanzul-‘Ummal)
Vraag 7:
In welke Hadith staat dat de Mahdi en Messias één en
dezelfde persoon is?
Antwoord:

ي إََِل ِعیسى
ُّ َل المه ِد

Er is geen Mahdi behalve ‘Isa (Jezusas)
( Ibne Majah, Kitabul-Fitan, Babu Shiddatiz-Zaman)
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Vraag 8:
Beschrijf het uiterlijk van Jezusas en van de Beloofde
Messiasas volgens de Hadith?
Antwoord:
Jezusas:
ِ

صد ِر
َ یض ال
فَ َما عیسى فَمح هر جع ٌد ع ِر ه: rood getint, krulhaar
en een brede borst.
Messiasas:


ِ الرج
ِ فِإذا ر هج ٌل آد هم كَحس ِن ما یهرى ِمن أهدِم
ب لِ َمتههه ب ن
ال تض ِر ه
َ من ِكب ی ِه رِج هل ال: mooi lichtbruin getint (als de kleur
شع ِر

van tarwe) met lang recht haar.
(Sahih Bukhari, Kitabul-Ahadithil-Anbiya’, Udhkur filKitabi Maryama)
Vraag 9:
In welke Hadith legt de Heilige Profeetsa er nadruk op
om de Mahdi en Messias te aanvaarden?
Antwoord:

َِ فِإذا رأی تموه ف بایِعوه ولو حب وا على الثَل ِج فِإنَه خلِیفةه
ي
ُّ اّلل المه ِد
هه ه ه ه
ه
ا

Wanneer u hem ziet, doe zijn bai‘at! Zelfs als u daarvoor
kruipend over sneeuw naar hem toe moet gaan, want
voorzeker hij is de begeleide Khalifah van Allah. (Sunan Ibne
Majah, Kitabul-Fitan, Babu Khurujul-Mahdi)
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Vraag 10:
In welke Hadith legt de Heilige Profeetsa uit hoe de
toestand van de moslims zal zijn in de tijd van de Mahdi
en Messias?
Antwoord:

ِ َاس زما ٌن َل ی ب قى ِمن
ِ ك أن ََّيِِت على الن
اْلسالِم إََِل اِْسههه وَل ی ب قى ِمن
یهو َِ ه
ِ ِ
ِ آن إََِل رْسههه مس
ِ ال هقر
اب ِمن اَلهدى هعلما هُ ههم َ ُّر من
ٌ اج هد ههم عامرةٌ وهي خر
ِ ِ ِ ِ ِ َ َتت أ ِد ِي ال
ج ال ِفت نةه وفِی ِهم ت عهو هد
سماء من عندهم َت هر ه

Er zal een tijd komen over de mensen dat er niks van de
Islam over zal blijven behalve in naam en niks van de Qur’an
zal overblijven behalve opschrift. Hun moskeeën zullen
prachtig ingericht zijn, maar leeg van leiding. Hun geleerden
zullen de slechte schepselen zijn onder de hemel. Wanorde
zal uit hun ontstaan en in hen terugkeren. (MishkatulMasabih)
Vraag 11:
Welke Hadith bewijst dat de Messias vanuit de moslim
ummah zal worden aangesteld?
Antwoord:

