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Actueel
binnen een straal van 20 meter alle mobiele
Stilte!
telefoonnetwerken
blokkeert.
Zodoende
Een moskee in Kenia gaat moderne
kunnen moskeegangers ongestoord hun
technologie toepassen om het hinderlijke geluid
gebeden verrichten, zonder steeds opgeschrikt
van mobiele telefoons in de moskee een halt toe te te worden door asociale figuren die zelfs in de
roepen. Er wordt een apparaat geplaatst dat moskee hun telefoon niet willen uitdoen.

Wetenschap

horizon onderscheiden, omdat de hemel helderder
begint te worden dan de oceaan;
- astronomische definitie: de zon staat 18 graden
Het mag als bekend worden verondersteld dat het onder de horizon. Hierbij verdwijnen op een
Islamitische vasten begint bij de dageraad en volledig duistere plaats de zwakste sterren.
eindigt bij zonsondergang.
Als de Koran stelt dat het vasten begint wanneer
Het tijdstip van zonsondergang is makkelijk vast te
het wit van de dag te onderscheiden is van het
stellen, maar hoe stellen we het juiste tijdstip van
zwart van de nacht, betekent het dat men mag
de dageraad vast? De Koran zegt in 2:187: “...eet
eten en drinken tot het moment dat er enig licht
en drink tot het wit van de dag zich bij dageraad
aan de horizon begint te verschijnen. Dit tijdstip
onderscheidt van het zwart van de nacht.”
kan nogal uiteenlopen, afhankelijk van welke
Op websites die de tijden van zonsopkomst en definitie van de dageraad we hanteren.
zonsondergang
vermelden,
vinden
we
Als voorbeeld nemen we een willekeurige dag in
verschillende definities van de dageraad:
Suriname, 13 augustus. De tijden zijn hierbij als
- burgerlijke definitie: hier staat de zon 6 graden
volgt (bron: www.timeanddate.com):
onder de horizon. Bij deze stand begint het echt
Zonsopkomst: 6:36 a.m.
licht te worden;
Burgerlijke dageraad: 6:12
- nautische definitie: de zon staat 12 graden onder
Nautische dageraad: 5:48
de horizon. Bij deze stand kan een zeeman de
Astronomische dageraad: 5:24

Wanneer begint de dageraad?

Literatuur & CD’s i.v.m. Ramadan
In verband met de Ramadan zijn de volgende uitgaven verkrijgbaar:
- Koran, Arabisch - Nederlands met voetnoten, vert. Muhammad Ali
- Pocket-Koran, Nederlandse vertaling met Arabische transcriptie
- De Religie van de Islam, volledige versie (maulana Muhammad Ali)
- Ramadan agenda (hou uw vorderingen bij)
- Inleiding in de Islam (vraag en antwoord, 70 blz)
- Djamiel en Fazilah leren over vasten (kinderboek)
- Ar-Rahmaan (Dr. Basharat Ahmad, 94 blz)
- Het gebed en drie wegen naar succes (45 blz)
- Toelichting op de Koran, hfdst. 102-114
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Mohammed - de levende leer van een levende Profeet (162 blz)
- CD: hoe het gebed te verrichten (foto's, tekst en audio)
- CD: recitatie van korte hoofdstukken uit de Koran (Arabisch, Urdu
en Nederlands)
- CD: Look with your Heart (Islam songs, Urdu en Engelstalig)
- DVD's: Risaalah TV, 4 edities per schijf, 44 edities beschikbaar
Verkoopadressen: zie ivisep.org of sms naar 8595800 / 8250227

We zien dat er
tussen
de
astronomische dageraad en de
zonsopkomst
ongeveer
72
minuten liggen. Als vuistregel
kunnen we dan hanteren dat we om helemaal veilig te zitten - zo'n
5 kwartier voor zonsopkomst
beginnen te vasten.
Met dank aan Reza Ghafoerkhan,
Nederland

Startdata Ramadan 1430 (2009)
In onze edities van 16 en 30 augustus vorig jaar hebben wij een
wetenschappelijk artikel gepubliceerd onder de titel “De
nieuwemaan, zien of berekenen?” In het artikel werden o.a. de
volgende opties aangehaald voor het vaststellen van het begin
van de nieuwe maanmaand:
1. zien van de maansikkel met het blote oog;
2. berekenen wanneer de maansikkel zichtbaar zal zijn;
3. uitgaan van de tijden van zons- en
maansondergang;
4. uitgaan van de geboorte van de
maan.
- Bij de eerste optie wordt de maan
bekeken met het blote oog of met
hulpmiddelen, zoals verrekijkers.
- Bij de tweede optie wordt i.p.v. het
bekijken, berekend wanneer de maansikkel zichtbaar zal zijn.
- Bij optie 3 worden de tijden van zons- en maansondergang
berekend; als op een bepaalde vooravond de maan ondergaat
na de zon, wordt die avond beschouwd als de eerste dag van
de nieuwe maanmaand, ongeacht of de maansikkel zichtbaar is
of niet. Op deze methode is de Umm al-Qura kalender
gebaseerd, die o.a. in Saoedi-Arabië en Egypte wordt
gehanteerd en jaren van tevoren wordt vastgesteld.
- Bij de laatste optie gaat de nieuwe maanmaand van start op
de eerste vooravond nadat de nieuwe maansikkel geboren is;
de zichtbaarheid wordt hierbij niet in beschouwing genomen,
ook niet het feit of de maan voor of na de zon zal ondergaan.
De edities waarin het volledig artikel is opgenomen, kunnen
desgewenst worden gedownload op www.ivisep.org/risaalah

