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Wat doet StION?
Stichting Islamitische Organisatie Nederland, is een Soennitische organisatie die de 
geloofsleer van Ahlus Sunnah wal Djamaa'ah uitdraagt. StION streeft ernaar om de 
belangen van de Islamitische gemeenschap in de ruimste zin des woord te behartigen. 
Eén van de hoofddoelen van StION is het aanbieden van Islamitisch onderwijs 
en de kwaliteit en continuïteit hiervan waarborgen. Een andere doelstelling is het 
toegankelijk maken van kwalitatief Islamitisch onderwijs voor een ieder.

Kijk op Facebook voor de 
laatste informatie over 
lezingen, workshops en 
andere evementen.
Scan deze QR code en kom 
direct op onze Facebook 
pagina.

Inhoud van dit magazine

www.facebook.com/Stichting.Islamitische.Organisatie.Nederland
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Wist je dat ...
… een onvolledige ghusl (grote wassing)
grote gevolgen kan hebben? De wudu en 
gebeden die verricht worden terwijl de 
ghusl niet compleet is zijn ongeldig. Leer 
dus heel goed wat de ghusl inhoudt.

… de wudu vier verplichte onderdelen 
heeft in de Hanafi madhab? Welke zijn 
dat? We hebben het niet over de sunnah 
onderdelen. Denk er maar over na.

… de wudu wel zeven verplichte 
onderdelen heeft in de Maliki madhab? 
Drie extra vergeleken met de Hanafi 
manier. Weet jij welke dat zijn?

… de wudu in de Shafi’i wetschool zes 
verplichte onderdelen heeft? Kun jij deze 
opnoemen?

De vier verplichte onderdelen van de wudu 
in de Hanafi wetschool zijn het wassen van 
het gezicht, het wassen van de handen en 
armen tot en met de elleboog, het strijken 
van het hoofd (minimaal een kwart ervan) 
met natte handen en het wassen van de 
voeten tot en met de enkels.

De Maliki wetschool heeft nog drie extra 
verplichte onderdelen. Namelijk het 
aannemen van de intentie, tijdens het 
wassen met de hand over de lichaamsdelen 
gaan en als laatste de lichaamsdelen 
ononderbroken wassen.

De Shafi’i madhab komt ook overeen met 
de Hanafi manier alleen hoeft er maar één 
haar gewassen te worden van het hoofd. De 
twee extra verplichte onderdelen zijn de 
intentie, die moet aanwezig zijn tijdens het 
wassen van het gezicht, en het aanhouden 
van de volgorde van de wudu.

Let op! Alleen het bovenstaande uitvoeren 
maakt de wudu wel geldig maar het is geen 
advies om het hierbij te laten. De wudu 
dient zo veel mogelijk compleet verricht te 
worden met in achtneming van alle sunnah 
onderdelen.

Showen van zonden
De 21ste eeuw is ongetwijfeld een eeuw waarin we zijn 
voorzien van gemakken die het leven op aarde een stuk 
gemakkelijker hebben gemaakt. De telefoon, laptop, ipad 
en ga zo maar door zijn een aantal van de technologische 
uitvindingen die ons leven drastisch hebben veranderd. 

Toch kijk ik elke ochtend, zittend in de trein, met verbazing 
naar de vele mensen die met hun hoofden gebogen - in 
opperste concentratie - naar hun telefoon zitten te staren, 
vaak verdwijnend in de wereld van spelletjes, Whatsapp en 
uiteraard Social media. Daarbij vraag ik me af: “Zullen wij over 
30 jaar niet allemaal last hebben van chronische nekpijn, en 
een hoofd dat we niet meer omhoog kunnen tillen?”

Maar ik ben soms ook diep in 
gedachten of de meneer die 
voor me in de trein zit, van 
wie ik helemaal niks af weet, 
wellicht op het internet zijn hele 
leven heeft weergegeven voor 
de wereld om te volgen. Het zou 
allemaal kunnen, [Allahu A'alam].

Hetgeen we met zekerheid 
kunnen stellen is dat we 
tegenwoordig met gemak meer 
schade kunnen aanrichten 
met de vingers dan met de 
tong, en dat hetgeen Allah 
heeft verboden op deze aarde 
tegenwoordig met een klik 
zichtbaar is. 

In het kader van:  ‘Oproepen tot 
het goede en verbieden van het 
verwerpelijke’ (3:104),  hebben 
we tijdens de Usoel al-Fiqh les, 
van Shaykh Galal, geleerd dat 
één van de voorwaarden voor 
het kunnen aanspreken van een 
moslim op verboden gedrag is 
dat het verbodene zichtbaar 
dient te zijn. 

