2 juni 2019

Eid-ul-Fitr
Aan het einde van de maand Ramadan wordt het feest die het einde
van de vasten maand inluidt, gevierd door samen de gebeden te
houden. Dit wordt ondersteund door de volgende geboden:
Naar de gebeden van Eid-ul-Fitr gaan na het betalen van de Fitr
bijdragen (zie hierboven).
• Het is wenselijk om 's ochtends een bad te nemen.
• Het gebruik van geuren was een traditie van de Heilige
Profeetsaw
• De Heilige Profeetsaw at gewoonlijk iets voordat hij naar de
Eid-Ul-Fitr-gebeden ging.
• Het was de gewoonte van de Heilige Profeet(sa) om naar de
gebeden te gaan te voet en langs een andere route terug te
keren.
• Vrouwen worden ook aangespoord om naar de gebeden te
gaan.
• Er is geen Azan oproep tot gebed of lqama de kortere oproep
vóór het Eid-ul-Fitr-gebed.
• Er zijn twaalf Takbirats met beide handen hoog op geheven
en 'Allah u Akbar', Allah is de Grootste in de Gebeden, zeven
in de eerste Raka'at en vijf in de tweede.
• De Heilige Profeetsaw heeft naar verluidt de gelovigen
aangespoord om de Eid-gebeden met speciale Takbirs te
sieren.
• Gebeden worden gevolgd door een preek die deel uitmaakt
van de Eid gebeden en waar aandachtig naar moet worden
geluisterd.
• Men kan de Eid-ul-Fitr voortzetten met zes dagen vasten
gedurende de maand Shawwal. De Heilige Profeetsaw zou
hebben gezegd dat iemand die zou hebben gevast tijdens de
hele maand Ramadan en het daarna verder zou gezet hebben

• met zes dagen vasten, hij zou hebben gehandeld alsof hij zijn
hele leven had gevast.
• De gezegden van de Beloofde Messiasas met betrekking tot
het vasten: 'Wat mij betreft, sla ik geen vasten over tenzij het
waarschijnlijk mijn dood veroorzaakt; Ik voel me niet geneigd
om niet te vasten. Dit zijn gezegende dagen en zijn de dagen
van de weldaden van Gods zegeningen en genade '. (AIHakm, 24.1.1901). 'Ramadan is een gezegende maand, een
maand van gebeden'. (Al-Hakm, 24.1.1901).'
• In Hadith wordt vermeld dat twee soorten mensen de meest
ongelukkig zijn: iemand die de Ramadan heeft doorgemaakt
en zijn zonden niet zijn vergeven; de ander die zijn ouders had
en zij gingen en hij kon zijn zonden niet kwijt schelden. Terwijl
een kind voor zijn ouders zorgt, dragen ze al zijn zorgen en
kopbrekingen. Een man leert de waarde van zijn ouders
kennen wanneer hij zelf verantwoordelijk wordt voor zijn
eigen zaken. In de Heilige Koran heeft God een mate van
voorkeur gegeven aan een moeder, want een moeder draagt
de ontberingen voor haar kind. Hoe besmettelijk een ziekte
ook is die een kind kan krijgen, misschien pokken, cholera of
pest, een moeder verlaat nooit haar kind. Toen mijn dochter
cholera had, handelde haar moeder haar eigen braaksel en
andere afscheidingen met haar eigen handen. Een moeder
neemt deel aan alle ellende van haar kind. Dit is uit natuurlijke
liefde waarvan er geen parallel is. '(Majmooa Fatawa
Ahmadiyya, volume 1, p.182)
• Eens de Beloofde Messiasas werd gevraagd over vasten
tijdens het reizen, antwoorde de Beloofde Messiasas: 'Wat de
Heilige Koran betreft, staat er: "Wie onder u ziek is of op reis
gaat, zal hetzelfde aantal dagen vasten. Dit betekent dat een
zieke persoon of een reiziger niet moet vasten. Dit is een
bevel en er is geen keuze mogelijkheid van God de
Almachtige. Naar mijn mening moet een reiziger niet vasten.
Sommige mensen houden echter vast als vanzelfsprekend en
als ze dat doen terwijl ze op reis zijn om deze gewoonte na te
streven, is er geen verbod hoewel men nog steeds rekening

• moet houden met het bevel: hetzelfde aantal andere dagen
vasten. Iemand die grote moeite doet om te vasten tijdens
het reizen probeert God met geweld te behagen in plaats van
zijn genoegen te verdienen door zijn gebod te volgen. Dit is
een vergissing. Oprechte geloof bestaat uit het volgen van de
bevelen en geboden van Allah '. (Majmooa Fatawa
Ahmadiyya, Deel I p.179).
• Een persoon vertelde de Beloofde Messiasas dat hij, toen hij
thuis was, oprecht geloofde dat er nog enige tijd was vóór
het begin van het vasten en daarom at hij iets met de
bedoeling het vasten op die dag te beginnen. Later had hij
van iemand anders vernomen dat het ochtendgloren al opdat
bepaalde tijdstip had plaatsgevonden. Deze persoon vroeg
daarom of hij door kon gaan met het vasten tijdens die dag.
De Beloofde Messiasas antwoordde: In dit geval was het een
legitiem vasten en was er geen noodzaak voor een vervang
dag op een later tijdstip, want hij deed zijn best en zijn
bedoeling was perfect. (Majmooa Fatawa Ahmadiyya,
volume 1, blz. 183)

