
Het gezegende voorbeeld van de 
Heilige Profeetsa en de Karikaturen 

 

  



 

 

 

 

Het gezegende voorbeeld van de Heilige Profeetsa en de karikaturen 
door Mirza Masroor Ahmad 

 
Nederlandse vertaling van The blessed model of the Holy Prophetsa and the 

Caricatures 
Eerste Nederlandse uitgave gepubliceerd in 2018 

 
 

© Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland 
 

Gepubliceerd door: 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland 

Mobarak Moskee 
Oostduinlaan 79 

2596 JJ Den Haag 
@AhmadiyyaNL | info@islamnu.nl 

 
Omslag door: Fadhil Qamar 

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip 
van fotokopieën, opnamen of enig gegevensbestand, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Uitgever. 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:  
www.islamnu.nl of www.alislam.org 

 
ISBN: 978-94-93006-05-8 



 Enkele onderscheidende kenmerken van de Islam iii 

 

Over de auteur 

Na de afkondiging van de anti-Ahmadiyya Verordening van Gene-
raal Zia-ul-Haq van 26 april 1984 moest hij zijn geliefde land, Pakis-
tan, verlaten, en migreerde naar Engeland, waar hij Muslim 
Television Ahmadiyya International (MTA) opstartte, dat 
sindsdien haar programma’s 24 uur per dag uitzendt naar de vier 
hoeken van de wereld. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de vijfde 
spirituele opvolger [Khalifah] en achterkleinzoon van de Beloofde 
Messiasas en Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas van Qadian, is 
het hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
welke in meer dan 200 landen is vertegenwoordigd. Hij is de 
uitverkorene van God en de duidelijke stem van deze tijd.  
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad is afgestudeerd aan het Talimul-
Islam College te Rabwah, Pakistan. In 1976 behaalde hij zijn 
mastertitel (MSC) in Agricultural Economics aan de University of 
Agriculture te Faisalabad, Pakistan. Na zijn studie heeft hij zijn leven 
toegewijd aan het geloof en ging in het kader van het Nusrat Jehan 
Programma naar Ghana. Hij heeft daar jaren de functie van directeur 
voor verschillende scholen van de Ahmadiyya Gemeenschap en als 
manager van de Ahmadiyya Agricultural Farms vervuld. 



In december 1997 werd Hazrat Mirza Masroor Ahmad benoemd tot 
Nazir-e-‘Ala [hoofdbestuurder] van Sadr Anjuman Ahmadiyya 
Pakistan. 
 
Na het overlijden van de vierde Khalifah, Hazrat Mirza Tahir 
Ahmad, werd hij op 22 april 2003 gekozen als Khalifah, het Hoofd 
van de Gemeenschap.Vanwege de vervolgingen tegen de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap is hij momenteel woonachtig in Londen, van 
waaruit hij opkomt voor de islamitische boodschap van liefde, vrede 
en tolerantie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Enkele onderscheidende kenmerken van de Islam v 

 

Opmerkingen van de Uitgever 

De Koranverzen zijn genummerd met inbegrip van het eerste vers 
van de Surah, ‘In naam van Allah …’. Dit betekent dat de verzen in 
onze referenties een nummer hoger zijn dan in bepaalde uitgaven van 
de Koran, die dit eerste vers niet meetellen in de nummering. Vers 
2:23 kan dus in sommige Korans genummerd zijn als 2:22. 
 
De naam Mohammedsa, de Heilige Profeetsa van de Islam, wordt 
gevolgd door het teken sa, dat een afkorting is van de groet ( ) 
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam (mogen vrede en de zegeningen van 
Allah met hem zijn). De namen van andere profeten worden gevolgd 
door het symbool as, een afkorting voor ( / ) ‘Alaihissalam/ 
‘Alaihimu-ssalam (vrede zij met hem). De actuele begroetingen zijn 
over het algemeen niet voluit genoemd, maar niettemin moeten zij 
worden beschouwd als voluit genoemd bij iedere vermelding. Het 
symbool ra wordt gebruikt voor de namen van de metgezellen van de 
Heilige Profeetsa en die van de Beloofde Messiasas. Het betekent (
/ / ) Radi Allahu ‘anhu/‘anha/‘anhum (moge Allah verheugd 
zijn over hem/haar/hen). rh staat voor ( ) Rahimahullahu Ta‘ala 
Rahima-hullahu Ta‘ala (moge Allah’s zegeningen op hem zijn).  at 
staat voor ( ) Ayyadahullahu Ta‘ala (moge Allah, de Verhevene 
hem helpen). 
  



 

Voorwoord 

Schokgolven van verontwaardiging gingen door de moslimwereld als 
gevolg van de publicatie van de karikaturen van de Heilige Profeet 
Mohammadsa in sommige delen van Europa. De onwetenden, zoals 
altijd, misleid door de moellah gaven zich over aan woede in het 
openbaar en een ongebreidelde chaos volgde. Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad, de geestelijke leider, van de Ahmadiyya Moslim Gemeen-
schap, gaf in deze tijd een serie van vijf, geloof inspirerende en 
verlichtende vrijdagpreken over dit onderwerp die een soort van 
wenk naar het licht zijn voor iedereen, in deze, vaak ingewikkelde 
wereld waarin wij leven. Deze vrijdagpreken worden gepresenteerd 
in dit boek. 
 
Als laatste wil ik mijn dank uiten aan mevrouw Nida Baig, de heer 
Attaul-Latief Verhagen en de leden van de publicatiecommissie die 
de totstandkoming van deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Mijn 
dank gaat ook uit naar de heer Fadhil Qamar voor het omslagwerk. 
Tenslotte wens ik de lezer veel wijsheid toe met het lezen van dit 
boek. 
 
 
Mahmood Altaf 
Secretaris Publicaties 
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Vrijdagpreek van 10 februari 2006 
v We zouden de wereld moeten vertellen over het karakter van 

het meest volmaakte voorbeeld, de Heilige Profeetsa. Vooral met 
betrekking tot zijn genade en liefde voor de mensheid. We 
zouden in elk land het publiek moeten inlichten over het nobele 
karakter van de Heilige Profeetsa en we zouden moeten proberen 
rechtschapen te worden. 
 

v Wij veroordelen ten stelligste de publicatie van de uiterst 
verachtelijke, provocerende en godslasterlijke karikaturen van 
de Heilige Profeetsa. Dit is de reactie van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap op het incident, blijvend binnen de islamitische 
leerstellingen de positieve resultaten ervan. 
 

v Dit laat zien hoeveel zij de moslims en de Islam verafschuwen en 
hoeveel wrok zij hebben voor de Islam. Hun onaangename 
geesten laten zien hoe ver zij van God de Almachtige verwijderd 
zijn. 
 

v Het verbranden van vlaggen, het creëren van onrust, of staken 
zijn niet de juiste manieren van protest. 
 

v Wij zouden onze houding moeten vormen volgens de 
islamitische waarden en leerstellingen. Ons antwoord zou altijd 
het uitmuntende karakter en persoonlijkheid van de Heilige 
Profeetsa moeten reflecteren. 
 

v Ahmadi’s zouden journalistiek moeten studeren en het veld van 
de journalistiek moeten betreden. 
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Na de gebruikelijke recitatie en na de recitatie van Surah Al-Fatiha 
(het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) begon het hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als volgt: 

En We hebben u (Mohammad) slechts als genade voor de 
werelden gezonden. (De Heilige Koran 21:108) 

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de Profeet. 
O Gij die gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst 
hem vrede met alle eerbied toe. Betreffende hen, die Allah 
en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah heeft hen in deze 
wereld en in het Hiernamaals vervloekt en heeft een 
vernederende straf voor hen bereid. (De Heilige Koran 
33:57-58) 

Reactie van de moslimwereld op de publicatie 
van de karikaturen 

Recentelijk, hebben kranten in Denemarken en sommige westerse 
landen uiterst smerige en provocerende karikaturen gepubliceerd 
met betrekking tot de Heilige Profeetsa die opruiend zijn voor de 
gevoelens van moslims. Hierdoor gaat er nu een golf van 
verontwaardiging door de moslimwereld. Elke moslim reageert 
hierop. Hoe dan ook, de inherente reactie op een dergelijke 
handeling moest tot uitdrukking komen. Helemaal voor een ahmadi, 
die zeker in de voorhoede staat in zijn liefde en toewijding voor de 
Heilige Profeetsa, mede dankzij de Beloofde Messiasas, wiens inzicht 
en bevattingsvermogen voor het Zegel van alle Profetensa veel groter 
is dan dat van anderen. Vele ahmadi’s schrijven brieven om hun 
verontwaardiging uit te drukken. Zij geven suggesties dat er een 
constante inspanning zou moeten worden gedaan om de positie van 
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deze grote Profeetsa aan de wereld te verduidelijken. Overal waar de 
gemeenschap actief is, wordt hieraan gewerkt. Echter, zoals wij 
allemaal weten, reageren wij niet door in staking te gaan of door 
middel van brandstichting; noch is brandstichting, staking, 
beschadiging of vernietiging, of het in brand steken van vlaggen, hier 
de oplossing voor. 

 
In de huidige omstandigheden vallen religieuze mensen van andere 
religies alsmede de westerse wereld, de Islam en de stichter van de 
Islam (de Heilige Profeetsa) aan. Op dit moment, heeft het Westen 
geen interesse in religie. De meerderheid van de westerse wereld 
verliest zich in het vermaak van deze wereld en is hierin zodanig 
verwikkeld dat het niet uitmaakt wat hun religie is, de Islam of het 
Christendom of een andere religie, zij geven er niet om en hebben 
deze totaal verlaten. Op dit moment heeft de meerderheid elk gevoel 
van onschendbaarheid voor religie verloren; in feite, er was pas in het 
nieuws, waarschijnlijk uit Frankrijk, dat als wij het zouden wensen, 
God verhoede, we dan zelfs van God een karikatuur kunnen maken. 
Dit is de toestand waarin zij verkeren. Volgend op deze meest 
schandelijke daad van de vervaardiger van de karikaturen en de 
gedachte die daarmee gepaard gaat, hebben vele verslaggevers 
geschreven over de reactie die zich voordoet vanuit de moslimwereld. 
Zij beweren dat deze reactie een botsing veroorzaakt tussen de 
islamitische wereld en de westerse wereldlijke democratie, hoewel 
het niets van doen heeft met de samenleving. Zoals ik al eerder heb 
gezegd, een meerderheid van hen heeft alle gevoel voor moraal 
verloren; onzedelijkheid wordt ondersteund in de naam van de 
vrijheid en bescheidenheid is bijna verdwenen. 
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Commentaar geleverd door enkele onpartijdige 
waarnemers 

In ieder geval, ook bij deze gelegenheid, zijn er enkele fatsoenlijke en 
eerlijke schrijvers onder hen die verklaard hebben dat het onjuist is 
om deze reactie een botsing tussen Islam en de democratie van de 
westerse wereld te noemen. Robert Fisk, een columnist uit Engeland, 
heeft een stukje geschreven met een heel eerlijke benadering. Iemand 
uit Denemarken heeft geschreven dat dit een botsing tussen de 
islamitische samenleving en de democratie van de westerse wereld is, 
hierop heeft hij (R. Fisk) geschreven dat dit geheel onjuist is; dit is 
geen botsing tussen beschavingen en secularisme. Hij schreef dat dit 
zelfs niet een kwestie van vrijheid van meningsuiting is. Voor de 
moslims ontving de Profeetsa Goddelijke woorden direct van God, en 
daarmee was hij Gods woordvoerder op aarde. Terwijl zij 
(christenen) Profeten en Heiligen beschouwen (dit is een christelijke 
gezegde) als zijnde verloren gegaan in het waas van geschiedenis mede 
doordat hun leerstellingen niet in overeenstemming zijn met het 
hedendaagse concept van menselijke rechten en vrijheid. Moslims 
beschouwen religie een deel van hun dagelijks leven en door de 
eeuwen heen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen, behouden zij 
nog steeds deze denkwijze. Terwijl wij feitelijk, religie gescheiden 
hebben van het dagelijks leven. Om deze reden praten we niet over 
het Christendom versus de Islam. In plaats daarvan, praten we over 
de westerse beschaving versus de Islam. Op basis hiervan zijn wij 
geneigd om te denken dat als wij grapjes kunnen maken over onze 
Profeten of hun leerstellingen, waarom dan niet over andere religies? 

 
Hij vraagt zich ook af of deze houding (door de moslims) wel zo 
impulsief is. Hij schrijft dat hij zich herinnert dat een tiental jaren 
geleden een film uitkwam getiteld “Last Temptation of Christ”, die 
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een heleboel protest en veroordeling veroorzaakte, omdat deze 
Jezusas op een verwerpelijke manier met een vrouw afbeeldde. Een 
bioscoop in Parijs werd uit boosheid in brand gestoken en een jonge 
Fransman werd vermoord. Wat heeft dit te betekenen? Aan de ene 
kant zijn er sommigen onder ons die laster van religieuze gevoelens 
niet kunnen verdragen; echter, wij verwachten wel van de moslims 
dat ze de publicatie van karikaturen in slechte smaak verdragen in 
naam van vrijheid van meningsuiting. Is dit de juiste houding? De 
westerse leiders laten me lachen door vol te houden dat zij geen 
beperkingen kunnen opleggen aan kranten vanwege de vrijheid van 
meningsuiting. Hij schrijft dat als deze controversiële karikaturen 
een bom in de vorm van een tulband op het hoofd van een joodse 
rabbijn afbeeldden, in plaats van de Profeetsa van de Islam, zou het 
dan niet hebben geleid tot protest, in de zin van antisemitisme en dat 
het pijnlijk zou zijn voor joden? Als het een zaak is van het 
handhaven van vrijheid van meningsuiting waarom is dan “de 
ontkenning van de Holocaust” een misdaad in Frankrijk, Duitsland 
en Oostenrijk? Weinigen zouden bezwaar hebben gemaakt als deze 
karikaturen degenen zouden aanmoedigen die religieuze hervorming 
of oprechtheid onder moslims steunen of verlichte discussies willen 
bevorderen. Echter, welke andere boodschap hebben deze 
karikaturen gegeven dan dat de Islam een militante religie is. 
Afgezien van het overal verspreiden van ophitsing en agitatie, tot 
welke andere positieve stappen hebben deze karikaturen geleid? 
(Daily ‘Jang’, Londen 7 februari 2006, pagina 1-3) 

 
Hoe dan ook, de aannemelijkheid van deze actie is enigszins te wijten 
aan de houding van de moslims. Echter, er zijn fatsoenlijke mensen 
onder hen (de westerlingen) die graag de feiten aantonen. 
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Onjuiste reactie verschaft de tegenstanders een 
kans de Islam te belasteren 

Ik heb rapporten ontvangen over de reacties van verschillende 
landen, reacties door moslims evenals het standpunt van 
overheidsfunctionarissen van Europese landen, of die van 
journalisten. Er is een wezenlijk aantal mensen onder hen die deze 
actie van de kranten heeft afgekeurd. Zoals ik al zei wordt soms toch 
de verdorvenheid van hun geest en hun afstand van God duidelijk, 
als ergens dergelijk onheil wordt losgelaten, en toont het hun 
vooroordeel en kwaadaardigheid tegen de Islam. Ik zou echter willen 
zeggen dat het jammer is dat vanwege de verkeerde reacties van 
zekere moslimleiders, deze mensen een kans krijgen om de Islam te 
schande te maken. Het zijn juist deze zaken die later worden gebruikt 
voor politiek winstbejag. De houding van moslims, in hun dagelijks 
leven, kan zodanig zijn, dat het deze overheden irriteert, bijvoorbeeld 
hun neiging om niet te gaan werken; meestal zitten deze mensen 
thuis en genieten van de sociale zekerheid of hebben een baan die 
belasting ontwijkt en vele andere, gelijke zaken. Het zijn de moslims 
zelf die deze waakzame landen de kans geven hiervan te profiteren. 

 
Nu en dan zijn deze mensen de daders maar wegens de verkeerde 
reactie van moslims, schijnen zij de slachtoffers te zijn en de moslims 
worden als schurken geacht. Het is juist dat een grote meerderheid 
van de moslims beschadiging en vernietiging afkeurt. Maar toch 
worden het leiderschap of een paar schurkachtige elementen 
algemeen bekend gemaakt. Bijvoorbeeld, uit een rapport vanuit 
Denemarken in de nasleep van de kwestie, was het antwoord van de 
Deense bevolking dat de moslims de verontschuldiging van de 
kranten moesten accepteren. Zij willen dit probleem op een 
vreedzame manier beëindigen zodat de ware leerstellingen van de 
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Islam hen bereiken en geweld kan worden vermeden. De televisie 
rapporteert dat de Deense kinderen ongerust en bang zijn, na de 
reactie op hun land gezien te hebben - het verbranden van hun 
nationale vlag en de ambassades die in brand werden gestoken. Zij 
voelen het gevaar van een dreigende oorlog met bedreiging voor hun 
leven. Met als gevolg, dat het volk en sommige politici dit afkeuren. 
Ze zijn van mening dat er een grote moskee gebouwd moet worden 
als vergelding voor hun gekwetste gevoelens. Dit zou worden 
gesponsord door de Deense bedrijven en de burgemeester van 
Kopenhagen heeft deze suggestie goedgekeurd. Zoals ik al zei, de 
grote meerderheid van de moslims is ook van mening dat we de 
verontschuldiging moeten accepteren. Echter, een van de 
(moslim)leiders die 27 organisaties representeert, schijnt naar 
verluidt te hebben gezegd, dat hoewel de kranten hun 
verontschuldigingen hebben aangeboden, zij dat ook persoonlijk 
moeten doen. Dan pas zullen zij de boodschap om de campagne te 
stoppen aan de moslimlanden overbrengen. Zij proberen de Islam op 
een gruwelijke manier af te beelden. In plaats van een verzoening 
tegemoet te komen zijn zij geneigd naar vijandigheid. Hoewel de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap niets te maken heeft met deze 
wanordelijke situaties krijgen onze missies ook dreigtelefoontjes en 
dreigbrieven van bepaalde tegenstanders. Moge Allah al onze 
moskeeën veilig houden en hen beschermen tegen hun schade. 

 
In ieder geval, een onjuiste reactie maakt de weg vrij voor een onjuiste 
afkondiging. Zoals ik al eerder heb gezegd, de verontschuldiging van 
deze mensen voor hun acties wordt getoetst met de reactie van de 
moslims; zo worden zij ondanks dat zij de daders zijn, want zij 
hebben een uiterst verkeerde daad gepleegd, gezien als de slachtoffers. 
Denemarken verontschuldigt zich, maar de moslimleiders zijn 
onvermurwbaar. Deze moslims zouden wat wijsheid moeten 
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gebruiken en zij zouden enig begrip moeten hebben en hun manier 
van reageren moeten wijzigen. 

De manier waarop een ahmadi zou moeten 
reageren 

Zoals ik al zei, mogelijk, zelfs zeker, zijn onze harten het meest 
gekwetst door deze daad. Onze manier van reageren is echter anders. 
Ik moet hierbij zeggen dat het niet echt ver gezocht is, dat zij net zoals 
vroeger, van tijd tot tijd door zullen gaan met het richten van 
vergelijkbaar onheil; dat wil zeggen, dat zij weer het een of het ander 
zullen doen dat opnieuw leed veroorzaakt bij moslims. Een ander 
doel hierachter kan zijn om dit als excuus te gebruiken om wettelijke 
beperkingen op te leggen op de moslims, vooral op hen die zijn 
geëmigreerd vanuit het Oosten, vanuit het Indiase subcontinent. In 
ieder geval, ondanks het feit of zij beperkingen zullen opleggen of 
niet, moeten wij onze antwoorden formuleren conform de 
islamitische waarden en leerstellingen. 

 
Zoals ik al zei, werden vanaf het begin al zulke samenzweringen tegen 
de Islam en de Heilige Profeetsa uitgevoerd. Hoe dan ook, omdat het 
de belofte is van Allah om de Islam te beschermen, is Hij deze aan het 
beschermen en daarom lopen alle tegenwerkende inspanningen op 
niets uit. 

De Beloofde Messiasas kwam om de Islam en de 
Heilige Profeetsa te verdedigen 

Voor deze tijd werd de Beloofde Messiasas door Allah aangesteld om 
deze belangrijke doelstelling te vervullen. Met betrekking tot de 
hedendaagse aanvallen op het nobele karakter van de Heilige 



 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen 14 
 

Profeetsa, heeft de Beloofde Messiasas zelf en vervolgens zijn Khulafa 
(=Opvolgers), in overeenstemming met zijn leerstellingen, de 
Gemeenschap onderwezen en getoond hoe men hier op een positieve 
manier op dient te reageren. Ik zal nu enkele voorbeelden hiervan 
geven zodat het succes die de Gemeenschap hiermee heeft bereikt 
duidelijk wordt voor diegenen die beweren dat wij door onze 
weigering met hun mee te doen, ahmadi’s laten zien geen pijn te 
voelen vanwege de lasteringen tegen de Heilige Profeetsa. 

Ons antwoord is steeds, en zal altijd zo blijven, zodanig dat het 
nobele karakter en de leerstellingen van de Heilige Profeetsa helder 
naar voren worden gebracht en op dezelfde heldere wijze de 
leerstellingen van de Heilige Koran worden uiteengezet. In plaats 
van verzeild te raken in gezagsondermijnende activiteiten, wanneer 
wij geconfronteerd worden met aanvallen op het nobele karakter van 
de Heilige Profeetsa, wenden wij onszelf tot Allah en smeken Hem 
om hulp. Ik zal nu twee voorbeelden aanhalen van de Beloofde 
Messiasas, een ware en vurige volgeling van de Heilige Profeetsa, 
waarin het respect en liefde voor hem worden gepresenteerd.  

Het eerste voorbeeld gaat over Abdullah Atham, een Christen, die 
zijn uiterst verdorven geest toonde door in zijn boek de Heilige 
Profeetsa voor Dajjal (= antichrist) God verhoede, uit te maken. Op 
dat moment was er een debat gaande met de Beloofde Messiasas over 
de Islam en het Christendom. De Beloofde Messiasas zegt: 

“Ik nam deel aan een debat dat al 15 dagen duurde en 
terwijl de discussies door bleven gaan, bleef ik in stilte 
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bidden voor Athams veroordeling, dat wil zeggen, zijn straf 
voor de woorden welke hij had gebruikt.  Toen het debat 
voorbij was zei ik tegen hem dat één debat geëindigd was, 
maar dat er nog één van een ander kaliber overbleef, 
namelijk die met God, immers, u hebt onze Profeetsa een 
Dajjal genoemd in uw boek “Andrunah Bible”.  Ik ben van 
mening dat de Heilige Profeetsa waarheidsgetrouw en 
eerlijk is en de Islam de godsdienst van Allah is. Daarom zal 
dit geschil door Goddelijk Besluit worden beslecht en dit 
Goddelijk Besluit zal inhouden dat van ons tweeën diegene 
die een leugenaar is en de Profeetsa onterecht een leugenaar 
en een Dajjal noemt en de Waarheid geweld aandoet, 
gedurende het leven van de ander, die wel de waarheid 
spreekt, gedoemd zal zijn tot de hel binnen 15 maanden na 
vandaag, tenzij hij zich weer tot de Waarheid wendt, dat 
wil zeggen, er van afziet om de eerlijke en 
waarheidslievende Profeetsa een Dajjal te noemen en stopt 
met het gebruik van onbeschaamd en grof taalgebruik. Het 
is om die reden zo vermeld omdat het simpelweg 
verwerpen van een godsdienst niet resulteert tot straf in 
deze wereld, maar het gebruik van brutaliteit, 
onbeschoftheid en grof taalgebruik.” 

De Beloofde Messiasas zegt verder: 

“Toen ik deze woorden had uitgesproken, werd zijn 
gezicht lijkbleek, zijn lichaam asgrauw en begonnen zijn 
handen te beven. Vervolgens stak hij onmiddellijk zijn 
tong uit en bracht zijn handen naar zijn oren, ondertussen 
zijn hoofd schuddend zoals gebruikelijk is bij criminelen 



 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen 16 
 

die hevig om hun onschuld pleiten en zich berouwvol en 
nederig tonen. Hij bleef maar herhalen, keer op keer, dat 
hij niet onrespectvol en onbeschoft was geweest. Nadien 
sprak hij nooit meer tegen de Islam!” 

Dit was de reactie van de dappere van God, die een zeer groot respect 
had voor de Heilige Profeetsa en iedereen zou uitdagen die hetzelfde 
zou doen (noot van de vertaler: als ‘Abdullah Atham). Vervolgens was 
er nog een ander persoon, genaamd Lekh Ram, die beledigend over 
de Heilige Profeetsa sprak. De Beloofde Messiasas probeerde hem nog 
te weerhouden van zijn onbeschofte gedrag, maar hij wist van geen 
ophouden. Uiteindelijk bad de Beloofde Messiasas tot God en Deze 
openbaarde hem het nieuws van diens (Lekh Rams) pijnlijke dood.  

De Beloofde Messiasas zei: 

“God, De Almachtige, heeft mij een gelofte gedaan 
betreffende de vijand van God en van de Profeetsa, die grove 
en beledigende taal gebruikt voor de Heilige Profeetsa en 
wiens naam Lekh Ram is. God, De Almachtige, heeft mijn 
gebed verhoord en in antwoord op mijn vervloeking over 
hem, mij het nieuws gegeven dat hij (Lekh Ram) binnen 6 
jaar zal sterven. Dit is een Teken voor degenen die op zoek 
zijn naar de Ware godsdienst.” 

Dit is precies wat gebeurde en Lekh Ram stierf een zeer pijnlijke 
dood. 
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Toon het nobele karakter van de Heilige 
Profeetsa aan de wereld 

De Beloofde Messiasas heeft ons manieren onderwezen om degenen 
die onjuist handelen, te wijzen op de verdiensten van de Heilige 
Profeetsa, zodat de wereld zich bewust wordt van de mooie en 
verlichtende aspecten van de Profeetsa, welke nog onbekend zijn voor 
de wereld. Bid tot God dat Hij hun verre van onfatsoenlijkheden 
houdt of dat Hij hun daarvoor straft. Allah heeft Zijn eigen manieren 
van Bestraffing en Hij weet het best hoe Hij iemand moet straffen. 

Later, in de tijd van de tweede Khilafat, werd een vulgair boek, 
genaamd “Rangila Rasul” uitgebracht en publiceerde het tijdschrift 
“Wartaman” een ordinair artikel welke de gehele moslim-
gemeenschap van India ophitste. Er heerste grote onrust onder de 
moslims en zij reageerden zeer hevig. Tijdens deze gebeurtenis sprak 
De tweede Khalifa, de moslims toe en zei: 

“O, broeders! Met oprecht medeleven wil ik nogmaals 
herhalen dat degene die begint met vechten niet moedig is. 
Zo iemand is een lafaard, omdat hij zichzelf laat 
overwinnen door zijn eigen “ik”. Volgens een Hadith is 
degene die zijn eigen boosheid onderdrukt echt dapper. 
Dapper is hij, die vastberaden is in zijn besluit en niet 
opgeeft tot hij zijn taak heeft vervuld.” 

Hij zei verder:  

“Doe een drievoudige belofte; voor de ontwikkeling van de 
Islam dient men allereerst Godvrezend te zijn en de 
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godsdienst niet lichtzinnig op te vatten, dus hervorm eerst 
jezelf. Ten tweede, moet men volledig geïnteresseerd zijn 
in het overbrengen van de boodschap van de Islam. De 
leerstellingen van de Islam moeten iedereen op deze wereld 
bereiken. De kwaliteiten van de Heilige Profeetsa, zijn 
deugdzaamheid en het voorbeeldig voorkomen van de 
Heilige Profeetsa moet bekend worden. Ten derde, probeer 
uw best te doen om de moslims te beschermen tegen sociale 
en economische afhankelijkheid.” 

Dit is nu een verantwoordelijkheid van elke moslim, niet alleen het 
gewone volk, maar ook van alle leiders. U zult zien, dat ondanks dat 
zij onafhankelijk zijn, de moslimlanden die onafhankelijk genoemd 
worden, te maken hebben met sociale en economische 
afhankelijkheid. Zij zijn overgeleverd aan de genade van het Westen 
en zijn geneigd om hen te imiteren. In plaats van zelfstandig te zijn, 
steunen zij des te meer op hen. Dit is dan ook de reden dat zij (het 
Westen) telkens weer met de gevoelens van de moslims spelen.  

