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Actueel / Maatschappij
Bestrijden misverstanden over Islam

Koningin Beatrix bezoekt moskee

Cairo - In een poging om misverstanden over de Islam te
bestrijden, heeft een belangrijke Islamgroepering het
initiatief genomen om gratis exemplaren van de Koran en
gratis folders uit te delen. Dat doen ze in de nabijheid van
openbare bibliotheken.
Volgens
Mohammad
Mazhar van de Islamic
Circle of North America
(ICNA) zijn er heel veel
misverstanden over de
Koran. “Mensen vereenzelvigen de cultuur
van bepaalde landen
met de Islamitische
religie, terwijl die twee volstrekt gescheiden van elkaar
zijn,” zegt hij. “Men hoort zulke zaken via de media, terwijl
die niet altijd de waarheid vertellen.”
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de
Islamofobie in de V.S. stijgende is. Misverstanden die bij
de boekenstands aan de orde komen, zijn de verhouding
van Moslims met Christenen en Joden, mensenrechten,
status van vrouwen, het hiernamaals, gebed en
terrorisme. Bij dit laatste onderwerp blijkt maar al te vaak
dat de terroristische daden van een kleine groep Moslims
worden toegeschreven aan de Islamitische religie.

Koningin Beatrix is op 8 januari haar staatsbezoek aan
de Verenigde Arabische Emiraten begonnen met een
bezoek aan een moskee in Abu Dhabi. Gesluierd en
gekleed in een abaya ging de koningin het imposante
gebedshuis binnen, vergezeld van o.a. prins Willem
Alexander en de eveneens gesluierde prinses Maxima.
Geert Wilders van de PVV was het niet eens met deze
daad van de koningin. Met het dragen van een
hoofddoek tijdens het bezoek aan de moskee
legitimeert koningin Beatrix de onderdrukking van

Religieus / Maatschappij
Nieuwe wetten ter bescherming
vrouwen Pakistan
Zo luidt de kop van een artikel in een dagblad van
15/12/2011.
Het Pakistaanse parlement heeft in december 2011 een
serie wetten aangenomen die vrouwen moeten
beschermen. Eén van de wetten is het strafbaar stellen
van het voorkomen dat vrouwen eigendommen erven. Hoe
kan men voorkomen dat vrouwen eigendommen erven?
Bijv. door de nikaah (moslimhuwelijk) niet in te schrijven of
door onroerende goederen alleen aan de zoon / zonen te
geven (zie artikel ‘Schending vrouwenrechten’ in ArRisaalah van 10/2/2011).
Een maulana (schriftgeleerde, geestelijke) uit Pakistan
heeft ons gezegd, dat bij nikaah een huwelijksakte in
viervoud wordt opgemaakt, ondertekend en ingeschreven.
Wordt er geen huwelijksakte opgemaakt, dan kunnen
partijen over en weer geen rechten doen gelden, noch
volgens de seculiere rechtbank noch volgens de
shariarechtbank.
(De
bewering
dat
bij
een
ongeregistreerde nikaah men getrouwd is in de ogen van
Allah, is dus volstrekt onjuist.)
De aangenomen wet is volkomen in overeenstemming met
de woorden van de Profeet Mohammed (vzmh) dat wie
een inbreuk (onrechtmatige daad) pleegt op de rechten
van anderen, juridisch en strafrechtelijk vervolgd moet
worden.
U ziet het, overal duikt het fenomeen ongeregistreerde
nikaah op (zie artikelen ‘Chaos bij Moslimhuwelijken in
Engeland’ en 'Islamhuwelijken in Denemarken' in ArRisaalah van resp. 27/2/2010 en 29/12/2011). Op
20/6/2006 verscheen in het Guyanese dagblad Guyana
Chronicle een artikel over genoemd fenomeen, getiteld
‘Fake marriages’.
Een andere wet die is aangenomen, is het strafbaar
stellen van kinderhuwelijken. Zoals men misbruik maakt
van het geloof om ongeregistreerde nikaah te
rechtvaardigen en te bagatelliseren, precies zo wordt er
misbruik gemaakt van het huwelijk van de Profeet
Mohammed met Aisha (r.a.). Recent literatuuronderzoek
heeft echter aangetoond dat Aisha minimaal 17 jaar oud
geweest moest zijn ten tijde van haar huwelijk (zie
‘Artikel van de week’ hiernaast).
Noot: Vanaf 1/1/2012 heeft Hongarije een nieuwe
grondwet, waarin o.a. is opgenomen dat huwelijk een
verbintenis is tussen een man en een vrouw (zie ook
Koran 4:1).
Wij hopen van harte dat 2012 / 1433 A.H. een dynamiek
(diepgang) laat zien in de beleving van de Islam, en niet
een verstarring.
Ahmad Jhawnie