Ijtema

Different kinds of gatherings take place in this world to
achieve various purposes, For example governmental
gatherings, business meetings etc. People sit and ponder
over different matters. These gatherings are usually for
worldly purposes and not for gaining the pleasure of Allah.
Then there are also such gatherings which are religious
gatherings and are held for the sake of Allah. They make plans
and programs to win the pleasure of Allah. These gatherings

are loved by God and their participants will be rewarded in
this life and in the hereafter. A true believer should always be
in search of trying to increase his spirituality.
In this age, we see that Muslims are acting opposite to this
teaching of God. Their hearts are shattered, not united. Their
mutual consultations and contracts are against Allah and His
Messenger and contrary to the principles of Taqwa. Such
actions of theirs demonstrate their lack of faith in Allah.
The Holy Prophet (saw) said to observe Taqwa and when you
enter any gathering, stay there if they are discussing
something good and leave it if you find the gathering to be
repulsive. Another Hadith states that the Holy Prophet (saw)
was asked that what kind of gatherings should we attend? He
replied that you should go to such gatherings which remind
you of Allah and the hereafter, and which increase your
religious knowledge.
Therefore, the youth of our Jama’at and their parents should
be especially careful that they do not participate in any such
gathering which falls outside of limits set by Islam. The
Promised Messiah (as) has said that we should always
remember that one’s company and gatherings has gradual
impact on him. For example, if one goes to liquor shop every
day, a day will certainly come when he will also start
consuming liquor. Huzoor said that by the grace of Allah,
Jama’at organizes many gatherings, such as Ijlaas, Ijtima,
Jalsa Salana etc, which are true Islamic gatherings. Therefore,
we should participate in these gatherings and try to increase
ourselves in Taqwa and righteousness. May Allah enable us
to always stay away from harmful and sinful gatherings and
keep us attached to Nizam-e-Jama’at and Khilfate-eAhmadiyya. Ameen (Hadhrat Khalifatul Masih V atba)

Majlis Ansarullah Nederland will be holding its 32 Annual
Ijtema on 21st , 22nd and 2rd June 2019, in Bait-ul-Noer,
Nunspeet.
Ijtema will be a great opportunity for Ansar brothers not only
to benefit in Spiritual level, but also in sports and social
atmosphere,
Academic competitions:- Tilawat Quran-e-Karim, Hafz-eQuran, Nazim, Qaseedah, Speech Fil Badi Speech, Message
Relay (Pagham Rasani) and Parcha Deeni Knowledge.
Sports Competitions:- Cricket, Football, Volleyball, 100 meter
sprint, Dart, Archery, Tug of War (Rasa Kashi), Kalai Pakrana,
Musical Chair, Table Tennis.
General:- Tujjhad Prayers, Dar Quran -0-Hadith,Tilawat,
Nazam, Speeches by Murabiyaan, Speech by Amir sahib,
Speech by Sadr sahib, Presentation, Exhibition, Morning
walks and Cycle tours.
Social:- Bazar, tea stall, Socializing square, tea and Coffee
stall, office Ansarullah, First Aid Points and many more.
Reserve your Date and benefit from all
three days,
Sufficient accommodation is available.

Holland Mosque Funds
Holy Quran states:
Verily, he alone is worthy of maintaining the Mosques of Allah
who believes in Allah, and the Last Day, and observes Prayer,
and pays the Zakat, and fears none but Allah; so these it is
who are far more likely to be counted among the guided.'
(9:18)
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Hadhrat Khalifatul Masih V atba in his address on May 13th,
2016 while inaugurating the Mahmood Mosque, Malmo,
Sweden, says:
Everyone has wishes and desires and indeed needs of their own.
Particularly in this age when worldly and material things grab
one's attention, one is astonished to see the spirit of financial
sacrifice of Ahmadis. Building as well as acquiring of mosques,
mission houses and salat centres goes on around the world,
while payment of regular chandas also goes hand in hand. After
meeting their own needs well off Ahmadis living in the
developed world also help and support Ahmadis who are
underprivileged and they are helpful to Jama'ats around the
world which are in need of financial support. With the grace of
God many in the Jama'at are inclined to eagerly make financial
sacrifices. This is the spirit of spending in the way of God and
the Jama'at which the true devotee of the Holy Prophet (peace
and blessings of Allah be on him) has instilled in us. Just as the
Promised Messiah (on whom be peace) used to be amazed at
the financial sacrifices of the Jama'at, the sacrifices continue to
amaze today and all this is due to the grace of God alone. This
is a manifestation of the fulfilment of the Divine promise made
to the Promised Messiah (on whom be peace) that God would
meet all his needs.
All ansar brothers are requested to revisit their promises and
meet the obligations of their promise before 30th June 2019,
any Nasir brother who may have forgotten the exact amount
of their promise should contact Sadr sahib or Secretary mall
sahib of their local Jama’at for update.
Those ansar brother who have no promise for the year 208 /
2019 can pay suitable amount towards Holland Mosque Fund
for this year and make a promise for the year 2019/2020.