De tweede Khalifa begon ook met de huidige traditie om 
bijeenkomsten te houden over het leven en nobele karakter van de 
Heilige Profeetsa. Dit zijn de manieren om ons ongenoegen te uiten 
in plaats van vandalisme te begaan en wanorde te scheppen. Tijdens 
zijn toespraak gericht aan alle moslims, sprak hij voornamelijk tot de 
ahmadi’s over deze punten. 

Sommige slechte gewoonten van deze (westerse) landen kruipen 
ongemerkt binnen in onze (islamitische) gezinnen. En ik wil hierbij 
zeggen dat ook ahmadi-gezinnen hiertoe behoren. Adopteer het 



19 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen  

goede van hun cultuur, maar wat verkeerd is moeten we vermijden. 
In plaats van overgaan tot vandalisme, is dit de manier waarop wij 
zouden moeten reageren. Onze aandacht zou gericht moeten zijn op 
zelfreflectie: analyseer onze eigen daden, hoe Godvrezend zijn wij, 
hoeveel aandacht geven wij aan Zijn aanbidding, in hoeverre volgen 
wij onze religieuze leerstellingen en in hoeverre doen wij ons best om 
de boodschap van God, de Almachtige, te verspreiden onder de 
mensen! 

Later, ten tijde van de vierde Khalifah, schreef Salman Rushdi een 
zeer beledigend boek. Hazrat Khalifatul Masih IVrh besteedde hier 
toen meerdere vrijdagpreken aan en liet hier een boek over schrijven. 
Sindsdien, zoals ik al eerder aangaf, zijn deze onfatsoenlijkheden 
blijven doorgaan. Begin vorig jaar werd een soortgelijk artikel 
gepubliceerd over het leven van de Heilige Profeetsa. In die tijd 
maakte ik de gemeenschap, en alle ondersteunende afdelingen, 
hierop attent om artikelen en brieven te schrijven en onze contacten 
uit te breiden teneinde de deugden en eigenschappen van de Heilige 
Profeetsa te citeren. Dit is een zaak, welke vereist dat de voortreffelijke 
eigenschappen van het leven van de Heilige Profeetsa aan de wereld 
kenbaar worden gemaakt en dit zal nooit bereikt worden door 
middel van wanorde en chaos. Om die reden moeten alle ahmadi’s in 
de wereld, ongeacht hun sociale achtergrond, andere geschoolde en 
verstandige moslims ertoe overhalen om op een vreedzame wijze te 
reageren, door hierover op grote schaal te communiceren en te 
schrijven. Op deze manier zal rechtvaardigheid in elk land en in alle 
sociale lagen gevestigd worden en mocht er daarna nog iemand tegen 
ingaan, dan ligt zijn zaak bij God.  
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God, de Almachtige heeft de Heilige Profeetsa als een manifestatie 
van Zijn Genade voor de gehele mensheid gezonden, zoals Hij Zelf 
zegt: 

En Wij hebben u (Mohammad) slechts als genade voor de 
werelden gezonden. (De Heilige Koran 21:108) 

Een grootheid zoals hij, de schenker van genade, (een dergelijk 
iemand) heeft nooit eerder bestaan en zal ook nooit komen. 
Voorzeker, zijn gezegende voorbeeld zal voor altijd blijven bestaan en 
elke moslim moet proberen om deze te volgen. Hiervoor ligt de 
grootste verantwoordelijkheid bij een ahmadi; het is aan ons 
opgedragen. Hoe dan ook, de Heilige Profeetsa was een teken van 
genade voor de gehele mensheid. Desondanks schilderen deze 
mensen hem af op de meest afschuwelijke, denkbare wijze. Wij 
moeten de wereld over het gezegende, liefdevolle en barmhartige 
voorbeeld van de Heilige Profeetsa vertellen. Het is vanzelfsprekend 
dat, om dit te bereiken, de moslims hun houding ook moeten 
veranderen. Er kan absoluut geen sprake zijn van terrorisme of 
strijdlust, omdat de Heilige Profeetsa zelf altijd oorlogen probeerde te 
vermijden, tot op het moment dat hij in Medina aankwam en in een 
oorlog werd betrokken. Pas na Gods toestemming werd er toen een 
oorlog uit zelfverdediging gevoerd. Desondanks was de volgende 
Goddelijke Openbaring van toepassing: 

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen 
u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, 
Allah heeft de overtreders niet lief. (De Heilige Koran 
2:191) 
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Zonder twijfel was de Heilige Profeetsa de grootste volgeling van de 
Sharia (=islamitische wetgeving) welke aan hem geopenbaard werd. 
Het is uiterst wreed om zulke lasterlijke ideeën over hem te uiten.   

De onmiddelijke reactie van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap naar aanleiding van de 

publicatie van de karikaturen 
Naar aanleiding van de publicatie van de karikaturen, werden de 
andere moslims aangezet tot stakingsacties, plunderen en 
aanbrengen van vernielingen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
reageerde er onmiddellijk op op een manier zoals zij dat hadden 
moeten doen. De ahmadi’s communiceerden onmiddelijk met de 
media. Het was niet vanwege iets dat nu heeft plaats gevonden, dat 
zij in februari 2006 begonnen met acties. Dit voorval vond plaats in 
september vorig jaar. Wat was onze reactie toen dit onheil werd 
gesticht? Zoals ik al zei, vond dit voorval plaats in september of 
misschien begin oktober en onze missionaris schreef onmiddelijk een 
uitvoerig artikel naar de uitgever van de karikaturen, waarin bezwaar 
werd gemaakt tegen de publicatie. Hierin werden de leerstellingen 
van de Beloofde Messiasas uiteengezet en hun verteld dat dit de wijze 
is waarop wij onze bezwaren kenbaar maken. Wij zullen geen 
betogingen houden, maar de strijd met behulp van de pen (jihad van 
de pen) aangaan en wij zullen ons ongenoegen uiten over de 
gepubliceerde afbeeldingen. Er werd hun verteld dat, ondanks het 
recht van vrijheid van meningsuiting, dit niet betekent dat men de 
gevoelens van anderen mag kwetsen. Hoe dan ook, dit had een 
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positieve reactie tot gevolg. Een ingezonden artikel werd door de 
krant gepubliceerd en had positieve reacties tot gevolg onder de 
Deense bevolking. Ook ons missiehuis ontving veel telefoontjes en 
brieven met positieve reacties over het artikel. Bovendien ontvingen 
wij van de voorzitter van de Vakbond voor de Journalistiek een 
uitnodiging voor een bijeenkomst. Tijdens dit gesprek hebben wij 
uiteengezet dat ondanks het feit dat de wet vrijheid van 
meningsuiting toestaat, het niet betekent dat de geestelijke leiders en 
eerwaardigen van anderen vernederd mogen worden. Het is cruciaal 
om de gevoelens te respecteren van zowel moslims als van christenen 
die naast elkaar leven in de samenleving omdat zonder dit er geen 
vrede zou kunnen bestaan.  

Vervolgens werd hen verteld over de prachtige leerstellingen van de 
Heilige Profeetsa, zijn voorbeeldige karakter, zijn hoge morele 
waarden en beleefdheid, zijn mededogen voor de mensheid en de 
schepselen van God en dat hij de personificatie was van liefde en 
mededogen. Nadat hiervan enkele voorbeelden uit het leven van de 
Heilige Profeetsa waren voorgedragen, werd hen de vraag gesteld hoe 
het mogelijk was dat men van zo’n persoon, met zo’n mooie leer en 
zulk een voorbeeldig gedrag, dergelijke karikaturen kon maken? De 
uiteenzetting en toelichting door onze missionaris werden zeer 
gewaardeerd. Eén van de cartoonisten verklaarde openlijk dat hij 
dergelijke afbeeldingen nooit zou hebben gemaakt als een dergelijke 
bijeenkomst eerder had plaatsgevonden. Hij maakte nu pas kennis 
met de leerstellingen van de Islam. Iedereen was het er over eens dat 
de dialoog moet worden voortgezet. De tekst van het persbericht, 
welke de voorzitter van de vakbond had opgesteld, werd aan iedereen 
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voorgelezen. Er heeft een geslaagd tv-interview plaatsgevonden en er 
was ook een ontmoeting met een minister van het Deense kabinet. 
Hoe dan ook, de gemeenschap blijft zich hiervoor inzetten; 
soortgelijke activiteiten vonden ook plaats in andere landen en in 
ieder geval werd er zeer veel werk verricht waar dit voorval zich 
voordeed. De basis voor deze karikaturen vormt het boek “The Life 
of the Prophet and Qur’an”, geschreven door een Deense schrijver 
en momenteel verkrijgbaar in de winkels. De schrijver van het boek 
had het grote publiek gevraagd om foto’s van de Heilige Profeetsa. 
Verscheidene foto’s werden anoniem opgestuurd uit vrees voor de 
reacties van de moslims. Hieruit concluderend kan men stellen dat 
het boek de oorzaak is van het hele voorval, terwijl in het geval van 
het dagblad ook de karikaturen een rol speelden. De gemeenschap 
moet zich blijven inzetten om ook hierop te reageren, waar ter wereld 
dan ook. Als bij het lezen van het boek iets verwerpelijks wordt 
gevonden, dan moet men dit aanpakken en alle vragen die naar 
aanleiding hiervan gesteld kunnen worden beantwoorden. In 
Denemarken had men ook het gevoel dat sommige moslims andere 
karikaturen lieten zien, dan die welke waren gepubliceerd om op die 
manier de moslims op te stoken. Er is echter geen bewijs of dit nu wel 
of niet waar is. Echter, door onze snelle reactie is er wat meer besef 
gekweekt. Ondanks het feit dat dit voorval drie maanden geleden 
had plaatsgevonden en wij daar direct op hadden gereageerd, is het 
nu pas bij de mensen bekend geworden. Zoals ik al eerder heb gezegd, 
is het noodzakelijk om alle aspecten uit het gezegende leven van de 
Heilige Profeetsa te presenteren en in elk land te verspreiden. Meer in 
het bijzonder is het onze verantwoordelijkheid om met bewijzen en 
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argumenten elke misopvatting waarin de Islam een godsdienst van 
geweld wordt genoemd, uit de weg te ruimen. Ik heb ook al eerder 
het advies gegeven om veelvuldig naar de dagbladen te schrijven. Ook 
boeken over het leven van de Heilige Profeetsa kunnen naar zowel 
schrijvers als dagbladen verzonden worden. 

Jonge ahmadi’s moeten de journalistiek ingaan 
Een ander advies voor in de toekomst is dat de gemeenschap een plan 
moet maken voor de geinteresseerde jongeren onder ons, om deze 
zoveel mogelijk een opleiding in de journalistiek te laten volgen. 
Zodoende zullen wij ook onze invloed kunnen uitoefenen in de 
media, want dergelijke kwaadwillige activiteiten zullen ook in de 
toekomst nog van tijd tot tijd plaatsvinden. Op het moment dat de 
communicatie met de media volledig is gedekt, kunnen dergelijke 
activiteiten worden gestopt en kan er een eind gemaakt worden aan 
deze ordinaire daden. Indien iemand hierna hardnekkig blijft 
volharden in zijn gedrag, dan zal deze behoren tot diegenen waarop 
Gods Vloek niet alleen in deze wereld, maar ook in het hiernamaals 
zal rusten. God, de Almachtige, zegt: 

Betreffende hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig 
vallen, Allah heeft hen in deze wereld en in het 
Hiernamaals vervloekt en een vernederende straf voor hen 
bereid. (De Heilige Koran 33:58) 

Dit gebod is nog steeds van toepassing. Onze Profeetsa is een levende 
profeet, zijn leerstellingen zijn oneindig inspirerend, zijn sharia (= 
islamitische wetgeving) is een oplossing voor alle problemen wanneer 
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dan ook en door zijn voorbeeld te volgen komt men dichter tot God. 
Om deze redenen is de pijn en het verdriet, toegebracht aan degenen 
die in hem geloven, tot op de dag van vandaag, in elk opzicht oprecht. 
Allah is een Levende God en Hij houdt degenen die slechte daden 
verrichten in de gaten. 

Het is onze verantwoordelijkheid om de wereld te informeren. Wij 
moeten de wereld vertellen dat God, de Almachtige, zelfs vandaag de 
dag nog in staat is om degenen die pijn en verdriet veroorzaken, te 
straffen. Daarom, stop met het beledigen van God en Zijn Profeetsa. 
Desondanks moeten wij, terwijl wij de leerstellingen van de Islam en 
het nobele karakter van de Heilige Profeetsa aan de wereld 
presenteren, onze eigen daden verbeteren. Het zullen alleen onze 
daden zijn die de wereld tot zwijgen kunnen brengen en zij zullen 
daarin de belangrijkste rol spelen. Er wordt melding gemaakt van een 
voorval waarbij een moslimgeleerde beschuldigd wordt van 
huichelarij omdat zijn daden (i.e. het ophitsen van moslims) in strijd 
waren met wat hij zei. Misschien is dit wel zo, ik heb het verslag 
echter niet gelezen. Juist daarom is het van belang dat wij praktische 
voorbeelden zijn van zowel ons innerlijk als ons uiterlijk die met 
elkaar overeenkomstig zijn en dat onze woorden en onze daden met 
elkaar in harmonie zijn.  

Het respect van de Heilige Profeetsa zal nooit 
verworven kunnen worden door vandalisme 

Ik zeg dit tegen iedereen die moslim is, of hij nu ahmadi, sjiiet of 
soenniet is of tot een andere sekte binnen de Islam behoort: wanneer 
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de Heilige Profeetsa als persoon wordt aangevallen, is het beter om 
hen erop te wijzen hun daden te verbeteren dan, in plaats daarvan, 
kortstondige emoties te tonen, vlaggen in brand te steken, 
vernielingen aan te richten en ambassades in brand te steken. Geef de 
ander geen reden om met een verwijtende vinger naar ons te wijzen. 
Denken zij dat het respect voor de Heilige Profeetsa en zijn ware 
nobele karakter, enkel door het stichten van branden, wordt 
getoond. God Verhoede het! En dat het verbranden van vlaggen en 
het in brand steken van ambassadegebouwen hun manier van 
vergelding moet zijn? Nee! Wij zijn de volgelingen van de Heilige 
Profeetsa, die was gekomen om het vuur te doven, hij was de 
Vertegenwoordiger van Liefde en de Prins van Vrede. Dus, in plaats 
van een gewelddadige reactie, is het belangrijk om de prachtige leer 
van de Heilige Profeetsa aan de wereld te presenteren.  

Moge Allah deze moslims verstand en begrip geven. Hoe het ook zij, 
ik zeg tegen alle ahmadi’s dat deze mensen onwetend zijn en niemand 
weet of zij ooit tot bezinning zullen komen. Als reactie op de 
publicatie van de provocerende karikaturen moet elk kind, elke 
ouderling, elke man en elke vrouw onder ons een vuur laten 
ontbranden, welke nooit meer zal doven. Niet een vuur om vlaggen 
of andermans eigendommen te verbranden en welke na een paar 
minuten of een paar uur alweer gedoofd is. Zo wordt er op een foto 
uit Pakistan getoond hoe men vol enthousiasme een vuur heeft 
gesticht alsof zij een enorme prestatie hebben verricht – dit vuur zal 
echter al na 5 minuten gedoofd zijn! Het (geestelijke) vuur, welke wij 
moeten laten ontbranden, moet er één zijn welke altijd zal blijven 
branden en dat is het vuur van liefde voor en toewijding aan de 
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Heilige Profeetsa, het vuur waardoor elk van zijn gezegende 
eigenschappen wordt overgenomen en getoond aan de gehele wereld. 
Als dit vuur eenmaal is ontbrand, zal het altijd blijven branden. Het 
vuur moet van zulk aard zijn dat zelfs gebeden ervan worden 
gevormd waarvan de vlammen tot ver in de hemel zullen rijken! 

Zet je verdriet om in gebeden voor de profeetsa 

Dit is het vuur, welke alle ahmadi’s in hun harten moeten laten 
ontbranden en welke hun pijn en verdriet moet omvormen tot 
gebeden. Nog altijd geldt hiervoor dat de Heilige Profeetsa (vzmh) 
onze bemiddelaar moet zijn. Voor de acceptatie van onze gebeden, 
om de liefde van God te ontvangen, om de verleidingen in deze 
wereld te weerstaan, om onszelf te beschermen tegen de invloeden 
van de schadelijke activiteiten welke nu plaatsvinden, om de liefde 
voor de Heilige Profeetsa in onze harten levend te houden en voor al 
het goede in ons leven in deze wereld en in het hiernamaals, moeten 
wij oneindig begroetingen en zegeningen op de Heilige Profeetsa 
aanroepen. Voorzeker, moeten wij dit overvloedig doen. Om onszelf 
in deze onrustige tijden te verdiepen in de liefde voor de Heilige 
Profeetsa en ervoor te zorgen dat onze volgende generatie standvastig 
blijft in de Islam en Ahmadiyyat, hoort elke ahmadi volledig trouw 
te blijven aan het gebod: 

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de Profeet. 
O, gij die gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst hem 
vrede met alle eerbied toe. (De Heilige Koran 33:57) 
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De Heilige Profeetsa zei eens, in feite zijn er vele verwijzingen 
hiernaar, voor mij volstaan de zegeningen van Allah en Zijn engelen, 
het gebod voor u is voor uw eigen bescherming.1 

 
We hebben het bidden om deze zegeningen dus nodig opdat onze 
gebeden geaccepteerd worden. Alles in aanmerking genomen, 
verzekeren dit vers en het eerste deel van deze Hadith dat het niet 
uitmaakt hoeveel zij ook proberen om de status van de Heilige 
Profeetsa te bespotten of te kleineren, zij zullen er nooit in slagen 
vanwege de gebeden en groeten die Allah en Zijn engelen over hem 
aanroepen. Zij zullen nooit iets winnen door de aanvallen die zij 
plegen op de meest gezegende persoon, de Heilige Profeetsa en, God 
willend, zal de Islam voortgaan en triomferen in de wereld en de vlag 
van de Heilige Profeetsa zal over de hele wereld worden gehesen. 

 
Zoals ik heb gezegd, heeft Allah de Verhevene dit in deze tijd 
voorbestemd door middel van zijn ware en vurige volgeling, de 
Beloofde Messiasas.  

 
Er is een referentie van Hadrat Maulana ‘Abdul Karim Sialkotira, in 
een uittreksel zegt hij: 

Ik hoorde eens van Hadrat Imamas dat Allah hem deze 
status heeft gegeven, uitsluitend door de deugd van het 
aanroepen van zegeningen over de Heilige Profeetsa. Hij 
zei: “Ik zie dat de weldadigheden van Allah de Heilige 
Profeetsa bereiken in een zeer wonderlijke en lichtgevende 

                                                             
1 Tafsir Durre-Manthur, Targhibe-Asfahani en in Musnad Dailami ba-hawalah 

Darud Sharif, samengesteld door Maulana Muhammad Ismail Halalpuri, 
nieuwe uitgave. 
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vorm en deze worden geabsorbeerd in de borst van de 
Heilige Profeetsa en daaruit komt het tevoorschijn middels 
ontelbare stralen die elk rechtmatig persoon bereiken in 
verhouding met de waarde van hun inbreng. Zeker, geen 
enkele weldadigheid kan anderen bereiken zonder het 
middel van de Heilige Profeetsa.” 

Vervolgens zei hij: 

Wat is Durud Sharif – Het aanspreken van de verheven 
status van de Heilige Profeetsa, waardoor deze stralen van 
spiritueel licht tevoorschijn komen. Het is de plicht van 
wie dan ook, die wenst om de zegeningen en weldadigheid 
van Allah de Verhevene te verkrijgen, om in overvloed 
Durud Sharif af te smeken zodat de weldadigheid wordt 
opgewekt. (Al-Hakam, vol. 7, nr. 8, blz. 7, 28 februari 
1903.) 

Moge Allah ervoor zorgen, dat door het kwaad van de wereld te 
vermijden en de liefde voor de Heilige Profeetsa in onze harten te 
koesteren, door zijn leerstellingen over de wereld te verspreiden, 
door het afsmeken van Durud, door ons tot Allah te richten en Zijn 
hulp te zoeken, wij voortdurend de ontvangers mogen blijven van de 
zegeningen en weldadigheden. Moge God de Almachtige ons helpen. 
 
 
  



 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen 30 
 

Vrijdagpreek van 17 februari 2006 
v Aanhoudende activiteiten bedoeld om de Heilige Profeetsa te 

lasteren, zullen aanzetten tot de Toorn van God de Almachtige. 
 

v Deze aardbevingen, orkanen en andere calamiteiten zijn niet 
specifiek voor Azië alleen. De Beloofde Messiasas van God de 
Almachtige heeft Europa en Amerika ook gewaarschuwd. 
Daarom moeten zij Allah vrezen en de Eer van God de 
Almachtige niet uitdagen.  
 

v God de Almachtige, Die zeer veel zorg draagt voor Zijn Eer en 
de eer van Zijn geliefden kan Zijn Kracht en Grootsheid 
zichtbaar maken. 
 

v Moslimlanden en moslims moeten hun houding corrigeren. Ze 
moeten de wereld inlichten over de hoge status en de excellente 
handelswijzen van de Heilige Profeetsa. 

 

v Vandaag de dag heeft God de Almachtige een ware volgeling en 
vurige aanhanger van de Heilige Profeetsa gezonden, om de 
moslims of eerder de hele wereld, naar het rechte pad te leiden. 
Zij moeten hem aanvaarden en hem volgen. 

 

v De gemeenschap van de Beloofde Messiasas zal, God willend, de 
(hemelse) glorie van de islam en de heiligheid van de Heilige 
Profeetsa vestigen. 

 

v Ahmadi’s moeten openlijk verklaren aan de volgelingen van alle 
godsdiensten dat de verwachte verlosser, overeenstemmend met 
hun leerstellingen en verwachtingen, is gekomen. 
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Na de gebruikelijke recitatie en na de recitatie van Surah Al-Fatiha 
(het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) begon het hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als volgt: 
 
Het was in mijn vorige vrijdagtoespraak mijn bedoeling om door te 
gaan op het onderwerp van de twee voorgaande preken. Echter, in 
het licht van de schandelijke en grove actie van enkele Westerse 
kranten die schokgolven van verontwaardiging door de gehele 
Moslimwereld hebben gezonden en de daarop volgende reacties, 
vond ik het nodig om over dit onderwerp te spreken. Dit ook omdat 
ahmadi’s zo geïnformeerd kunnen worden over hoe hun houding 
zou moeten zijn in zulke omstandigheden. Hoewel, zij dit door de 
Genade van God wel weten, is een aanmaning nodig, zodat de wereld 
ook mag weten wat de juiste manier voor een Moslim is om in deze 
omstandigheden te reageren. 

Het kwetsen van de gevoelens van anderen is 
noch democratie noch vrijheid van denken 

Wij zeggen tegen de wereld dat elke vorm van grove uitlatingen van 
heilige personen van welke godsdienst ook, op geen enkele wijze een 
vorm van vrijheid vertegenwoordigt. Blijkbaar zijn jullie 
voorstanders van democratie en vrijheid van meningsuiting, maar 
het spelen met de gevoelens van anderen is geen democratie noch 
vrijheid van meningsuiting. Voor alles bestaat er een grens en gelden 
er gedragscodes. Zoals er voor elke beroepsgroep gedragscodes 
bestaan, is er ook een gedragscode in de journalistiek. Hetzelfde geldt 
ook voor eender welk regering, zij heeft ook haar wetten en regels. 
Vrijheid van meningsuiting betekent zeer zeker niet dat men kan 
spelen met andermans gevoelens of dat deze worden gekwetst. Als dit 
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de vrijheid is waar het Westen erg trots op is, dan zal deze vrijheid 
niet tot vooruitgang leiden, het zal eerder leiden tot verval. 

Aanhoudende activiteiten om de Heilige 
Profeetsa te beledigen, zullen uiteindelijk de 
woede van God, de Almachtige oproepen 

In het Westen wordt de godsdienst in rap tempo verlaten en worden 
in naam van de vrijheid op elk vlak alle morele normen en waarden 
teniet gedaan. Zij zijn zich er niet van bewust dat zij hiermee hun 
eigen ondergang aan het veroorzaken zijn. Nog niet zo lang geleden 
begon een Italiaanse minister met een nieuwe vorm van wangedrag 
door de beledigende karikaturen af te laten drukken op T-shirts en 
deze te dragen. Daarnaast nodigde hij anderen uit om hetzelfde te 
doen en dat de T-shirts via hem verkrijgbaar zijn en er wordt gezegd 
dat ze ook daadwerkelijk verkocht worden. Hiermee zeggen zij dat 
dit het verdiende loon voor de moslims is. Deze mensen moeten 
begrijpen dat, ongeacht de vraag of de moslims dit verdienen of niet, 
zij met dergelijke onbeschoftheden zeer zeker de Toorn van God 
over zich afroepen. Wat in het verleden is begaan in dwaasheid, is 
gebeurd. Echter, om halsstarrig door te blijven gaan met dit gedrag 
en door vol te houden dat wat zij doen gerechtvaardigd is, zal zeker 
de Toorn van God tot gevolg hebben. 

Hoe moeten ahmadi’s reageren in zulke 
omstandigheden? 

Hoe dan ook, zoals ik al heb gezegd is de rest van de moslims 
verantwoordelijk voor hun eigen daden. Het is echter de 
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verantwoordelijkheid van een ahmadi-moslim om anderen in te 
lichten en te waarschuwen voor de toorn van God. Zoals ik al eerder 
zei: laat de wereld een positief beeld van de Heilige Profeetsa zien, 
richt je tot God, de Almachtige, en bid voor Zijn Hulp. God heeft de 
kracht om vanuit Zijn eigen eergevoel en de eer van Zijn dierbaren, 
degenen die aan hun eigen ondergang werken streng te straffen. Hij 
is de Meester over alle machten en wordt daarin niet gehinderd door 
menselijke wetten. Hij heeft de macht over alles en als Zijn straf 
komt, dan zal het menselijke brein deze omvang niet kunnen 
bevatten en zal er niemand zijn die deze kan ontvluchten. 

Gezien het gedrag van bepaalde volkeren en bepaalde landen in het 
Westen, zouden de ahmadi’s zich meer tot God moeten wenden. De 
Messiasas van God heeft niet alleen Europa gewaarschuwd, maar ook 
Amerika. De aardbevingen, overstromingen en de rampen die 
plaatsvinden op deze wereld beperken zich niet alleen tot Azië. 
Amerika heeft hier ook al mee te maken gehad. Aldus, O Europa! 
Ook jullie zijn niet veilig. Toon daarom wat godvrezendheid en tart 
Gods Eerbaarheid niet! Ik wil hieraan toevoegen dat ook de 
moslimlanden of degenen die zich moslims noemen, ook hun 
houding moeten veranderen. Leer uzelf manieren aan om de hoge 
positie en het voorbeeldige karakter van de Heilige Profeetsa aan de 
gehele wereld kenbaar te maken. Dit zou dan de juiste en gepaste 
manier van reageren zijn van een gelovige. 
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De volgelingen van de Beloofde Messiasas zullen 
de glorie van de Islam vestigen 

Wat voor soort islamitische repliek is dit nu, vandaag de dag, dat 
jullie jullie eigen landgenoten vermoorden en jullie eigen 
eigendommen vernietigen? De Islam staat niet toe dat men afwijkt 
van absolute rechtvaardigheid en eerlijkheid, zelfs niet in vijandschap 
met andere naties, en gebiedt om wijsheid te gebruiken. Om maar 
niet te spreken van wat er pas gebeurd is in Pakistan en wat er nu 
gebeurd in andere moslimlanden. In ieder geval, deze daden van 
schade toebrengen aan bedrijven of ambassades van andere landen of 
acties die schade toebrengen aan het eigen volk, dienen geen ander 
doel dan de naam van de Islam in diskrediet te brengen. Daarom 
moet de islamitische massa proberen wijzer te handelen in plaats van 
zichzelf tot de ondergang te brengen in deze wereld alsmede in het 
Hiernamaals door deze onjuiste religieuze geleerden en leiders te 
volgen. In dit tijdperk, om de richting van de moslims te bepalen of 
beter gezegd, voor de hele wereld, heeft Allah de ware en vurige 
aanhanger van Zijn geliefde Heilige Profeetsa gezonden. Aanvaard 
hem, volg hem en sluit u aan bij de gemeenschap van de Messiasas om 
de wereld te hervormen en om de vlag van de Heilige Profeetsa in de 
hele wereld op te hijsen. Nu kan geen andere manier, geen andere 
gids ons leiden in het handelen volgens de soenna van de Heilige 
Profeetsa en om deze te verwezenlijken. Het herstel van de glorie van 
de Islam en het vestigen van de heiligheid van de Heilige Profeetsa zal 
nu alleen hersteld worden door de gemeenschap van de Beloofde 
Messias en Mahdias, Insha’Allah. 
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Wat betekent het neerdalen van de Messias? 
Daarom moet iedereen bezinnen, inclusief degenen die bekend staan 
als moslims. Wij moeten aan hen uitleggen en we moeten niet 
verwikkeld raken in debatten met de zogenoemde religieuze 
geleerden, dat de Messias die moest komen nog niet is gekomen of 
dat hij moet afdalen op die en die plaats. Het is een feit dat de manier 
waarop dit concept gepresenteerd is, het resultaat is van het niet 
begrijpen van een Hadith. 