Actueel
‘Sharia’ functioneert in alle Duitse steden
Zoals broeder Jhawnie hiernaast beschrijft, wordt het
fenomeen ‘ongeregistreerde nikaah’ maar al te vaak
gebruikt om het registreren van een huwelijk te
ontlopen. Ook andere delen van de Islamitische
wetgeving worden nu toegepast zonder rekening te
houden met de nationale wetgeving.
Volgens het afgelopen september verschenen boek
‘Richter ohne Gesetz: Islamische Paralleljustiz
gefährdet unseren Rechtsstaat’ van jurist Joachim
Wagner functioneert de sharia in alle Duitse steden. Dit
parallelle ‘recht’ ondermijnt het Duitse rechtsstelsel.
Imams regelen strafzaken zonder dat Duitse officieren
van justitie of advocaten er aan te pas komen.
Schikkingen door islamitische arbiters betekenen vaak
dat daders ontkomen aan gevangenisstraffen, terwijl
slachtoffers schadevergoeding krijgen. Ze moeten dan
wel zorgen dat hun getuigenis in de rechtbank niet tot
veroordeling leidt.
Terwijl de Duitse politie onderzoek doet naar een
misdrijf, moet een moslim arbiter er van de betrokken
moslimfamilies voor zorgen dat er een oplossing buiten
het Duitse rechtssysteem komt.
De Koran is er duidelijk over dat Moslims niet alleen de
Koran (Woord van God) en de Hadies (overleveringen
van de Profeet Mohammed, vzmh) moeten volgen,
maar dat ze ook gehoorzaam moeten zijn aan de
wetten van het land waarin ze leven. Zo zegt vers 4:59:
“O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam
de Boodschapper en degenen uit jullie midden die
gezag dragen.”
Het erop na houden van ‘parallelle’ rechtssystemen
zonder rekening te houden met de nationale wetgeving,
kan dus niet. Als elke groep zijn eigen regelgeving erop
na zou houden zonder met de nationale wetten
rekening te houden, zou dat juist kunnen leiden tot
wetteloosheid en rechteloosheid! Het zijn juist de
nationale wetten die de verschillende religies, tradities
en culturen een plaats geven binnen de samenleving.
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vrouwen. Dat stelt de PVV in aangekondigde
Kamervragen. De hoofddoek is volgens de PVV
een symbool van islamisering, onderdrukking en
discriminatie van de vrouw. In de vragen aan
premier Mark Rutte vraagt de partij of ‘deze trieste
wanvertoning’ niet
had
kunnen
worden
voorkomen, meldt persbureau Novum.
Koningin Beatrix droeg een hoofddoek “uit respect
voor de gewoontes in het ontvangende land”. Dat
laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten, hiermee
aangevend dat de koningin zich altijd aanpast aan
de gebruiken in het land dat zij bezoekt.
Bron: www.nrc.nl

Spiritueel
Onze rijkdommen gebruiken
voor de mensheid
"Die uitgeven van wat Wij hen gegeven hebben"
(Koran, 2:3).
De Koran legt heel veel nadruk op het uitgeven.
Meerdere malen wordt gierigheid bijna als
synoniem gebruikt voor ongeloof. De moslim
bewaart de gunsten die hij van Allah heeft
gekregen niet; dit geldt niet alleen voor financiële
middelen, maar vooral voor andere giften.
Als u iets bezit wat op welke wijze dan ook ten
gunste kan zijn voor de mensen, houd het niet
voor uzelf, maar geef het vrijelijk uit. Als u kennis
heeft, houd dat niet slechts voor uzelf, maar geef
het uit; pas het toe voor het welzijn, de
ontwikkeling en het genot van uw medemens. Een
moslim kan niet zeggen dat de giften die hij van
God heeft gehad voor hem alleen zijn - hetzij
rijkdom, invloed of kennis - en dat hij het kan
bewaren en gebruiken waar hij dat voor zichzelf
nodig acht. Alles wat een moslim krijgt is door
God aan hem toevertrouwd, en God heeft hem
bevolen om dit vrijelijk te besteden voor het
welzijn van de gemeenschap, zelfs zijn meest
kostbare bezit - zijn leven - als dat nodig mocht
zijn. Als iedereen dit zou doen, zouden er geen
sociale
misstanden
zijn,
geen
arbeidsproblemen, geen bloedige onderdrukking, geen wanhopige mensen.
Het idee van rijkdom dat uitsluitend toebehoort
aan een individu, een groep van individuen, of
aan de Staat, is a-sociaal. Slechts het idee van
vermogen als een toevertrouwd goed van God,
bestemd voor het welzijn van degenen om ons
heen, brengt eenheid en broederschap met zich
mee.
Bron: Friday Sermons, M. Pickthall
"De gelijkenis van degenen die hun rijkdom
uitgeven langs Allah’s weg is als de parabel
van een graankorrel waaruit zeven aren
groeien, in iedere aar honderd graankorrels.
En Allah verveelvuldigt (verder) voor wie het
Hem behaagt. En Allah is Ruimgevend,
Wetend" (Koran, 2:261).
"Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is
degene, die het Woord hoort en verstaat, die
ook vrucht draagt en voortbrengt, de een
honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig
voud" (Mattheüs, 13:23).