Bijvoorbeeld iemand drinkt 
alcohol of wijn in zijn eigen huis 
met de deur op slot. Het is dan 
niet toegestaan om de persoon 
te bespioneren om te kijken of 
hij wel of niet alcohol drinkt. Het 
verbodene dient dus zichtbaar 
te zijn. Iemand aanspreken op 

hetgeen in het geheim gebeurt 
is dus niet gerechtvaardigd.
De metgezel Ibn Mas’oed 
verhaalt dat er een man naar 
hem gebracht werd en er over 
hem verteld werd: “Dit is die-
en-die, en zijn baard ruikt naar 
sterke drank.” De metgezel Ibn 
Mas’oed       zei: “Het is ons 
verboden te spioneren. Maar 
in het geval dat iets voor ons 
duidelijk is, pakken wij hem.” 
(Aboe Dawoed) 

Tijdens de les leren wij dat Allah 
er niet van houdt dat de zondes 
zichtbaar zijn. Als iemand in de 
Shariah iets verbodens heeft 
gedaan is het Haraam / Makrooh 
om dit aan een ander te vertelen. 
Als een persoon bijvoorbeeld 
zina heeft gedaan dan mag hij 
dit niet door vertellen aan een 
ander. Ook als wij weten dat 
iemand zina heeft gedaan dan 
mogen wij dit niet aan een ander 
vertellen.
Moge Allah ons daarom bewust 
en verstandig laten omgaan met 
de technologische ontwikkeling-
en, en ons weerhouden van het 
openlijk tentoonspreiden van 
onze zonden, en van het  be-
spioneren en lasteren van onze 
broeders en zusters middels 
Social media.

Kijk voor meer 
informatie op de 

website. Hier zijn ook 
fiqh boeken in het 

Nederlands gratis te 
downloaden.

www.stion.nl/fiqh
door broeder

Fahim klas 4
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De liefde tussen Ulamaa

Afgelopen les zaten wij bij onze docent Shaykh Galal Ali Amer Al-Jihani. Terwijl de 
eerwaarde docent ons (de studenten van de hogere klassen) het hoofdstuk Amr bil 
Ma'ruf wa Nahy an al-Munkar onderwees uit het boek Ihyaa Uloem-id Deen van 
Imam Ghazali en ons doceerde hoe wij de Islam dienen te verkondigen, kwam onze 
andere eerwaarde leraar Shaykh Shahied ons klaslokaal binnen. Om Shaykh Galal 
niet te storen tijdens zijn les liep Shaykh Shahied snel naar achter in het lokaal.

Maar Shaykh Galal stopte met onderwijzen en zijn gezicht veranderde van 
'serieus naar liefdevol met een glimlach' bij het zien van onze andere leraar. 
Shaykh Galal wenkte Shaykh Shahied om naast hem te komen zitten. 
Waarna de twee leraren elkaar groetten, omhelsden en verder op een 
unieke en bijzondere wijze met elkaar omgingen.

Bij het zien van dit, kregen wij [de studenten] in slechts een aantal 
seconden gedoceerd dat nederigheid en liefde een prachtig 
en essentieel onderdeel is van de Religie en dat 'nederigheid' 
centraal dient te staan tijdens een opleiding tot Schriftgeleerde. 
In een madrasah leer je niet slechts uit boeken maar je leert 
ook van hetgeen wat om je heen gebeurt tijdens de opleiding.

Een goede eindbestemming

De periode die wij doorbrengen op aarde is heel kort. De duur is te 
vergelijken met het smalle stukje tussen de boven- en onderkant van 
een zandloper. Deze periode lijkt in de ogen van de mens lang, waardoor 
hij/zij soms verplichtingen uitstelt of helemaal niet denkt aan het opdoen 
van islamitische kennis en het in praktijk brengen hiervan. Iedere dag krijgen 
we nieuwe kansen van Allah, de Verhevene, die wij niet langs ons voorbij dienen 
te laten gaan. Voor we het weten zijn we dat kleine, smalle stukje gepasseerd en 
belanden we in het eeuwigdurende Hiernamaals. De tijd die ons nog resteert, dienen 
we goed te besteden. Voor een goede eindbestemming is een goed leven volgens 
de geboden van Allah vereist. We dienen om deze reden de tevredenheid van Allah te 
verkrijgen op deze tijdelijke wereld om de eeuwige Jannah te kunnen bereiken In shaa Allah.

(vervolg op volgende pagina)...

door zuster
Tugce klas 2

door broeder
Aaftaab klas 4
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’Al-Asr’ (De Tijd) is het 103e hoofdstuk in de Koran. Dit korte hoofdstuk 
wordt vrij vertaald: 
”Bij de tijd, de mens is voorzeker in een staat van verlies, behalve zij die 
geloven, goede daden doen en elkaar aansporen tot waarheid en geduld.”