 
De Beloofde Messiasas heeft deze overlevering als volgt uitgelegd, hij 
zegt: 

Als er gezegd wordt dat de Hadith in heldere en duidelijke 
woorden vertelt dat de Messias, zoon van Maria, zal afdalen 
vanuit de hemelen en dat deze afdaling zal plaatsvinden in 
de buurt van de oostelijke minaret in Damascus en dat zijn 
handen zullen rusten op de schouders van twee engelen; 
hoe kan deze specifieke en duidelijke verklaring dan 
ontkent worden? 

Dat wil zeggen, dit is wat mensen zeggen en omdat het een heldere 
en duidelijke verklaring is, vragen de mensen hoe dit ontkend kan 
worden? In antwoord hierop verklaart de Beloofde Messiasas: 

Het antwoord hierop is dat afdalen vanuit de hemelen er 
niet op wijst dat in werkelijkheid een wezen fysiek naar 
beneden zou komen, in de authentieke Hadith wordt het 
woord “hemelen” zelfs niet genoemd. Bovendien wordt 
het woord “nuzul” gewoonlijk en veelal gebruikt. Wanneer 
een persoon vertrekt van de ene plaats en stopt op een 
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andere plaats, wordt er ook gezegd dat hij hier is afgedaald. 
Net zoals gezegd wordt dat een bende is afgedaald op die 
en die plaats of dat een konvooi is afgedaald. Kan hieruit 
begrepen worden dat een troep of een konvooi is afgedaald 
vanuit de hemelen? Verder heeft Allah de Verhevene 
duidelijk verklaard in de Heilige Koran dat de Heilige 
Profeetsa ook is afgedaald vanuit de hemelen. Bovendien 
wordt op een zeker punt gezegd, “Wij hebben ijzer neder 
gezonden vanuit de hemelen.” Dus is het heel duidelijk dat 
dit afdalen vanuit de hemelen niet van de soort en aard is 
zoals de mensen denken. (Ruhani Khazain, vol. 3, blz. 132-
133, Izala-e-Auham) 

De Beloofde Messiasas heeft gezegd: 

De Hadiths zitten vol met uitleg hierover. Het ontbreekt 
mensen zelf aan kennis en religieuze geleerden misleiden 
hen. 

Hij verklaarde verder: 

Hiervoor hebben de joden ook de fout gemaakt en Hadrat 
Jezusas niet geaccepteerd. 

In ieder geval, dit zijn gedetailleerde en grondige zaken, die niet 
genoemd kunnen worden in deze preek. Ahmadi’s moeten proberen 
deze zaken in hun eigen kringen uit te leggen in overeenstemming 
met de veranderende tijden, zodat zoveel mogelijk goede zielen 
kunnen worden gered. Mogen alle fatsoenlijke mensen die gered 
kunnen worden, worden gered. Ahmadi’s moeten openlijk aan de 
mensen van alle godsdiensten binnen hun kringen verkondigen dat 



37 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen  

degene die had moeten komen volgens de leerstellingen van alle 
godsdiensten, is gekomen. 

 
De Beloofde Messiasas verklaart: 

Ik zal nu die Hadith aan het publiek presenteren die Abu 
Daud in zijn Sahih schreef en hun aandacht vestigen op het 
bewijs ervan. Dus laat duidelijk zijn dat de Hadith die is 
opgenomen in Abu Daud’s Sahih over een persoon 
genaamd Harith gaat, die zal komen uit Harrath ma wara-
’unnahar dat wil zeggen uit Samarkand, die de mensen van 
de Heilige Profeetsa zal versterken en wiens hulp en 
overwinning bindend zal zijn voor elke gelovige. Het is 
Goddelijk aan mij geopenbaard dat deze voorspelling en de 
voorspelling over de komst van de Messias, die de Imam 
van de moslims zal zijn en één van hen zal zijn; in feite 
hebben deze twee voorspellingen hetzelfde onderwerp en 
deze nederige persoon alleen is de verwezenlijking van 
beide. In werkelijkheid zijn er slechts twee belangrijke 
tekenen met betrekking tot de naam van de Messias; één 
daarvan is dat wanneer de Messias zal komen, hij met zijn 
juiste leerstellingen de interne staat van de moslims zal 
hervormen, die in die tijd uiterst verslechterd zal zijn. 

Dit is al eerder genoemd in eerdere preken. Zij (moslims) accepteren 
dat de toestand van de moslims is verslechterd en dat een hervormer 
nodig is. 
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De betekenis van de uitdrukking dat de 
Beloofde Messiasas ‘schatten zal uitreiken’? 

De Beloofde Messiasas zei: 

Door zijn perfecte leerstellingen zal hij hun spirituele 
armoede en innerlijke armoede volledig wegnemen en zal 
hen schatten van geleerdheid, waarheid en kennis 
presenteren. 

Dat wil zeggen, dat dit de schatten zijn en hij spirituele kennis aan 
hen zal overbrengen. Hij zei toen: 

In die mate dat mensen moe zullen worden van 
het ontvangen van deze rijkdom en geen zoeker 
naar waarheid onder hen spiritueel arm en 
behoeftig zal blijven.  Al degenen die hongeren en 
dorsten naar de waarheid zullen in overvloed 
worden voorzien met het gezonde voedsel van de 
waarheid en de zoete drank van de wijsheid. 

Dat wil zeggen, het zuivere dieet van de Waarheid zal hen worden 
gegeven, de ware leerstellingen van de Islam zullen hen alleen door 
de Beloofde Messiasas gegeven worden en de nectar van spirituele 
kennis zal aan hen worden gegeven. Als deze mensen drinkers waren 
van de drank van spirituele kennis dan zouden zij niet op de 
vernielzuchtige, om maar niet te spreken van de onproductieve 
manier gereageerd hebben, die door hen getoond werd. Zij zouden 
eerder een productief antwoord hebben gegeven en zij zouden zich 
tot God gekeerd hebben. 

 
De Beloofde Messiasas verklaart: 
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 … en hun buidels zullen gevuld worden met de parels van 
ware kennis. 

De ware kennis van de Islam is een kostbare schat, deze is net als 
parels, hij zal hun buidels ermee vullen. 

Hen zal een flacon worden gegeven, gevuld met het parfum 
van de ware betekenis van de Heilige Koran.  

Zij zullen het parfum van de Heilige Koran ontvangen. 

De betekenis van de uitdrukkingen ‘het breken 
van het kruis’ en ‘het doden van het varken’ 

De Beloofde Messiasas zegt: 

Het tweede bevestigende teken is dat wanneer die Beloofde 
Messiasas zal komen hij het kruis zal breken, het varken zal 
doden en de één-oogige Dajjal zal doden. Elke ongelovige 
die door zijn adem wordt geraakt zal onmiddellijk 
doodgaan. De werkelijke interpretatie van dit speciale 
aspect is dat de Messias, bij zijn komst in deze wereld, alle 
glorie van het geloof van het kruis onder zijn voeten zal 
verpletteren en dat hij met het wapen van beslissende 
argumenten, hen zal vernietigen die als varkens getroffen 
zijn met onbeschaamdheid en onbescheidenheid en die 
vuiligheid verslinden als varkens. En hij zal met het zwaard 
van duidelijke bewijzen de tegenstand wegvagen van 
degenen die alleen wereldlijk inzicht bezitten en die zijn 
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verstoken van het oog van het geloof en ervoor in de plaats 
alleen maar een lelijke smet hebben.  

Dus dit zijn de argumenten waarmee de overwinning behaald zal 
worden, zodat het bestaan van hun valse aanspraken kan worden 
beindigd. 

 
De Beloofde Messiasas zegt verder: 

Niet alleen zulke één-oogige mensen, maar ook elke 
ongelovige die minachtend neerkijkt op de Islam, zal 
spirituele uitsterving ondergaan door de glorieuze adem 
van de Messiaanse redenering. 

De Beloofde Messiasas zal komen en zal hen verslaan met zijn 
redenering. 

In het kort, al deze verklaringen zijn metaforisch en 
hebben zich heel duidelijk ontvouwd aan deze nederige 
persoon. Sommigen zullen het nu wel of niet begrijpen 
maar na enige tijd, na volledige wanhoop aan hun 
ongefundeerde verwachtingen die ze nu koesteren, zullen 
allen geneigd zijn tot deze richting. (Izala-e-Auham, 
Ruhani Khazain, vol. 3, blz. 141-143, in de voetnoot) 

In het kort, de Beloofde Messiasas heeft de christenen uitgedaagd in 
deze tijd. Het was hij alleen, die het christendom in zijn sporen stopte 
toen het snel verspreidde. In die tijd, in India, bekeerden 
honderdduizenden moslims zich tot het Christendom. Het was 
alleen de Beloofde Messiasas die niet alleen hun aanval stopte, maar 
ook de eer van de Islam herstelde. Bovendien heeft de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap de woeste aanval van het Christendom in 
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Afrika gestopt; ze heeft hen het mooie beeld van de Islam getoond en 
ze heeft duizenden christenen tot de Islam bekeerd. Dit zijn de 
prestaties van de Messias zoals de Beloofde Messiasas liet zien en met 
Gods Gratie, is het door zijn leer en redenering dat de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap vooruitgaat, harten overwinnend, en die 
Insha’Allah hiermee zal doorgaan. Net zoals de Beloofde Messiasas 

heeft gezegd: ‘Op een dag zullen deze mensen ontchoocheld worden 
en dan zullen zij terugkeren.’ 

 
Dit is dus de uitleg over hoe het bedrog van deze mensen moet 
worden beëindigd. Dit is de betekenis van het doden van het varken 
en het breken van het kruis en de bijbetekenis van het bevechten van 
de Dajjal, zoals door de Beloofde Messiasas is uitgelegd. 

 
Zoals ik al eerder heb gezegd, is het enkel de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap die strijdt met het Christendom. Recentelijk was er 
een televisieprogramma op één van de kanalen (waarschijnlijk was 
het Geo of ARY, of een ander soortgelijk Aziatisch kanaal) waarin 
een ‘Allamah Dr. Asrar heeft gezegd dat de religieuze Islamiten 
analfabeet waren en hun religieuze kennis van zowel de Heilige 
Koran en de Bijbel niet bestond. Terwijl daarentegen, Mirza Ghulam 
Ahmad Qadiani een geleerde man was die kennis van zowel de Bijbel 
als van andere godsdiensten had. Daarom streed hij met het 
Christendom en bracht hij het tot zwijgen. Zijn woorden (van Dr. 
Asrar) kwamen hierop neer. Hoe dan ook, hij accepteerde dat de 
Beloofde Messiasas, zoals hij zelf had gezegd, hen versloeg met 
beslissende, sterke argumenten. Zij accepteren dat het alleen Hadrat 
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was die een halt toeriep aan de 
woeste aanvallen van het Christendom in die tijd en die de moslims 
redde van het zich bekeren tot het Christendom. Hij (Dr. Asrar) 
ging toen door met het geven van een aantal zinloze verklaringen, 
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verschillende verklaringen, hij sprak een beetje tegen de Beloofde 
Messiasas, dat hij niet de Messias kon zijn. In ieder geval wordt 
vandaag de dag erkend dat als er iemand was die opstond tegen het 
Christendom en hun leerstellingen afwees door middel van 
argumenten, dan was er maar een kampioen, wiens naam Mirza 
Ghulam Ahmad Qadiani is.  
 
Dus, of deze mensen dit vandaag de dag accepteren of niet, net zoals 
de Beloofde Messiasas heeft gezegd, zullen zij op een dag moeten 
aanvaarden dat dit de Messiaanse argumenten zijn die de Beloofde 
Messiasas heeft gepresenteerd en die de Dajjal hebben vernietigd en 
dat hij inderdaad de Beloofde Messiasas is. 

De komst van de Beloofde Messiasas moest 
vanuit de Ummat-e-Muslimah zijn 

De Beloofde Messiasas heeft gezegd dat de moslims nog steeds 
wachten op de Messias, door hun verkeerde opvatting van de Hadith 
dat de Messias, zoon van Maria, vanuit de hemel zal afdalen met zijn 
handen op de schouders van engelen. Verder ophelderend dat hun 
gevolgtrekking verkeerd is, verklaart de Beloofde Messiasas met enkel 
verwijzingen naar de Hadith. De Beloofde Messiasas verklaart: 

Een van de argumenten die aangeven dat de Messias die 
komt, die aan deze ummah beloofd is, een persoon vanuit 
deze ummah zal zijn, is de Hadith van Bukhari en Muslim 
die verklaart: ُْمْکنِّم ُْمکُماَمِا  en ُْمْکنِّم ُْمکََّما  wat betekent dat hij uw 
Imam zal zijn en van onder uw volk zal zijn. Aangezien 
deze Hadith ten aanzien van Jezus is, die moet komen en 
in deze Hadith de woorden ‘Hakam’ (de scheidsrechter) en 
‘Adal’ (de rechtvaardige) worden gepresenteerd als 
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eigenschappen van zijn lof, die worden gebruikt vóór deze 
zin, is het woord ‘Imam’ bedoeld voor hem. Er is geen 
twijfel dat hier in het woord ‘minkum’ de Metgezellenra 
worden aangesproken en zij alleen waren de bedoelde 
geadresseerden; vanzelfsprekend, want geen van hen 
claimde de Beloofde Messiasas te zijn. Daarom impliceert 
‘minkum’ een persoon die een vervanger is voor de 
Metgezellenra in de kennis van Allah de Verhevene.  

Dat wil zeggen in Allah’s ogen, heeft hij de status van de 
Metgezellenra.  

En hij is het die genoemd wordt als vervanger voor de 
Metgezellenra in het onderstaande vers: 

ْمِهِب اْوُقَحْلَی اَّمَل ْمُْهنِم َنْیِرَٰخا َو  

[Vertaling: en ook anderen die deze gelovigen nog niet 
hebben ontmoet. De Heilige Koran 62:4] 

Dit vers toont aan dat hij geschoold is door de spiritualiteit 
van de Heilige Profeetsa, en hij is opgenomen onder de 
Metgezellenra op grond van deze bijbetekenis. Ter 
opheldering van dit vers is de Hadith: 

سِراَف ْنِّم ٌلُجَر ُهَلَانَل اَّیَرُّثلاِب اًقَّلَعُم ُناَْمیِْالا َناَک ْوَل  

[Vertaling: als het geloof opstijgt naar de Plejaden zal een 
man uit Perzië het terugbrengen. Sahih Bukhari] 

En omdat deze kwaliteit werd toegeschreven aan deze 
Perzische persoon, die exclusief is voor de Beloofde Messias 
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en Mahdi, dat wil zeggen, om opnieuw de aarde te vullen 
met absolute rechtvaardigheid, die verstoken is van geloof 
en de Eenheid van God en is gevuld met onderdrukking; 
daarom is deze persoon de Mahdi en de Beloofde Messias 
en dat ben ik. (Tohfa-e-Golarhviyyah, Ruhani Khazain, 
vol. 17, blz. 114-115) 

Masih en Mahdi zijn twee namen voor dezelfde 
persoon; afschaffing van de godsdienstoorlogen 

door de Beloofde Messiasas 
De Beloofde Messiasas legt verder uit: 

De Hadith یٰسْیِع َِّالا َّیِدْهَم َال  van het boek Ibn-e-Majah, 
waarvan de naam erg bekend is en ook wordt vervat in het 
boek Mustadrak of Hakim, waar het wordt overgeleverd 
door Anas bin Malik; deze overlevering werd verteld door 
Muhammad bin Khalid Al-Janadi op gezag van Abban bin 
Saleh, die deze verhaalde op gezag van Hasan Basri, die deze 
verhaalde op gezag van Anas bin Malik, die dit de 
Boodschappersa van Allah hoorde zeggen. De betekenis van 
deze Hadith is dat er geen Mahdi zal zijn behalve de 
persoon die zal verschijnen in de geest van ‘Isa. Dit 
betekent dat dezelfde persoon de Beloofde Messias en 
Mahdi zal zijn, die zal komen in de geest van Hadrat ‘Isa, 
vrede zij met hem, en wiens leerstellingen zullen zijn zoals 
die van Hadrat ‘Isaas. Dit betekent dat hij zich niet fysiek 
zal verzetten tegen het kwaad of zal vechten; hij zal de 
waarheid verspreiden door zijn heilige voorbeeld en 
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hemelse tekenen. Deze Hadith wordt ondersteund door 
een andere Hadith samengevat in de collectie van Sahih 
Bukhari door Imam Bukhari, die zegt: Dit betekent ُعََضی 

َبْرَحْلا  dat de Mahdi, wiens andere naam de Beloofde 
Messias zal zijn, religieuze oorlogen definitief zal 
afschaffen. Hij zal instrueren om niet te vechten in naam 
van godsdienst, maar om godsdienst te verspreiden door 
het licht van de waarheid, morele wonderen en de tekenen 
van de nabijheid van God. Ik bevestig daarom dat hij, die 
in deze tijd vecht voor de zaak van godsdienst, of steun 
verleent aan zo een strijder, openlijk of in het geheim, die 
adviseert om te vechten of zich overgeeft aan dergelijke 
plannen, schuldig is aan ongehoorzaamheid aan God en 
Zijn Boodschapper, en de grenzen overschrijdt evenals 
verplichtingen en vermaningen die door hen zijn 
voorgeschreven. (Haqiqat-ul-Mahdi, Ruhani Khazain, vol. 
14 blz. 431-432) 

U kunt zien dat de huidige staat van de moslims dit ondersteunt. Als 
deze oorlogen in overeenstemming waren met het gebod van Allah 
de Verhevene, dan verklaart Allah:  

 َنْیِنِم ْؤُمْلا َُْرصن َاْنیَلَع اٍّقَح َناَک َو
[Vertaling: en het was Onze plicht de gelovigen te helpen. De 

Heilige Koran 30:48] 
Daarom, wanneer er geen steun is van Allah, moeten de zaken goed 
doordacht worden. Als men wenst in oorlog te vechten zou men op 
zijn minst niet moeten vechten in naam van de Islam. 

 
Het feit dat moslims worden verslagen door andere landen in deze 
tijd is ook een praktische getuigenis van God dat de Messias die 
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moest komen, gekomen is en het gebod van oorlogen in naam van de 
godsdienst is afgeschaft door:  

َبْرَحْلا ُعََضی  

Hij zal oorlogen doen verdwijnen. 
Inderdaad, als u wenst deel te nemen aan jihad, doe dat dan door 
middel van argumenten en redeneren. De gevolgen van oorlogen die 
worden gevochten door moslims in naam van de Islam zijn - in 
overeenstemming met de praktische getuigenis van Allah - duidelijk 
voor allen die inzicht hebben. Allah de Verhevene heeft beloofd dat 
Hij de gelovigen helpt als zij ware gelovigen zijn. Er zijn twee opties; 
of deze moslims zijn geen ware gelovigen of dit is de verkeerde tijd 
voor oorlogen en dat tijdperk is geëindigd. Houdt er rekening mee 
dat deze mensen beide aspecten omvatten; want door niet te 
luisteren naar de Heilige Profeetsa kunnen zij geen momin blijven en 
op grond van het niet aanvaarden, nu eenmaal de claim van de 
Beloofde Messiasas is gemaakt, zijn ze niet terecht verzekerd van 
Allah’s hulp. Dus, degene die claimt de Messias en Mahdi te zijn in 
deze tijd, is waarachtig. 

De beëdigde verklaring van de Beloofde 
Messiasas dat hij is benoemd door God 

Verder heeft de Beloofde Messiasas een grote claim gemaakt van zijn 
waarachtigheid, een claim die een leugenaar simpelweg niet kan 
maken. Hij verklaart:  

  
Ik zweer bij God, Die mijn leven in Zijn hand heeft, dat Hij mij heeft 
gezonden, dat Hij mij inderdaad een Profeet heeft genoemd en Hij 
heeft mij inderdaad geroepen met de naam Beloofde Messias en Hij 
heeft een groot aantal tekenen gemanifesteerd om mij te steunen, dit 
zijn ongeveer driehonderdduizend tekenen waarvan sommige als 
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voorbeeld zijn beschreven in dit boek. Als Zijn wonderbaarlijke 
daden en gemanifesteerde tekenen, waarvan er duizenden zijn, geen 
getuigenis droegen van mijn waarachtigheid dan zou ik nooit Zijn 
dialoog aan iemand hebben onthuld en zou ik niet in staat zijn om 
met zekerheid te zeggen dat dit Zijn woorden zijn. Echter, hij heeft 
zulke daden tentoongesteld ter ondersteuning van Zijn woorden dat 
zij hebben gediend als een heldere en sprankelende spiegel om Zijn 
Gelaat te tonen. [Tatimmah Haqiqatul-Wahi, Ruhani Khazain, vol 
22, blz. 503] 

 
Als de claim van iemand, die een claim maakt in naam van Allah de 
Verhevene niet waar is, hoe behandelt Allah hem dan? Zie wat Allah 
heeft verklaard over een valse profeet: 
 

ِِنیَِمیْلاِب ُْهنِم َاْنذَخََال ِْلیِواَقَ ْالا َضْعَب َاْنیَلَع َلَّوَقَت ْوَل َو  

En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht, 
zouden Wij hem zeker bij de rechterhand hebben 
gegrepen. (De Heilige Koran 69:45-46) 

En dan zegt God de Almachtige: 
 

 َنْیِتَوْلا ُْهنِم َانْعَطَقَل َُّمث

 En daarna zijn levensader hebben afgesneden. (De 
Heilige Koran 69:45-46) 

Nu, vertel ons, toen de Beloofde Messiasas zijn claim op het 
profeetschap maakte en zei dat hij alle steun had van Allah, heeft 
Allah toen zijn halsader doorgesneden? Of heeft Hij hem geholpen 
en gaat Hij door met het helpen van de Gemeenschap? Of heeft Hij, 
in overeenstemming met Zijn belofte:  En) َنْیِنِم ْؤُمْلا َُْرصن َاْنیَلَع اٍّقَح َناَک َو 
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het was Onze plicht om de gelovigen te helpen) hem geholpen en 
blijft Hij de gemeenschap helpen? Een stem die oprees vanuit een 
klein gehucht is vandaag de dag verspreid tot in alle hoeken van de 
wereld met volle glorie. Vandaag de dag is de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap gevestigd in meer dan 200 landen. Vandaag de dag 
worden in Europa, Amerika en de verafgelegen jungles en gloeiende 
woestijnen van Afrika evenals op eilanden, volgelingen van de 
Beloofde Messiasas gevonden. Is al deze Goddelijke steun niet 
voldoende om te geloven in zijn waarachtigheid? Indien deze 
persoon vals was, waarom greep Allah hem dan niet in 
overeenstemming met Zijn wetten? Waarom heeft Hij hem niet 
vernietigd omdat hij zichzelf Goddelijke openbaringen toekende? 
Het is tijd om na te denken. Denk na en wees wijs. Ik vraag aan de 
moslims waarom zij hun leven in deze wereld en in het Hiernamaals 
ruïneren? Het lot van een vals persoon is zodanig dat recent iemand 
die aanspraak maakte de Mahdi te zijn in Pakistan werd gearresteerd 
na een schietpartij en nu in de gevangenis zit. Het einde hiervan 
kwam snel op de voorgrond; er waren vele anderen voor dit incident. 

Hemelse tekenen ter ondersteuning van de 
Beloofde Messiasas 

Er is ook het hemelse teken van zijn waarachtigheid, dat ik al eerder 
heb genoemd; dat is de zon- en maansverduistering. Dit is een teken 
dat geen enkele menselijke tussenkomst kan hebben. 1400 jaar 
geleden heeft de Heilige Profeetsa op een specifieke manier voorspeld 
en ons geïnformeerd dat op deze precieze manier, in de maand 
Ramadan, een zonsverduistering zou plaatsvinden op die en die 
datum en een maansverduistering op die en die datum – Vandaag de 
dag, nu dat de wetenschap enorm vooruitgegaan is, kunnen geen 
voorspellingen over de nabije toekomst, laat staan over de verre 
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toekomst gemaakt worden – dat het in de maand Ramadan zal zijn, 
dat een zonsverduistering op die en die datum zou plaatsvinden en 
een maansverduistering op die en die datum. De Hadith verklaart: 
 

 ْنِّم ٍةَلْیَل ِلَّوَِال ُرَمَقْلا ُفِسَْکنَت ِضْرَْالا َو ِتٰوٰمَّسلا ِقْلَخ ُْذنُم َانْوُکَت ْمَل ِنَْیَتٰیا َانِّی ِدْھَمِل َّنِا

 ْهنِم ِفْصِّنلا یِف ُسْمَّشلا ُفِسَْکنَت َو َناَضَمَر
(Sunan Dar Qutni, Kitabul ‘idain, Babu Sifati Salatil Khusufi) 

 
Dat wil zeggen, dat er twee beslissende tekenen zijn van de 
waarachtigheid van onze Mahdi, en sinds het begin der tijden zijn 
deze tekenen van waarachtigheid nog niet eerder verschenen. In de 
Ramadan zal de maansverduistering plaatsvinden op de eerste nacht 
van de nachten van een maansverduistering en de zonsverduistering 
op de middelste dag van de dagen van een zonsverduistering. 
 
Het was in 1894 dat deze verduisteringen plaatsvonden. Tussen de 
data van de 13e, 14e en 15e Ramadan vond de maansverduistering op 
de 13e Ramadan plaats en vanaf de data van de 27e, 28e en de 29e 
Ramadan vond de zonsverduistering op de 28e Ramadan plaats. Dit 
is heel duidelijk bewijs van zijn waarachtigheid. 
 
De Beloofde Messiasas heeft gezegd dat er in die tijd naast hem geen 
andere eiser was. Sommige maulvis argumenteren over het woord 
“Qamar” enz. volgens sommigen is “Qamar” de maan van de nacht 
volgend op de tweede nacht en volgens anderen is het de maan van 
de nacht volgend op de derde nacht. Laat hen bewijzen of er een eis 
was naast die van de Beloofde Messiasas voordat dit bevestigende 
teken verscheen. Als er een eis is, is het die van slechts één persoon: 
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian. De Beloofde Messiasas 

heeft duidelijk verklaard dat talrijke tekenen zijn vervuld, als hij niet 
de Messias is, laat dan zien wie anders is gekomen omdat het zeker de 
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noodzaak van het uur is. Echter, deze mensen kunnen er niet aan 
voldoen omdat alleen de Beloofde Messiasas de ware eiser is want hij 
wordt ondersteund door wereldlijke en hemelse bewijzen. De door 
God beschreven standaard van profeetschap ondersteunt hem. Vele 
mensen in het verleden hebben geaccepteerd dat hij een zuiver en 
kuis karakter had. Zijn verleden was zuiver en zijn jeugd was zuiver. 
Hij was geleerd en niemand diende de islam zoals hij. De 
buitenstaanders hebben dit geaccepteerd. Als zij ondanks dat zij 
allemaal getuigen hiervan waren nog steeds in verwarring zijn, moge 
God hen dan helpen omdat alleen met Gods Genade de capaciteit 
om te geloven wordt toegekend. 

