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Actueel

Spiritueel

“1001 Inventions” krijgt award

Internet verbieden?

Een Moslim wetenschapper, professor Salim Al-Hassani,
heeft getracht de in vergetelheid geraakte uitvindingen aan
het publiek te presenteren
middels zijn boek "1001
Inventions: Muslim Heritage in
Our World". Voor dit boek kreeg
hij onlangs een award van de
British Science Association.
De professor zegt dat het boek
handelt over de periode tussen
de zevende en zeventiende
eeuw, de zogenoemde "Dark
Ages" in de Westerse wereld,
een periode waarin grote wetenschappelijke vooruitgang
werd geboekt in de Moslimwereld.

Ultra-orthodoxe rabbi's zien het internet als
iets dat de gelovigen misleidt en hun
levenswijze schade aandoet. Gealarmeerd
door het groeiend internetgebruik onder hun
volgelingen, hebben vele van zulke rabbi's
afgelopen week een waarschuwing laten
horen hierover. Onder andere wordt er
volgens hun op het net geroddeld,
onwaarheden verkondigd en onreine en
walgelijke zaken getoond.

Islam steeds populairder in Brazilië
In Brazilië waren er 10 jaar geleden zo’n paar honderduizend
Moslims, nu zijn het er 1.5 miljoen. Er verrijzen door
Arabische landen gefinancierde moskeeën.
In de arme wijk Bras van Sao Paulo neemt de Islam op dit
moment een enorme vlucht: de gebedsoproep klinkt er en er
zijn diverse halaalwinkels. Er wonen Arabische immigranten
sinds de twintiger jaren. Door de 9/11 aanvallen werd de
Islam populair. In Bras bestaat ongeveer 15% van de
Islamitische gemeenschap uit Brazilianen.
Vandaag de dag vinden bekeringen tot de Islam vooral plaats
in de Afro-Braziliaanse gemeenschap die de helft van de
Braziliaanse bevolking vormt. Veel bekeringen vinden ook
plaats in de geïndustrialiseerde wijk Sao Bernardo, een uur
van Sao Paulo, waar president Lula vandaan komt. De
moskee wordt er geleid door Honerê al-Amin, een voormalige
hiphopper die zijn Islamitische roots ontdekte en die is
gefascineerd door mensen als Malcolm X. Ook witte Bra(nieuwreligieuspeil.net)
zilianen bekeren zich tot de Islam.

Religieus
Drie misverstanden weggenomen
1. Het komt voor bij sommige Moslims dat bij het overlijden
van iemand, er 40 dagen rouwdienst wordt gehouden. Wat
zegt de Islam hierover? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft
gezegd: “Het is voor een vrouw die in Allah en de Laatste Dag
gelooft niet toegestaan om meer dan drie nachten over een
dode te rouwen, behalve in het geval van de dood van haar
man, dan is de rouwperiode vier maanden en tien dagen.”
(Bukhari en Muslim)
De woorden van de Profeet zijn heel duidelijk. Het is niet
toegestaan om rouwdiensten of rouwzittingen te houden na
de derde dag. Daarna dient men over te gaan tot de orde van
de dag. Men kan ten alle tijde en vanuit elke plaats bidden
voor de zielerust van een overledene. Het rouwen van een
vrouw voor haar overleden echtgenoot houdt in een
wachtperiode in acht nemen van 4 maanden en 10 dagen
voordat ze mag hertrouwen (zie ook Koran 2:234).
2. Mag een getrouwde vrouw bij overlijden van haar man, zijn
naam blijven dragen? Nee, dat mag niet, omdat bij overlijden
het huwelijk is ontbonden. Men kan toch niet getrouwd zijn
met een dode! Als een vrouw uit emotie de naam van haar
overleden echtgenoot wil dragen, moet ze duidelijk
vermelden: “mw. de weduwe die en die”, anders is het
misleiding tegenover de samenleving.
3. Het is gebleken dat sommigen bij het opzeggen van een
doe’a (smeekbede) beginnen met de
doeroed sharief (het zenden van
zegeningen aan de Profeet Mohammed).
Dit is niet correct. Bij het opzeggen van een
doe’a dient men het volgende te weten:
Eerst Allah loven en prijzen (Koran 1:1),
daarna de doeroed zenden voor de Profeet
(Koran 33:56), vervolgens voor eenieder
bidden (Koran 1:5), dan voor jezelf, en
afsluiten met doeroed voor alle profeten en
lofprijzing voor Allah (Koran 37:180-182).
Tot besluit willen we opmerken dat
tegenwoordig bij de beleving van de Islam,
emotie de boventoon voert en rede de
ondertoon.
Ahmad Jhawnie