Tijd is een fenomeen die zich continu voortbeweegt en niet gestopt kan worden 
door de creatie. Allah (de Verhevene) zweert bij de Tijd en leert ons dat deze kansen 
biedt die wij moeten grijpen, voordat het te laat is. Tijdmanagement is voor de mens 
zowel een gunst als een beproeving, aangezien een ieder de dood zal ondervinden. 
Een planning t.b.v. een goede eindbestemming is hierbij van groot belang!

Allah (de Verhevene) leert ons ook in dit korte hoofdstuk van de Koran dat een 
oprechte verbroedering centraal staat waarbij de mens elkaar dient aan te sporen 
tot het goede, de waarheid en geduld. Dit zal dan leiden tot een verlossing. 
Het oprecht kunnen liefhebben van elkander, ondanks tekortkomingen, 
hoort hierbij tot een van de grootste hedendaagse beproevingen.



Da'i & Muhaqqiq

Hoewel de Da'i (de prekenden 
die oproepen tot Islam) vaak op 
de voorgrond het respectabele 
werk doen, worden echter vaak de 
Muhaqqiqeen (de onderzoekers 
en de geleerden van Islam) 
vergeten als het gaat om de 
kennisoverdracht.

Het mooi kunnen spreken in een 
lezing is een prijzenswaardige 
vaardigheid. De Moslim dient in 
acht te nemen dat deze boodschap 
een reis heeft doorstaan door 
vele eeuwen, zodat dit door wordt 
gegeven.

Het is voor de spreker een goede 
zaak om een zuivere intentie te 
hebben en dus niet te spreken 
omwille van valse 'roem en glorie'. 
De spreker moet tevens op de 
hoogte zijn van de ingenomen rol 
t.o.v. de onderzoeker in Islam. 

Een spreker hoeft immers geen 
kennis te hebben tot in de details, 
terwijl de onderzoeker dit wel 
moet hebben om de  kennis in de 
juiste context te plaatsen. 

Een citaat uit een boek is niet altijd 
een Dalil (bewijsvoering).

...(vervolg “Een goede eindbestemming”)

Onze voorgangers gingen heel zuinig met hun tijd om. Zij onthielden zich niet van het 
afleggen van grote afstanden om aan de voeten van de geleerden lessen te volgen. 

Zij reisden van de ene naar de andere stad voor het opdoen van islamitische 
kennis. Afstand was voor hen geen belemmering. Een van deze studenten 

reisde vanuit Qayrawan naar Madina en van daaruit naar Baghdad om 
lessen in fiqh (islamitische jurisprudentie) te volgen bij Imam Muhammad 

(rahmatullahi alayh). Imam Muhammad had het overdag echter heel erg 
druk met lesgeven. Hij zei dat hij deze student ’s nachts bij hem thuis 

zou onderwijzen. Zij maakten gedurende deze nachten lange uren. 
Wanneer de student neigde in slaap te vallen, spetterde de imam 

wat water op zijn gezicht totdat hij datgene had onderwezen die 
dag waar de student voor was gekomen. Sommigen van de 

geleerden lieten het zelfs niet na om op hun sterfbed nog 
een bepaald vraagstuk op te lossen. Zij besteedden de 

laatste paar minuten die zij nog te leven hadden met het 
doorgeven van kennis tot aan hun laatste adem. 

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die 
heel kostbaar omgaan met hun tijd en tot 

degenen met een goede afloop…

Imam Ibn ‘Ataa-ilLaah as-Sakandariy (rahmatullahi alayh) vergelijkt 
iemand die zich volledig op het wereldse heeft gericht en zich helemaal 
niet voor het Hiernamaals voorbereidt. De Imam omschrijft in het laatste 
scenario een persoon die op het punt staat aangevallen te worden door een 
wild dier, maar zich op dat moment bezig houdt met het wegjagen van een 
vlieg. Deze persoon houdt zich met iets bezig wat op dat moment minder 
belangrijk is en is hierdoor niet voorbereid voor hetgeen gevaarlijker is.

Islamitische Voorschriften

van Shaykh Galal 
Shaykh Galal Ali Amer Al-Jihani behandelt in de 

Madrasah elke vrijdag een fragment uit het welbekende 
boek: Sharh Multaqa al-Abhur van de geleerde Al-Halabi. 