Moon facts Ramadan 1430 (2009)
(20 augustus 2009, in Surinaamse tijden)
7:02: geboorte nieuwe maansikkel
18:52: zon gaat onder
19:08: maan gaat onder
De maan is op 20 augustus rond zonsondergang 9 uren en 50
minuten oud en theoretisch niet zichtbaar vanuit Suriname.
Volgens methode 1 en 2 zal de Ramadan dan van start gaan in
de vooravond van 21 augustus; eerste vastendag 22 augustus.
Volgens methode 3 en 4 zal de Ramadan beginnen in de
vooravond van 20 augustus; eerste vastendag 21 augustus.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de Moon
Calculator, die kan worden gedownload op
http://www.ummah.net/ildl/mooncalc.html

Spiritueel
Maatschappij
- De woorden “Allah zal de gelovigen onder jullie
en hen die kennis is gegeven in rang verheffen”,
In Nederland weigerde / weigert een Moslim
kunnen betekenen: Toon respect aan notabelen
advocaat op te staan als rechters de rechtszaal
die aanwezig zijn in jullie bijeenkomsten, of, Wie
binnenkomen, met als excuus dat in de Islam
respect betoont, zal respect ontvangen.
iedereen gelijk is. Het gedrag van de vermeende
advocaat is vermoedelijk te wijten aan De Profeet Mohammed (vzmh) hield er niet van als
onwetendheid of anti-Westerse sentimenten mensen voor hem opstonden uit respect, maar hij
heeft niet verboden om voor anderen op te staan.
(radicalisering).
Eens kwam een stamleider bij de Profeet. Tegen
De Koran zegt in hoofdstuk 58:11: “O jullie die
de stamleden die zich op dat moment bij hem
geloven, als er jullie gezegd wordt: “Maak plaats in
bevonden, zei hij: “Sta op voor jullie leider.”
bijeenkomsten,” maak dan plaats ... En als er
gezegd wordt “Sta op,” staat dan op; Allah zal de Een opmerking. Ta’ziem of opstaan voor de
Mohammed
tijdens
mauloed
gelovigen onder jullie en hen die kennis is Profeet
bijeenkomsten e.d. is een bid'ah, verzinsel van
gegeven in rang verheffen...”
religieuze fanaten. De Profeet heeft fanatisme
De Koran brengt de mensen beschaving bij hoe
afgekeurd.
Ahmad Jhawnie
zich te gedragen in bijeenkomsten:

‘De zittende advocaat’

- Als mensen zich in bijeenkomsten bevinden –
rechtszittingen zijn ook bijeenkomsten – en er
wordt gevraagd om op te staan, dient men op te
staan, al is men het daarmee niet eens. Of, dan
moet men niet naar zulke bijeenkomsten gaan.
- Ordelijkheid en efficiëntie tijdens bijeenkomsten.
Soms lijkt de ruimte in een bijeenkomst vol te zijn,
maar bij nader inzien kunnen er wat plaatsen
worden gecreëerd. Dit principe van ordelijkheid en
efficiëntie kan ook worden toegepast op andere
gebieden, bijvoorbeeld bij het parkeren van auto’s;
opslaan van goederen, etc.

Rechten en plichten
We horen vaak mensen hun rechten claimen, maar hoeveel van
hen spreken over hun verplichtingen en verantwoordelijkheden?
We hebben rechten, maar anderen hebben dezelfde rechten.
We kunnen onze rechten alleen veiligstellen als we die van
anderen niet vertrappen, zelfs niet van onze vijanden of
(politieke) opponenten. De Koran zegt: "O gelovige, laat niet de
haat voor een volk ... jullie aansporen tot overtredingen. En sta
elkaar bij in rechtschapenheid en vroomheid, en help elkaar niet
met zonde en agressie, en voldoe jullie plicht aan Allah." (5:2)
Verantwoordelijkheid is dus de basis voor de vooruitgang van
het leven op deze aarde. Ieder mens is als een regeerder op de
wereld. Laat hij verantwoordelijkheid dragen voor zijn
ondergeschikten. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:
"Een ieder van u is een regeerder en u allen zult worden
ondervraagd over degenen onder uw beheer; de man is de
regeerder in het gezin en hij zal worden ondervraagd over
degenen onder hem, de vrouw is de heerser in het
huis en zij zal worden ondervraagd daarover; en de
bediende is de heerser over het bezit van zijn
meester en hij zal worden ondervraagd over dat wat
hem is toevertrouwd.” (Bukhari, 11:11)
Met andere woorden, verantwoordelijkheid is
synoniem aan betrouwbaarheid. De mens heeft de
taak van God's vertegenwoordiger op aarde
gekregen (Koran 2:30). Om deze taak naar behoren
te kunnen volbrengen, dienen zijn ‘gebeden’, zijn
‘offers’, zijn ‘leven’ en zijn ‘dood’ niet alleen ten
gunste van zichzelf te zijn, of voor zijn land of volk,
maar in de eerste plaats voor God.