Er zijn ook Moslimgeestelijken (ook in
Suriname) die gelovigen afraden om met het
internet in aanraking te komen om dezelfde
redenen als hierboven vermeld. Feit is
echter dat het internet het medium is waar
over nagenoeg alles informatie te vinden is,
en het is ook nog gemakkelijk om die
informatie op te zoeken. Helaas is daar ook
minder positieve informatie bij, maar net
zoals we verkeersdeelnemers niet kunnen
verbieden om de straat op te gaan omdat er
zoveel ongelukken gebeuren, net zo min
kunnen we het publiek verbieden om het
internet te bezoeken.
Onderzoek heeft aangetoond dat met het
toenemen van de beschikbaarheid van
telefoons in plattelandsgebieden ook de
ontwikkeling van die gemeenschappen
toeneemt; met het toenemen van de
beschikbaarheid van internet is er zelfs een
grotere vooruitgang te bemerken in
vergelijking met mobiele telefoons. Internet
als modern communicatiemedium kan als
vervanging voor vele andere diensten
dienen; denk bijv. aan internetradio, internet
TV, internetbellen, onderwijs op afstand, etc.
Een goede internetverbinding kan dus de
noodzaak
wegnemen
om
aparte
telefoon-,
radio- en TV
masten op te
zetten.
Het is natuurlijk
van
belang om op
verantwoorde
wijze met het
medium Internet om te
gaan. Ouders
die op zoek
zijn naar tips
om hun kinderen veilig te
laten internetten, kunnen o.a. terecht op
protectkids.com,
kidprotect.org
en
safeinternet.org.
Ouders en geestelijken, verbied de jeugd
niet om van het internet gebruik te maken,
maar geef hun de nodige wijze lessen mee
zodat ze er op verantwoorde wijze mee
omgaan.

Islamitisch Nieuwjaar en Hidjra

Het Islamitisch jaar 1431 ging van start op 18 december
j.l. met de intrede van de maand Muharram. Het
nieuwjaar is verbonden met de uittocht van de Profeet
Mohammed (vzmh) en zijn kleine groep volgelingen uit
Mekka naar Medina, in de beginjaren van zijn missie.
De profeet Mohammed (vzmh) werd geboren in 571 n.C.
Hij kwam terecht in een Arabië waar afgoderij, drank,
kansspelen, ontucht, bloedvetes e.d. aan de orde van de
dag waren. Zijn hoge moraal onderscheidde zich al
spoedig van zijn landgenoten, hetgeen hem de bijnaam
'Al-Amien' (de betrouwbare) opleverde.
De Profeet Mohammed trouwde op 25-jarige leeftijd met
de weduwe Gadiedja en 15 jaar later, toen hij zijn eerste
openbaring ontving, was zij de eerste die in zijn missie
geloofde.
Met de groei van de Islam namen ook de tegenstand en
de vervolging toe. Daarom verliet een kleine groep
Moslims (+/- 100) Mekka en zocht een onderkomen in
Abessinië (het huidige Ethiopië), waar ze van de
toenmalige zeer rechtvaardige Christelijke heerser
toestemming kregen om er te verblijven. Na nog meer
tegenslagen (waaronder het overlijden van Gadiedja en
van zijn oom en beschermheer, Abu Talib) werd de
situatie in Mekka steeds ondraaglijker en op gegeven
moment ontstond de noodzaak voor de Moslims om
Mekka te verlaten. Deze uittocht (Hidjra) was in het
Arabië van toen zo'n ongekende gebeurtenis, dat hiermee
de Islamitische jaartelling begon.
De Koran geeft in 4:97 de Moslims de opdracht om te
verhuizen indien ze niet in staat worden gesteld om op
normale wijze hun religie te belijden: "Was er niet genoeg
ruimte op Allah's aarde, zodat jullie daarop hadden
kunnen verhuizen?" En als wij hieraan gehoor geven,
belooft Allah ons: "Wie vlucht langs Allah’s weg, die zal op
aarde altijd een schuilplaats vinden en voldoende
hulpbronnen. En wie zijn huis verlaat op de vlucht naar
Allah en Zijn Boodschapper, en die wordt ingehaald door
de dood, vindt zijn beloning zeker bij Allah" (4:100).
Het is dus geen geldig excuus voor de Moslims om te
zeggen dat ze door ‘onderdrukking’ hun religie niet
kunnen belijden.
Ook in ons dagelijks leven komen we vaak momenten
tegen waarbij het nodig is om ons terug te trekken (noem
het maar een ‘mini-hidjra’). Eén van zulke gevallen staat
vermeld in Koran 4:140: "Als jullie horen dat men niet
gelooft in Allah's boodschap en deze hoort bespotten, blijf
niet bij hen zitten tot zij een ander onderwerp aansnijden,
want dan zouden jullie inderdaad zijn als zij."
Het is Moslims dus niet toegestaan in gezelschap te zitten
waar de Koran of iedere andere openbaring van Allah
belachelijk wordt gemaakt. Aan de andere kant is het de
Moslims heel sterk aanbevolen goed gezelschap op te
zoeken: "En houd degenen gezelschap die 's
ochtends en 's avonds hun Heer aanroepen op
zoek naar Zijn welwillendheid, en laat jouw ogen
niet van hen afdwalen op zoek naar de schoonheid
van dit wereldse leven. En volg niet degene van
wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor
Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage verlangens
en zijn geval overschrijdt de grenzen" (Koran,
18:28). Ook zei de Profeet Mohammed eens: "Het
is beter om in goed gezelschap te verkeren dan
alleen te zijn, en het is beter alleen te zijn dan in
slecht gezelschap te verkeren."
Wij wensen u allen een gezegend Islamitisch jaar
1431 en Gregoriaans jaar 2010 toe, voorzien van
wijsheid, geluk, gezondheid en goed gezelschap.