In dit bekende werk worden islamitische voorschriften 
behandeld vanuit de Hanafi wetschool. Dit boek illustreert 

meerdere vraagstukken en onderwerpen die erg interessant 
zijn voor de student in een verdiepende fase. Gedurende deze 

interactieve sessies is het mogelijk om hedendaagse vraagstukken 
voor te leggen, erover te discussiëren en te belichten vanuit 

meerdere invalshoeken vanuit zowel de Hanafi als Maliki wetschool.   
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Vasten in de 
maand Shawaal

De maand Shawaal vindt plaats na 
de maand Ramadan. In deze maand 
is het gewenst (mustahab) om 6 
dagen extra te vasten. Deze extra 
dagen kunnen verdeeld worden over 
de hele maand.

Een persoon die een aantal dagen 
heeft gemist in de maand Ramadan, 
kan dit bijv. inhalen in de maand 
van Shawaal. De intentie voor in-
gehaalde dagen van de Ramadan 
dient echter niet verward te worden 
met de intentie van de optio-
nele vastdagen binnen de maand 
Shawaal. Het is beter om de dagen 
in te halen waarop vervolgens de 
optionele dagen met een aparte 
intentie worden gevast.

De Ramadan, en erna?
De maand Ramadan is de maand van de Heilige Koran, 
godvrezendheid, geduld, strijd tegen onze eigen begeerten, 
genade, vergeving, de maand waarin de poorten van de hel 
gesloten zijn en de Shaytaan wordt vastgeketend. 

Dit wordt in de Heilige maand zichtbaar door In Shaa Allah 
de veelvuldig vrijwillige gebeden die wij verrichten, minder 
series die wij kijken en meer moeite die wij doen om de 
Heilige Koran minstens één keer uit te lezen. Of door vaker 
naar de Moskee te gaan voor de verplichte en aanbevolen 
gebeden en de muziek die wij inruilen voor An-Nasheed. 

Alhamdulillah dat we in de betreffende Heilige maand onze 
nafs meer weten te onderdrukken, tegelijkertijd vraag ik me 
af waarom we nadat de maand Ramadan is afgelopen weer 
terug vallen in onze oude gewoonten. De Heilige Koran blijft 
weer vaker in de boekenkast ‘verstoffen’, Netflix entertaint 
weer vele huiskamers en Moskeeën lopen weer leeg. Onze 
broeders die Alhamdulillah waren begonnen een baard 
te laten staan tijdens de Ramadaan, scheren het op de dag 
van Eid al-Fitr  weer af. Zo ook de ‘Ramadan hijaab’ van vele 
zusters maakt weer plaats voor haarlak, krullen ed. 

Het aanbidden van Allah, de Verhevene, stopt niet na de maand 
Ramadan. Als het vasten in de maand Ramadan bijvoorbeeld 
voorbij  is, dan is er nog altijd het vrijwillige vasten, zoals 
het vasten van de zes dagen in de maand Shawwaal1, de 
maandagen en donderdagen zoals onze geliefde Profeet, 
vrede zij met Hem, deed en andere dagen. 

Als het staan in de nachtgebeden gedurende de maand 
Ramadan voorbij is, dan bestaan er nog altijd de vrijwillige 
nachtgebeden gedurende het hele jaar2.

Laylatul Qadr in 
de Ramadan

Het is niet met zekerheid  gespecifi-
ceerd wanneer de Laylatul Qadr 
zal plaatsvinden. Het meest waar-
schijnlijke is dat deze bijzondere 
nacht in een van de oneven nachten 
van Ramadan plaats vindt, in het 
bijzonder in een van de laatste tien 
nachten.
 
Het is dus geen absoluut gegeven 
dat de Laylatul Qadr op de 27ste van 
de maand Ramadan zal plaatsvinden. 
Wij dienen ons in te spannen om 
op zoek te gaan naar de Laylatul 
Qadr in de laatste 10 dagen van de 
Ramadan, zodat wij de vruchten 
hiervan kunnen plukken.
 
Het is de wijsheid van Allah de 
Verhevene dat wij niet de exacte 
nacht van de Laylatul Qadr kennen. 
Dit stimuleert ons om de laatste tien 
nachten te spenderen in aanbidding.

(vervolg op volgende pagina)...
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Als het uitgeven in liefdadigheid in de maand Ramadan 
en de Zakaat al-Fitr voorbij is, dan is er nog altijd de 
verplichte Zakaat en nog vele andere mogelijkheden tot 
het geven van Sadaqah3.

Zo is ook het reciteren van de Heilige Koran niet alleen 
voor in de maand Ramadan, het is daarentegen voor het 
hele jaar4. 