كیف أن تهم إِذا ن زل اب هن مري فِی هكم وإِم هام هكم ِمن هكم
Hoe zult u zijn wanneer Jezusas zoon van Mariaas in
u en als uw Imam vanuit u midden zal verschijnen.
(Sahih Bukhari, Kitabul-Ahadithil-Anbiya’, Babu Nuzuli
‘Isa)
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Vraag 12:
In welke Hadith boek staat de voorspelling betreft de
maans- en zonsverduistering vermeld?
Antwoord:
Ad-Dar Qutni
- Donderdag 21 maart 1894: maanverduistering (13de
Ramadan 1311 AH). (13de, 14de en 15de zijn over het
algemeen maansverduisteringsdagen)
- Vrijdag 6 april 1894: zonsverduistering (28ste
Ramadan 1311 AH). (27ste, 28ste en 29ste zijn over het
algemeen zonsverduisteringsdagen)
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ُْ َ ْ ٌ َ ٌ َ ُب َ ِّ ُ َن ْب َنه
قوم ِکرام لا فرق م
َ َک ُب ْ ِال َح ْی ال ُّ ُس َک ْ َ ْع
ض
ا و ِر ر ِل الا ِاء
Zij zijn een edel volk, wij maken geen
onderscheid tussen hen. Zij dienen als
lichaamsdelen voor de Beste der Profetensa.
(Sirrul-Khilafah)
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De Sahabahra van de Heilige Profeetsa
Vraag 1:
Wie worden de “Sheikhain” genoemd?
Antwoord:
Hadrat Abu Bakrra en Hadrat ‘Umarra.
Vraag 2:
Wat is de volledige naam van Hadrat Abu Bakrra?
Antwoord:
Hadrat ‘Abdullah bin Abi Qahafahra.
Vraag 3:
Door wie zijn Hadrat ‘Umarra en Hadrat ‘Alira
gemarteld?
Antwoord:
Hadrat ‘Umarra: Abu Lu’lu.
Hadrat ‘Alira: ‘Abdur-Rahman bin Maljam.
Vraag 4:
Wat wordt er bedoeld met “Tabi‘in”?
Antwoord:
Tabi‘in zijn zij die het gezelschap hebben gehad van de
Sahabahra van de Heilige Profeetsa.
Vraag 5:
Noem een bekend moslimvrouw dichteres.
Antwoord:
Hadrat Khansa’ra
Vraag 6:
Noem een bekend moslim sufi vrouw.
Antwoord: Hadrat Rabi‘ah Basrira
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Vraag 7:
Noem de vier A’immah van de islamitische fiqah
(jurisprudentie).
Antwoord:
1. Imam Abu Hanifahrh uit Kufah
2. Imam Malikrh uit Madinah
3. Imam Muhammad Ash-Shafi‘irh uit Madinah
4. Imam Ahmad bin Hanbalrh uit Baghdad
Vraag 8:
Noem de Mujaddadin (hervormers) van de Islam.
Antwoord:
In chronologische volgorde:
1. Hadrat ‘Umar bin ‘Abdul-Azizrh
2. Hadrat Imam Shafi‘irh en volgens sommigen Hadrat
Imam Ahmad bin Hanbalrh.
3. Hadrat Abu Sharahrh, Hadrat Abul-Hasan Ash‘arirh
4. Hadrat Qadi Abu Bakr Baqilanirh, Hadrat Abu
‘Abdullah Nisha-purirh
5. Hadrat Imam Ghazalirh
6. Hadrat ‘Abdul-Qadir Jilanirh
7. Hadrat Imam Ibne Taimiyyahrh, Hadrat Khwajah
Mu‘inud-din Chishti Ajmerirh
8. Hadrat Ibne Hajar ‘Asqalanirh, Hadrat Saleh bin
‘Umarrh
9. Hadrat Jalalud-din Suyutirh
10. Hadrat Muhammad Tahir Gujrati
11. Hadrat Mujaddid Alif Thani Ahmad Sar Hindirh
12. Hadrat Shah Wali-Ullahrh
13. Hadrat Syed Ahmad Brelwi Shahidrh
14. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias
en Mahdias
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Vraag 9:
Noem enkele bekende moslim wetenshappers.
Antwoord:
 Abu ‘Ali Al-Hasan ibn Al-Haytham (Alhazen),
astronoom en wiskundige.
 Ibne Sina (Avicenna), filosoof, medicus en
astronoom.
 Muhammad Zakariya Razi, arts.
 Jabir ibn Hayyan (Gebr), “de vader van de moderne
natuurkunde”.
 Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, een van de
beroemdste wetenschappers op het gebied van
wiskunde, geografie en astrologie. “De grootvader
van informatica”.
 Ahmad Ibn Rushd (Averroes), jurist, arts en filosoof.
 Al-Beruni, historicus, wiskundige, encyclopedieschrijver, astronoom.
 Al-Ghazali, sufist en een filosoof.
 Abu Nasr Al-Farabi, filosoof.
 Professor ‘Abdus-Salam, nobelprijs winnaar “voor
zijn bijdrage aan de geünificeerde theorie van zwakke
kernkracht en het elektromagnetisme”.
Vraag 10:
Wie zijn Ibne Hisham en Ibne Khaldun?
Antwoord:
Ibne Hisham is een bekende en een van de meest
betrouwbare geschiedsschrijver over het leven van de
Heilige Profeetsa. Ibne Khaldun is een beroemde historicus.
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ِ
ِ
ِِ
یم
واخ ِرین من ههم ل َما ی لح هقوا ّبم و ههو الع ِز هیز اَلك ه
Er is nog een ander volk waar hij (de Heilige Profeetsa)
verwerkt zal worden die hen nog niet hebben ontmoet. Hij is
de Almachtige, de Alwijze.
(Surah Jum‘ah 62:4)
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Geschiedenis van Ahmadiyyat
Vraag 1:
Wat is Ahmadiyyat?
Antwoord:
De herleving van de ware islam in zijn zuivere vorm.
Vraag 2:
Wie is de stichter van Ahmadiyyat?
Antwoord:
Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas
Vraag 3:
Wanneer is Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas geboren?
Antwoord:
13 februari 1835
Vraag 4:
Wat was de claim van Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas?
Antwoord:
Hij maakte er aanspraak op om de Beloofde Messias en
Imam Mahdi te zijn.
Vraag 5:
Wanneer kreeg de Beloofde Messias de openbaring:
ٍ ( الیس هللا بِکis Allah niet voldoende voor zijn dienaar)?
اف عبدهه
ه
Antwoord:
Toen zijn vader overleed in 1876.
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Vraag 6:
In welke jaar ging de Beloofde Messias naar Hoshiarpur voor 40 dagen om “Chillah Kashi” te verrichten
(zich geheel afzonderen van de mensen en toewijden
tot God)?
Antwoord:
1886
Vraag 7:
Tijdens zijn “Chillah Kashi” in Hoshiarpur werd hij
door God verteld dat hij een Beloofde Zoon zal krijgen,
wanneer kwam deze voorspelling tot vervulling?
Antwoord:
Toen Hadrat Mirza Bashirud-din Mahmud Ahmadra geboren
werd op 12 januari 1889.
Vraag 8:
Wanneer en waar werd de eerste bai‘at ceremonie
gehouden?
Antwoord:
In Ludhiana, in het huis van Hadrat Sufi Ahmad Jan Sahibra.
23 maart 1889.
Vraag 9:
Wie was de eerste persoon die de eer kreeg om bai‘at te
doen van de Beloofde Messiasas?
Antwoord:
Hadrat Maulwi Hakim Nurud-Dinra
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Vraag 10:
Wanneer en waar vond de eerste jaarlijkse bijeekomst
(Jalsah Salanah) van de Jama‘at plaats?
Antwoord:
In Qadian (India), in masjid Aqsa in 1891.
Vraag 11:
Vertel iets over “Jang-e-Muqaddas”?
Antwoord:
Het verwijst naar het debat tussen Hadrat Masih Mau‘udas
(de Beloofde Messias) en ‘Abdullah Atham in Amritsar, in
1893. Dit debat is gepubliceerd in Ruhani Khaza’in Volume
6.
Vraag 12:
In welk jaar heeft de Beloofde Messiasas “de filosofie
van de islamitische leer” geschreven?
Antwoord:
In 1896.
Vraag 13:
Welke vijf onderwerpen zijn behandeld in het boek “de
filosofie van de islamitische leer”?
Antwoord:
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.
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Vraag 14:
Noem de twee eerste nieuwskranten van de Jama‘at en
wat zei de Beloofde Messiasas over deze twee kranten?
Antwoord:
Al-Hakam en Al-Badr. De Beloofde Messiasas zei over deze
kranten: “Dit zijn mijn twee armen”.
Vraag 15:
Tegen wie zei de Beloofde Messiasas het volgende:

االاےدنمشِاندانوےبراہ
ّربانمحمد
ِ ِرتبسازغیت
“O jij onwetend en afgedwaald vijand!
Pas op voor de scherpe dolk van Muhammadsa!”
Antwoord:
Pandit Lehk-Ram, een hindoe leider van de Aryah Samaj. Hij
werd gestraft door God vanwege zijn grove taalgebruik over
de Heilige Profeetsa.
Vraag 16:
Hoe reageerde Lehk-Ram, toen de Beloofde Messiasas
voorspelde dat Lehk-Ram binnen een periode van 6 jaar
zou sterven omdat hij onophoudelijk de Heilige
Profeetsa bleef beledigen?
Antwoord:
Hij deed ook een voorspelling dat de Beloofde Messiasas
(God verhoede) zal sterven aan cholera binnen een periode
van 3 jaar.
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Vraag 17:
Hoe kwam de voorspelling in vervulling m.b.t. LehkRam?
Antwoord:
Een onbekend persoon heeft hem op 6 maart 1897
vermoord. Ondanks de uitgebereide onderzoek van de
politie, heeft niemand de dader ooit kunnen vinden. Wat wel
bekend is dat hij een nieuwe hindoe bekeerling was, waar
Lehk-Ram heel erg trots op was.
Vraag 18:
In 1899 heeft de Beloofde Messiasas “Masih Hindustan
Main” (Jezusas in India) geschreven, noem twee
belangrijke onderwerpen die in het boek zijn
behandeld?
Antwoord:
1. Jezusas is niet gestorven aan het kruis.
2. Jezusas reisde naar India en stierf daar een natuurlijke
dood.
Vraag 19:
Wanneer werd “Review of Religions” voor het eerste
gepubliceerd?
Antwoord:
In 1902.
Vraag 20:
Noen twee mensen die tijdens het leven van de
Beloofde Messiasas zijn gemarteld?
Antwoord:
Hadrat Maulwi ‘Abdur-Rahmanra en Hadrat Sahibzadah
Maulwi ‘Abdul-Latifra.
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Vraag 21:
In welk jaar vond de steenlegging plaats van MinaratulMasih en wanneer is de constructie voltooid?
Antwoord:
13 maart 1903 vond de steenlegging plaats door de Beloofde
Messiasas. Tijdens het tweede Khilafat werd in 1916 de
constructie voltooid. Om financiële redenen kon de
constructie niet eerder voltooid worden.
Vraag 22:
In 1905 heeft de Beloofde Messiasas een boek
geschreven waarin hij vertelt over Khilafat en BahishtiMaqbarah, wat is de naam van dit boek?
Antwoord:
Risalah Al-Wasiyyat
Vraag 23:
Waar en wanneer stierf de Beloofde Messiasas?
Antwoord:
26 mei 1908 in Lahore.
Vraag 24:
Noem enkele Sahabahra (metgezellen) van de Beloofde
Messiasas?
Antwoord:
 Hadrat Hakim Maulwi Nurud-Din Sahibra
 Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Ahmad Sahibra
 Hadrat Maulwi Sher ‘Ali Sahibra
 Hadrat Maulwi Rajiki Sahibra
 Hadrat Sheikh Ya‘qub ‘Ali ‘Irfani Sahibra
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Vraag 25:
In welke boek heeft de Beloofde Messiasas de woorden
“In het land Holland” (Mulk Haland Main) gebruikt?
Antwoord:
In Ruhani Khaza’in Volume 13, Kitabul-Bariyyah blz. 96,
regel 12.
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َ
َ
ْ
ن
ي
ََما َکا َن ْث ُن ُيو ٌہ قَ ُّط الا ِ عن َها ِخ َلا َفة
ِ
Er is geen profeetschap zonder dat het
opgevolgd wordt door Kalifaat
(Kanzul-‘Ummal)
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Hadrat Khalifatul-Masih Ira
Vraag 1:
Wie was de eerste Khalifah van de Beloofde Messiasas?
Wanneer is hij geboren en wanneer is hij aangesteld als
Khalifah?
Antwoord:
Hadrat Hakim Maulwi Nurud-Din Sahibra was de eerste
Khalifah van de Beloofde Messiasas en hij werd in 1841
geboren en werd aangesteld als Khalifah op 27 mei 1908.
Vraag 2:
Wie waren de ouders van Hadrat Khalifatul-Masih Ira
en waar is hij geboren?
Antwoord:
Vader: Hafiz Ghulam Rasul
Moeder: Nur Bakht
Hij is geboren in Bhera, District Shahpur, Punjab, India. (hij
was de 34ste directe nakomeling van Hadrat ‘Umarra)
Vraag 3:
Wanneer ging Hadrat Khalifatul-Masih Ira voor zijn
bedevaart naar Makkah?
Antwoord:
1865
Vraag 4:
In welke jaar heeft Hadrat Khalifatul-Masih Ira de
Beloofde Messiasas voor het eerst ontmoet?
Antwoord:
In 1885.
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Vraag 5:
Noem drie boeken die Hadrat Khalifatul-Masih Ira
heeft geschreven?
Antwoord:
 Faslul-Khitab
 Tasdiq-e-Barahin-e-Ahmadiyyah
 Diniyat Ka Pehla Risalah
Vraag 6:
Noem drie boeken die Hadrat Khalifatul-Masih Ira
heeft geschreven?
Antwoord:

ہچوخشوبدےارگرہکیزاتمونردںیوبدے
ںیمہوبدےارگرہدلرپازون ِرنیقیوبدے
Het zal geweldig zijn als iedereen van onze gemeenschap Nurud-Din
was. Dit kan alleen gerealiseerd worden als ieder hart gevuld wordt met
Nur (spirituele licht). (Asmani Nishan)
Vraag 7:
Wanneer was de “daily al-Fazl” gestart en wie was de
eerste redacteur?
Antwoord:
18 juni 1913 en Hadrat Mirza Bashirud-Din Mahmud
Ahmadra was de eerste redacteur. Het was eerst een wekelijks
krant, maar werd een “daily al-Fazl” op 8 maart 1935.
Vraag 8:
Wanneer stierf Hadrat Khalifatul-Masih Ira?
Antwoord:
13 maart 1914
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Vraag 9:
Welke mubaligh (missionaris) was door Hadrat
Khalifatul-Masih Ira gestuurd naar Engeland?
Antwoord:
Chaudhary Fateh Muhammad Siyal Sahib
Vraag 10:
Wat heeft de Beloofde Messiasas over de gehoorzaamheid van Hadrat Hakim Maulwi Nurud-Din
Sahibra gezegd?
Antwoord:
Hij volgt mij zoals de polsslag het hartslag volgt.
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Hadrat Khalifatul-Masih IIra
Vraag 1:
Wanneer was Hadrat Mirza Bashirud-Din Mahmud
Ahmadra aangesteld als de Khalifah?
Antwoord:
14 maart 1914
Vraag 2:
Van welke voorspelling van de Heilige Profeetsa is
Hadrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmadra de
belichaming van?
Antwoord:

ج و یهول هد لهه
ی ت زَو ه:Hij (Messias) zal trouwen en een kind krijgen.
Vraag 3:
Hoe vaak en wanneer is Hadrat Khalifatul-Masih IIra op
een buitenlandse reis gegaan?
Antwoord:
De eerste buitenlandse reis vond plaats in 1924 toen hij
Engeland bezocht en deelnam aan een bijeenkomst in
Wembley. Hij schreef ook een artikel genaamd “Ahmadiyyat
de ware Islam”, dit werd voortgedragen voor Hadrat Sir
Zafrullah Khan Sahibra. Tijdens deze reis bezocht hij ook
Egypte, Palestina en Syrië. Zijn tweede buitenlandse reis
vond plaats in 1955, hij heeft toen verschillende Europese
landen bezocht.
Vraag 4:
Wanneer vond de eerste steenlegging plaats van Fazl
Mosque?
Antwoord: 1924
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Vraag 5:
Welke term wordt gebruikt voor alle geschriften van de
Hadrat Khalifatul-Masih IIra?
Antwoord:
Anwarul-‘Ulum (illuminatie van wijsheden)
Vraag 6:
Noem twee Tafasir van Hadrat Khalifatul-Masih IIra?
Antwoord:
Tafsir Saghir
Tafsir Kabir
Vraag 7:
Noem de drie hulporganisaties van de Jama‘at gestart
door Hadrat Khalifatul-Masih IIra?
Antwoord:
1. Lajna Ima’illah: 1922
2. Majlis Khuddamul-Ahmadiyya: 1938
3. Majlis Nasiratul-Ahmadiyya: 1939
4. Majlis Atfalul-Ahmadiyya: 1940
5. Majlis Ansarullah: 1940
Vraag 8:
Wanneer is de Hijri Shamsi Kalender geïntroduceerd
en noem de namen van de maanden?
Antwoord:
In 1940 heeft Hadrat Khalifatul-Masih IIra dit kalender
geïntroduceerd om zodoende voorkeur te geven aan een
islamitische kalender. De namen zijn genoemd naar bekende
islamitische gebeurtenissen.
1. Januari> Sulah
Dit verwijst naar de vredesverdrag van Hudaibiyah
2. Februari> Tabligh
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

De Heilige Profeetsa schreef brieven naar koningen
om hen tot de Islam uit te nodigen.
Maart>Aman
De Heilige Profeetsa verkondigde in zijn vaarwel
toespraak dat het leven, bezit en eer van ieder mens
heilig is.
April>Shahadat
In deze maand werden 70 metgezellen van de
Heilige Profeetsa gemarteld uit bedrog.
Mei> Hijrat
De Heilige Profeetsa migreerde van Makkah naar
Madinah.
Juni>Ihsan
De Heilige Profeetsa bevrijdde alle gevangenen.
Juli> Wafa
In deze maand vond de “expeditie van het
verband” plaats, de metgezellen toonden hiermee
hun trouwheid aan de Heilige Profeetsa.
Augustus> Zuhur
Allah opende wegen voor de Islam, om zich te
verspreiden buiten Arabië.
September> Tabuk
Gazwa-e-Tabuk vond tijdens deze maand plaats.
Oktober> Ikha
De Heilige Profeetsa heeft de Muhajarin in een
broederschap met Ansar verbonden.
November> Nabuwwat
De Heilige Profeetsa werd als profeet aangesteld.
December> Fatah
De overwinning van Makkah vond deze maand
plaats.