 
De Beloofde Messiasas schreef:  

Als deze nederige persoon niet waarachtig is, laat hen dan 
zeggen wie er anders kwam, die claimde zoals deze nederige 
persoon deed, de Mujaddid te zijn bij het begin van de 14e 
eeuw. Stond iemand op, gewapend met Goddelijk 
geopenbaarde gebeden tegen alle tegenstanders zoals deze 
nederige persoon deed? 

 اْوُلْغَت َال َو َهّٰللا اْوُقَّتا َو اْوُمََّدَنت َو اْوُرَّکَفَت

Dat wil zeggen, denk erover na, heb enige schaamte; vrees 
Allah. Waarom overschrijdt u de grenzen in brutaliteit? 

Als deze nederige persoon fout is in zijn claim van de 
Beloofde Messias, dan zouden jullie wat pogingen moeten 
doen zodat degene die naar uw mening de Beloofde 
Messias is één van deze dagen vanuit de hemelen 
nederdaalt. Ik ben er nu, maar degene op wie u wacht is er 
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niet. Mijn claim kan alleen nietig worden verklaard indien 
hij nederdaalt vanuit de hemelen zodat ik als een crimineel 
kan worden gebrandmerkt.  

Dit is de uitdaging die hij aan iedereen heeft gegeven in die tijd. 

Als jullie mensen op de waarheid uit zijn, dan zouden jullie 
gezamenlijk moeten bidden dat jullie waarnemen dat de 
Messias, zoon van Maria, neerdaalt vanuit de hemelen. Als 
u waarachtig bent dan zal dit gebed zeker worden aanvaard 
omdat het gebed van de waarachtige wordt aanvaard tegen 
het gebed van leugenaars. 

Dit betekent dat vergeleken met de gebeden van een leugenaar, 
die van een waarachtige worden geaccepteerd 

Echter, u kunt er absoluut van verzekerd zijn dat dit gebed 
zeker niet aanvaard zal worden omdat u het mis hebt. De 
Messias is gekomen maar u heeft hem niet herkend. Nu zal 
deze denkbeeldige hoop van u nooit worden vervuld. Dit 
tijdperk zal voorbij gaan en niemand van u zal de Messias 
zien nederdalen. (Izala-e-Auham, deel 1, Ruhani Khazain, 
vol 3, blz. 179)  

De Beloofde Messiasas zegt verder: 

Daarom zeg ik dat deze mensen de vijanden zijn van religie 
en waarheid. Als een groep van deze mensen haar hart zou 
hervormen en zelfs nu naar mij zou komen, ben ik nog 
steeds bereid om hun absurde en onzinnige twijfels weg te 
nemen. Ik zou hen laten zien hoe God profetieën als een 
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groot leger heeft bewerkstelligd als bewijs van mijn claim 
die de waarheid manifesteren als de dageraad. 

De belofte van Allah aan de Beloofde Messiasas 
Net zoals de Beloofde Messiasas heeft gezegd; als iemand vandaag 
wenst te komen, na honderd jaren, dan geldt nog steeds de 
voorwaarde om met een hervormd hart te komen. Zij die komen 
vinden de waarheid. Hij zei: 

Als deze dwaze maulvis met opzet hun ogen gesloten willen 
houden, dan zij het zo. De waarheid gaat niet verloren 
vanwege hen. Echter, die tijd is nabij, zelfs ophanden, dat 
vele buitensporige zelfgenoegzamen, farao-achtigen, zullen 
worden gered van vernietiging door na te denken over deze 
profetieën. Allah heeft geboden dat ik aanval na aanval zal 
uitvoeren totdat ik de waarheid in uw harten heb 
vastgelegd. 

Daarom, O maulvis, als u de kracht hebt om tegen God te 
vechten, vecht dan. Voor mijn tijd, hebben de Joden de 
arme man, zoon van Maria, buitengewoon mishandeld en 
door hun vermoedens hebben ze hem aan het kruis 
genageld. Echter, heeft God hem van de dood aan het kruis 
gered. Er was een tijd dat men hem alleen als sluw en een 
leugenaar beschouwde en nu is de tijd gekomen dat zijn 
grootsheid in de harten zozeer is geprent dat 40 miljoen 
mensen geloven dat hij god is. Hoewel, deze mensen 
godslasterlijk zijn in de zin dat zij een nederige man tot god 
hebben gemaakt, is dit het antwoord aan de Joden. Deze 



53 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen  

persoon die zij wilden verpletteren onder hun voeten als 
een leugenaar, dezelfde Jezus, zoon van Maria, heeft zo een 
grootsheid bereikt, dat 40 miljoen mensen zich voor hem 
ter aarde werpen en koningen zich neerbuigen voor hem. 
Ik heb daarom gebeden, dat ik niet net als Jezus, zoon van 
Maria, een middel tot het bevorderen van shirk zal worden. 
Ik ben er volkomen zeker van dat God dit zal laten 
gebeuren. Echter, God de Verhevene, heeft mij 
herhaaldelijk geïnformeerd dat Hij mij veel grootsheid zal 
geven en mijn liefde in de harten zal inprenten en mijn 
missie over de gehele aarde zal verspreiden en mijn 
gemeenschap zal doen overwinnen over alle andere 
stromingen. Mensen van mijn gemeenschap zullen in zulke 
mate uitmuntendheid in kennis en spirituele geleerdheid 
verwerven dat zij iedereen tot zwijgen zullen brengen met 
het licht van hun waarachtigheid en met hun redenering 
en tekenen. 

Met Allah’s Genade wordt deze waarheid in elk land van de 
wereld tentoongesteld en dit blijft doorgaan. 

Elke groep mensen zal uit deze fontein drinken en deze 
missie zal sterk groeien en zal zich uitbreiden totdat deze 
de hele aarde zal omhullen. Vele hindernissen zullen 
overkomen moeten worden en opschuddingen zullen 
plaatsvinden maar God zal deze allemaal wegnemen en zal 
Zijn belofte vervullen. God heeft mij aangesproken en 
heeft verkondigd, ꞌIk zal u zegening na zegening toekennen, 
tot zoverre dat koningen zegeningen van uw gewaden zullen 
zoeken.ꞌ 
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De Beloofde Messiasas zegt verder: 

Luister! O, gij die wenst te luisteren, onthoudt deze 
woorden en bescherm deze profetieën in uw kisten, want 
dit zijn de woorden van God die een dag in vervulling 
zullen gaan. Ik zie geen deugd in mijzelf en ik heb niet de 
taak vervuld die ik had moeten vervullen. Ik beschouw 
mijzelf als een onwaardige plattelander/landman. Het is 
alleen maar Allah’s Genade die mijn omstandigheden 
begunstigde. Duizendmaal dank aan de Almachtige en 
Edele God dat Hij deze handvol stof accepteerde ondanks 
alle onbekwaamheden. (Tajalliyyat-e-Ilahiyyah, Ruhani 
Khazain, vol 20, blz. 408-410) 

Of het nu de bewering is of de voorspelling van de Beloofde Messiasas, 
we zien het elke dag in vervulling gaan. Echter, dit is een moment 
waarover elk land en elke godsdienst zou moeten nadenken en 
peinzen. De gemeenschap van de Beloofde Messiasas gaat 
voortdurend vooruit in overeenstemming met de Goddelijke 
beloften en zoals ik al zei, we zien deze vooruitgang dagelijks. Zo  
moeten ook de moslims nadenken (dat wil zeggen de moslims,  met 
uitzondering van de ahmadi’s) dat de Messias en Mahdi die zou 
komen al is gekomen. Er zijn talrijke bewijzen in de Heilige Koran 
en Hadiths voor zijn waarheid. Deze kunnen worden gevonden in de 
Heilige Koran evenals in de Hadiths en ik heb er al één of twee 
genoemd. De staat van de wereld roept ook om hem. Op wie wacht 
u nu? O, mensen! Overdenk dit een beetje. De Messias, die een 
tweede keer zou komen voor de christenen, is ook gekomen. De 
komst van iemand die mensen van alle religies aan een kant zou 
verzamelen heeft plaatsgevonden. Nu is het deze Messias en Mahdi 
alleen die u zal leren hoe men respect kan tonen voor elkaar. Als er 
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iemand is die respect kan bijbrengen voor de profeten van alle 
religies, is het de Beloofde Messiasas. Als liefde en vrede verspreid 
kunnen worden in de wereld, zal dit door deze Beloofde Messiasas 
geschieden. Als de mensheid zal worden bevrijd van pijn en lijden zal 
dit door deze Beloofde Messias en Mahdias geschieden. Als de wegen 
die naar Allah leiden zullen worden getoond en de manieren om tot 
God te keren zullen worden verteld, zal dit alleen gebeuren door deze 
Beloofde Messiasas. Als de wereld dit alles zoekt, dan moet zij zich 
houden aan de leerstellingen van degene wiens komst was voorspeld 
door alle profeten en die de ware en vurige volgeling van de Heilige 
Profeetsa is. Zo niet, dan kunnen we de schaduw van Allahs strenge 
straf zien zweven, waarover de Beloofde Messiasas ons heeft 
geïnformeerd nadat dit hem was verteld door Allah. Ik zeg tegen u, 
ahmadi’s, dat elke ahmadi aandacht zou moeten besteden aan het 
hervormen van zichzelf en terwijl u zichzelf hervormt, maak dan de 
wereld ook bewust van Allah’s strenge straf. Moge Allah genade 
hebben voor deze wereldlijke mensen en hen in staat stellen de 
waarheid te zien. 
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Vrijdagpreek van 24 februari 2006 
v Beschrijving van de wrede houding en het kwetsen van de 

gevoelens van de moslims door bepaalde westerse landen en 
kranten onder het mom van persvrijheid of vrijheid van geweten 
en de onthulling van hun dubbele normen. 

 

v De gedurfde, denigrerende aanvallen door de Westerse landen 
op moslims zijn het resultaat van de benarde situatie van de 
inwendige staat van de moslims en de Moslimwereld wordt 
geconfronteerd met een uiterst gevaarlijke situatie als gevolg van 
haar eigen fouten. 
 

v Liefde voor de Heilige Profeetsa vraagt van ons dat we ernstig 
bidden voor de Ummat-e-Muslimah in onze gebeden. Het is de 
plicht van elke ahmadi die de imam van deze tijd heeft 
geaccepteerd dat hij of zij uit de enorme liefde voor de Heilige 
Profeetsa in overvloed zegeningen over de Heilige Profeetsa 

afsmeekt. 
 

v U zou zoveel Durud moeten verspreiden in de atmosfeer, 
afgesmeekt vanuit de grond van uw hart, dat elk deeltje in de 
atmosfeer van veraf straalt en al onze gebeden door de 
tussenkomst van deze Durud aankomen en door God de 
Almachtige aanvaard worden. 

 

v Het belang van het afsmeken van Durud over de Heilige 
Profeetsa volgens de Heilige Koran, de overleveringen van de 
Heilige Profeetsa en de gezegden van de Beloofde Messiasas en 
een speciaal beroep op het in overvloed afsmeken van Durud 
over de Heilige Profeetsa en verzoek om te bidden voor de 
Ummat-e-Muslimah.  
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Na de gebruikelijke recitatie en na de recitatie van Surah Al-Fatiha 
(het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) begon het hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als volgt: 

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de 
Profeet. O Gij die gelooft, zendt zegeningen over hem 
en wenst hem vrede met alle eerbied toe. Betreffende 
hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah 
heeft hen in deze wereld en in het Hiernamaals 
vervloekt en heeft een vernederende straf voor hen 
bereid. (De Heilige Koran 33:57-58) 

Ik zal doorgaan op het voorgaande onderwerp betreffende de 
gebeurtenissen die gaande zijn sinds de laatste paar weken. Vandaag 
zal ik weer kort spreken over de slechte houding die sommige 
kranten van het Westen hebben aangenomen in naam van de 
persvrijheid en de vrijheid van geweten. Dit is kwetsend voor de 
gevoelens van de moslims. Ik wil ook praten over de protesten tegen 
sommige kranten die gaande zijn in moslimlanden zowel op 
individueel en gemeenschappelijk alsook op overheidsniveau. In feite 
heeft de OIC (Organisation of Islamic Countries) gezegd dat de 
westerse landen onder druk zullen worden gezet om 
verontschuldigingen aan te bieden evenals een wet te maken tegen 
het beledigen van de profeten van God in naam van de persvrijheid 
of vrijheid van geweten. Als zij zich hiervan niet onthouden, dan zal 
wereldvrede niet worden gegarandeerd. Het is een heel goed 
antwoord van deze landen en de OIC. Moge Allah de moslimlanden 
de kracht geven en hen in staat stellen om met oprechtheid in hun 
hart zulke beslissingen te nemen voor de wereldvrede. 
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De dubbele normen van de westerse landen en 
de kranten 

Recentelijk heeft een Iraanse krant ter vergelding aangekondigd dat 
deze een wedstrijd zou organiseren waarin karikaturen zullen 
worden gemaakt met verwijzing naar de holocaust. Hoewel dit niet 
een islamitisch antwoord is en niet de islamitische manier is, zouden 
de westerse kranten die schijnbaar vooraan staan in vrijheid en die 
allerlei soorten onzin publiceren, niet zo van streek mogen zijn. Of 
ze hadden niet zo van streek moeten raken of ze hadden moeten 
reageren zeggende dat de vergissing onrust heeft veroorzaakt in de 
wereld. We moeten nu een eind maken aan dit soort standpunten 
over religies of hun stichter of profeet, of enig land en we moeten een 
omgeving van liefde creëren. Echter, in plaats van zo een reactie te 
geven, heeft de redacteur van de Deense krant die de karikaturen 
publiceerde die aanzetten tot wanorde in de wereld, gereageerd op de 
Iraanse aankondiging betreffende de wedstrijd over holocaust 
karikaturen. Hij zei dat deze wedstrijd betrekking zou hebben op de 
mogelijkheid dat de holocaust niet had plaatsgevonden. Deze zou 
niet gaan over het beledigen of belasteren van enige profeet. In ieder 
geval schreef de redacteur dat zij zeker niet zouden deelnemen aan 
deze wedstrijd. Ondertussen, zijn lezers geruststellend, zei hij dat 
onze lezers er zeker van konden zijn dat hun morele normen zouden 
worden gehandhaafd. Wij zijn niet iemand die een karikatuur over 
Jezusas of de holocaust publiceert. Daarom is er geen sprake van dat 
wij onder enige omstandigheid meedoen aan de onbeschaafde 
wedstrijd van de Iraanse krant en media. Dit zijn dus hun normen; 
een maat voor zichzelf en een andere om lichtvaardig te handelen 
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met de gevoelens van de moslims. Hun daden zijn van zulke aard; zij 
mogen zo doorgaan! 

De uiterst erbarmelijke toestand van de moslims 
Observeer de staat van hun normen. Recentelijk, toen een Britse 
schrijver naar Oostenrijk ging, werd hij drie jaar lang gevangen 
genomen na een rechtszaak over iets dat hij zeventien jaar geleden 
geschreven had. Dus, zulke zijn hun manieren. Zij hebben geen 
tolerantie voor hun eigen aangelegenheden. Echter, ook wij zouden 
onze eigen toestand moeten analyseren. Kan het zijn dat de 
onbeschoftheid die het westen ontwikkelt, te wijten is aan onze eigen 
toestand? Het is duidelijk te zien dat de westerse wereld zich ervan 
bewust is dat moslims aan hen onderworpen zijn. Nadat alles is 
gezegd en gedaan, komen de moslims uiteindelijk naar hen. Zij 
zoeken hulp bij deze mensen om onderling te vechten. Zij weten dat 
de huidige boycot van producten uit sommige Europese landen als 
een teken van protest slechts van korte duur is. De producten die 
momenteel uit de winkel zijn gehaald en niet worden verkocht, 
zullen toch weer worden verkocht in deze landen. Alle moslims die 
in deze (Europese) landen leven consumeren immers deze 
producten. Er zijn ongeveer 200.000 moslims in Denemarken 
(waartegen het grootste protest is ingediend) en een grote 
meerderheid van hen zijn Pakistaanse moslims. Zij gebruiken 
immers deze producten. Hoe dan ook, dit zijn voorbijgaande reacties 
en ze zullen wegslinken. 

 
Kijk nu naar onze eigen situatie; het recente incident in Irak, waarbij 
de koepel van Imam Bargah (heiligdom) werd weggeblazen bij een 
bomexplosie. Als gevolg hiervan worden nu moskeeën van 
soennieten aangevallen en vernietigd. Niemand heeft geprobeerd om 
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te stoppen en na te denken om te onderzoeken of dit niet misschien 
een boosaardig plot van de vijand was om ze tegen elkaar op te zetten. 
Alle bommen en andere wapens die zij krijgen worden geleverd door 
deze landen. Echter, zij kunnen niet op deze manier denken; één 
voor één zullen zij hun gezond verstand verliezen. In hun woede en 
door fanatieke vooroordelen kunnen zij niet denken over wat ze 
moeten doen. Bovendien sluiten degenen, die jammer genoeg 
hypocriet zijn, zich aan bij de vijand en de vijand trekt er zijn 
voordeel uit en laat hen niet nadenken over de zaken. 

 
In elk geval, deze nieuwe situatie die zich heeft ontwikkeld in Irak, 
leidt dit land naar een burgeroorlog. Het is allemaal nog maar net 
begonnen. De leiders daar worden geconfronteerd met grote 
moeilijkheden om de situatie onder controle te krijgen. Ook in 
Afghanistan bevechten moslims elkaar. Ook in Pakistan probeert 
elke stroming de andere stroming te terroriseren. Zij vermoorden 
elkaar in de naam van het geloof. Terwijl Allah de Verhevene 
verklaart: 

En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de 
Hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah’s toorn is op hem; 
Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf 
bereiden. (De Heilige Koran 4:94) 

De verdeeldheid onder de moslims 
Observeer, zij vermoorden elkaar op aandrang van hun 
provocerende leiders, waarvan de meerderheid religieuze leiders zijn. 
Al dit kwaad is begonnen door hen. Er is geweld en moord en hen 
wordt verteld dat zij een beloning verdienen en het Paradijs zullen 
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betreden als zij doden. Terwijl Allah hen vervloekt en hen naar de 
Hel stuurt. 

 
In Pakistan, Bangladesh en andere landen sterven de ahmadi’s aan de 
marteldood. Het zijn deze religieuze leiders die aansporen om het 
paradijs te betreden en hen satanische daden laten doen. Hoe dan 
ook, ik wil hiermee zeggen dat de vijanden van de moslims profiteren 
van de misdrijven van de moslims en de macht van de moslims 
verminderen, en de moslims beseffen dit niet. Hoe dan ook, het is 
duidelijk dat de reden dat ze hun verstand hebben verloren en dat 
hun zintuigen verwoest zijn, is dat zij het gebod van de Heilige 
Profeetsa niet hebben gehoorzaamd. Ze erkennen het niet en 
besteden er geen aandacht aan. Ze ontkennen de Beloofde Messiasas. 
Elke ahmadi moet tot Allah de Almachtige bidden. Ik heb al eerder 
de aandacht hierop gevestigd, moge Allah hen wijsheid geven, zodat 
ze de Islam niet in diskrediet brengen, doordat ze een instrument 
worden van de huichelaars en de vijanden, en dat ze elkaar niet 
doden. 

 
In ieder geval, wanneer de vijand van de Islam op de een of andere 
manier probeert om deze moslims te schande te maken, dan voelt een 
ahmadi pijn omdat deze mensen toegeschreven zijn of claimen 
toegeschreven te zijn aan onze geliefde, Heilige Profeetsa. Het is 
ongetwijfeld te wijten aan hun gebrek aan kennis, dat een overgrote 
meerderheid van deze misleide moslims bedrogen worden door deze 
leiders en religieuze geleerden. Dus, zo begaan ze ongepaste daden die 
absoluut niets te maken hebben met de Islam. Moge Allah onze 
gebeden aanvaarden en de mensen bevrijden uit de klauwen van deze 
zogenaamde religieuze leiders. Mogen zij de prachtige leerstellingen 
van de Islam begrijpen, en of dit nu onbewust of uit dwaasheid is, en 
uit passie voor de liefde voor de Islam gebeurt, mogen zij geen bron 
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voor beruchtheid van de Islam worden, zoals zij het nu zijn. Moge 
Allah hen leiden op het rechte pad, omdat zij anders door hun 
onwetendheid, vijanden de kans geven om de Islam te beschimpen 
en ze krijgen ook de kans om de persoon van de Heilige Profeetsa op 
aanstootgevende wijze aan te vallen. 

 
Elke ahmadi moet deze dagen grote aandacht besteden aan het 
verrichten van gebeden omdat de wereld van de Islam door haar 
eigen fouten lijdt aan de meest angstaanjagende omstandigheden. Als 
we ware liefde en devotie voor de Heilige Profeetsa hebben, dan 
moeten we overvloedig bidden voor de Ummah. We moeten hier 
aandacht aan besteden wat we al aan het doen zijn. 

De ware wijze van bidden en het ontvangen van 
zegeningen 

Niettemin wil ik vandaag de aandacht vestigen op hoe we moeten 
bidden. Deze wijze en manier van bidden is ons ook geleerd door de 
Heilige Profeetsa. Deze manieren hervormen ons niet alleen, maar 
laten ons ook de aanvaarding van onze gebeden ervaren.  

 
Een Hadith, verhaald door Hazrat Umar bin Khattabra zegt het 
volgende:   

De Heilige Profeetsa zei dat het gebed tussen de aarde en de 
hemel stopt en tenzij begroetingen en zegeningen worden 
gezonden over de Heilige Profeetsa (Durud), komt er geen 
enkel gedeelte van het gebed boven [om voorgelegd te 
worden aan Allah]. (Sunan Tirmadhi, Kitab-us-Salati, 
Babu ma Ja’a fi Fadlis-Salati’alan-Nabiyyi) 
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Dit is de werkelijkheid die Allah de Almachtige duidelijk aan ons 
heeft uitgelegd in de Heilige Koran in het vers dat ik net gereciteerd 
heb: 

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet. 
O, gij die gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst hem 
vrede met alle eerbied toe. (De Heilige Koran 33:57) 

In de Heilige Koran worden verschillende geboden gegeven om te 
volgen. Door deze na te leven, wordt men geliefd door Allah en de 
ontvanger van Zijn zegeningen, komt men dichter bij Hem, 
ontvangt men bescherming tegen de hel en toegang tot het paradijs. 
Het gebod hier verwijst naar een taak die zo gigantisch en groot is dat 
Allah de Verhevene zijn engelen deze taak heeft gegeven, en Hij Zelf 
zendt ook zegeningen en begroetingen aan Zijn geliefde Profeetsa. Als 
men deze daad verricht doet men een daad die het werk van Allah is. 
Als Allah de Verhevene geweldige beloningen geeft voor het naleven 
van Zijn geboden, denk dan eens na over wat de beloning is voor het 
navolgen van iets wat Hij Zelf doet. Zeer zeker, Durud die met een 
oprecht hart wordt aangeroepen zal een bron zijn voor de 
hervorming van de Ummah, een bron van bescherming van de 
Ummah tegen schande, een bron voor onze eigen hervorming, een 
middel voor de aanvaarding van onze gebeden en ook een basis voor 
onze bescherming tegen het kwaad van de Dadjal. 

 
In de Ahadith zijn de voordelen van Durud genoemd in 
verschillende vertellingen. In een overlevering zegt de Heilige 
Profeetsa: 

Op de dag des oordeels zal de persoon die de meeste 
zegeningen over mij zendt het dichtst bij mij zijn. (Sunan 



 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen 64 
 

Tirmadhi, Kitab-us-Salati, Babu ma Jaá fi Fadlis-Salati’alan 
Nabiyyi) 

Hijsa zei ook dat:  

Allah zal tienvoudige zegeningen zenden aan degenen die 
Durud afsmeken met een oprecht hart. Allah zal zijn status 
tienmaal verheffen [en zal tien goede daden van hem 
noteren] en tien zonden van hem vergeven. (Sunan An-
Nasa'i, Kitab-us-Sahvi, Babul-Fadli fis-Salati'alan-Nabiyyi)  

Dus, de voorwaarde is oprechtheid van het hart. Veel mensen die 
bidden of om gebeden vragen, schrijven dat ze veel bidden. U bidt 
ook en wij roepen ook om zegeningen maar een lange periode is 
voorbijgegaan en onze gebeden zijn niet aanvaard. 

 
De Heilige Profeetsa legt uit hoe men op de juiste wijze beroep kan 
doen op Durud. Hij zei: Verzendt Durud met absolute oprechtheid. 
Tijdens het afsmeken van zegeningen moet iedereen bij zichzelf 
nagaan hoeveel zijn of haar hart besmet is met de kwalen van deze 
wereld, en hoeveel oprechtheid in zijn of haar hart is bij het zenden 
van Durud. De Beloofde Messiasas zei hierover:  

Roep Durud, wat een enorme bron voor het bereiken 
standvastigheid is, overvloedig aan. Echter, reciteer deze 
niet op een gewone manier of uit gewoonte, maar doe het 
terwijl u tegelijkertijd de glorie en de gunsten van de 
Heilige Profeetsa voor ogen houdt; voor de verhoging van 
zijn positie en status en voor zijn zegepraal. Het resultaat 
hiervan zal zijn dat u de zoete en heerlijke vrucht van de 
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aanvaarding van het gebed zal worden gegeven. (Review of 
Religions, Urdu, vol. 3, nr.1, blz.115) 

Dus, dit is de manier waarop men Durud moet afsmeken. De 
Beloofde Messiasas zegt verder: 

O mensen! Roep zegeningen aan op de Heilige Profeetsa die 
een manifestatie is van de Genadige en grote Weldoener, 
God, want de vergoeding van gunst is een gunst. Het hart 
dat geen waardering heeft voor zijn gunsten heeft geen 
geloof of is bezig met het geloof te vernietigen. O Allah! 
Zendt zegeningen en uw groet neder op de ongeletterde 
Profeet en Boodschapper die het latere volk gevuld heeft 
net zoals hij het vroegere volk heeft gevuld, en hen heeft 
gekleurd in zijn tint en hen heeft verbonden met de reine 
mensen. (Vertaling uit het Arabisch: E'ijaz-ul-Masih, 
Ruhani Khazain, vol. 18, blz. 5-6) 

Als men zegeningen op de wijze aanroept dat het een gezamenlijke 
tint aanneemt dan is dat de soort Durud die doeltreffendheid toont. 
Deze Hadith en de woorden van de Beloofde Messiasas moeten de 
zaak duidelijk maken aan de mensen die zeggen dat Durud niet 
effectief is en ze moeten nooit moe worden van het afsmeken van 
begroetingen en zegeningen, integendeel ze moeten nadenken over 
zichzelf. De Heilige Profeetsa heeft gezegd: 

Degene die geen zegeningen afsmeekt op hem, is zeer gierig 
en een vrek. Zo trekt hij niet alleen de zonde van gierigheid 
aan op zichzelf maar hij wordt zo ook beroofd van de 
zegeningen van Allah. Net zoals we hebben gezien dat 
Allah tienvoudige zegeningen geeft aan degene die 
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zegeningen aanroept. (Jala ' ul - Afham, blz. 318, geciteerd 
in Sunan An-Nasa’i) 

Deze manier van het bereiken van Gods toevlucht is zo een 
buitenkans dat de metgezellenra van de Heilige Profeetsa en sommige 
metgezellenra van de Beloofde Messiasas alle andere gebeden aan de 
kant zetten en alleen Durud afsmeekten. 