De aankomende Heilige maand dienen we met beide 
handen aan te grijpen als ‘een work-out’ en een halte 
om onze spirituele batterij op te laden zodat we er 
de rest van het jaar weer tegenaan kunnen. Als wij 
namelijk deze bijzondere maand niet gebruiken om 
te veranderen, wanneer dan wel? Deze maand vol 
met voortreffelijkheden is een ware kans van Allah de 
Barmhartige om te breken met onze daden, gewoonten 
en manieren die in strijd zijn met de wetten van onze 
Heer. 

Moge Allah de Verhevene ons allen behoeden van het 
kwade en ons allen zowel in de maand Ramadan helpen 
om onze nafs te onderdrukken als ook de rest van het 
jaar hierin standvastig te blijven. Laat ons met z’n allen 
de Heilige maand Ramadan gebruiken als een ‘work 
out’ om onze levensstijl na de Ramadan te veranderen 
In shaa Allah.

1. ‘’Wie de maand Ramadan gevast heeft en 
dan zes dagen van (de maand) Shawal vast, 
het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.” 
(Muslim)

2. “Er is geen moslimdienaar die iedere dag 
twaalf (vrijwillige) rakat omwille van Allah 
bidt, of Allah zal een huis voor hem laten 
bouwen in het Paradijs (of: er wordt een huis 
voor hem in het Paradijs gebouwd) (Muslim).”

3. “Wie het gemakkelijk maakt voor iemand 
(met schulden) in moeilijkheden, Allah zal het 
gemakkelijk voor hem maken in deze wereld 
en in het Hiernamaals (overgeleverd door Abu 
Huraira, moge Allah tevreden met hem zijn).” 

4. “Degene die een letter uit het Boek van 
Allah leest, zal een verdienste krijgen en 
de verdienste zal met het tienvoudige 
vermenigvuldigd worden. En ik zeg niet dat 
‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd 
worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een 
letter en ‘Miem’ is een letter (Thirmidhi).”

door zuster
Zehira klas 2

Advies voor de zieken 
om religieuze daden te doen 

tijdens de Ramadan
De zieke moet niet over zijn eigen 
grenzen gaan en moet alleen doen wat 
hij of zij aan kan.

Hieronder een aantal voorbeelden van 
religieuze daden  die een zieke nog 
steeds zou kunnen doen.
Deze zaken gelden natuurlijk ook voor 
een gezonde persoon.

- Aalmoes (sadaqah) geven aan armen 
en behoeftigen.
- De Heilige Quran reciteren en/of 
ernaar luisteren.
- Goed omgaan met de ouders.
- Vriendelijk zijn voor de medemens.
- Het herinneren van Allah (dhikr), denk 
aan tasbeeh of dua.
- Gemiste gebeden inhalen.
- Het levensverhaal van de Profeet 
(vrede zij met hem) doornemen en er 
levenslessen uit halen.
- Studeren en islamitische kennis 
opdoen.
- Goede voornemens maken voor eigen 
islamitische ontwikkeling en hieraan 
werken.
- Dua doen voor jezelf, de naasten en 
alle moslims die zijn geweest en zullen 
komen.

...(vervolg "De Ramadan, en erna?")

NinSega 

door broeder Nisaar klas 3



De Profeet Muhammad (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
“Veel vastenden houden niets aan hun vasten over dan 
honger en dorst” (vrije vertaling uit boek “Bidaya al-
hidaya” van Imam Al-Ghazali vertaald door Sulayman van 
Ael in zijn boek “Begin van de leiding”).

Imam Al-Ghazali beschrijft drie gradaties van vasten. De 
eerste gradatie van het vasten bestaat uit de onthouding 
van eten, drinken en gemeenschap tussen man en vrouw. 
Uit de bovenstaande overlevering van de Profeet (vrede 
zij met hem) kunt u opmaken dat alleen onthoud van 
eten, drinken en gemeenschap niet voldoende is om 
profijt te verkrijgen van het vasten. Hiernaast dient u 
ook al uw ledematen te beschermen tegen alle zaken die 
Allah niet graag heeft. Behoed uw tong voor het praten 
over slechte zaken (roddelen, liegen, zaken die jou niet 
aangaan of grof praten), uw ogen voor het kijken naar 
het verbodene, uw oren voor het luisteren naar zaken 
die Allah heeft verboden en onthoud zo ook uw maag en 
geslachtsdeel van het verbodene. Houdt er ook rekening 
mee bij wie en waarmee u ontvast (zodat u bijvoorbeeld 
niet met voedsel ontvast wat betaald is met geld wat op 
een haraam manier is verkregen)

Ook is overgeleverd van vrome personen: “Vijf 
handelingen verbreken iemands vasten: Liegen, roddelen, 
mensen tegen elkaar opzetten, valselijk zweren bij Allah 
en een lustige blik”. Ook al verbreekt het vasten niet 
letterlijk door deze genoemde zaken, maar wat ermee 
wordt bedoeld is dat de vastende persoon de voordelen 
en vruchten van zijn/haar vasten hierdoor misloopt.
De luisteraar naar verboden zaken is de partner van 
degene die spreekt en wordt zodoende een mede-
roddelaar. Daarom is het zeer belangrijk om ook uw oren 
goed te beschermen. Door deze zaken goed op orde 
te houden tijdens het vasten voldoet u aan de tweede 
gradatie van het vasten.