78

Formule om de gregoriaanse kalender om te zetten naar de
Hijri Shamsi kalender: 621 aftrekken van de Gregoriaanse
jaartelling. 2014 na Chr. wordt dan 1393 A.H.
Vraag 9:
Wie was de voorzitter van “All India Kashmir
Committee”, om de rechten van de moslims te
verdedigen in Kashmir?
Antwoord:
Hadrat Khalifatul-Masih IIra werd op 15 juli 1931 als de
voorzitter gekozen.
Vraag 10:
Wanneer is Tehrik-e-Jadid gestart?
Antwoord:
1934
Vraag 11:
Wanneer werd voor het eerst een luidspreker gebruikt
voor een vrijdagspreek in Aqsa Moskee in Qadian?
Antwoord:
7 januari 1938
Vraag 12:
Wanneer werd het 50-jarige jubileum van de Jama‘at
gevierd en het 25-jarige Khilafat jubileum van Hadrat
Khalifatul-Masih IIra?
Antwoord:
In 1939.
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Vraag 13:
Wat heeft Hadrat Khalifatul-Masih IIra gezegd over het
doel van de vlag?
Antwoord:
Het is een uiting van eenheid en volgens Hadrat KhalifatulMasih IIra zal dit ook in fysieke vorm de uiting zijn van de
vers van de Beloofde Messiasas:

ولاےئامہنپرہدیعسوخادہوبد
Onder mijn vlag zullen vromen toevlucht vinden
De vlag van de Jama‘at werd door de Sahabah van de
Beloofde Messiasas ontworpen en werd in 1939 (jubileum
jaar) gehesen.
Vraag 14:
Wanneer verkondigde Hadrat Khalifatul-Masih IIra dat
hij de Beloofde Zoon was?
Antwoord:
28 januari 1944
Vraag 15:
Hoeveel Ahmadis bleven achter in Qadian in 1947 toen
de migratie van Qadian naar Lahore plaats vond en hoe
worden deze mensen genoemd?
Antwoord:
313 mensen bleven achter en zij worden Darveshan
genoemd.
Vraag 16:
Wanneer vond de eerste steenlegging van Rabwah
plaats?
Antwoord: 20 september 1948.
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Vraag 17:
Wie probeerde Hadrat Musleh Mau‘ud KhalifatulMasih IIra te vermoorden?
Antwoord:
In Masjid Mubarak, in Rabwah, Pakistan, op 10 maart 1954
na het ‘Asr gebed heeft een persoon genaamd ‘Abdul Hamid
Hadrat Khalifatul-Masih IIra aangevallen.
Vraag 18:
Wanneer werd Waqf-e-Jadid gestart en wanneer is dit
overgegaan tot een wereldwijde initiatief?
Antwoord:
In december 1957 is het gestart en in 1985 heeft Hadrat
Khalifatul-Masih IVrh dit verder als een wereldwijde plan
ingesteld.
Vraag 19:
Wanneer stierf Hadrat Khalifatul-Masih IIra?
Antwoord:
8 november 1965.
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Hadrat Khalifatul-Masih IIIrh
Vraag 1:
Welke openbaring over Hadrat Mirza Nasir Ahmad
Khalifatul-Masih IIIrh verkreeg de Beloofde Messiasas?
Antwoord:

اِ ََن نهب ِش هرک بِغهالٍم َنفِلةا لَک:Wij geven u een blijde tijding over een
jongen die uw kleinzoon zal zijn.