 
In een overlevering zei de Heilige Profeetsa: 

Het zou een kwestie van onbeschaamdheid en ontrouw 
zijn als ik werd genoemd in het bijzijn van iemand en die 
persoon zendt geen zegeningen en begroetingen aan mij. 
(Jala'ul - Afham, blz. 327, gepubliceerd in 1897, Amritsar) 

Hazrat Abu Bakrra zei: 

Het afsmeken van zegeningen over de Heilige Profeetsa is 
uitmuntender dan iemand bevrijden van de galg, en zijn 
gezelschap is meer eerbiedwaardiger dan het geven van je 
leven voor de zaak van Allah of deel te nemen aan jihad. 
(Tafsir Durr-e-Manthur, geciteerd in Tarikh-e-Khatib en 
Targhib - e-Isfahani; geciteerd in 'Durud Sharif', blz. 160) 

De “zogenaamde” jihad van tegenwoordig omvat vechten tegen 
anderen en het slachten van elkaar. Men zou eens aan deze religieuze 
geleerden moeten vragen met welke soort Islam ze misleiden en de 
ongeschoolde en ongeletterde moslims aanmoedigen (die dan 
doorgaan met het verrichten van verkeerde activiteiten in hun 
godsdienstige ijver en eergevoel voor de Islam. De leerstelling van de 
Islam is dat wanneer iemand ongepaste uitspraken hoort over de 
Heilige Profeetsa, die persoon de kwaliteiten van de Heilige Profeetsa 
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bekend moet maken en zegeningen over hem moet afsmeken. Dit is 
eerbiedwaardiger dan hun jihad. Het is veel beter om zich te 
concentreren op het verrichten van gebeden en afsmeken van 
zegeningen dan het leven te geven. 

 
In dit tijdperk, het tijdperk van de Beloofde Messiasas, is het nog 
belangrijker dat in plaats van geweld, men zich richt op het 
verrichten van gebeden, het afsmeken van zegeningen en het 
hervormen van zichzelf. Ga bij uzelf na hoeveel u werkelijk houdt 
van de Heilige Profeetsa. Is het een kortstondige passie die ons 
omhult in een vuur ter wille van de egoïstische motieven van 
bepaalde groepen? 

 
Het is daarom nodig dat we, naast het concentreren op onze eigen 
hervorming, indien wij kunnen, ook andere moslims in onze kringen 
doen inzien om niet de verkeerde stappen te nemen maar de wijze 
aan te nemen die begunstigd is bij Allah en zijn Boodschappersa. Die 
wijze is aan ons uitgelegd. En het is de Heilige Profeetsa die zei: Als u 
zegeningen wilt krijgen en naar het Paradijs wilt gaan, smeek dan 
zegeningen af op mij. 

 
Hazrat Abdullah bin Masud verteld dat de Heilige Profeetsa zei: 

De persoon die geen zegeningen en begroetingen aan mij 
zendt heeft geen geloof. (Jala'ul - Afham, geciteerd door 
Muhammad bin Hamadan Maruz) 

Op een andere gelegenheid zei de Heilige Profeetsa: 

Het herinneren van Allah in overvloed en het verzenden 
van zegeningen aan mij is een bron ter verwijdering van 
ontbering. (Jala'ul-Afham, Faslul Mautinis-Sadisi wal-
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'Ishruna min Mawatinis-Salati ‘Alaihi Sallallahu 'alaihi 
wasallam ‘Indal-ma’mil-Faqri wal-Hajati au Khaufin) 

Financiële ontbering, indirecte ontbering, alle ontberingen die 
moslims tegenwoordig meemaken zijn toe te schrijven aan het feit 
dat het Westen een reeks principes voor zichzelf toepast en een 
andere set principes voor de moslims. De beste oplossing hiervoor is 
dat een zeer groot aantal zegeningen en begroetingen naar de Heilige 
Profeetsa worden gezonden en zo te profiteren van de zegeningen die 
Allah de verhevene heeft verbonden met Durud. 

 
In een overlevering (waarvan een deel eerder is genoemd) die ook 
elders uitvoerig is vermeld, vertelt Hazrat Anasra dat de Heilige 
Profeetsa zei: 

Op de dag des oordeels, tijdens iedere vreselijke fase van die 
dag, zal die persoon het dichtst bij mij zijn die in de wereld 
de meeste zegeningen aan mij gezonden heeft. (Tafsir 
Durr-e-Manthur, geciteerd door Sha’bul-Imani lil-Baihaq 
en Tarikh Ibn-e-'Asakir) 

Wie wil niet de nabijheid van de Heilige Profeetsa op de dag des 
oordeels en wie wil niet door elke vreselijke fase gaan onder zijn 
bescherming? Zeker, iedereen wil worden beschermd tegen Allahs 
Toorn, en zo wordt men gered en verkrijgt men de nabijheid van de 
Heilige Profeetsa waarover hijsa ons heeft verteld.  Daarom moet een 
gelovige zich altijd richten op het afsmeken van zegeningen en iedere 
gelegenheid gebruiken om Durud te verrichten. 

 
In een overlevering, overgeleverd door Hazrat Anasra, zei de Heilige 
Profeetsa: 
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Iemand die duizend keer per dag zegeningen en 
begroetingen aan mij zendt, zal in deze wereld zijn positie 
in het Paradijs zien. (Jila’ul-Afham, geciteerd door Ibnul-
Ghazi en Kitabus-Salati ‘Alan-Nabiyyi li-Abr Abdillahil-
Maqdasi) 

De transformaties die tot stand worden gebracht door de zegeningen 
die verkregen zijn door het asfmeken van Durud zullen het leven op 
aarde paradijselijk maken. Verder zijn het deze goede daden en 
vrome handelingen die het huidige leven paradijselijk maken en deze 
zullen er ook voor zorgen dat men de ontvanger wordt van het 
Paradijs in het hiernamaals. 

 
Een vertelling, overgeleverd door Hazrat 'Abdullah bin ‘Amr bin al-
Asra vertelt dat hij de Heilige Profeetsa hoorde zeggen:  

‘Wanneer u de roeping tot het gebed van de moeazzin 
hoort, dient u zijn woorden te herhalen, en dan zegeningen 
aan mij te zenden. Allah stuurt tienvoudige zegeningen 
naar iemand die zegeningen en begroetingen aan mij 
zendt.’ Toen zei Hij: 'Zoek bemiddeling voor mij want dit 
is een status uit de rang van het paradijs die aan een persoon 
te midden van Allah’s dienaren wordt gegeven en ik hoop 
dat ik deze zal zijn. Voorbede zal halal zijn voor degene die 
bemiddeling voor mij zoekt. (Sahih Muslim, Kitab-us-
Salati Babustihbabil Qauli mithla Qualil Mu’adhini liman 
sami’ahu Thumma yusalli ‘Alan-Nabiyyi) 

Elke ahmadi dient het gebed na de Azan te leren en op te zeggen. Het 
belang en de voordelen van het verzenden van zegeningen en 
begroetingen zijn nu verduidelijkt, hoewel, sommige mensen vragen 
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ook welke Durud zij moeten reciteren? Er worden verschillende 
versies van Durud gereciteerd door verschillende mensen. Hoewel, er 
is een Ahadith in dit verband. 

 
Hazrat Ka'b 'Ujrahra vertelt dat we hebben gevraagd:  

O Profeet van Allah! We weten over het zenden van 
begroetingen aan u, maar hoe dienen wij Durud aan te 
roepen voor u? De Heilige Profeetsa antwoordde, zeg: 

  َْمیِھاَْربِا ٰیلَع َْتیَّلَص اَمَک ٍدَّمَحُم ِٰلا ٰیلَع َّو ٍدَّمَحُم ٰیلَع ِّلَص َّمُھّٰلَلا
 ٌْدیِجَّم ٌْدیِمَح َکَّنِا

 
  َْمیِھاَْربِا ٰیلَع َتْکَراَب اَمَک ٍدَّمَحُم ِٰلا ٰیلَع َّو ٍدَّمَحُم ٰیلَع ْکِراَب َّمُھّٰلَلا

 ٌْدیِجَّم ٌْدیِمَح َکَّنِا

O Allah zegen Mohammedsa en de volgelingen van 
Mohammedsa zoals Gij Abrahamas zegende. Voorzeker, Gij 
zijt de Geprezene, de Glorieuze. En begunstig 
Mohammedsa en de volgelingen van Mohammedsa zoals Gij 
Abrahamas begunstigde. Voorzeker, Gij zijt de Geprezene, 
de Glorieuze. (Sunan Tirmadhi, Kitabus-Salati, Abwabul 
Witri, Babu ma ja’a fi Sifatis-Salati ‘Alan-Nabiyyi 
Sallallahu ‘alaihi wasallam) 

Dit is dus Durud. De Durud die we in ons gebed zeggen is iets 
gedetailleerder. De Beloofde Messiasas adviseert iemand in een brief 
over deze kwestie en schrijft: 

Houdt u vast aan het Tahadjjud gebed en vaak herhaalde 
gebeden. Er zijn vele zegeningen in Tahadjjud. Inactief zijn 
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is waardeloos. Een inactief en ontspannen persoon draagt 
geen gewicht. De Almachtige God zegt: En zij, die naar 
Ons streven, - Wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. (De 
Heilige Koran 29:70)  

 

De Durud die de voorkeur heeft, en die werd uitgesproken door de 
gezegende tong van de Heilige Profeetsa is als volgt: 

  َْمیِھاَْربِا ٰیلَع َْتیَّلَص اَمَک ٍدَّمَحُم ِٰلا ٰیلَع َّو ٍدَّمَحُم ٰیلَع ِّلَص َّمُھّٰلَلا
 ٌدْیِجَّم ٌْدیِمَح َکَّنِا َْمیِھاَْربِا ِٰلا ٰیلَع َو

 
  َْمیِھاَْربِا ٰیلَع َتْکَراَب اَمَک ٍدَّمَحُم ِٰلا ٰیلَع َّو ٍدَّمَحُم ٰیلَع ْکِراَب َّمُھّٰلَلا

 ٌدْیِجَّم ٌْدیِمَح َکَّنِا َْمیِھاَْربِا ِٰلا ٰیلَع َو

O Allah, zegen Mohammedsa en de volgelingen van 
Mohammedsa zoals Gij Abrahamas zegende en de 
volgelingen van Abrahamas. Voorzeker, Gij zijt de 
Geprezene, de Glorieuze.  

O Allah, begunstig Mohammedsa en de volgelingen van 
Mohammedsa zoals Gij Abrahamas begunstigde en de 
volgelingen van Abrahamas. Voorzeker, Gij zijt de 
Geprezene, de Glorieuze.  

De Beloofde Messiasas zei: 

De woorden gesproken door een vrome persoon bevatten 
zeker veel zegeningen. Men moet dan ook begrijpen hoe 
gezegend de woorden zullen zijn die uitgesproken worden 
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door iemand die het hoofd is van de rechtvaardigen en de 
commandant van de profeten. Kortom, van alle versies van 
Durud is deze de meest gezegende. 

Er zijn verschillende versies van Durud en dit is de meest 
gezegende. 

Dit is de zang van deze bescheiden persoon en het is niet 
belangrijk om deze te beperken tot een hoeveelheid. (Deze) 
moet worden gereciteerd met oprechtheid, liefde en 
nederigheid en dient te worden gereciteerd tot op het 
moment dat men een toestand van weekhartigheid 
ontwikkelt, in een trance is en geïnspireerd is, diepe 
overtuiging voelt, en een diep inzicht in de borst voelt. 
(Maktubat-e-Ahmadiyya, vol. 1, blz. 17-18) 

Dit is de Durud die we zeggen in de Salat, en zoals ik zei, moet deze 
zo veel mogelijk worden gereciteerd. De Beloofde Messiasas heeft 
gezegd dat men zich niet moet focussen op hoe vaak deze wordt 
gezegd. 

 
In een Hadith wordt vermeld dat het duizendmaal reciteren het 
maximale aantal is dat iemand reciteert. Toch heeft de Beloofde 
Messiasas aan sommigen een specifiek aantal voorgesteld; aan 
sommigen om deze zevenhonderd keer per dag op te zeggen of aan 
anderen elfhonderd keer. Dit advies is specifiek voor sommigen 
afhankelijk van hun toestand en niveau, die blijven veranderen. In 
ieder geval moeten we beroep doen op Durud en daarom had ik in de 
gebeden voor het (Khilafat) jubileum aan jullie gevraagd om dagelijks 
het geopenbaarde gebed aan de Beloofde Messiasas te reciteren: 
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ِْمیِظَعْلا ِهّٰللا َناَْحبُس ٖہِدْمَحِب َو ِهّٰللا َناَحْبُس  

ٍدَّمَحُم ِٰلا َّو ٍدَّمَحُم ٰیلَع ِّلَص َّمُھّٰلَلا  

Heilig is mijn Heer met Zijn Lof. Heilig is mijn Heer met 
Zijn Grootheid. O Allah, zegen Mohammedsa en de 
volgelingen van Mohammedsa. 

Hiernaast had ik gezegd dat Durud in zijn geheel opgezegd dient te 
worden. De reden hiervoor is dat wij de authentieke Durud die werd 
onderwezen door de Heilige Profeetsa zeker moeten opnemen in 
onze gebeden. Echter, het feit blijft, zoals de Beloofde Messiasas heeft 
gezegd, dat deze moet worden gereciteerd met zo’n diepzinnigheid 
dat jullie in een bijzondere staat van bewustzijn geraken en wanneer 
dit gebeurt zullen jullie de ontvangers zijn van de zegeningen van 
Allah de Verhevene. 

Overwinning zal alleen door middel van 
gebeden komen 

Dit is het tijdperk van de lateren, waarmee de overwinningen van de 
Islam in verband zijn gebracht. We weten allemaal dat de 
overwinningen niet bereikt zullen worden met zwaarden of geweren 
of bommen. Het ultieme wapen nu is het gebed en vervolgens de 
redeneringen en argumenten die zijn gegeven aan de Beloofde 
Messiasas. Het is inderdaad hierdoor, insha’Allah, dat de Islam zal 
zegevieren. Voor de aanvaarding van het gebed en om de nabijheid 
en zegeningen van Allah te verkrijgen, heeft Hij ons in het eerder 
genoemde vers gezegd dat zegeningen en begroetingen dienen te 
worden gezonden aan de Heilige Profeetsa, en we hebben uit 
verschillende Ahadith begrepen dat dit alles niet mogelijk zal zijn 



 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen 74 
 

zonder het afsmeken van zegeningen op de Heilige Profeetsa. De 
Beloofde Messiasas heeft ons ook gezegd dat deze positie aan hem is 
toegekend door het reciteren van Durud, en dit heeft ook een unieke 
verbinding met de toekomstige overwinningen van de Islam. 

 
Bij het benoemen van zijn status, waardoor Allah de Verhevene hem 
gezonden heeft in de wereld als de Messias en Mahdi, vermeld de 
Beloofde Messiasas een openbaring aan hem en zegt:  

َنْیِّیِبَّنلا ِمَتاَخ َمَٰدا ِدْلُو ِدِّیَس ٍدَّمَحُم ِٰلا َّو ٍدَّمَحُم ٰیلَع ِّلَص  

Zend zegeningen en begroetingen aan Mohammedsa, en 
aan de volgelingen van Mohammedsa, die het hoofd is van 
de zonen van Adam en het Zegel der Profeten, moge vrede 
en zegeningen van Allah met hem zijn.  

Dit geeft aan dat al deze waardigheden en weldadigheden 
en gunsten alleen via hemsa zijn verkregen en een beloning 
zijn voor de liefde voor hemsa. Glorie aan Allah, wat een 
verheven posities vindt men in het zich verenigen met het 
hoofd van de hele schepping en wat voor soort nabijheid is 
het dat degene die hem liefheeft Allah’s geliefde wordt en 
de wereld de dienaar van zijn dienaar wordt. Hier word ik 
eraan herinnerd dat deze nederige persoon op een nacht 
zegeningen aan de Heilige Profeetsa zond, in die mate dat 
mijn hart en ziel met de geur ervan gevuld raakten. Die 
avond zag ik in mijn droom dat (engelen) waterzakken vol 
licht in mijn huis brachten en een van hen zei tegen mij: 
Dit zijn de zegeningen die u hebt aangeroepen op 
Mohammedsa. 
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... Een soortgelijk, wonderbaarlijk voorval komt voor de 
geest toen (ik) een keer een openbaring ontving waarvan de 
betekenis was dat engelen van een hogere positie in rep en 
roer waren. Dat wil zeggen dat de Wil van God is opgewekt 
om het geloof te doen herleven. Om het geloof opnieuw in 
het leven te roepen. Echter, de aanstelling van degene die 
het leven zal schenken aan de doden, de 'Herlevenaar', is 
nog niet geopenbaard aan de hogere engelen. Het is niet 
duidelijk wie het weer in leven zal roepen. Daarom was er 
conflict. Op dat moment zag ik in de droom dat mensen 
op zoek waren naar een 'Herlevenaar' en een persoon 
kwam in het zicht van deze nederige persoon en zei, terwijl 
hij naar hem seinde: 

 ِهّٰللا َلْوُسَر ُّبِحُّی ٌلُجَر اَذَھ

Dat wil zeggen, dit is de man die van de Profeetsa van God 
houdt en de betekenis van deze woorden was dat de 
hoogste voorwaarde voor deze positie liefde voor de 
Profeetsa is en dit is zeker bevestigd in deze persoon. 

Op gelijke wijze heeft het gebod om zegeningen af te 
roepen op (de mensen) het volk van de Profeetsa in de 
bovengenoemde openbaring hetzelfde mysterie; dat liefde 
voor de Ahl-e-Bait een uiterst verheven link heeft met de 
verspreiding van Goddelijk licht. De persoon die zich 
aansluit bij de verwantschap van deze voortreffelijke 
vereniging, verkrijgt de nalatenschap van deze kuise en 
zuivere personen en hun kennis en geestelijk inzicht zal 
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hem geschonken worden. (Barahin-e-Ahmadiyyah, deel 
vier, voetnotitie 3, Ruhani Khazain, vol. 1, blz. 597-598) 

Om de glorie van de Islam te herstellen moeten 
moslims de Beloofde Messiasas aanvaarden 

Vandaag de dag geschiedt de herleving van het geloof en van de 
verloren glorie van de Islam door het volgen van de ridder van Allah, 
die Allah de Verhevene gevestigd heeft ter verdediging van de Heilige 
Profeetsa. Het is door het volgen van de redenering en argumenten 
die hij heeft onderwezen, die hem verteld waren door Allah de 
Verhevene, en door zijn leerstellingen volledig te praktiseren, dat de 
vlag van de Islam en de Heilige Profeetsa gehesen zal worden met haar 
volle glorie en waardigheid, Insha’Allah, en zal blijven bloeien. 

 
De samenvatting van wat de Beloofde Messiasss zegt over de 
betekenis van dit tijdperk en die hij onder de aandacht brengt van de 
mensen, is dat de Islam moeilijke tijden ondergaat en om deze reden 
vestigde Allah de Verhevene een missie die de verloren grootheid zou 
herstellen. Daarom zei hij tegen de moslims dat zij hun koppigheid 
moeten opgeven en moeten bezinnen over de vraag of Allah de 
Verhevene niet bewogen zou worden om de eer van de Heilige 
Profeetsa te vestigen, zelfs niet in deze omstandigheden wanneer hijsa 
van alle kanten wordt aangevallen? Terwijl Hij zegeningen en 
begroetingen stuurt aan hem. Het volledige extract is als volgt: 

Hoe gezegend is dit tijdperk dat slechts met Zijn Genade, 
Allah de Verhevene de gezegende doelstelling voor de 
manifestatie van de grootsheid van de Heilige Profeetsa 
heeft gewild tijdens deze tumultueuze dagen; de 
overwinning van de Islam heeft geregeld vanuit het 
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Goddelijke en een missie heeft gevestigd. Ik wil aan die 
mensen vragen die compassie voor de Islam hebben, en die 
respect en aanzien ervoor in hun harten hebben, of zij 
kunnen zeggen of er ooit een slechtere tijd is geweest dan 
deze waarin zoveel belediging en oneerbiedigheid ten 
aanzien van de Heilige Profeetsa heeft plaatsgevonden en 
waarin de Heilige Koran zo werd gelasterd? Ik ben diep 
bedroefd en bezorgd over de toestand van de moslims en 
soms word ik ongerust omdat zij niet eens genoeg gevoel 
hebben om deze schande te kunnen voelen. Heeft Allah de 
Verhevene niet genoeg eergevoel voor de Heilige Profeetsa, 
in de zin dat Hij geen goddelijke missie zou hebben 
opgesteld om deze mate van belediging van deze 
tegenstanders van de Islam het zwijgen op te leggen en om 
zijnsa grootsheid en zuiverheid in de wereld te verspreiden. 
Terwijl Allah de Verhevene en Zijn engelen zegeningen en 
begroetingen aan de Heilige Profeetsa zenden, hoe 
belangrijk is het om deze begroetingen te doen 
manifesteren in deze tijd van beledigingen, en Allah de 
Verhevene heeft dit tot uiting gebracht in de vorm van deze 
missie. (Malfuzat, vol. 3,  blz. 8- 9,  nieuwe editie) 

Let op deze bewoording, en wat een grote verantwoordelijkheid ligt 
er bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die zich associeert met de 
Beloofde Messiasas. In een tijd waarin er een voortdurende furore 
heerst ten aanzien van de Heilige Profeetsa, zullen Allah de 
Verhevene en Zijn engelen zeker zegeningen en begroetingen zenden 
aan de Heilige Profeetsa, zij zenden deze inderdaad. Het is ook onze 
taak, zij die zich aan de missie hebben verbonden en aan de 
Gemeenschap van de ware en vurige aanhanger van de Heilige 
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Profeetsa en aan de Imam van de tijd, om onze gebeden om te vormen 
in Durud en zo veel Durud in de atmosfeer te laten trekken met de 
oprechtheid van het hart, zodat elk deeltje van de atmosfeer de geur 
draagt van Durud en zodat al onze gebeden in aanwezigheid van 
Allah door middel van Durud worden aanvaard. Dit is het voorbeeld 
van de liefde die we zouden moeten hebben voor de persoon van de 
Heilige Profeetsa en zijn volgelingen. Moge Allah ook de moslim-
Ummah wijsheid en verstand verlenen om deze Boodschapper van 
Allah te erkennen en tot de Gemeenschap toe te treden van de 
spirituele zoon van de Heilige Profeetsa, die opnieuw de positie van 
de Heilige Profeetsa verheft door een sfeer van vrede en liefde in de 
wereld te creëren. Moge Allah deze mensen de wijsheid geven om in 
te zien dat ondanks gekoppeld te zijn aan de Heilige Profeetsa, 
vandaag weer, 1400 jaar later, in precies dezelfde maand van 
Muharram, in precies hetzelfde land, een moslim het bloed van een 
andere moslim aan het vergieten is. Maar de les is nooit geleerd en ze 
blijven bloed vergieten. Moge Allah hen verstand bijbrengen zodat 
zij zich onthouden van deze acties en de vrees voor God in hun 
harten prenten, en mogen zij de ware leer van de islam volgen. Alles 
waar ze op dit moment in verwikkeld zijn, is het gevolg van het niet 
accepteren van de Imam van de tijd, en door ongehoorzaamheid aan 
het bevel dat gegeven is door de Heilige Profeetsa. Het is de 
verantwoordelijkheid van elke ahmadi, en het is inderdaad een grote 
verantwoordelijkheid voor iemand die de Imam van de tijd heeft 
aanvaard om veel Durud af te smeken uit liefde voor de Profeetsa, 
voor uw eigen bestwil en omwille van de andere moslims zodat Allah 
de moslimgemeenschap bespaart van ondergang. 

 
Het is een vereiste van de liefde voor de Heilige Profeetsa dat we 
veelvuldig de moslimgemeenschap in onze gebeden opnemen. De 
intenties van de anderen (vijanden) zijn ook niet goed. Wie weet in 
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welke problemen en onrust die mensen verstrikt zullen raken, en 
deze moslims moeten het allemaal meemaken, en welke plannen 
worden er gesmeed tegen hen. Moge Allah hen genadig zijn. Moge 
Allah ons leiden op het rechte pad, mogen wij dankbare dienaren zijn 
van God, mogen wij dankbaar zijn aan Hem dat Hij ons in staat heeft 
gesteld om de Imam van de tijd te aanvaarden, en moge Hij ons in 
staat stellen om deze aanvaarding voort te zetten en ons altijd houden 
op de paden van Zijn welbehagen. 
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Vrijdagpreek van 3 maart 2006 
v De beschuldigingen dat de Beloofde Messiasas de jihad heeft 

afgeschaft, de islamitische geboden en leerstellingen van de 
Heilige Profeetsa heeft veranderd, en dat door zijn komst het 
tijdperk van de Heilige Profeetsa is beëindigd, zijn volkomen 
vals, wreed en schandelijk. 
 

v Door de Genade van God zijn onze harten gevuld met 
duizendmaal, zelfs miljoenmaal meer liefde voor de Heilige 
Profeetsa, dan de harten van degenen die zulke ongegronde en 
schandelijke beschuldigingen over ons fabriceren. 
 

v De publicatie van een ongegrond en vergezocht nieuwsbericht 
over Djamaat Ahmadiyya in het dagblad ‘Jang’, onder 
vermelding van de belastende karikaturen over de Heilige 
Profeetsa in een Deense krant, is niets meer dan een schadelijke 
en provocatieve actie. 
 

v Ik zeg tegen de vervaardiger van het valse bericht, “Het is zeker 
een grote leugen, en ik roep de vloek van Allah op over de 
leugenaars, met de woorden: La’natullaahi ‘Alal Kadhibin (de 
vloek van Allah op hen die liegen).” 
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Na de gebruikelijke recitatie en na de recitatie van Surah Al-Fatiha 
(het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) begon het hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als volgt: 

Valse berichtgeving in de krant van ‘Jang’ 
Gisteren, publiceerde de Londense editie van de krant ‘Jang’ een 
nieuwsbericht, dat niet het geringste verband houdt met de 
overtuigingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Dit is 
alleen gepubliceerd om schade toe te brengen. Het gaat niet alleen 
tegen onze overtuigingen in, het incident waarnaar verwezen wordt 
is ook niet waar. Het heeft nooit plaats gevonden. Dit nieuwsbericht 
is wellicht ook gedrukt geweest in Pakistan, etc. Zo niet gisteren, dan 
zullen ze tegen vandaag wel gedrukt zijn. Deze kranten zijn heel vlug 
in het drukken van zulke nieuwsberichten om hun verkoop te 
verhogen. Zij hebben de gewoonte gekregen om grove 
onbetamelijkheden te begaan en complete verzinsels af te drukken 
om de omloop te vergroten. We weten maar al te goed dat hun 
Pakistaanse editie zo nu en dan onzin en onwaarheden over ons 
vervaardigt.  
 
Een golf van extreme verontwaardiging heeft zich onder de moslims 
gegenereerd, vanwege de recente publicatie van absurde en 
schandelijke karikaturen in Deense kranten, die later werden 
herdrukt in kranten in andere landen. Hierdoor voelen de moslims 
extreme verontwaardiging. Er worden staakacties en rellen gevoerd. 
Hoe dan ook, als niemand waakt over hoe deze woede wordt 
uitgedrukt, en niemand de vloed kan tegenhouden of deze de juiste 
richting kan geven, dan komen zulke reacties naar boven. Het maakt 
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niet uit wat voor moslim iemand is, wel of niet regelmatig in zijn 
gebeden, wel of niet levend volgens de geboden, maar wanneer de 
reputatie van de Profeetsa op het spel staat, wordt zijn eergevoel 
opgewekt en is hij bereid zijn leven ervoor op te geven. Dat dit nieuws 
onder zulke omstandigheden werd gepubliceerd en dat ook op een 
donderdag, terwijl vandaag, vrijdag, op veel plaatsen betogingen en 
stakingen en andere reacties zijn gepland, is alleen gedaan om een 
atmosfeer tegen de ahmadi’s te creëren. Het is een uiterst wrede en 
opruiende poging om dit nieuwsbericht te gebruiken om de 
onwetende moslims op te stoken zodat zij de ahmadi’s doelwit 
kunnen maken van onderdrukking. Hoe dan ook, zij laten geen 
enkele kans voorbijgaan om de onwetende moslims tegen de 
ahmadi’s op te stoken. 
 