De Profeet Muhammad (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
“Vasten is een schild (of een scherm of een schuilplaats). 
Dus moet de vastende persoon (het praten over) de fysiek 
intieme relatie met zijn vrouw vermijden en mag zich niet 
dwaas (als een onwetende) en brutaal gedragen. En als 
iemand met hem wil vechten of hem uitscheldt, laat hij 
hem twee keer zeggen: ‘Ik ben aan het vasten’.”

Van de twaalf maanden in het jaar gebruikt u, gedurende 
de maand Ramadan, slechts één maand voor het 
hiernamaals (Aagirah). Gebruikt u deze tijd goed. Allah’s 
boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah, 
subhanah wa ta’ala, zegt: “Elke goede daad wordt tien- tot 
zevenhonderdmaal vermenigvuldigd, behalve het vasten, 
want vasten is voor Mij, en Ik geef hier de beloning voor” 

(Bukhaari en Muslim). Wie met deze intentie vast, namelijk 
voor Allah, voldoet hiermee aan de derde gradatie. Met 
deze intentie gedenkt u Allah zo veel mogelijk. Hierbij 
is het belangrijk dat u niet veel slaapt overdag, na het 
ontvasten gematigd eet, niet gedurende de gehele nacht 
door blijft eten, luxe vermijdt en het veelvuldig eten 
van lekkernijen vermijdt (in ieder geval niet meer dan 
normaal, maar liever minder). Het doel van het vasten 
is het vermeerderen van Taqwah (Godvrezendheid/
Godvruchtigheid) zoals vermeld door Allah in de Quraan 
in soerah “2. Al-Baqara” vers 183 en verder.

Voor de vastenden zijn er bij het ontvasten twee momenten 
van vreugde. De eerste is dat er weer geconsumeerd mag 
worden. Allah heeft u op dat moment weer toegestaan om 
te eten. Het andere moment is bij het doen van uw du'aa 
tijdens het ontvasten. Dit is een moment waarbij Allah uw 
du'aa, bij een aanvaarde vasten met juiste intentie, zeker 
verhoort. Gebruik deze mogelijkheid goed om de juiste 
dingen te vragen. Probeer die zaken te vragen  die u en 
uw familie dichter bij Allah brengen zowel in dit wereldse 
leven als in het hiernamaals. Moge Allah al onze goede 
daden accepteren en onze zonden doen vergeven.
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NISAAR maakt een plaatje
voor deze plek

gerelateerd aan de Ramadan

Imam Al-Ghazali beschrijft dat er

drie gradaties zijn van het vasten

door broeder
Raoul klas 3

“Hoeveel vastende personen zijn er wel niet die niets 
verkrijgen behalve honger en dorst.” Ibn Majah, ad-
Darimi, Ahmad and al-Bayhaqi. Sahih
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Vasten in het licht van de wetenschap
Hoewel het vasten al sinds het begin van de beschaving geassocieerd wordt met religieuze rituelen, blijkt dat 
periodiek vasten (Intermittent Fasting) goed kan zijn voor de algemene gezondheid en het hart. Verscheidene 
onderzoeken wijzen correlaties uit dat het periodiek vasten het onwikkelen van ernstige ziektes en bepaalde 
vormen van kanker kunnen reduceren. Denk hierbij aan hersenaandoeningen, hart- en vaatziekten, prostaat-, borst- 
en alvleesklierkanker. Ook schijnt periodiek vasten goed te zijn voor de verhoudingen van het LDL en het HDL 
cholesterol niveau. Een groot voordeel wat periodiek vasten biedt is dat men minder suiker consumeert. Door het 
periodiek vasten krijgt het lichaam namelijk een 'reboot'. Het lichaam krijgt een detox wat helpt om vet te verbanden.
Geraadpleegde bronnen: British Journal of Diabetes & Vascular Disease March/April 2013 vol. 13 no. 2 68-72 | Intermountain Medical Center. "Fasting reduces cholesterol 
levels in prediabetic people over extended period of time, new research finds." ScienceDaily. ScienceDaily, 14 June 2014.