Vraag 2:
Wanneer en waar werd Hadrat Mirza Nasir Ahmad
Khalifatul-Masih IIIrh geboren?
Antwoord:
16 november 1909 in Qadian, India.
Vraag 3:
Noem enkele belangrijke verantwoordelijkheden
(posities) die Hadrat Mirza Nasir Ahmad KhalifatulMasih IIIrh had voor hij aangesteld werd als Khilafat.
Antwoord:
Principal Jami‘ah Ahmadiyya
Principal Ta‘limul-Islam College Qadian, Lahore en Rabwah
Sadr Khuddamul-Ahmadiyya (wereldwijd)
Sadr Ansarullah (wereldwijd)
Vraag 4:
Wanneer werd voor het eerst de voorspelling “koningen
zullen zegeningen zoeken in uw kleding” vervuld?
Antwoord:
Gouverneur Al-Haj Sir F.M. Singhate bekeerde zich tot
Ahmadiyyat in 1963 en werd in 1965 “Gouverneur-Generaal
van Gambia”. Hij verzocht aan Hadrat Khalifatul-Masih IIIrh
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om wat kleding van de Beloofde Messiasas naar hem toe te
zenden, zodat hij zegeningen daaruit kon nemen. Zodoende
werd hij de eerste persoon die deze voorspelling vervulde.
Vraag 5:
Welke openbaring verkreeg zowel de Beloofde
Messiasas, Hadrat Khalifatul-Masih IIra en Hadrat
Khalifatul-Masih IIIrh?
Antwoord:
ِ ود إِ ََن جعلناك خلِیفةا ِِف اَأر
َي د هاو ه:O David, Wij hebben u als
stedehouder op aarde aangewezen.
Vraag 6:
Wanneer werd Nusrat Jahan Scheme gestart voor
landen in Afrika?
Antwoord:
24 mei 1970 in Londen door Hadrat Khalifatul-Masih IIIrh.
Vraag 7:
Wanneer en waar vond de historische Kasre Salib
bijeenkomst plaats?
Antwoord:
2, 3 en 4 juni 1978 in de Commonwealth Institute, Londen.
Hadrat Khalifatul-Masih IIIrh gaf de slottoespraak op 4 juni.
Vraag 8:
Vertel iets over de “Basharat Moskee” in Spanje?
Antwoord:
Dit is de eerste moskee in Spanje na ongeveer 700 jaar. De
steenlegging vond plaats in 1980 door Hadrat KhalifatulMasih IIIrh en op 10 september 1982 werd de opening van
de moskee gehouden door Hadrat Khalifatul-Masih IVrh.
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Vraag 9:
Noem minstens twee boeken die Hadrat KhalifatulMasih IIIrh heeft geschreven?
Antwoord:
 23 hoofddoelen om een moskee te bouwen
 Een boodschap van vrede en een woord van
waarschuwing
Vraag 10:
Tijdens welke gelegenheid heeft Hadrat KhalifatulMasih IIIrh het motto “liefde voor iedereen haat voor
niemand” aangekondigd?
Antwoord:
Ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de Basharat
Moskee.
Vraag 11:
Wanneer stierf Hadrat Khalifatul-Masih IIIrh?
Antwoord:
8 juni 1982
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Hadrat Khalifatul-Masih IVrh
Vraag 1:
Wat was de naam van Hadrat Khalifatul-Masih IVrh,
waar en wanneer werd hij geboren en wie waren zijn
ouders?
Antwoord:
Naam: Hadrat Mirza Tahir Ahmadrh
Geboortedatum en geboorteplaats: 18 december 1928 in
Qadian, India.
Ouders: Hadrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmadra en
Hadrat Syeda Maryam Begum Sahibrh.
Vraag 2:
Wanneer werd Hadrat Mirza Tahir Ahmadrh als de
vierde Khalifah aangesteld?
Antwoord:
10 juni 1982
Vraag 3:
In 1982 ging Hadrat Khalifatul-Masih IVrh voor het eerst
als Khalifah op een buitenlandse reis, hij bezocht
verschillende Europese landen; welke historische
gebeurtenis vond tijdens deze reis plaats?
Antwoord:
De opening van de Basharat Moskee in Spanje, 10 september
1982.
Vraag 4:
Waarom vertrok Hadrat Khalifatul-Masih IVrh uit
Pakistan?
Antwoord:
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In Pakistan werden Ahmadi Moslims door de regering als
niet-moslims verklaard en mochten vervolgens dus op geen
enkele manier hun geloof belijden. Het was strafbaar voor
Ahmadis om zich als moslim te uiten. Om als de hoofd van
de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te kunnen
functioneren had Hadrat Khalifatul-Masih IVrh geen enkele
andere keuze dan het land te verlaten.
Vraag 5:
In welk land verbleef Hadrat Khalifatul-Masih IVrh
onderweg naar Verenigd Koninkrijk?
Antwoord:
Nederland
Vraag 6:
Wanneer en hoe stief generaal Zia-ul-Haq?
Antwoord:
17 augustus 1988, hij stierf samen met zijn metgezellen in
een vliegtuigongeluk.
Vraag 7:
In welke jaar vond het 100-jarige jubileum plaats?
Antwoord:
In 1989. De Ahmadis in Pakistan werden door de regering
verboden om het 100-jarige jubileum te vieren.
Vraag 8:
Welke openbaring verkreeg Hadrat Khalifatul-Masih
IVrh in het begin van de tweede eeuw van Ahmadiyyat?
Antwoord:

ِ سالم علی هکم و رمحةه
هللا
ال َ ه
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Vraag 9:
Hadrat Khalifatul-Masih IVrh bezocht de Jalsah Salanah
op 19 december 1991, vertel iets over het belang van
deze Jalsah Salanah.
Antwoord:
Dit was de 100ste Jalsah Salanah.
Vraag 10:
Wanneer is het plan van Waqf-e-nau gestart?
Antwoord:
3 april 1987
Vraag 11:
Noem minstens drie boeken die door Hadrat
Khalifatul-Masih IVrh zijn geschreven.
Antwoord:
 Islam’s response to contemporary issues
 Christianity – A journey from facts to fiction


Revelation, Rationality, Knowledge and Truth

Vraag 12:
Wat was het laatste plan geïntroduceerd door Hadrat
Khalifatul-Masih IVrh?
Antwoord:
Maryam fonds
Vraag 13:
Wanneer stierf Hadrat Khalifatul-Masih IVrh?
Antwoord:
19 april 2003
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Hadrat Khalifatul-Masih Vaba
Vraag 1:
Wanneer werd Hadrat Khalifatul-Masih Vaba geboren?
Antwoord:
15 september 1950
Vraag 2:
Wie zijn de ouders van Hadrat Khalifatul-Masih Vaba?
Antwoord:
Vader: Hadrat Sahibzadah Mirza Mansoor Ahmad
Moeder: Hadrat Sahibzadah Nasirah Begum
Vraag 3:
Welke agrarische dienst heeft Hadrat Khalifatul-Masih
Vaba tijdens zijn Waqf in West-Afrika geleverd?
Antwoord:
Hij is de eerst die er in geslaagd is om tarwe te oogsten in
Ghana.
Vraag 4:
In welk jaar werd Hudur door Maulwi Manzoor Chiniot
vals beschuldigd van godslastering in Pakistan?
Antwoord:
In 1999. Hudur Aqdas werd samen met een collega Ayyaz
Mahmud gearresteerd. 30 april werden zij gearresteerd en 10
mei 1999 werden zij vrijgelaten.
Vraag 5:
Wanneer werd Hudur aangesteld als Khalifah?
Antwoord:
22 april 2003 11:40 pm GMT
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Vraag 6:
Wat was de eerste boodschap van Hudur als Khalifah?
Antwoord:

 داعؤں ہپ،اابحب امجتع ےس رصف اکی دروخاتس ےہ ہک ٓالکج داعؤں ہپ زور دںی
 تہب داعںیئ رکںی تہب داعںیئ رکںی۔، داعؤں ہپ زور دںی۔ تہب داعںیئ رکںی،زوردںی
اہللاعتٰیل اینپاتدیئورصنترفامےئاورادمحتیاکاقہلفاینپرتایقتیکرطفرواںدواں
(24 april 2003 Al-Fazl Rabwah)رےہ۔
“Ik heb maar één verzoek aan de leden van de Jama‘at om in
deze dagen hun aandacht te vestigen op innige gebeden. Leg
nadruk op gebeden, leg nadruk op gebeden, leg nadruk op
gebeden. Blijf bidden, blijf bidden en blijf bidden. Moge God
de Verheven met zijn Steun en Hulp de karavaan van
Ahmadiyyat blijven begeleiden tot haar succes.” (dit is een
mogelijke vertaling van de boodschap van Hudur)
Vraag 7:
Hudur heeft 27 mei 2005 tijdens zijn vrijdagspreek een
voornemen geïntroduceerd, vertel hier iets over?
Antwoord:
Hudur heeft verteld hoe men het 100-jarige Khilafat
Jubileum hoort te vieren. Hudur heeft verschillende
smeekbeden onderwezen:
1. Surah Fatihah zeven keer per dag reciteren.
صرَن على القوِم الكافِ ِرین
 ربَنا أفرِغ علی نا صب ارا وَ بِت أقدامنا وان ه.2
Onze Heer, stort geduld over ons uit en maak onze
voetstappen vast en help ons tegen het ongelovige volk.
(2:251)
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 ربَنا َل تهزِغ قهلهوب نا ب عد إِذ هدی ت نا وهب لنا ِمن ل هدنك رمحةا إِنَك.3
َاب
أنت الوه ه

Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen nadat Gij ons hebt
geleid en schenk ons Uw Barmhartigheid; waarlijk, Gij zijt
de Milddadige. (3:9)
 الل هه َم اِ ََن ْنعلهک فِی هَنهوِرِهم و ن عهوذهبِک ِمن هَ هروِرِهم.4
O Allah, wij maken U een schild tegen de vijanden en wij
zoeken Uw Bescherming tegen hun kwaadaardige plannen.
(Hadith)
ٍ  است غ ِف هر هللا ربِی ِمن هک ِل ذن.5
ب اِلی ِه
ب َو ا تهو ه
O Allah, mijn Heer, ik zoek vergiffenis voor al mijn zondes
en ik keer tot Hem. (Hadith)
ِ هللا و ِِبم ِدهِ سبحان
ِ  سبحان.6
هللا الع ِظی ِم الل هه َم ص ِل علی هُم َم ٍد و ا ِل
ه
ه

هُم َم ٍد

Heilig is Allah en alle lof behoort Hem toe. Heilig is Allah
de Grote. O Allah schenk uw zegeningen over Muhammadsa
en over de mensen van Muhammadsa. (openbaring van God
aan de Beloofde Messiasas)
7. Darud Sharif
8. Minstens twee nafl per dag verrichten voor de
ontwikkeling van de gemeenschap.
9. Eén keer per maand vasten.
Vraag 8:
Hoe heet het boek dat bestaat uit de toespraken en
brieven van Hudur over het onderwerp van vrede?
Antwoord:
World Crisis and the Pathway to Peace (Wereldcrisis en het
Pad naar Vrede).
90

Vraag 9:
In welke openbaring van de Beloofde Messiasas wordt
het woord “Masroor” gebruikt?
Antwoord:
اِنِی معک َي مس هرور: Voorzeker, o Masroor, Ik ben met jouw!
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Naties kunnen niet hervormd worden
zonder de hervorming van haar jeugd
(Hadrat Musleh Mau‘udra)
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Khuddamul-Ahmadiyya
Vraag 1:
Wanneer werd Khuddamul-Ahmadiyya opgericht?
Antwoord:
31 januari 1938
Vraag 2:
Bij de eerste tien leden behoorde een persoon die later
de eerste missionaris van Nederland werd, wie was hij?
Antwoord:
Maulana Hafiz Qudratullah Sahib
Vraag 3:
Wanneer kreeg deze jongerenorganisatie de naam
Majlis Khuddamul-Ahmadiyya?
Antwoord:
4 dagen na dat deze organisatie was opgericht, gaf Hadrat
Musleh Mau‘udra op 4 februari 1938 de naam Majlis
Khuddamul-Ahmadiyya aan deze organisatie.
Majlis: organisatie
Khuddam: dienaren
Vraag 4:
Wanneer werd het eerste Ijtema
Khuddamul-Ahmadiyya gehouden?
Antwoord:
25 december 1938
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van