Velen onder jullie zullen dit nieuwsbericht gelezen hebben, maar 
omdat niet iedereen het heeft gelezen, zal ik het nieuwsbericht 
voorlezen. Het nieuwsbericht wordt toegeschreven aan Dr. Javed 
Kanwal, de verslaggever van de krant in Denemarken. Hij schrijft het 
als nieuws uit Kopenhagen: 

Op voorwaarde van anonimiteit terwijl hij de kwestie van 
de karikaturen besprak, heeft de verantwoordelijke officier 
van de Deense geheime dienst tegen de krant/dagblad 
‘Jang’ gezegd dat in september 2005, de Qadiani’s hun 
jaarlijkse bijeenkomst in Denemarken hadden gehouden, 
die werd bijgewoond door vooraanstaande leden van de 
Qadiani’s. Bij deze gelegenheid had een delegatie van de 
Qadiani’s een ontmoeting met de Deense Minister en 
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terwijl ze jihad bespraken, vertelden zij hem dat alleen zij 
de vaandeldragers van de ware islamitische leer waren. 

Tot zover is alles in orde, hoewel we dit niet specifiek tegen hen 
hebben gezegd, is het inderdaad onze claim dat de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap het boegbeeld is van de ware leer van de Islam. 
Hij schrijft verder: 

Hun profeet, Mirza Ghulam Ahmad van Qadian heeft de 
jihad afgeschaft. 

Dit klopt, maar de afschaffing was aan bepaalde voorwaarden 
gebonden. Dan schrijft hij: 

Mirza Ghulam Ahmad van Qadian heeft, God verhoede, 
de islamitische geboden veranderd. 

Dit is een ongegronde beschuldiging en bewering. Let op hun kwade 
streek die volgt. Hij schrijft: 

Omdat de leer en het tijdperk van de Heilige Profeetsa, God 
verhoede, ten einde zijn gekomen.  

De krant schrijft verder: 

Omdat de Qadiani’s hen ervan hadden verzekerd dat de 
volgelingen van de Heilige Profeetsa alleen beperkt zijn tot 
Saoedi-Arabië, had de Deense krant op 30 september 2005 
twaalf karikaturen gepubliceerd, verwijzend naar de 
Heilige Profeetsa. Het doel was om de filosofie van jihad 
aan te vallen. De hooggeplaatste Deense officier zei dat zij 
er tot aan het begin van januari zeker van waren dat de 
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bewering van de Qadiani’s juist was omdat er tot januari, 
behalve Saoedi-Arabië, geen ander land een formele klacht 
had ingediend. Het stilzwijgen van de OIC bevestigde hun 
overtuiging. De verantwoordelijke officier liet onze 
verslaggever een videoband horen van deze vergadering 
met een opname van het gesprek in het Deens, Urdu en 
Engels. (krant/dagblad ‘Jang’ Londen, 2 maart 2006, blz. 1 
en 3) 

Alsof het gesprek met hem in drie talen had plaatsgevonden! 
 
Leugens hebben korte benen. Het is een uiterst schandalig en 
ongegrond nieuwsbericht. Dr. Kanwal lijkt wel een heel bijzondere 
correspondent van de krant ‘Jang’ te zijn. Eerst dacht men dat hij uit 
Denemarken kwam maar nu lekte uit dat hij uit Italië komt en ‘Jang’ 
en ‘Geo’ van daaruit vertegenwoordigt. Voor zover ik informatie heb 
kunnen inwinnen, kan hij wettelijk gezien aan geen enkele krant 
nieuws geven met verwijzing naar Denemarken.  
 
Het eerste punt is de beschuldiging dat de gemeenschap in september 
een bijeenkomst had gehouden. Vorig jaar had de Ahmadiyya 
Gemeenschap daar de jaarlijkse bijeenkomst niet eens gehouden. 
Vanwege mijn bezoek werd er een gezamenlijke jaarlijkse 
bijeenkomst gehouden van de Scandinavische landen, en dat ook in 
Zweden. Op MTA (Muslim Television Ahmadiyya) werd door 
iedereen bekeken wat er daar werd gezegd en wat niet.  
 
Tijdens mijn bezoek aan Denemarken werd een receptie gehouden 
in een hotel, die werd bijgewoond door leden van de pers en andere 
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goed ingelichte vrienden. Er waren ook enkele ambtenaren aanwezig 
en een vrouwelijke minister was ook gekomen. De mooie en vredige 
leerstellingen van de islam werden daar genoemd met verwijzing naar 
de Heilige Koran, Ahadith en toespraken van de Beloofde Messiasas. 
Wat daar ook werd gezegd, was duidelijk en ondubbelzinnig. Niets 
werd in het geheim gezegd. De kranten deden er verslag over, er werd 
zelfs een klein deel op tv getoond. Er was geen aparte vergadering. Er 
was alleen mijn toespraak op de receptie, welke door MTA is 
getoond denk ik. Als dat niet zo is, kunnen ze dat nu alsnog doen. 
Hoe dan ook, het is waar dat in die toespraak misschien mensen zoals 
deze schrijver werden vermeld, in de zin dat dit soort mensen de 
islam te schande maken, verder keurt de meerderheid van de moslims 
dit soort jihad en terrorisme af. 
 
Hoe dan ook wordt een groot verzinsel aan ons toegeschreven die 
zelfs grootste leugenaar zou logenstraffen, die goed zou nadenken 
voordat hij iets hardop zouden zeggen, omdat tegenwoordig alles 
wordt opgenomen. Volgens deze persoon bestaat er zelfs een 
videoband in het Urdu, Engels en Deens. Als zij oprecht zijn, mogen 
zij de banden tonen, en ook aan ons tonen, zo kan duidelijk worden 
gemaakt wie wat heeft gezegd. 
 
Ten eerste wil ik tegen degenen die dit valse bericht hebben verspreid 
zeggen: Het is niets meer dan een absolute leugen, en Lanatullahi 
Alal Kadhibin (de vloek van Allah op hen die liegen). Als zij oprecht 
zijn, mogen zij precies dezelfde woorden herhalen. Maar, als zij een 
jota vrees voor God zouden hebben, zullen zij deze woorden nooit 
kunnen herhalen. Over het algemeen hebben deze mensen weinig 
vrees voor God als zij dit al hebben. Maar zelfs als zij deze woorden 
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niet herhalen, vallen zij toch onder het gebed van de Beloofde 
Messiasas omdat zij een leugen van een zodanig grote aard hebben 
geuit. In elk geval hebben zulke verachtelijke onfatsoenlijkheden 
tegen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het verleden 
plaatsgevonden, en dit blijft gebeuren. Iedere keer dat zij ons in de 
rug steken met hun pretenties, laat Allah de Verhevene hen falen, en 
manifesteert Hij Zijn liefde voor de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap op een wijze die Zijn verheven Genade voortbrengt. 

De onmiddelijke reactie van de gemeenschap 
Sinds dit onheil van de karikaturen begon, was de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap de eerste die dit onderwerp onder de 
aandacht bracht en de gemeenschap heeft geprobeerd om de krant te 
stoppen. Ik heb dit al vermeld. Daarnaast schreven we in december 
en januari weer naar deze kranten en we hebben duidelijk onze 
mening bekendgemaakt. Ik was in Qadian toen onze missionaris 
naar de krant had geschreven. Het interview met onze missionaris 
was in de krant gepubliceerd. Deze krant heeft de reactie van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over deze kwestie vermeld. Na te 
hebben geschreven dat deze mensen liever hun levens presenteren die 
gevormd zijn volgens het voorbeeld van de Heilige Profeetsa in plaats 
van beschadiging en vernietiging, schreef hij dat dit niet betekent dat 
de imam (het was een interview met de imam) niet gekwetst is door 
de karikaturen. Zijn hart is juist gebroken door de karikaturen. In 
feite heeft deze pijn en leed hem geïnspireerd om snel een artikel te 
schrijven over de karikaturen. Dienovereenkomstig was dit artikel 
terecht geschreven en gepubliceerd in een Deense krant. 
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Het is de liefde van de Beloofde Messiasas voor de Heilige Profeetsa die 
de Gemeenschap enthousiast heeft gemaakt met zoveel liefde dat de 
Europese bekeerlingen tot Ahmadiyyat, de ware islam, er ook van 
doordrenkt zijn. 
 
Op 16 februari 2006 was er een interview van een van onze Deense 
ahmadi-moslims, ‘Abdus Salaam Madsen in de krant ‘Venster 
Bladet’ gepubliceerd. Het was een lang interview en ik zal er een 
gedeelte uit voorlezen. De vertaling ervan luidt als volgt: 

Dhr. Madsen zei verder dat de premier van Denemarken 
met de ambassadeurs van de moslimlanden had moeten 
spreken, omdat het zien van de karikaturen mensen erg 
boos maakt. Als de premier van Denemarken de 
ambassadeurs van de moslimlanden had geraadpleegd, zou 
hij geweten hebben hoe serieus de zaak was, en welke 
gevolgen deze zou kunnen hebben. De reactie die volgde op 
de publicatie van de karikaturen was precies zoals ik had 
verwacht. Dit komt doordat de Heilige Profeetsa een 
voorbeeld is voor iedere moslim in ieder aspect van het 
leven. Als tegen zo iemand een verachtelijke aanval wordt 
gepleegd, is dat voor iedere moslim verontrustend. Zij 
voelen pijn en leed. 

Dhr. Abdus Salaam Madsen vraagt wat de Deense krant, 
Jyllands Posten, heeft bereikt met de publicatie van deze 
karikaturen? Er werd gerapporteerd dat Dhr. Madsen ook 
zeer bedroefd was door de publicatie van de karikaturen 
van de Heilige Profeetsa. Verder schrijft hij dat de 
beschrijving van het uiterlijk van de Heilige Profeetsa goed 
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is gedocumenteerd. Het feit is dat dit eenvoudigweg een 
vuile en kleinzielige daad is. 

Hij schreef verder dat Denemarken een wet tegen laster heeft. 

Ik dacht vroeger dat deze niet nodig was maar nu geloof ik 
dat deze vereist is om wanorde te stelpen. Wat betreft het 
lasteren van de Heilige Profeetsa, deze zaak rust bij God en 
hij zal hiervoor kastijden.  

Zie, hoe sterk het geloof van een Europese ahmadi moslim is! Dit 
waren onze reacties op deze walgelijke daad betreffende de Heilige 
Profeetsa. 

Liefde van de Beloofde Messiasas voor de 
Heilige Profeet Mohammedsa 

Door de Genade van God zijn onze harten een miljoen keer meer 
gevuld met liefde voor de Heilige Profeetsa, dan de mensen die zulke 
beschuldigingen en beweringen tegen ons maken. Dit alles komt 
door de mooie leerstellingen van de Heilige Profeetsa waarmee onze 
harten zijn doordrongen, geïllustreerd door de Beloofde Messiasas, en 
die hij voor ons heeft verfraaid. Geen ahmadi kan zich zelfs indenken 
dat, God verhoede, de positie van de Beloofde Messiasas hoger is dan 
die van de Heilige Profeetsa. De diepte en intensiteit van de liefde van 
de Beloofde Messiasas voor de Heilige Profeetsa was zodanig dat hij 
tot tranen toe werd bewogen bij een dichterlijk vers van Hazrat 
Hassan bin Thabitra. Het dichterlijke vers luidt als volgt: 

O Mohammedsa, u was als de pupil van mijn oog die 
vandaag verblind is.  
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Wie er nu ook mag sterven, ik vreesde uw dood alleen. 
(Diwan Hassan bin Thabit) 

De Beloofde Messiasas wenste dat hij degene geweest was die dit 
dichterlijke vers had geschreven. Het is grofweg misdadig om over zo 
iemand als hij te beweren dat hij, God verhoede, zichzelf grootser 
beschouwde dan de Heilige Profeetsa of dat zijn volgelingen hem een 
hogere status toekennen dan de Heilige Profeetsa. Wij zien 
voorbeelden, bij iedere stap, van hoe hij in de ban was van de liefde 
van de Heilige Profeetsa. In een dichterlijk vers zegt hij: 

Ik ben volledig toegewijd aan dat licht en ik behoor alleen 
tot hem. 

Hij is degene die telt; terwijl ik niets ben, dit alleen is het 
laatste woord. (Qadian kay Aryah aur Hamm, Ruhani 
Khazain, vol. 20, blz. 456) 

Om over hem, die zo volkomen toegewijd is aan zijn licht te zeggen 
dat hij, God verhoede, zegt dat de positie van de Heilige Profeetsa niet 
meer dezelfde is en dat de positie van Mirza Ghulam Ahmadas van 
Qadian verheven is, en dat de ahmadi’s Mirza Ghulam Ahmadas van 
Qadian als de laatste profeet beschouwen, en dat we tegen hen gezegd 
hebben dat het onze overtuiging is dat hij de laatste profeet is, en dat 
we de krant de vrije hand geven om, God verhoede, karikaturen over 
de Heilige Profeetsa te maken; hierover kan ik alleen maar zeggen: 

Voorwaar! Wij behoren aan Allah en voorwaar! tot Hem 
is onze terugkeer. 

En: 
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De vloek van Allah op hen die liegen. 

Het is extreem kleinzielig om te denken dat de krant alleen zat te 
wachten op onze toestemming om deze karikaturen af te drukken, 
aangezien er in Denemarken slechts een paar honderd van ons zijn. 
Voordat ze nieuws afdrukt, zou deze Urdu krant na moeten denken 
over de voor- en nadelen. 

Moslimoverheden zouden niet moeten zwichten 
voor de sluwe plannen van de moellahs 

De Deense regering is misschien niet zo ver gegaan, maar zij die dit 
nieuwsbericht hebben geschreven en zij die dit hebben afgedrukt 
lijken helemaal verstoken te zijn van gevoeligheid. Zij hebben niets 
anders dan kwaad in hun hoofden. Er lijkt geen andere reden te zijn 
voor het drukken van dit nieuwsbericht behalve het ophitsen van de 
moslims. Zij weten dat moslims worden geprovoceerd door deze 
naam. Daarom wilden zij onrust stoken in landen waar de anti-
Ahmadiyya-gevoelens sterk aanwezig zijn, zoals Bangladesh, 
Indonesië en Pakistan. Het zou niet ver gegrepen zijn dat zekere 
elementen zijn begonnen met het verborgen motief om bewegingen 
te starten tegen de regeringen van deze landen. Wij hebben 
opgemerkt dat tot nu toe, iedere keer dat een beweging tegen 
ahmadi’s werd begonnen, dit uitliep op een beweging tegen de 
regering. Daarom moeten deze regeringen hun verstand gebruiken 
en niet beïnvloed raken door de opportunistische moellahs of andere 
gelijksoortige elementen. Wat betreft de positie van de Heilige 
Profeetsa, in onze ogen kan deze beoordeeld worden aan de hand van 
het dichterlijke vers van de Beloofde Messiasas dat ik net heb 
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opgelezen. Elke ahmadi weet welke positie hij voor de Heilige 
Profeetsa in zijn hart draagt. Ik heb dit in mijn voorafgaande preken 
genoemd. Ik heb preken over dit onderwerp gegeven. Wij hebben 
ons leed uitgedrukt, en blijven dit doen. Onze verklaringen van 
protest zijn over de hele wereld afgedrukt. Wij hebben ook 
persberichten gepubliceerd. We hebben al deze verklaringen niet 
voor de uiterlijke schijn afgelegd of voor iemand anders of uit angst 
voor de moslims. Dit is echter een deel van ons geloof. Ons bestaan 
heeft geen waarde zonder de band met de Heilige Profeetsa. Ik zal 
enkele extracten van de Beloofde Messiasas in dit verband voorlezen 
om deze kwestie verder toe te lichten. 

De kern van de leer van de Beloofde Messiasas 

De Beloofde Messiasas verklaart: 

De samenvatting en het kernpunt van onze godsdienst is: 

 ِهّٰللا ُلْوُسَّر ٌدَّمَحُم ُهّٰللا َّالِا َهٰلِا َال اَذَھ

Er is geen God dan Allah, en Mohammedsa is de 
boodschapper van Allah. 

Ons geloof, waar we in dit leven op aarde aan vasthouden 
en waar we stevig aan vast blijven houden tot we naar de 
volgende wereld gaan, is dat onze spirituele leider en 
meester, Mohammedsa het zegel der profeten is en de Beste 
onder de boodschappers is. Door zijn handen is de religie 
vervolmaakt en zijn de zegeningen van Allah voltooid die 
de mens naar het rechte pad leiden en vervolgens dichter 
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bij Hem. (Izala-e-Auham, Ruhani Khazain, vol. 3, blz. 169-
170) 

Dus dit is wat ons geloof vormt, en dit zijn de leerstellingen die de 
Beloofde Messiasas ons heeft gegeven. Hoe kan over iemand die dit 
geloof draagt, gezegd worden dat hij Allah de Almachtige heeft 
kunnen bereiken of dat het profeetschap aan hem is gegund zonder 
zijn tussenkomst? De Beloofde Messiasas zegt verder: 

Het rechte pad is alleen de religie van de Islam. Er is nu 
alleen één profeet en alleen één boek onder de hemelen. De 
Profeet is Hazrat Mohammedsa, de gekozene, hoger en 
meer verheven dan alle profeten en de meest perfecte van 
alle boodschappers en ‘Khatam-ul-Anbiya’, en de beste der 
mensen. Door hem te volgen, wordt God de Almachtige 
gevonden, alle sluiers van diepe duisternis worden 
opgeheven, en men wordt in dit leven getuige van tekenen 
van ware redding. Het boek is de Heilige Koran, die ware 
en perfecte leiding en effectiviteit bevat. Door middel 
waarvan kennis en begrip van het Goddelijke wordt 
verkregen, het hart wordt gezuiverd van menselijke 
zwakheden, en na van onwetendheid, achteloosheid en 
twijfels te zijn verlost, bereikt een persoon een staat van 
volkomen zekerheid. (Brahin-e-Ahmadiyya, deel 4, Sub-
voetnoot 3, Ruhani Khazain, vol. 1, blz. 557-558) 

Dat wil zeggen, alles wat nu bereikt kan worden bereikt zal worden 
via de Heilige Profeetsa. Profeetschap was door hem vervolmaakt en 
door zijn leer kan duisternis worden verdreven en verlichting worden 
verkregen. Nabijheid tot God wordt ook via hem verkregen, alsook 
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ware redding, en de onzuiverheden van het hart worden gereinigd 
door de leer die de Heilige Profeetsa heeft gebracht. De Beloofde 
Messiasas zegt verder: 

Onze Heilige Profeetsa was een geweldige hervormer voor 
de declaratie van waarheid, die de waarheid die verloren 
was gegaan aan de wereld heeft hersteld. Geen profeet deelt 
met hem de trots dat hij de hele wereld in duisternis vond 
en dat door zijn komst deze duisternis werd omgezet in 
licht. Hij stierf niet, totdat de mensen onder wie hij 
verscheen de mantel van Shirk hadden afgeworpen en het 
gewaad van Tauhid aantrokken. Niet alleen dit, zij 
bereikten ook hoge graden van geloof en verrichtten zulke 
daden van rechtschapenheid, trouw en zekerheid die in de 
rest van de wereld geen gelijke kennen. Zulk succes is door 
geen andere profeet dan de Heilige Profeetsa bereikt. Het is 
een sterk argument ter ondersteuning van de 
waarachtigheid van de Heilige Profeetsa dat hij in een 
tijdperk opgegroeid was, waarin de wereld in een diepe 
duisternis was gevallen en die vroeg om een grote 
hervormer. Hij verliet de wereld in een tijd wanneer 
honderdduizenden mensen shirk en afgodenaanbidding 
hadden verlaten en Tauhid en het rechte pad hadden 
aangenomen. Een dergelijke perfecte hervorming kwam 
uitsluitend aan hem toe. Hij leerde aan een volk, dat tot het 
niveau van dieren was gedaald, de wegen naar 
menselijkheid. Hij leerde de wegen naar beschaafdheid aan 
een volk dat wild was, en leefde als dieren. 
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In andere woorden, hij veranderde wilde beesten in mensen, d.w.z. 
hij maakte van dieren mensen.  

Toen maakte hij van hen opgeleide mensen, maakte hen 
mensen van God, blies spiritualiteit in hen en creëerde een 
relatie tussen hen en de Ware God. Zij werden voor de zaak 
van God als schapen geslacht en werden verpletterd als 
mieren, maar zij hadden hun geloof niet verlaten en bleven 
voorwaarts marcheren tegen iedere onheil in. Ongetwijfeld 
was onze Heilige Profeetsa een tweede Adam, en hij was 
inderdaad de ware Adam voor de vestiging van 
spiritualiteit door wie alle menselijke voortreffelijkheden 
perfectie bereikten, en alle goede vermogens werden 
toegewezen aan hun gepaste taken, en geen enkele tak van 
de mensheid werd dor gelaten. Het profeetschap eindigde 
bij hem, niet alleen omdat hij op een bepaald punt de 
laatste profeet was, maar ook omdat alle 
voortreffelijkheden in hem hun climax bereikten. Omdat 
hij een perfecte manifestatie van Goddelijke 
eigenschappen was, bezat zijn sharia de kwaliteiten van 
zowel majesteit als schoonheid. Daarom werd hij 
Mohammed en Ahmadsa genoemd. En er was geen 
vrekkigheid in zijn profeetschap; deze was inderdaad vanaf 
het begin der tijd voorbestemd voor de gehele wereld. 
(Lecture Sialkot, Ruhani Khazain, vol. 20, blz. 206-207) 

Dit is de leer van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, dat de 
weldadigheid van de Heilige Profeetsa tot de dag van vandaag blijft 
bestaan. De Beloofde Messiasas verklaart verder: 
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De Heilige Profeetsa is ‘Khatamun-Nabiyyin’, dat wil 
zeggen, na de Heilige Profeetsa zal er geen andere sharia 
komen, geen nieuw boek en geen nieuwe geboden. 

En zij zeggen dat een nieuwe sharia is gebracht en dat we Mirza 
Ghulam Ahmadas verheven beschouwen boven de Heilige Profeetsa!! 

Dit Boek en deze leer zullen blijvend zijn. De woorden 
‘profeet’ en ‘boodschapper’ in mijn boek[en] met 
betrekking tot mij, suggereren zeker niet dat een nieuwe 
sharia of nieuwe geboden zullen worden geleerd. Het doel 
is veeleer dat als Allah de Verhevene iemand in tijd van 
nood aanstelt, dan geeft Hij hem de eer van Goddelijk 
dialoog. 

Dit betekent dat Hij tot hem spreekt. 

Hij geeft hem informatie over het ongeziene, en hier wordt 
het woord profeet toegepast. 

Het woord profeet wordt gebruikt voor iemand met wie Allah de 
Verhevene overvloedig spreekt. 

En de aangestelde wordt de titel Nabi gegeven. Dit 
betekent niet dat hij een nieuwe sharia brengt of dat hij, 
God verhoede, de sharia van de Heilige Profeetsa intrekt. 

Zij maken valse beschuldigingen tegen ons. 

Wat ook aan hem is gegeven, is alleen hem toegekend door 
zijn oprechte en absolute gehoorzaamheid aan de Heilige 
Profeetsa, en dit kan anders niet verkregen worden. (Al-
Hakam, 10 januari 1904, blz. 2) 
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Dus als de steller zelf in besluitende woorden zegt dat ik alles via hem 
verkrijg en dat zonder hem niets bereikt kan worden, en als zijn 
volgelingen ook sterk overtuigd zijn dat hij de ware en vurige 
aanhanger van de Heilige Profeetsa is, dan is het doel van deze 
discussies, die gebaseerd zijn op bedrog en leugens, niets meer dan het 
creëren van verwarring onder de moslims. Mensen hebben dit altijd 
gedaan. Behalve het creëren van wanorde, zijn deze satanische 
krachten ziedend van jaloezie omdat zij de vooruitgang van de 
gemeenschap niet kunnen verdragen, ze zitten er aanzienlijk mee. Zij 
mogen zoveel onsmakelijke daden verrichten als ze in het verleden 
hebben gedaan en wellicht in de toekomst zullen blijven doen, dit 
soort mensen zullen er altijd zijn. Satan zal door moeten blijven gaan. 
Ons vooruitgang zal niet worden gehinderd door deze onsmakelijke 
daden, Insha’Allah. 

De hoge status van de Heilige Profeetsa in de 
ogen van de Beloofde Messiasas 

De Beloofde Messiasas zegt verder over de status van de Heilige 
Profeetsa:  

Het sublieme licht dat aan de mens werd geschonken, 
d.w.z. aan de meest perfecte onder hen, werd niet gedeeld 
met de engelen, noch met de sterren: noch kreeg de maan 
er een deel van, noch de zon, of de oceanen en de rivieren. 
Het was niet te vinden in robijnen of smaragden, noch in 
saffieren, noch in parels. Het was niet te vinden in enig 
aards of hemels object. 
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Dat wil zeggen, het bevond zich niet in wereldlijke materie noch in 
de hemel. 

Alleen de perfecte mens bezat het, gemanifesteerd op de 
meest volkomen wijze in de persoon van onze heer en 
meester, Mohammedsa, de gekozenesa, het hoofd van alle 
profeten, leider van hen die leven (in de ogen van Allah). 
Dus dat licht werd geschonken aan die persoon, en 
eveneens, tot op zekere hoogte, aan allen die op hun 
afzonderlijke manieren op hem geleken. 

Aan zijn volgelingen werd het licht gegeven in overeenstemming met 
hun geloof. 

Het toevertrouwde houdt in, alle eigenschappen van de 
perfecte mens, zijn wijsheid, kennis, leven en ziel, 
zintuigen, angsten, liefde, eer, waardigheid en alle 
zegeningen samen, zowel fysiek als spiritueel, die Allah de 
Verhevene aan de perfecte mens heeft geschonken.  

Het betekent dat de hoogste gehaltes en hoogste standaard van alle 
menselijke vermogens van wijsheid, kennis en andere zintuigen, aan 
de perfecte man waren gegeven. 

De perfecte mens, geeft alles wat hem is toevertrouwd 
terug aand God de Almachtige, in overeenstemming met 
het vers: 

 اَھِلَْھا یٰلِا ِٰتنٰمَْالا اوُّدَُؤت َْنا ُْمکُرُْماَی َهّٰللا َّنِا
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Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te 
geven aan hen die er recht op hebben (De Heilige Koran 
4:59) 

Dat wil zeggen, door geheel in Hem op te gaan, wijdt hij 
zich aan Zijn zaak…  

Deze glorie werd in de hoogste en meest perfecte vorm 
gevonden in onze heer en meester, onze gids, de 
ongeletterde Profeetsa, de waarachtige en degene die door 
de waarachtigen werd erkend, Mohammed, de 
uitverkorenesa. (A’ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani 
Khazain, vol. 5, blz. 160-162) 

Dus deze mensen die zeggen dat ze toegewijd zijn aan de Heilige 
Profeetsa, en ons ervan beschuldigen dat wij, God verhoede, de 
Beloofde Messiasas hoger beschouwen dan hemsa, hun enige is doel 
hun eigen belangen na te streven. Als zij nu eens konden aantonen 
dat één van hun religieuze geleerden even glorieuze, of zelfs maar een 
minuscule hoeveelheid van zulke glorieuze bewoordingen over de 
Heilige Profeetsa kon uiten zoals de Beloofde Messiasas heeft geuit! 
Dit zijn de woorden van een oprechte en vurige aanhanger over de 
Heilige Profeetsa, die zij een leugenaar noemen. Alles wat hij deed of 
vermeed was in gehoorzaamheid aan zijn heer en meester Hazrat 
Mohammedss. Laten we eens kijken of zulke diepgaande woorden of 
deze diepzinnige perceptie van de Heilige Profeetsa, zoals is 
voorgelegd door de Beloofde Messiasas, in uw literatuur te vinden is. 
 
