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Spiritueel / Maatschappij

Actueel
Wereld Dierendag
Jaarlijks wordt op 4 oktober Wereld Dierendag herdacht.
De islam wordt beschouwd als een alomvattende
levenswijze, waarvan de leerstellingen direct of indirect
iedere mogelijke menselijke relatie omvatten, inclusief die
met het milieu. Deze leerstellingen zijn voornamelijk
aanwezig in de belangrijkste islamitische geschriften,
namelijk de Koran en de Soennah.
De islam gebiedt een juiste houding tegenover dieren.
Dieren moeten goed worden behandeld en mogen alleen
met gegronde reden worden gedood, zoals voor voedsel,
of indien bepaalde dieren het leven en/of de gezondheid
in gevaar zouden kunnen brengen. Om een dier te
slachten dient een zo scherp mogelijk voorwerp gebruikt
te worden, waardoor het zo min mogelijk pijn lijdt.
Ook bij het jagen dienen de nodige regels in acht te
worden genomen. Jagen is slechts toegestaan om
voedsel te verkrijgen, en omdat we ook voor
natuurbehoud dienen zorg te dragen, moeten we tevens
de reglementen van de overheid aangaande de
jachtseizoenen opvolgen (bijv. niet jagen in het

paarseizoen). Uiteraard zijn jachtgereedschappen, die
onnodig pijn veroorzaken, verboden. Hierbij kan gedacht
worden aan vallen, die een been van het dier klemzetten;
dit kan onnodig en lang pijn veroorzaken, zeker als de
jager pas na lange tijd komt opdagen.
Verder kan worden vermeld, dat zelfs het kleinste dier niet
zonder geldige reden mag worden gedood. Ook verbiedt
de islam het gebruik van dieren als schietschijf, zoals in
de sport wel eens gebeurt. En dieren mogen ook niet
tegen elkaar worden opgezet, wat vaak wordt gedaan in
de goksfeer; denk bijvoorbeeld aan stierengevechten. Ook
geestelijk kwaad toebrengen aan een dier, zoals het
beledigen of vervloeken, is niet toegestaan.
Wanneer een dier een bron kan zijn voor gevaar of
schade, is het toegestaan die te doden, zelfs in de Heilige
Moskee te Mekka. Hierbij moet uitgelegd worden, dat
iedere vorm van doden in deze Heilige Moskee in
beginsel verboden is; zelfs het omhakken van bomen. De
Heilige Moskee te Mekka kan dus terecht worden
beschouwd als het eerste natuurreservaat, dat de wereld
heeft gekend.
Bron: www.ivisep.org

Kinderhoekje

Religieus
Appeltje voor de dorst

Wij reinigen ons

Het is raadzaam dat een mens niet al zijn inkomen
besteedt, maar wat opzij zet voor onvoorziene
omstandigheden (zie ook Koran 12:43-49). Vooral als alleen
de man de kostwinner is en hij komt te ontvallen, kan het
gezin een tijdje mee met de opgebouwde reserves, en
intussen plannen bedenken hoe verder voordat de reserves
opraken.

Reinheid is een deel van het geloof, zei onze Profeet
(vzmh). Allah is mooi en Hij houdt van
schoonheid.

Hoeveel dient men te sparen? Koran 2:240 geeft een hint:
"En degenen onder jullie die overlijden en echtgenotes
achterlaten, moeten een testament maken (geld of
goederen apart zetten) voor hun echtgenotes voor
onderhoud van een jaar..."
In het hadiesboek Sohieh al-Bukhari staat vermeld, dat de
Profeet Mohammed (vzmh) uit zijn inkomen dat gedeelte
opzij zette dat genoeg was voor een jaar levensonderhoud
voor zijn gezin. Het overschot verdeelde hij onder de armen
(zie ook Koran 2:219).

Keuze huwelijksvorm
In Suriname is het zo dat huwelijkspartners automatisch in
algehele gemeenschap van goederen trouwen als ze niet
hebben aangegeven dat ze anders willen. In de Islam is het
huwelijk automatisch buiten gemeenschap (zuivere
scheiding) van goederen. Ieder van de echtgenoten
behoudt het eigendom dat hij of zij vóór het huwelijk bezat,
of tijdens het huwelijk op welke wijze dan ook verkreeg. Bij
overlijden van een van de echtgenoten, erft de
langstlevende echtgenoot een bepaald deel van de
nalatenschap (zie Koran 4:12).
Ter overdenking twee voorstellen aan de samenleving:
1) dat huwelijkspartners automatisch buiten gemeenschap
van goederen trouwen in plaats van in gemeenschap van
goederen;
2) geen van beide automatisch, maar bij de aangifte van het
voorgenomen huwelijk de huwelijkspartners de keuze
geven om te kiezen uit die twee mogelijkheden.