Majlis

Vraag 5:
Wanneer werd de vlag van Majlis KhuddamulAhmadiyya gemaakt en door wie?
Antwoord:
In 1939 en de ontwerper was Malik Atta-ur-Rahman Sahib.
Vraag 6:
Sinds wanneer bestaat de ‘Alam-e-In‘ami?
Antwoord:
Sinds 1939.
Vraag 7:
Sinds wanneer is het een verplicht om een deel uit te
maken van Majlis Khuddamul-Ahmadiyya?
Antwoord:
26 juli 1940 gaf Hadrat Musleh Mau‘udra de opdracht dat
iedereen tussen de 15 en 40 voortaan een vaste lid moet zijn
van Majlis Khuddamul-Ahmadiyya. Ook gaf Hadrat Musleh
Mau‘udra de opdracht om voor jongeren tussen de 8 en 15
een aparte organisatie op te richten genaamd AtfalulAhmadiyya.
Vraag 8:
Sinds wanneer bestaat de gelofte van Majlis
Khuddamul-Ahmadiyya?
Antwoord:
De huidige gelofte bestaat al sinds 19 oktober 1956. Sinds
het bestaan van Majlis Khuddamul-Ahmadiyya heeft er altijd
al een gelofte bestaan die door Hadrat Khalifatul-Masih IIra
was samengesteld. Door de jaren heen heeft Hadrat
Khalifatul-Masih IIra de gelofte aangepast. (de gelofte is een
uiting van wat Hadrat Khalifatul-Masih IIra van zijn
Khuddam & Atfal verwacht)
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Vraag 9:
Sinds wanneer wordt de vlag van Majlis KhuddamulAhmadiyya beveiligd?
Antwoord:
In 1939 (jubileum jaar) werd de vlag voor het eerst gehesen
en sinds dien word deze ook bewaakt. Maulana Hafiz
Qudratullah Sahib (eerste missionaris Nederland) behoort
tot de eerste 12 Khuddam die de vlag voor het eerst hebben
bewaakt.
Vraag 10:
Sinds wanneer bestaan de verschillende afdelingen van
van Majlis Khuddamul-Ahmadiyya?
Antwoord:
Sinds 1939.
Vraag 11:
Hoeveel bedraagt de Chanda Majlis en Chanda Ijtema
van Majlis Khuddamul-Ahmadiyya?
Antwoord:
Chanda Majlis: 1% van het maandelijkse inkomen
Chanda Ijtema: 2,5% van het jaarlijkse inkomen
Vraag 12:
Wanneer is het eerste Ijtema van Majlis KhuddamulAhmadiyya Nederland gehouden?
Antwoord:
In 1985.
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Vraag 13:
Wanneer werd de Europese Ijtema van KhuddamulAhmadiyya in Nederland gehouden?
Antwoord:
In 1987, Hadrat Khalifatul-Masih IVrh was aanwezig in deze
Ijtema.
Vraag 14:
Noem de namen van hen die de functie van Sadr Majlis
Khuddamul-Ahmadiyya Nederland hebben bekleed?
Antwoord:
1. Choudhary Mubasher Ahmad Sahib
2. Naseer Ahmad Siddiqie Sahib
3. Mansoor Ahmad Kahlon Sahib
4. Ishaq Ahmad Sahib
5. Muzaffar Hussain Ara’in Sahib
6. Daud Akmal Sahib
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Het Nederlandse volk houdt van
schoonheid, als aan haar de schoonheid
van de Islam wordt getoont; zal het niet
mogelijk zijn voor haar om hier geen
deel van uit te nemen.
(Hadrat Khalifatul-Masih IVrh)
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Ahmadiyya Moslim Djama‘at Nederland
Vraag 1:
Wie was de eerste Ahmadi die voet zette op
Nederlandse grond?
Antwoord:
Hadrat Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahibra, in 1914
kwam hij op vakantie naar Nederland. Hij was toen nog een
student. Hij bezocht Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Vraag 2:
Wie was de eerste Ahmadi in Nederland?
Antwoord:
Mevrouw Hidayat Butt (1924)
Vraag 3:
Wie was de eerste officiële missionaris van Nederland?
Antwoord:
Maulana Hafiz Qudratullah Sahib. Hij kwam naar Nederland
in 1947. Maulana ‘Abdur-Rahim Dard Sahibra en Maulana
Jalalud-Din Shams Sahib hadden Nederland al eerder
bezocht om de boodschap van de Islam te verspreiden. Zelfs
daarvoor was er al enig contact tussen Nederlanders en
Ahmadiyyat.
Vraag 4:
Wanneer werd de Nederlandse vertaling van de Heilige
Qur’an namens de Jama‘at voor het eerst gepubliceerd?
Antwoord:
In 1953, door het vertalen van de Qur’an zou mevrouw
Nasirah Zimmerman zich bekeren tot de Islam.
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Vraag 5:
Wanneer werd de Mobarak Moskee gebouwd?
Antwoord:
1955, de bouw van de moskee werd gefinancierd door de
vrouwen.
Vraag 6:
Door wie werd de eerste steenlegging geplaatst van de
Mobarak Moskee?
Antwoord:
Hadrat Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahibra
Vraag 7:
Noem een bijzonder aspect van de Mobarak Moskee?
Antwoord:
Vier Khulafa’ hebben in deze moskee het gebed geleid.
Vraag 8:
Wanneer bezocht Koning Beatrix de Mobarak Moskee?
Antwoord:
Vrijdag 2 juni 2006 tijdens het 50-jarige jubileum van de
Mobarak Moskee.
Vraag 9:
Wie was de hoofdmissionaris van Jama‘at Nederland
toen Koning Beatrix de Mobarak Moskee bezocht?
Antwoord:
Maulana Naeem Ahmad Warraich Sahib, Imam Mobarak
Moskee.
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Vraag 10:
Wanneer werd voor het eerst Jalsah Salanah gehouden
in Nederland?
Antwoord:
25 mei 1980. De vlag van Ahmadiyyat werd voor het eerst
gehesen in Nederland.
Vraag 11:
In welk jaar vond de opening van Baitun-Nur (het
geloofscentrum van de Jama‘at Nederland) plaats?
Antwoord:
1985
Vraag 12:
Wanneer werd de eerste Amir Jama‘at van Ahmadiyya
Moslim Djama‘at Nederland aangesteld?
Antwoord:
In 1984, de heer Hibatunnoer Verhagen.
Vraag 13:
Wanneer werd de Mobarak Moskee verbrand door een
inbreker?
Antwoord:
8 augustus 1987.
Vraag 14:
Wanneer kwam Hadrat Khalifatul-Masih Khamisaba
voor het eerst naar Nederland als Khalifah?
Antwoord:
In 2003.
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