De Beloofde Messiasas zegt verder – en dit is altijd de leer van de 
gemeenschap geweest, wij leven deze na, wij tolereren dit alles, en 
blijven binnen de wet. De Beloofde Messiasas zei: 
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Dit is in inderdaad een overzicht van ons geloof. Hoe 
kunnen we ons verzoenen met hen die op oneerlijke wijze 
en zonder angst voor God onze dierbare Heilige Profeetsa 

met grove taal aanspreken, gemene en valse 
beschuldigingen maken tegen zijn heilige persoonlijkheid, 
en niet ophouden met beledigen? Ik zeg eerlijk, dat we ons 
met de meeste giftige slang kunnen verzoenen, en met 
wilde wolven, maar we kunnen ons niet verzoenen met 
deze mensen die vulgaire aanvallen plegen ten aanzien van 
onze geliefde Profeetsa, die ons dierbaarder is dan onze 
eigen levens en onze ouders. Moge God ons doen sterven 
terwijl we moslim zijn. We willen niets doen dat ons geloof 
compromitteert. (Paigham-e-Sulah, Ruhani Khazain, vol. 
23, blz. 459) 

Dus dit is onze leer. Dit is de leer die de Beloofde Messiasas ons heeft 
gegeven. Dit is het vuur van de gepassioneerde liefde en toewijding 
aan de Heilige Profeetsa die de Beloofde Messiasas in onze harten heeft 
aangewakkerd en hij heeft ons het juiste begrip en de juiste perceptie 
gegeven. Als zij na dit alles nog steeds zeggen dat, God verhoede, de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de Deense regering en de krant 
heeft aangemoedigd om de karikaturen te publiceren, en dat zij 
hierna de karikaturen hebben afgedrukt, dan is het enige wat we met 
deze mensen kunnen doen, de vloek van Allah de Verhevene op hen 
aanroepen. 

De realiteit van de kwestie ‘Jihad van het zwaard’ 
De andere kwestie is over de afschaffing van jihad. Dit is het eerste 
wat de correspondent schreef, maar het meest gewichtige punt dat 
hij ter sprake bracht, was dat wij, God verhoede, de Heilige Profeetsa 
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niet als profeet zien of dat zijn leer nu is afgeschaft. De andere kwestie 
die hij naar voren bracht was over de afschaffing van de jihad. 
Hierover hebben de moslimleiders, die voor het blok zijn gezet door 
de druk van de machten die zij slaafs volgen en waarvan ze profiteren, 
verklaard dat de jihad zoals deze vandaag de dag wordt gedefinieerd 
en de frequente acties van zekere moslimorganisaties, geen jihad is. 
Het is geheel tegen de leerstellingen van de Islam. Hun verklaringen 
zijn in de kranten afgedrukt. Dit is al vanaf het begin het standpunt 
geweest van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Dit is onze 
ideologie en het is onze leerstelling dat de jihad in het huidige 
tijdperk, onder deze omstandigheden, is afgeschaft, en dit is precies 
in overeenstemming met de islamitische leer. 
 
De Beloofde Messiasas zegt over deze kwestie: 
 
De veldslagen van onze Profeetsa en van zijn dierbare metgezellenra, 
waren ofwel ter verdediging in geval van aanvallen door de niet-
moslims, of om de vrede te handhaven en degenen die het geloof 
door middel van het zwaard wilden stoppen, met het zwaard terug te 
drijven. Maar wie van de tegenstanders pakt nu het zwaard op om 
het geloof te verdedigen? Wie belet mensen er nu van moslim te 
worden, en wie verbiedt het luiden van de Adhan in de moskeeën? 
(Tiryaqul-Qulub, Ruhani Khazain, vol. 15, blz. 159-160) 
 
Dat wil zeggen, wie verbiedt het luiden van de Adhan? Alleen in 
Pakistan worden ahmadi’s verboden de Adhan in de moskeeën op te 
zeggen, maar wij blijven desondanks stil. Wij hebben geen commotie 
veroorzaakt, en wij doen onze gebeden zonder het luiden van de 
Adhan. De Beloofde Messiasas zegt verder: 
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Er is een duidelijke Hadith in Bukhari2, die duidt op de 
glorie van de Beloofde Messiasas   َبْرَحْلا ُعََضی  (Hij zal oorlog 
afschaffen). Dat wil zeggen, de Beloofde Messiasas zal niet 
vechten. Hoe verbazingwekkend is het dat zij aan de ene 
kant beweren dat na de Heilige Koran, Sahih Bukhari het 
meest authentieke boek is, en aan de andere kant baseren 
zij hun overtuigen op andere Ahadith die duidelijk in strijd 
zijn met de Hadith van Bukhari. (Taryaqul Qulub, Ruhani 
Khazain, vol. 15, blz. 159) 

Dit is dus de ideologie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, die 
in overeenstemming is met de Heilige Koran en Hadith. Wij 
kondigen met trommelslag aan en eigenlijk hebben wij dit altijd al 
gezegd, dat wat door deze mensen vandaag de dag als jihad wordt 
voorgedaan niets meer dan terrorisme is. Het is geen jihad en gaat 
geheel in tegen de leer van de Islam. 
 
Gisteren nog, vond een zelfmoordaanslag plaats in Karachi. Zulke 
mensen brengen de Islam in diskrediet. Met deze aanvallen doden zij 
onschuldige mensen van hun eigen land. Zij zijn het die door zulke 
onfatsoenlijke daden de Islam en de leerstellingen van de Heilige 
Profeetsa in diskrediet brengen, terwijl de ahmadi’s bezig zijn met de 
jihad van het verspreiden van de boodschap van de Heilige Profeetsa 
over de gehele wereld. Wie van deze mensen brengt op deze wijze de 
boodschap van de Islam naar de uithoeken van de wereld? Zeker, de 
ahmadi’s die nooit te voren aan jullie terroristische activiteiten en 
jihadachtige pogingen die de Islam in diskrediet brengen hebben 
deelgenomen, zullen dit in de toekomst ook niet doen. Hoe dan ook, 
dit zijn gewooon de verachtelijke pogingen om de Ahmadiyya 

                                                             
2 (Sahih Bukhari, Kitab-ul-Anbiya, Babu Nuzulin ‘Isabni Maryam) 
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Gemeenschap te schande te maken die altijd plaats hebben 
gevonden. 

Onderzoek over het valse bericht 
Ik zeg ook tegen de krant dat zij moeten opletten omdat 
Denemarken geen land is waar geen rechtsstaat is; zoals Pakistan, 
waar de wet alleen wordt gehandhaafd wanneer de moellah dit wenst 
en waar geen rechtvaardigheid wordt gehandhaafd. Hoe dan ook, 
deze mensen hebben enig gevoel voor rechtvaardigheid. Wij zijn alle 
feiten aan het verzamelen en hebben verzocht om rapporten in te 
sturen. Door het nieuws af te drukken met verwijzing naar een 
Deense officier en vol te houden dat de karikaturen gepubliceerd 
werden omdat de Ahmadiyya Gemeenschap had verzekerd dat, God 
verhoede, de leer van de Heilige Profeetsa is afgeschaft, beweren zij dat 
de Deense regering hier ook bij betrokken was. In de tussentijd was 
de Deense premier luid en duidelijk en heeft hij veel verklaringen 
afgelegd dat de actie was ondernomen door de krant en dat zij deze 
afkeurden maar dat zij niets konden doen vanwege de persvrijheid. 
Wat persvrijheid precies inhoudt is een compleet andere kwestie. 
Hoe dan ook, zij ontkennen het, terwijl de krant volhoudt dat hun 
regering erbij betrokken is. De Deense regering behoudt daarom ook 
het recht om actie te ondernemen tegen dit nieuwsbericht. In de 
huidige context, met de golf van woede die in de moslimwereld tegen 
Denemarken is verspreid, zal de situatie alleen maar verder worden 
aangewakkerd met het publiceren van dit verzonnen nieuwsbericht 
met hun verwijzingen. Wij hebben contact met hen gehad. De 
officier van de Geheime Dienst van Denemarken heeft dit regelrecht 
ontkend en heeft weerlegt dat dit ooit plaats heeft gevonden of dat 
zij hier enige inlichtingen over hadden. Zij hebben gezegd dat zij 
verder onderzoek zullen verrichten dat de zaken duidelijker zal 
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maken. In de krant ‘Jang’ was eerst gepubliceerd dat zij ook een 
videoband van de gebeurtenis hadden, toen we contact met hen 
opnamen, veranderden zij van gedachten en zeiden zij dat zij geen 
videoband hadden maar dat een geluidsband beschikbaar was. Zoals 
ik al zei, leugens hebben korte benen. Zij zullen hun uitspraken 
blijven veranderen en dat is het kenmerk van Pakistaanse 
journalistiek of journalistiek met Pakistaanse invloed. 
 
Hoe dan ook, laat het duidelijk zijn dat deze zaak hier niet eindigt. 
Deze stuitende beschuldiging tegen ons is een poging om in het 
huidige klimaat tegen de ahmadi’s samen te zweren, wij zullen deze 
zaak dus zo ver nemen als de wet van het land toestaat, en zullen deze 
Insha’Allah afronden, zodat de morele waarden van deze 
zogenaamde opgeleide mensen aan de moslims blootgesteld kunnen 
worden, tenminste aan die moslims van goede aard zijn. Zoals ik al 
eerder heb gezegd, werden er altijd stuitende beschuldigingen tegen 
ons gemaakt, maar wij hebben altijd geduld uitgeoefend en hebben 
altijd deze richtlijn, deze leerstelling van de Beloofde Messiasas voor 
ogen gehouden: De Beloofde Messiasas verklaart: 

Ik weet heel goed dat wat wij en onze gemeenschap ook 
zijn, wij de hulp en steun van Allah de Verhevene zullen 
hebben in de situatie dat wij op het rechte pad blijven en 
complete en perfecte gehoorzaamheid aan de Heilige 
Profeetsa tonen; [dat wij] de leerstellingen van de Heilige 
Koran onze modus operandi maken en deze zaken 
verifiëren met onze daden en ons gedrag en niet alleen met 
woorden. Als we deze aanpak hanteren, onthoudt dan dat 
zeer zeker, zelfs als de hele wereld samen wenst om ons te 
vernietigen, wij niet vernietigd zullen worden omdat God 
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met ons zal zijn. Insha’Allah. (Al-Hakam, 24 september 
1904, blz. 4) 

Moge Allah ons altijd in staat stellen om volgens dit advies te 
handelen en moge Allah altijd met ons zijn en moge Hij deze 
kwaadaardige mensen tot een les maken voor de anderen. 
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Vrijdagpreek van 10 maart 2006 
v De huidige jihadistische organisaties hebben zonder geldige 

reden en zonder wettelijk gezag door hun oorlogszuchtige 
slogans en acties de niet-moslims kans gegeven om op brutale en 
onbeschaamde wijze smerige aanvallen te plegen op de 
gezegende persoonlijkheid van de Heilige Profeetsa.  
 

v De Heilige Profeetsa was de belichaming van genade. Niemand 
anders was gezegend met een hart dat voldeed aan zulke hoge 
normen en zulke hoge vereisten van genade. 
 

v Enkele mooie incidenten uit het gezegende leven van de Heilige 
Profeetsa met betrekking tot de vrijheid van geweten, vrijheid 
van godsdienst en religieuze tolerantie. 
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Na de gebruikelijke recitatie en na de recitatie van Surah Al-Fatiha 
(het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) begon het hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als volgt: 

Anti-islamitische activiteiten van bepaalde 
moslimgroepen helpen niet-moslims in hun 

aanvallen tegen de Islam 
Ik heb al meerdere malen gesproken over de bezwaren van de niet-
moslims met betrekking tot de persoonlijkheid van de Heilige 
Profeetsa, dat hij, God verhoede, een religie bracht die niets anders 
dan wreedheid, moord en vernietiging veroorzaakt, dat er in de islam 
geen enkel concept is van religieuze tolerantie, terughoudendheid of 
vrijheid. Dat het door het effect van deze leer komt, dat dit vandaag 
de dag is uitgegroeid tot een deel van de aard van de moslims. In dit 
verband heb ik al vaker gezegd, dat bepaalde sekten en groeperingen 
binnen de moslims helaas de oorzaak zijn van het genereren en het 
bekrachtigen van dit concept. Helaas is het de vaststelling van deze 
ideologie die de mogelijkheid heeft gecreëerd voor de niet-
moslimwereld, vooral het Westen, om tot in het absurde, extreem 
foute en verdorven gedachten te vertonen over onze geliefde meester 
de Heilige Profeetsa. Dit terwijl wij weten dat de acties van deze 
bepaalde sekten en groeperingen volledig tegen de islamitische leer 
en gedragscode zijn. De leer van de Islam is zo mooi dat het voor een 
onpartijdig persoon niet mogelijk is om niet onder de indruk te zijn 
van haar schoonheid. 
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Mooie leer van de Islam met betrekking tot het 
goed behandelen van niet-moslims 

De Heilige Koran vermeldt herhaaldelijk de prachtige leer van de 
Islam met betrekking tot goed gedrag tegenover niet-moslims, de 
bescherming van hun rechten, eerlijkheid en rechtvaardigheid ten 
aanzien van hen, de vrijheid van hun godsdienst, en geen dwang in 
zaken van geloof, enz. Er zijn veel dergelijke richtlijnen in verband 
met zowel moslims als niet-moslims. Inderdaad, het vechten is ook 
toegestaan in bepaalde situaties. Het is alleen toegestaan in geval de 
vijand begint (met een gevecht), verdragen verbreekt, wreed en 
onrechtvaardig is of onderdrukkend is. Zelfs in deze 
omstandigheden heeft geen enkele groep of partij van een land dit 
recht, maar is het aan de overheid om te beslissen wat te doen en hoe 
de onderdrukking te beëindigen. Het is niet aan iedere willekeurige 
jihadistische organisatie om op te staan en deze taak op zich te 
nemen. 

Voorbeeldig gedrag van de Heilige Profeetsa 
tegen zijn vijanden 

In de tijd van de Heilige Profeetsa ontstonden er dusdanige 
omstandigheden dat het de moslims niets anders restte dan terug te 
vechten ter verdediging. Daarentegen hebben, zoals ik al eerder 
aangaf, de hedendaagse Jihadistische organisaties met hun militante 
slogans en daden, zonder enig gegronde reden en rechtmatig gezag, 
anderen de gelegenheid en de moed gegeven om op een brutale en 
schaamteloze wijze onzinnige lasterlijke beschuldigingen te uiten 
tegen de Heilige Profeetsa, en zij blijven hiermee doorgaan. Terwijl de 
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Heilige Profeetsa juist de belichaming was van mededogen, een 
weldoener voor de mensheid en een groot verdediger van 
mensenrechten. En die geen enkele kans voorbij liet gaan om ook zijn 
vijanden van dienst te zijn, zelfs als ze verwikkeld waren in een 
gevecht. Elke stap in zijn leven, al zijn daden, in feite elk moment van 
zijn leven is een getuigenis van het feit dat hij de belichaming was van 
mededogen. Een mededogen zo intens dat het ieder ander overtreft 
voor wat betreft het vervullen van de behoeften aan mededogen en 
vriendelijkheid. Hij handelde op deze wijze in vredestijd, ten tijde 
van oorlogen, thuis en buitenshuis gedurende zijn dagelijkse 
bezigheden en bij het onderhouden van verbonden met andere 
godsdienstige groeperingen. Hij stelde hoge normen vast ten aanzien 
van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, vrijheid van 
godsdienst en tolerantie. Toen hij als grote overwinnaar Mekka 
binnentrad, verleende hij gratie aan het overwonnen volk en gaf hun 
volledige vrijheid van godsdienst. Aldus stelde hij een voortreffelijk 
voorbeeld van het Koranvers vers (gebod):  

           ِنْیِّدلا یِف َہاَرْکِا َال

Er is geen dwang in de godsdienst. (De Heilige Koran 
2:257) 

Godsdienst is een persoonlijke zaak. Zijn enige wens was dat zij de 
ware godsdienst accepteerden om zodoende hun levens te beteren in 
deze wereld alsook in het hiernamaals en vergiffenis te vragen voor 
henzelf. Evenwel, er is geen enkele dwang. Het leven van de Profeetsa 
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is vol voorbeelden van tolerantie, vrijheid van godsdienst en 
meningsuiting. Enkele daarvan zal ik hier nu aan u presenteren.  

De ontberingen en ellende in Mekka gedurende de dertien jaren 
nadat hij aanspraak maakte op zijn profeetschap is bij een ieder 
bekend. De Profeetsa en zijn metgezellenra hebben zware ontberingen 
en martelingen ondergaan. Zo werden zij midden op de dag in het 
bloedhete zand gelegd terwijl hete stenen op hun borst werden 
gelegd. Zij werden gegeseld, vrouwen stierven een marteldood terwijl 
zij werden gevierendeeld. Persoonlijk onderging de Profeetsa ook veel 
martelingen. Soms werden de ingewanden van een kameel op zijn rug 
geplaatst terwijl hij neergeknield in gebed lag waardoor het voor hem 
onmogelijk werd om op te staan. Tijdens zijn bezoek aan Taif werd 
hij door kinderen met stenen bekogeld en werd hij uitgescholden. De 
ouderlingen bleven hun hierin aanmoedigen. Hij raakte zo ernstig 
gewond dat het bloed van zijn hoofd droop en zijn schoenen zich met 
zijn bloed vulden. Een ander voorbeeld is het voorval van Sha‘b-e-
Abi Talib, waarbij de Heilige Profeetsa, zijn familie en zijn 
volgelingen jarenlang belegerd werden. Zij hadden niets te eten en te 
drinken en de kinderen waren uitgehongerd. Eens voelde een 
metgezel ’s nachts iets onder zijn voetzool, raapte het op en stak het 
in zijn mond, zich verbeeldend dat het eetbaar was. Zo wanhopig was 
de situatie om voedsel. Uiteindelijk hebben deze omstandigheden 
geleid tot de migratie naar Medina; echter, de vijand liet hen zelfs in 
Medina niet met rust en viel de stad binnen. Zij probeerden de Joden 
in Medina tegen hem op te zetten. Onder de zonet beschreven 
omstandigheden, zal een slachtoffer, wanneer hij ten tijde van een 
oorlog de kans krijgt om zich te wreken, proberen onderdrukking te 
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vergelden met onderdrukking. Er wordt gezegd dat in oorlogstijd 
alles geoorloofd is, maar onze Profeetsa toonde zelfs in deze 
omstandigheden zijn hoge normen van mededogen en genade. Er 
was slechts een korte tijd verstreken sinds zij de aanhoudende 
vervolging in Mekka waren ontvlucht en de herinneringen hieraan 
waren nog vers; de Heilige Profeetsa hechtte meer belang aan de pijn 
en het verdriet van zijn volgelingen, dan aan zijn eigen pijn, maar 
desondanks overtrad hij geen van de islamitische regels en 
voorschriften. Hij handelde nooit in strijd met zijn aangeboren hoge 
morele waarden welke zijn leerstellingen hebben gevormd. U zult 
wel hebben opgemerkt hoe ver sommige Westerse landen gaan in de 
behandeling van diegenen met wie ze heden ten dage in staat van 
oorlog zijn en vergelijk dit met het gezegende voorbeeld van de 
Heilige Profeetsa. Hierover wordt in de geschiedenis het volgende 
voorval vermeld: 

Tijdens de Slag van Badr was de plek waar de moslims 
gelegerd waren niet erg gunstig. Hubab-bin-Mundhar 
vroeg aan de Heilige Profeetsa of ze die plek gekozen 
hadden onder Goddelijk Bevel of dat hij deze had 
uitgekozen vanuit een strategisch oogpunt. De Heilige 
Profeetsa antwoordde dat hij de plek zelf had gekozen 
vanwege zijn hoogte en dacht dat het daardoor strategisch 
een goede plek zou zijn. Er werd hem voorgelegd dat het 
geen goede plaats was en dat zij in de richting van de 
waterbron moesten trekken, deze moesten innemen en 
daar een waterbekken aanleggen zodat zij wel over water 
zouden beschikken en de vijand niet. De Heilige Profeetsa 
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accepteerde het voorstel en zij verhuisden naar de nieuwe 
plek en sloegen daar hun kamp op. Na verloop van tijd 
kwamen enkele mensen van de Quraish langs om water te 
drinken. De metgezellen van de Profeetsa probeerden hen 
tegen te houden. Echter, de Heilige Profeetsa weerhield zijn 
metgezellen hiervan en zei: “Laat hun het water nemen’’. 
(As-Siratun-Nabawiyyah libn-e-Hisham, vol. 2, blz. 284, 
Ghazwatu-Badril-Kubra, Mashwaratul-Hubab ‘Alar-
Rasul…) 

De Islam is verspreid door het tonen van goed 
moreel gedrag 

Dit was het niveau van het verheven karakter van de Heilige 
Profeetsa, zelfs voor wat betreft zijn omgang met zijn vijanden, die 
kort daarvoor de doorvoer van eten en drinken voor de kinderen van 
de moslims hadden geboycot. Zonder hier rekening mee te houden, 
heeft hij de soldaten, die tot de vijand behoorde, toegestaan om 
gebruik te maken van de waterbron die in het beheer van de moslims 
was. Hen tegenhouden zou beneden het niveau van menselijke 
normen en waarden zijn.  
 
Het grootste bezwaar tegen de Islam is dat deze ‘’met het zwaard’’ 
verspreid is. De mensen die voor het water kwamen, hadden onder 
druk gezet kunnen worden om onder bepaalde voorwaarden gebruik 
te mogen maken van het water. De ongelovigen hadden op die 
manier vele oorlogen uitgevochten. Dit was echter niet wat de 
Heilige Profeetsa deed. Er kan hierover gezegd worden dat hij dat 
alleen deed om een gevecht te vermijden omdat de moslims zich in 
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een zwakkere positie bevonden. Echter, dit was niet het geval. De 
bloeddorstige neigingen van de ongelovigen van Mekka tegenover de 
Moslims waren algemeen bekend onder de moslims en daarom had 
dan ook niemand hierover enige ijdele hoop en had de Heilige 
Profeetsa in het bijzonder, hier geen enkele illusie over. Hij handelde 
zo omdat hij de belichaming was van mededogen en vriendelijkheid. 
Hij hield de menselijke normen hoog in ere, omdat hij de 
waarachtige was die met de leerstelling kwam om deze normen naar 
waarde te schatten.  
 
Er is een voorval bekend over een vijand van de Islam die tot de 
doodstraf was veroordeeld. De Heilige Profeetsa verleende hem niet 
alleen gratie, maar gaf hem ook de vrijheid om zijn eigen godsdienst 
te belijden gedurende zijn verblijf onder de moslims. Het verhaal gaat 
als volgt: 

Ikramah, zoon van Abu Jahl, was al zijn gehele leven in 
gevecht met de Heilige Profeetsa. Ten tijde van de 
herovering van Mekka, ondanks het feit dat er een algeheel 
staakt-het-vuren van kracht was, viel hij enkele troepen aan 
en richtte een bloedbad aan in de Ka‘bah. Vanwege deze 
oorlogsmisdaad werd hij ter dood veroordeeld. Omdat 
niemand zich na de overwinning op Mekka, tegen de 
moslims durfde te verzetten, vluchtte hij uit lijfsbehoud 
naar Jemen. Zijn vrouw ging naar de Heilige Profeetsa en 
vroeg om vergiffenis voor hem, waarop de Heilige Profeetsa 
hem welwillend gratie verleende. Vervolgens ging de vrouw 
haar man achterna teneinde hem terug te halen. Ikramah 
kon niet geloven dat hem gratie was verleend, ondanks het 
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feit dat hij schuldig was aan vele misdaden, hij vele moslims 
had gedood en tot op het laatste moment bleef 
doorvechten. Hoe kon hij nou vergeven worden? Hoe dan 
ook, zijn vrouw wist hem over te halen om met haar terug 
te keren. Toen Ikramah voor de Heilige Profeetsa 
verscheen, wilde hij nogmaals bevestigd krijgen dat hem 
gratie was verleend. Bij zijn binnenkomst maakte de 
Heilige Profeetsa een uitzonderlijk gebaar van goede wil en 
stond op uit respect voor de leider van de vijand. 
Antwoordend op zijn vraag zei de Heilige Profeetsa tegen 
Ikramah dat hij inderdaad vergeven was. (Muatta Imam 
Malik, Kitabun-Nikah, Nikahul-Mushik idha Aslamat 
aujatuhu qablahu) 

Ikramah vroeg zich desondanks af of hij daadwerkelijk 
vergeven was, ook terwijl hij zijn eigen geloof aanhield, de 
Islam niet aanvaardde en vasthield aan zijn standpunt 
betreffende afgoderij. De bevestiging hiervan door de 
Profeetsa ontroerde Ikramah zodanig dat hij uitriep: “O 
Mohammed! Voorzeker, u bent verdraagzaam, barmhartig 
en menslievend voor uw naasten.” Na deze ervaring van 
uitzonderlijke hoffelijkheid en vriendelijkheid van de 
Heilige Profeetsa bekeerde Ikramah zich tot de islam. (As-
Siratul-Halbiyyah, vol. 3, blz. 109, babudh-dhikr-e-
Mughaziyah, fath-e-Makkah. Afgedrukt in Beiroet) 

Dit is de wijze waarop de Islam zich heeft verspreid, door het tonen 
van uitmuntende omgangsvormen en vrijheid van meningsuiting en 
geloof. Deze wijze van gedrag en vrijheid van geloof had een persoon 
als Ikramah in een oogwenk volkomen overdonderd. De Heilige 
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Profeetsa stond het zelfs toe dat de krijgsgevangenen en slaven hun 
vrijheid van geloof konden blijven uitoefenen, met als argument dat 
de verspreiding van de Islam in overeenstemming was met het 
Goddelijk Bevel om de leerstellingen van de Islam te verkondigen aan 
diegenen die deze nog niet kenden. Het doel hierachter was om de 
mensen nader tot God te brengen en uit mededogen voor anderen. 
 