“Kom eens mee naar de badkamer, jullie gaan
lekker onder de douche. Blijf er niet te lang
onder staan, want water verspillen is niet goed,”
zegt moeder. Eerst gaat Ali en daarna Sara. Wat ruiken ze
lekker. Nu nog nagels kort knippen en haren kammen.
Moeder heeft al schone kleren klaargelegd. Zorg dat je
kleren schoon en netjes zijn.
Allah zorgt ervoor dat we kleren krijgen om ons te
bedekken en er mooi uit te zien. Trek iedere dag schone
sokken aan en schoon ondergoed.
Als je in de spiegel kijkt zeg je: “O Allah, laat mij me goed
gedragen, net zoals U mij goed geschapen heeft, en
bescherm mijn gezicht tegen het vuur!”
We danken Allah dat we rein zijn. Alhamdoe lillaah!

Citaat
Great minds discuss ideas,
Average minds discuss events,
Small minds discuss people.
= Eleanor Roosevelt =

Website
Artikel van de week:

Hoe ons te gedragen bij beledigingen
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org

Ahmad Jhawnie

Islamitische boeken
-

Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
Koran met Nederlandse vertaling en translitteratie
De Religie van de Islam, inclusief CD
Verkondig! Islamitische speeches voor diverse
gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdotes uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)

Verkrijgbaar bij Vaco en Sanoush Books.

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek de pagina ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

De gevaren van bekrompen denken
"Hebben Wij jouw borst niet voor jou verruimd?"
(Koran 94:1)
Bekrompen denken wordt gedefinieerd als
gebrek aan tolerantie, of niet de mentale gave
hebben om verder dan de oppervlakte te zien en
onderliggende waarheden te ontdekken. Vele
mensen lijden hieraan, met als belangrijkste
reden onwetendheid, de onkunde om dit tekort
in te zien en corrigerend op te treden. Deze
situatie wordt erger als de onwetende zichzelf
beschouwt als het voorbeeld van wijsheid, en zo
iemand kan - vooral als hij een hoge
positie bekleedt - onnodige
schade toebrengen aan zijn
familie, een gemeenschap, of
zelfs een heel land.
Gebrek aan inzicht kan ook
leiden tot bekrompenheid door
het eigen denken negatief te
beïnvloeden. Inzicht is een zeldzame deugd, en
geheel tegengesteld aan onwetendheid. Iemand
die gebrek heeft aan inzicht kan misschien wel
kennis hebben, maar hij kan geen voordeel
halen uit die kennis omdat hij de analytische
vaardigheden niet heeft. Mensen met inzicht
passen hun kennis toe naar gelang de situatie
waarvoor ze staan. Via hun inzicht kunnen ze
dingen zien die anderen niet zien. Ibn ul
Qayyim, een bekende Islamgeleerde en
schrijver, zei: "Iemand kan een tekst lezen en
daaruit een of twee lessen leren, terwijl iemand
anders een- of tweehonderd lessen eruit haalt."
Blinde imitatie creëert een ander obstakel naar
onze
intellectuele
groei.
De
twee
wereldoorlogen van de vorige eeuw zijn goede
voorbeelden van deze handicap, waardoor
wrede leiders de opinie van hun volk zodanig
kunnen manipuleren, dat deze geen eigen
mening kunnen vormen.
Sommigen kijken uit gewoonte vanuit een
bepaalde hoek naar zaken en accepteren dit als
waarheid, zonder erbij stil te staan dat er nog
een andere zijde aan het verhaal kan zijn, of dat
de realiteit hemelsbreed kan verschillen van de
uiterlijke verschijning. In het volgend Koranvers
bijvoorbeeld, legt Allah uit dat de uiterlijke
verschijning
van
de
hypocrieten
niet
waarheidsgetrouw is: "En wanneer jij hen ziet,
dan schep jij behagen in hun verschijning; en
wanneer zij spreken, luister jij naar wat zij
zeggen." En dan geeft Hij de volgende
waarschuwing: "Zij zijn de vijand, dus houd hen
in het oog. Dat Allah hen moge vernietigen! Hoe
zeer hebben zij zich afgewend!" (63:4])
Verder zijn sommigen onder de indruk door
grote aantallen, ongeacht de kwaliteit.
Verwijzend naar de oorlog van Hunain, zegt
Allah: "Op de dag van Hunain waren jullie
onder de indruk van jullie aantal, maar jullie
hadden er niets aan." Maar "als er onder jullie
twintig standvastigen zijn, zullen zij er
tweehonderd overwinnen." Dit betekent
uiteraard niet dat de uiterlijke verschijning
genegeerd moet worden of dat de hoeveelheid
niet relevant is. Deze zaken moeten niet op
zichzelf staand worden beschouwd, maar
moeten worden beoordeeld aan de hand van
inzicht en gezond verstand.
Het falen om prioriteiten te stellen of juist van
onjuist te onderscheiden, zal leiden tot het
verlies van zicht op het groter geheel. Mensen
zullen zich vaak richten op kortetermijn doelen
en zodoende de langetermijn effecten van hun
daden negeren. Samen met onwetendheid,
bekrompenheid en gebrek aan inzicht blijken
zulke onvolkomenheden vaak schadelijk te zijn
voor de toekomst van zulke personen.