Waarom vasten 
de Moslims?

Deze iconische Ja|Nee situatie zal 
iedereen wel herkennen wanneer 
de Ramadan aanbreekt. Vaak gaat 
dit ook gepaard met goedbedoelde 
vragen  over waarom wij vasten. Men 
geeft dan per abuis aan dat de reden 
is "... om te voelen hoe de armen zich 
voelen". Een andere reden die ook wel 
eens gegeven wordt is "... omdat het 
gezond is en je lichaam reinigt".

Hoewel beide argumenten enigzins 
wel kloppen, is het belangrijkste en 
meest benadrukte argument vermeld 
in de heilige Quran (vrij vertaald):

"Oh gij die gelooft, het vasten is u 
verplicht gesteld zoals het voor 
degenen, die vóór u waren, verplicht 
was gesteld, opdat jullie wellicht 
godvruchtig moogt worden."

Surah 2, vers 183

De Quran openbaart ons dat het
vasten de godvruchtigheid ten goede 
komt en de capaciteiten verbetert
van de persoon, opdat de begeerten
worden onderdrukt en onthouden
wordt van zondes.

Het volgt dan ook logischerwijs dat 
het onderdrukken van de begeerten 
en wegblijven van de zondes ons meer 
vrijgevig maken. Deze vrijgevigheid 
kunnen wij delen met behoeftigen. 
Zelfs als men niet kan vasten wordt het 
delen met behoeftigen gestimuleerd. 
Zo zien wij dat het vasten zowel 
persoonlijke als sociale voordelen 
met zich meebrengt, waarbij te allen 
tijde de tevredenheid van Allah de 
verhevene centraal staat.

Uw reclame in dit magazine?
Neem contact op - info@stion.nl
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Het pad van de Student
Het opdoen van kennis is binnen de Islam meer dan alleen een nobele handeling, 
het is namelijk een verplichting die rust op elke Moslim. De geleerden hebben veel 
geschreven over welke kennis verplicht is, voor wie het verplicht is en tot op welk 
niveau. Een moslim dient, wat betreft fiqh, een wetschool te volgen en hij is daarbij 
niet verplicht om de bewijsvoering ervan te kennen. Terwijl hij met betrekking tot 
de aqeedah, naast het accepteren van de aqeedah, ook nog verplicht is om met 
inzicht erin te geloven.
In de Koran lezen wij dan ook dat Allah zegt:
[redactie: het volgen van een wetschool is wajib]

Waarom is het voor ons zo belangrijk om kennis na te streven? Dit komt doordat kennis de weg is naar het verkrijgen 
van zekerheid in onze geloofsovertuiging en handelingen. Een goed voorbeeld van hoe kennis en inzicht leiden tot 
zekerheid, vinden wij terug in het verhaal van de Profeet Musa (vrede zij met hem) en de tovenaars. Allah informeert 
ons over het duel tussen de Profeet Musa (vrede zij met hem) en de tovenaars, op bevel van Fir’aun, die hoopt de Profeet 
Musa (vrede zij met hem) te kunnen "ontmaskeren". De tovenaars werpen vol zelfvertrouwen hun staf op de grond 
waarna deze door een goocheltruc lijken te veranderen in slangen. Daarna werpt Profeet Musa (vrede zij met hem) zijn 
staf, welke echt verandert in een slang die de andere slangen verslindt. Omstanders die dit aanschouwen zien geen 
verschil tussen de een en de ander, maar de tovenaars zien dit wel en onderwerpen zich direct aan Allah. Wat is nu het 
verschil tussen de omstanders en de tovenaars? Het verschil zit in het bezitten van kennis! De omstanders zijn leken 
die geen kennis bezitten over magie. De tovenaars echter weten dat zij het publiek hebben misleid, terwijl Profeet 
Musa (vrede zij met hem) een daadwerkelijk wonder heeft verricht welk alleen kan plaatsvinden met toestemming 
van de Schepper der hemelen en aarde. Deze kennis leidt hen dan ook direct tot standvastig geloof in de Schepper,
       zelfs wanneer zij dit met de dood moeten bekopen.

Hieruit kunnen we opmaken dat het verklaren alleen onvoldoende is, maar 
dat deze overtuiging dient te worden gebaseerd op kennis en inzicht. 
Shaykh Said Foudah zegt in zijn uitleg op het aqeedahwerk van imam as-
Sanusi:

De geleerden en studenten van kennis hebben een verheven positie binnen de Sharia, 
wij dienen hen dan ook te respecteren en te ondersteunen zover wij kunnen, opdat zij de 
gemeenschap kunnen verlichten met het licht van kennis. Moge Allah ons bijstaan in het 
verrijken van onze kennis en onze weg naar het paradijs verlichten.