Een voorval over een van deze krijgsgevangen gaat als volgt: 

Sa‘id bin Abi Sa‘id vertelt dat hij Hadrat Abu Hurairah 
heeft horen zeggen dat in de tijd dat de Heilige Profeetsa 
een expeditie had gezonden naar Najad, er een man van de 
Banu Hanifah-stam, genaamd Thumamah bin Athal, werd 
binnengebracht als krijgsgevangene. De Metgezellenra van 
de Profeetsa bonden hem vast aan een pilaar van de moskee 
van de Heilige Profeetsa. De Heilige Profeetsa kwam naar 
hem toe en vroeg hem: “O Thumamah, wat is uw 
verklaring en wat denkt u wat er met u zal gebeuren? “Hij 
antwoordde: “Mijn verwachtingen zijn positief; als u mij 
laat doden, dan doodt u een moordenaar. Als u mij uw 
goede wil toont, dan zult u een persoon vinden die boven 
een ieder ander vriendelijkheid waardeert. Als u 
grondgebied of andere bezittingen wilt hebben, dan kunt u 
krijgen wat u maar verlangt.” (Zijn volk was bereid om veel 
bezittingen in ruil voor hem te geven.) De volgende dag 
kwam de Profeetsa weer naar hem toe en vroeg Thumamah 
wat hij wenste. Thumamah antwoordde dat hij de vorige 
dag reeds had gezegd dat indien hem genade werd 
geschonken, hij een dienst zou bewijzen aan iemand die 
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vriendelijkheid boven alles waardeert. De Heilige Profeetsa 
liet hem daar achter. Op de derde dag kwam de Heilige 
Profeetsa weer terug bij hem en vroeg wederom, “O 
Thumamah, wat zijn uw bedoelingen?”. Hij antwoordde 
dat hij al verteld had wat hij te zeggen had. De Heilige 
Profeetsa gaf opdracht om Thumamah vrij te laten. 
Thumamah ging daarop naar de dichtstbijzijnde 
dadelboomgaard en nam daar een bad. Vervolgens ging hij 
terug naar de moskee, reciteerde de Shahadah en zei: “O 
Muhammadsa, bij God, het was uw gezicht waar ik in deze 
wereld de grootste hekel aan had, maar nu is het zo dat uw 
gezicht mij het meest dierbaarst is. Bij God, het was uw 
godsdienst welke ik het meest haatte, maar nu is het zo dat 
de godsdienst die u bracht, mij het meest dierbaars is. Bij 
God, ik had de meeste afkeer van uw stad, maar nu is deze 
stad mij het dierbaarst. Uw ruiters hielden mij tegen toen 
ik de ‘Umrah wilde verrichten. Wat zegt u daarvan?” De 
Heilige Profeetsa feliciteerde hem met zijn bekering tot de 
Islam en gaf hem de instructie om de ‘Umrah te verrichten, 
en zei dat Allah deze zou accepteren. Toen hij in Mekka 
arriveerde vroeg iemand aan hem of hij een Sabiaan was 
geworden. Hij antwoordde: “Nee, ik geloof nu dat 
Muhammadsa een Profeet van God is en ik zweer bij God 
dat vanaf nu geen enkele graankorrel vanuit Yamamah 
jullie zal bereiken.” (Sahih Bukhari, Kitabul-Maghazi, 
babu wafd-e-bani Hanifah wa hadithu Thumamah bin 
Athal) 
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In een andere overlevering staat dat hij was mishandeld of dat er een 
poging was gedaan om hem te mishandelen, waarop hij had gezegd 
dat er geen graan meer naar hen gebracht zou worden totdat de 
Heilige Profeetsa hiervoor toestemming gaf. Het resultaat was dat hij 
terugging naar zijn volk en de export van graan naar Mekka 
stopzette. Als gevolg hiervan verslechterde de situatie in Mekka heel 
erg. Uiteindelijk ging Abu Sufyan naar de Heilige Profeetsa met een 
dringend verzoek om mededogen te tonen aan zijn volk, omdat zij 
leden onder de hongersnood. De Heilige Profeetsa zei op dat 
moment niet dat zij pas weer graan zouden krijgen als zij de Islam 
accepteerden. Integendeel, hij stuurde direct een boodschap naar 
Thumamah dat deze per direct moest stoppen met het embargo 
omdat dit wreed was. De jongeren, ouderen en de zieken hadden 
voedsel nodig en zij moesten hierover kunnen beschikken. (As-
Siratun-Nabawiyyah libn-e-Hisham,’asru Thumamah bin Athalul-
Hanafi was-salamah Khurujuhu ila Makkata wa qissatuhu ma 
‘Quraish) 

Wij zien hier, dat aan de krijgsgevangene Thumamah niet werd 
gevraagd om de Islam te accepteren omdat de moslims hem in hun 
macht hadden. In plaats daarvan werd hij gedurende drie dagen goed 
behandeld en dit hoge niveau van respectvolle behandeling 
resulteerde uiteindelijk in de vrijlating van Thumamah. Daarnaast 
had Thumamah zelf ook ingezien dat hij zichzelf, zodra hij zou 
worden vrijgelaten, moest onderwerpen aan de Heilige Profeetsa, 
omdat hij wist dat zijn wereldlijke en spirituele welzijn lag in de 
onderwerping aan de Heilige Profeetsa. Op eenzelfde wijze heeft de 
Heilige Profeetsa geen enkele druk uitgeoefend op een joodse slaaf, 
alleen maar omdat hij deze in zijn macht had. De man was erg ziek 
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geworden en toen de Heilige Profeetsa zag dat hij in levensgevaar 
verkeerde, maakte hij zich zorgen dat hij niet op een juiste wijze heen 
zou gaan. De Heilige Profeetsa was bezorgd dat hij deze wereld zou 
verlaten zonder het accepteren van de laatste Sharia van God, zodat 
hij vergeven kon worden door God. De Heilige Profeetsa ging bij hem 
op bezoek en vroeg hem op een liefdevolle wijze om de Islam te 
accepteren. Hadrat Anasra vertelt hierover: 

De Heilige Profeetsa had een joodse slaaf die ziek was 
geworden. De Heilige Profeetsa ging naar hem toe en vroeg 
aan hem om de Islam te aanvaarden. In een andere 
overlevering staat dat hij [de jood] zijn ouderlingen 
hierover raadpleegde, in ieder geval, of het nu na hun 
toestemming of uit eigen keuze was, uiteindelijk 
accepteerde hij de Islam. (Sahih Bukhari, Kitabul-Jana’iz, 
babu ‘idha aslamas-Sabiyyu…Hadith nr. 1356) 

Zijn bekering was vrijwel zeker het resultaat van de liefdevolle en 
vriendelijke behandeling die deze jonge man als slaaf ontving. Hij 
moet zich zeker hebben gerealiseerd dat de Islam de ware godsdienst 
was en in de acceptatie hiervan de verlossing lag. Hij had zich nooit 
kunnen voorstellen dat iemand die de belichaming van genegenheid 
en liefde was zoals de Heilige Profeetsa, ook maar iets kwaads voor 
hem in de zin zou hebben. Voorzeker, de Heilige Profeetsa was de 
belichaming van de waarheid, riep altijd anderen op om alleen het 
goede te doen en adviseerde altijd wat het beste was om te doen. Dit 
was de vrijheid die hij had gevestigd en daar is op deze wereld geen 
enkel ander voorbeeld van.  
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De Heilige Profeetsa gaf de voorkeur aan vrijheid van meningsuiting, 
vrijheid van geloof en persoonlijke vrijheid, zelfs vóór zijn aanspraak 
op het profeetschap en hij verafschuwde slavernij. Toen na zijn 
trouwen, Hadrat Khadijahra hem al haar bezittingen en al haar slaven 
schonk, vroeg hij aan haar of hij met alles wat zij aan hem zou geven, 
en tot zijn beschikking kwam naar eigen inzicht kon doen wat hij 
wilde. Zij antwoordde dat dit ook precies de reden was waarom zij 
dit alles aan hem gaf. Daarop zei hij dat hij de slaven zou bevrijden. 
Zij antwoordde hierop dat hij moest handelen zoals hijzelf wenste. 
Sinds zij alles aan hem had gegeven had zij er geen invloed meer op 
en was het nu zijn eigendom. Onmiddellijk daarop riep de Heilige 
Profeetsa alle slaven van Hadrat Khadijahra bij zich en vertelde hen 
dat zij vanaf dat moment vrij waren. Daarnaast verdeelde hij ook een 
groot deel van de bezittingen onder de armen en behoeftigen. 
 
Onder de bevrijde slaven was er één die Zaid genoemd werd. Het leek 
dat hij verstandiger was dan de rest van de slaven en ook intelligent. 
Hij realiseerde zich goed dat, ondanks dat hij door zijn vrijlating het 
stempel van slaaf kwijt was, hij voor zijn eigen welzijn altijd volledig 
onderworpen zou blijven aan de Heilige Profeetsa.  
 
Daarom zei hij: “Goed, u heeft mij mijn vrijheid geschonken, echter 
zal ik niet weggaan. Ik zal bij u blijven als uw dienaar.” Hij bleef bij 
de Heilige Profeetsa en hun wederzijdse band van liefde en 
genegenheid werd alleen maar sterker. Zaid, die oorspronkelijk uit 
een welgestelde familie kwam, was als kind ontvoerd en verkocht 
door zijn ontvoerders. Na verscheidene keren doorverkocht te zijn, 
belandde hij uiteindelijk bij de Heilige Profeetsa. Zijn ouders en 
andere familieleden waren nog altijd op zoek naar hem en kregen te 
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horen dat hun zoon in Mekka was. Nadat zij in Mekka waren 
gearriveerd en achter zijn verblijfplaats kwamen, gingen zij naar de 
Heilige Profeetsa. Zij boden hem zoveel kostbaarheden aan als hij 
maar wenste voor de vrijlating van hun zoon, zeggende dat zijn 
moeder zeer bedroefd was. De Heilige Profeetsa vertelde hen dat hij 
Zaid al vrijgelaten had, hij volledig vrij was om te gaan en dat hij er 
absoluut geen geld voor wilde hebben. De familie vroeg daarop aan 
Zaid om met hen mee te gaan. Desondanks antwoordde hij: “Ik heb 
jullie nu ontmoet en dat is voldoende, zodra er zich een mogelijkheid 
zal voordoen zal ik ook mijn moeder ontmoeten, echter, nu kan ik 
niet met jullie mee. Ik ben nu een dienaar van de Heilige Profeetsa en 
van enige scheiding is geen enkele sprake. Ik hou meer van de 
Profeetsa dan iemand van zijn ouders zou kunnen houden. Zaids 
vader en zijn ooms smeekten hem om mee te gaan, maar hij weigerde. 
Toen de Heilige Profeetsa de liefde van Zaid zag, zei hij: “Zaid was al 
een vrij man, maar vanaf vandaag is hij ook mijn zoon.” Zaids vader 
en ooms vertrokken daarop terug naar hun vaderland, terwijl Zaid 
voorgoed bij de Profeetsa achterbleef. (Introduction to the Study of 
the Holy Quran door Hadrat Mirza Bashirrud-Din Mahmud 
Ahmad Khalifatul Masih II, blz. 112) 
 
Nadat hij het profeetschap had aanvaard, werden de normen die de 
Heilige Profeetsa aan vrijheid hechtte, verder uitgebreid. Behalve zijn 
aangeboren vrome aard, werd nu ook aan hem de richtlijnen van de 
Sharia geopenbaard die de slaven hun rechten gaf en als iemand deze 
niet in acht kon nemen, dan moest hij zijn slaven vrijlaten. 
 
In één van de overleveringen staat vermeld dat één van zijn 
metgezellenra zijn slaaf mishandelde en dat de Heilige Profeetsa dit 
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toevallig zag. De Heilige Profeetsa werd hierover erg boos. Hierop 
besloot de metgezelra zijn slaaf vrij te laten. De Heilige Profeetsa zei 
hierop dat hij de straf van God over zich zou hebben afgeroepen als 
hij de slaaf niet had vrijgelaten. (Sahih Muslim, Kitabul-Iman babu 
suhbatil-mamalik, Hadith nr. 4308) 
 
Dit is wat vrijheid moet zijn! 
 
Een voorbeeld van vrijheid van meningsuiting voor andersgelovigen 
is te vinden gedurende de periode van heerschappij van de Heilige 
Profeetsa in Medina. In een overlevering vertelt Hadrat Abu 
Hurairahra, dat twee mannen aan het redetwisten waren. De één was 
een Moslim en de ander een jood. De Moslim zei: “Ik zweer in de 
naam van Hem, Die Mohammedsa uit alle werelden uitverkoos en 
hem boven iedereen doet uitblinken.” Daarop zei de jood: “Ik zweer 
in de naam van Hem, Die Mozes deed uitblinken over alle werelden 
en hem daarom uitverkoos.” Hierop gaf de Moslim de jood een klap. 
De jood ging zich hierover beklagen bij de Heilige Profeetsa. De 
Heilige Profeetsa vroeg de Moslim wat er aan de hand was en zei 
vervolgens:  

ٰیسْوُم ٰیلَع یِنْوُرِّیَُخت َال  

Geef mij geen voorkeur boven Mozes. (Sahih Bukhari, 
Kitabul-Khusumat babu ma yudhkaru fil-ashkhas wal-
khasumat-e-bainal-muslim-e-wal -yahudi) 

Aldus waren de hoge normen voor vrijheid, vrijheid van geloof en 
vrijheid van meningsuitingsuiting gedurende zijn heerschappij. Na 
de migratie naar Medina sloot de Heilige Profeetsa een verdrag met 
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de Joden en andere stammen om de vrede te handhaven. Vanwege 
het feit dat de moslims in de meerderheid waren, of dit nu kwam 
door hunzelf of omdat andere, niet-moslims, zich bij hun hadden 
aangesloten, kwam de macht in handen van de Heilige Profeetsa. Dit 
betekende echter niet dat hierna geen rekening meer werd gehouden 
met de gevoelens van andersdenkenden. Alhoewel de Heilige Koran 
hem inderdaad boven alle andere profeten in rang had verheven, was 
het voor hem ontoelaatbaar dat er een strijd bestond over de positie 
van de profeten welke de onderlinge sfeer kon verzieken. Nadat hij 
de jood had gehoord, wees hij alleen de moslims terecht dat zij in hun 
meningsverschillen de profeten erbuiten moesten laten. Zijn 
standpunt was dat het juist en terecht was dat de Moslim van mening 
was dat hij de beste is boven alle andere profeten en dat God dit ook 
heeft verklaard. Desondanks was dit geen reden om de gevoelens van 
een ander in zijn rijk te kwetsen, alleen omdat deze iets over zijn 
Profeet had gezegd. Hij stond dit niet toe. Als iemand hem 
respecteerde, was het van belang om ook alle andere profeten te 
respecteren. Dit waren de hoge standaarden van rechtvaardigheid en 
vrijheid van meningsuiting, welke de Heilige Profeetsa had gevestigd 
om de gevoelens van zowel de zijnen als die van anderen te 
beschermen. Er zijn zelfs momenten geweest dat de gevoelens van 
anderen de voorkeur kregen. 

Het voorbeeld van de Heilige Profeetsa met 
betrekking tot menslievendheid 

Er is nog een ander voorbeeld dat aantoont hoezeer hij de menselijke 
normen en waarden van verdraagzaamheid heeft gevestigd. ‘Abdur 
Rahman bin Abi Laila vertelt in zijn overlevering dat Sahl bin Hanif 
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en Qais bin Sa‘d op een plek zaten, Qadsia genaamd, toen er een 
uitvaartstoet voorbij kwam. Uit eerbied stonden zij beiden op. Toen 
hun werd verteld dat de rouwstoet van een niet-Moslim was, gaven 
zij het volgende antwoord:  

Op een keer kwam er een rouwstoet langs de Heilige Profeetsa, die 
toen uit respect opstond. Er werd hem verteld dat het de uitvaart van 
een jood was. Hierop antwoordde de Heilige Profeetsa:  

اًسَْفن ْتَسْیََلا  

Was hij dan geen mens? (Sahih Bukhari, Kitabul-Jana’iz 
babu man qama-li-janazat-e-yahudi) 

Dit is het respect welke er hoort te zijn voor de godsdienst van 
anderen alsook voor de mensheid. Dergelijke handelswijzen en 
voorbeelden zorgen voor een klimaat van religieuze 
verdraagzaamheid. Met het uitdragen van zulke handelswijzen 
creëert men respect voor elkaar en dit respect voor elkaar zorgt voor 
een klimaat van liefde en vrede. Dit in tegenstelling tot de 
handelingen van de huidige materialistische volkeren die niets anders 
doen dan het veroorzaken van een klimaat van haat. 

Een andere overlevering vertelt dat na de overwinning op Khaybar, 
een aantal moslims enkele exemplaren van de Torah vonden. De 
Joden gingen naar de Heilige Profeetsa en verzochten hem om de 
teruggave van hun Heilig Boek. De Heilige Profeetsa gaf zijn 
Metgezellenra de opdracht om de religieuze boeken van de Joden aan 
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hen terug te geven. (As-Siratul-Halbiyyah, Babu Dhikri 
Mughaziyah…., Gazhwah Khaibar, vol. 3, blz. 49) 

Ondanks de verkeerde houding van de Joden, waarvoor zij gestraft 
werden, stond de Heilige Profeetsa het niet toe dat de vijand zodanig 
werd behandeld dat daardoor hun godsdienstige gevoelens zouden 
worden gekwetst.  

De voorvallen waar ik over heb verteld, waren enkele op zichzelf 
staande gebeurtenissen. Daarnaast heb ik verteld over het verdrag dat 
gesloten was in Medina. Ik wil het nu hebben over de voorwaarden 
waaronder dit verdrag tot stand kwam en welke via de overleveringen 
aan ons zijn doorgegeven. Verder wil ik het hebben over de pogingen 
die de Heilige Profeetsa ondernam om een klimaat van 
verdraagzaamheid te creëren zodat er vrede was in de samenleving op 
een niveau waarin de waarden en normen van menselijkheid ook 
werden gerespecteerd.  

Eén van de voorwaarden van het verdrag dat hij met de joden 
overeenkwam toen hij in Medina arriveerde, was dat de moslims en 
de Joden onderling in vrede en harmonie met elkaar zouden leven en 
zichzelf ervan zouden weerhouden om de ander te onderdrukken. 
Ondanks het feit dat de joden continue het verdrag schonden, bleef 
de Heilige Profeetsa hen met vriendelijkheid behandelen, tot aan het 
moment dat deze kwestie extreme vormen begon te krijgen en hij 
gedwongen was om harde maatregelen te nemen tegen de Joden. 
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Een tweede voorwaarde was dat de mensen volledige vrijheid van 
godsdienst zouden hebben. Ondanks het feit dat de moslims in de 
meerderheid waren, waren de anderen (niet-moslims) vrij hun eigen 
godsdienst te belijden.  

  
Een derde voorwaarde was dat het leven en de bezittingen van alle 
inwoners veilig waren en dat deze onderling werden gerespecteerd, 
tenzij iemand een misdaad of een overtreding beging. Hierbij werd 
er geen onderscheid gemaakt of diegene een moslim of een jood was. 
De straf werd sowieso toegekend. Daarnaast was veiligheid een 
gezamenlijke taak. Dit hoorde een taak te zijn van de overheid.  
 

Er werden allerlei geschillen aan de Heilige Profeetsa voorgelegd om 
zijn oordeel hierover te horen. Elk geschil werd beoordeeld aan de 
hand van de godsdienstige wetten van de desbetreffende persoon. 
Omdat de Heilige Profeetsa de opperbevelhebber was, moesten alle 
geschillen sowieso aan hem worden voorgelegd. Tegenwoordig 
maken christenen en andere tegenstanders hiertegen bezwaar en zijn 
van mening dat de beslissingen die over enkele Joden werden 
gemaakt, te streng waren, ook al waren ze geheel in overeenstemming 
met hun eigen wetten en in overeenstemming met de door henzelf 
afgesproken voorwaarden. 

Een andere voorwaarde was dat niemand een strijd mocht aangaan 
(oorlog voeren) zonder de toestemming van de Heilige Profeetsa. Het 
was daarom belangrijk dat men zich, onder zijn regering, aan deze 
voorwaarde hield. De huidige Jihadi-groeperingen zouden hieruit 
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lering kunnen trekken. Geen enkele vorm van Jihad is toegestaan 
zonder de toestemming van de regering van het land en alleen onder 
voorwaarde dat men zich dan bij het regeringsleger aansluit en in het 
geval het land een oorlog aangaat, zij ook deelnemen. 

 
Een andere voorwaarde was dat indien een ander volk de strijd zou 
aangaan met de joden of de moslims, men elkaar moest helpen. In het 
geval van een wapenstilstand en er sprake was van krijgsbuit of enig 
ander voordeel, dan zou deze, of hij nu door de moslims of door de 
niet-moslims verkregen was, eerlijk onderling verdeeld worden. Op 
dezelfde manier moest men, indien Medina aangevallen zou worden, 
de krachten bundelen om de strijd aan te gaan. 

 
Een andere voorwaarde was dat de joden de Quraish van Mekka en 
hun bondgenoten, geen hulp of onderdak mochten bieden, omdat 
het de Mekkanen diegenen waren die de moslims uit Mekka hadden 
verdreven. De moslims hadden hier (in Medina) hun toevlucht 
gevonden en het was daarom voor degenen die onder hun gezag 
vielen niet toegestaan een verbond te sluiten met de vijand of enige 
vorm van hulp van hen te accepteren. Er was afgesproken dat ieder 
volk zijn eigen kosten moest dragen. Overeenkomstig dit verdrag was 
geen enkele onderdrukker, overtreder of opstandeling onschendbaar 
voor welke straf of vergelding dan ook. Zoals eerder gezegd, iedere 
onderdrukker, onrechtvaardige of overtreder worden opgepakt en 
gestraft, zonder enig verschil, of het nu een moslim, jood of iemand 
anders was. (Sirat Khatamun-Nabiyyin van Hadrat Mirza Bashir 
Ahmad, blz. 279) 
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Juist om deze vrijheid van godsdienst en verdraagzaamheid te 
bevorderen gaf de Heilige Profeetsa de christenen die langskwamen 
uit Najran toestemming om hun gebeden te verrichten binnen de 
moskee van de Heilige Profeetsa. Zij verrichtten hun gebeden terwijl 
zij zich naar het oosten wendden. De metgezellen waren van mening 
dat dit niet had mogen worden toegestaan, maar de Heilige Profeetsa 
zei dat dit niet uitmaakte.  
 
Er wordt ook melding gemaakt van de immuniteitsverklaring, welke 
de Heilige Profeetsa aan de mensen van Najran verleende en waarin 
vermeld stond dat hijzelf de verantwoordelijkheid op zich nam om 
de grenzen van de christenen (die uit Najran waren gekomen) te 
laten beschermen door het leger van de moslims. Bovendien waren 
de moslims verder verplicht om hun kerken, hun gebedshuizen en 
hun herbergen te beschermen, ongeacht hun locatie, of zij nu 
verafgelegen, in steden, in de bergen of in de bossen waren. Zij waren 
vrij om hun eigen godsdienst te belijden en de bescherming van hun 
godsdienstvrijheid was een verantwoordelijkheid van de moslims.  
De Heilige Profeetsa zei hierover: “Omdat zij nu onderdanen zijn van 
een islamitische regering en daarmee ook mijn onderdanen zijn 
geworden, is hun bescherming mijn verantwoordelijkheid gewor-
den.” 
 
In het verdrag was verder ook opgenomen dat de moslims de 
christenen niet tegen hun wil in hun krijgstochten mochten 
betrekken. Hun priesters en andere religieuze leiders mochten niet 
uit hun ambt worden gezet en hun taken gewoon blijven uitvoeren. 
Er zou geen bemoeienis zijn met hun gebedshuizen, deze mochten 
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onder geen beding voor andere doeleinden gebruikt worden en zeer 
zeker niet omgebouwd worden tot herbergen. De gebedshuizen 
mochten niet gebruikt worden om anderen in te huisvesten en niet 
gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming. Aan 
de geestelijke leiders en priesters mocht geen Jizyah (een vorm van 
belasting) worden opgelegd, ongeacht waar zij verbleven. Indien een 
moslim een christelijke vrouw had, dan had zij de volledige vrijheid 
om te bidden op haar eigen manier. Als iemand de wens had om een 
schriftgeleerde van zijn eigen godsdienst te raadplegen, dan was hij 
daar vrij in. Indien er een verzoek tot financiële hulp of morele 
ondersteuning werd gevraagd voor wat betreft het onderhoud van 
kerken, etc., voorzag het verdrag erin dat de moslims hen hiermee 
met voorrang moesten helpen. Dit mocht niet als een lening of als 
een gunst worden beschouwd, maar moest gezien worden als een 
manier om het verdrag te versterken en om de onderlinge sociale 
contacten en de wil om elkaar te helpen, te verbeteren. (Zadul-Ma‘ad 
fi hadye khairil-‘ibad, fasl fi qudum wafd-e-Najran…) 

Door deze hoge waarden en normen die de Heilige Profeetsa stelde 
aan godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid, is het uiterst wreed om 
de Islam ervan te beschuldigen dat deze door middel van geweld en 
dwang is verspreid. 

De Beloofde Messiasas zegt:  

In een tijd toen de Mensen van het Boek en de 
afgodendienaren van Mekka moreel zeer diep waren 
gezonken zagen zij het verrichten van een slechte daad als 
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een verdienstelijke daad. Zij zagen niet af van misdaad en 
bemoeiden zich met de openbare orde. Allah, de 
Verhevene wilde de hulpelozen uit hun klauwen redden 
door de teugels van de regering in handen te geven van de 
Heilige Profeetsa. Het schiereiland Arabië was een 
bandeloos land zonder enig gezag, als gevolg waarvan de 
volkeren er op hun eigen gewaagde manier leefden. 
Misdaad groeide met de dag omdat er geen enkele vorm 
van gezag en handhaving bestond. God toonde Zijn genade 
aan dit land en stuurde de Heilige Profeetsa niet alleen als 
een Profeet voor dit land, maar maakte hem ook Koning 
van dit land en maakte hiermee de Heilige Koran ook als 
wetboek, dat alle richtlijnen bevat met betrekking tot 
justitiële, strafrechtelijke en financiële zaken. Om die 
reden was de Heilige Profeetsa in zijn hoedanigheid als 
koning de leider van alle bevolkingsgroepen en kwamen de 
mensen van alle godsdiensten met hun kwesties naar hem 
toe om advies. 

In de Heilige Koran wordt bevestigd dat er een kwestie 
tussen een Moslim en een jood aan hem werd voorgelegd. 
Na onderzoek oordeelde de Heilige Profeetsa in het 
voordeel van de jood en tegen de eisen van de Moslim. 

Hiermee wordt duidelijk dat sommige onwetende 
tegenstanders van de Islam, die de Heilige Koran niet 
nauwkeurig bestuderen, elk aspect bezien vanuit het 
profeetschap van de Heilige Profeetsa, terwijl uitspraken 
zoals hierboven werden gedaan onder het gezag van 
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Khilafat, met andere woorden, als een verantwoordelijk-
heid van de overheid. 

De Beloofde Messiasas zegt verder:  

Na de profeet Mozesas, hebben de Israëlieten zowel 
Profeten als koningen gehad. Door middel van een politiek 
systeem waakten de koningen over de vrede en de openbare 
orde. Echter, in de tijd van de Heilige Profeetsa werden deze 
beide functies door God aan de 
Heilige Profeetsa verleend. Met uitzondering van 
misdadigers, wordt uit het volgende vers duidelijk hoe de 
rest van de mensen werd behandeld: 

ّیِّمُْالا َو َٰبتِکْلا اُوتُْوا َنْیِذَّلِّل ْلُق َو  اْوََدتْھا ِدَقَف اْوُمَلَْسا ْنِاَف ُْمتْمَلَْسا َء َنٖ
 

 ُغٰلَبْلا َکْیَلَع اَمَِّناَف اْوَّلَوَت ْنِا َو

En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de 
onwetenden: “Hebt gij u onderworpen?” Als zij zich 
onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij 
zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke 
verkondiging ervan. (De Heilige Koran 3:21) 

Dit vers verklaart niet dat het ook uw taak is om hen te 
bestrijden. Hieruit wordt juist duidelijk dat een oorlog 
alleen was geoorloofd tegen misdadigers die moslims 
vermoord hadden, de openbare orde verstoorden en 
betrokken waren bij diefstal en beroving. Dergelijke 
oorlogen werden gevoerd vanuit de hoedanigheid van een 
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koning en niet in de hoedanigheid van een profeet. Of, 
zoals Allah, de Almachtige zegt:     

  اْوَُدتْعَت َالَو ُْمَکنْوُلِتاَُقی َنْیِذَّلا ِهّٰللا ِْلیِبَس ْیِف اْوُلِتاَق َو
 

َنْیَِدتْعُمْلا ُّبِحُی َال َهّٰللا َّنِا    

“En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen die tegen 
u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, 
Allah heeft de overtreders niet lief. (Koran 2:191)” 
(Chashma’-e-Ma‘rifat, Ruhani Khazain, vol. 23, blz. 242-
243) 

Hoe kan het zijn dat een Profeet zo Heilig als hij, aan wie deze sharia 
was geopenbaard, in strijd zou handelen met de Goddelijke 
Richtlijnen die aan hem waren geopenbaard? Sterker nog, na de 
overwinning op Mekka kondigde hij een algehele amnestie af, zonder 
als voorwaarde te stellen dat veiligheid alleen gegarandeerd werd als 
men de Islam aanvaardde. Er zijn voorbeelden bekend waarin een 
dergelijke voorwaarde wel werd gesteld. Deze amnestie bevatte 
verschillende voorwaarden, maar daar hoorde de bekering tot de 
Islam niet bij als voorwaarde voor daadwerkelijke vrijheid. De 
amnestie hield in dat men, onder bepaalde regels, overal naar toe kon 
gaan, de eigen cultuur kon behouden, de Ka‘bah mocht betreden en 
naar andere gebedshuizen mocht gaan. Een voorbeeld als dit zal 
nergens anders gevonden kunnen worden. Zonder enige vorm van 
voorbehoud werd het volgende verkondigd:  

 مْوَیْلا ُُمکْیَلَع َْبیِْرثَت َال



131 De Heilige Profeet Mohammedsa en de Karikaturen  

Heden zij er geen verwijt tegen u. (De Heilige Koran 12:93) 

Duizendmaal Durud-o-Salam (vrede en zegeningen) aan de Heilige 
Profeetsa, die zulke voortreffelijke voorbeelden voor ons heeft 
neergezet en ons zo’n leer heeft gebracht. Moge Allah ons in staat 
stellen om dit in praktijk te brengen. 