Ondanks dat het voor ons is toegestaan om binnen de fiqh geleerden te raadplegen zonder de inhoudelijke 
bewijsvoering te kennen, is het voor een Moslim nog steeds verplicht om de kennis op te doen die 
noodzakelijk is om zijn aanbiddingshandelingen correct te verrichten en zijn dagelijkse handelingen uit 
te voeren binnen de kaders van de Sharia.

Er is overgeleverd dat onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zou hebben gezegd:

Ondanks dat de verplichting om kennis op te doen rust op een ieder, 
verschilt het niveau van kennis van persoon tot persoon. Ongeacht 
ons niveau, is onze gemeenschap altijd afhankelijk van geleerden en 
studenten die streven om hun kennis te verbreden en daarmee de 
gemeenschap te dienen. Er is overgeleverd dat de profeet, vrede en 
zegeningen zij met hem, heeft gezegd:

door broeder
Tariq klas 2

Ofwel, probeer het niveau van een geleerde of van een student te bereiken, of wees iemand die op zijn minst naar hen 
luistert of hen liefheeft. De geleerden hebben gezegd, dat de vijfde persoon diegene is die haat of afkeer koestert 
voor hen of hen tegenwerkt.

طلب العلم فريضة على كل مسلم
De Profeet (vrede zij met hem) 

zou hebben gezegd: 
"Zoeken van kennis is een

verplichting voor elke Moslim."(2)

َفٱعَلم أَنَُّه َل ِإلَـَٰه ِإلَّ ٱللَُّه
"Dus weet dat er geen

godheid is behalve Allah"

(Sura Muhammed 47:19)

وقد طلب الشرع من كل مكلف طلبا جازما أن يعرف اهلل تعاىل مبعرفة صفاته
ودليل وجوب هذا من الكتاب قوله تعال }َفٱعَلم أَنَُّه َل ِإلَـَٰه ِإلَّ ٱللَُّه} 

En de Sharia vraagt van elke verantwoordelijke persoon met nadruk
 om Allah te kennen doormiddel van zijn eigenschappen. En het

bewijs dat dit verplicht is vanuit de Qur'an is dat Allah zegt:
"Dus weet dat er geen godheid is behalve Allah."(1)

أغد عاملا أو متعّلما أو مستمعا
أو حمّبا وال تكن اخلامس فتهلك

"Wees een geleerde, of een student, of iemand die 
naar hen luistert of die hen liefheeft. Wees niet de 

vijfde persoon, want dan zul je verloren gaan"(3)

1 (p18)  سعيد عبد اللطيف فودة – هتذيب شرح الّسنوسّية
2 Ibn Maja  رواه ابن ماجه يف حديث أنس و ضعفه أمحد و البيهقي و غريمها
3 Bayhaqi



Wat doet de Madrasah?
Het dienen van de Islamitische gemeenschap

Om direct naar de donatiepagina te gaan is de QR code hier links te gebruiken. Deze verwijst 
naar www.stion.nl/donatie
Ook is het mogelijk om onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar het aangegeven 
adres. Ook kunt u het invullen en een foto ervan toesturen via WhatsApp:
Wij staan open voor vragen en opmerkingen.
Stuur een WhatsApp of bel naar dit nummer: +316 5779 9070

De Madrasah is slechts één uitvoering van de kerndoelen 
van StION. Binnen de Madrasah worden Islamitische 
wetenschappen gedoceerd zodat de studenten de juiste 
competenties en tools verwerven om uiteindelijk als bron 
van kennis te kunnen fungeren binnen de gemeenschap. 
Hierbij staat een academische houding centraal.

Website online cursussen
Buiten het aanbieden van het vakkenpakket wordt 
er ook hard gewerkt aan het bouwen van een online 
leeromgeving. Op deze manier wordt het mogelijk om van 
achter uw computer cursussen te volgen in uw eigen tijd 
en eigen leertempo.

Verbouwen van de Madrasah
Het pand wordt momenteel verbouwd t.b.v. de leslokalen, 
bibliotheek en wasruimtes.

Steun de Madrasah
Met de gratie van Allah de verhevene hebben wij onlangs 
een 3-delige boekenserie "Een nieuwe methode in het 
onderwijzen van de Arabische taal" kunnen uitbrengen. 

Om continuïteit te waarborgen van de Madrasah zijn 
wij genoodzaakt een beroep te doen op een ieder die 
Islamitische Kennis wil steunen. Middels onderstaande 
Machtiging kunt u uw steun betuigen, al is het een klein 
bedrag! Dit kan te allen tijde per direct worden opgezegd.
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