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Actueel / Maatschappij
oktober gevierd moeten worden, maar dat zal
Chinees Nieuwjaar
echter plaatsvinden op 11 november omdat in dat
Op maandag jl. werd het Chinees Nieuwjaar
jaar een dertiende maand zal worden ingelast om
ingeluid.
zodoende gelijk te blijven lopen met de seizoenen.
In China is sinds 1912 de westerse
Het jaar, sjaka of samvat, kent 12 maanden en 6
(Gregoriaanse) kalender in gebruik. De
seizoenen: lente, zomer, moesson, herfst, winter
traditionele maankalender is echter nog van groot
en dauw.
belang. Zo wordt bijvoorbeeld de datum van het
belangrijkste festival, Chinees Nieuwjaar oftewel Iedere maand kent 30 dagen en is verdeeld in
het Chinese Lentefeest, bepaald volgens de twee helften of paksja's:
- Krisjna Paskja: de donkere helft (van volle maan
maankalender.
tot nieuwe maan)
De Chinese kalender heeft per jaar 12 of 13
- Sukla Paskja: de lichte helft (van nieuwe maan
maanden. De maanden hebben 29 dagen (kleine
tot volle maan).
maanden) of 30 dagen (grote maanden). Zeven
keer in de 19 jaar wordt een extra dertiende Anders dan bij de meeste maankalenders begint
bij het grootste deel van de Hindoes de maand
(schrikkel)maand ingevoegd.
niet na nieuwe maan, maar na volle maan. Dit is
Het begin van een maand wordt vastgesteld door
het geval voor hindoes die de Poernimantawaarneming, waarbij meestal wel een paar jaar
kalender gebruiken (de meerderheid), maar er
vooruit gerekend wordt, maar de
zijn ook hindoes die een andere kalender
kalender is niet volledig vooruit te
(de Amanta-kalender) volgen. Dan
berekenen.
begint een nieuwe maand wel met
Het Chinese jaar begint op de
nieuwe maan.
tweede nieuwe maan na de
Voor de meeste Hindoes begint de
zonnewende van 21 december.
jaartelling met de overwinning van
Chinees Nieuwjaar kan dus niet
koning Vikram. Deze overwinning
voor 21 januari en niet na 20
vond plaats in 57 v. Chr. We leven nu
februari plaatsvinden.
derhalve in het Hindoe jaar 2068.
De dagen en maanden van de Chinese
Gregoriaanse jaartelling
kalender hebben geen namen, maar zijn
Zoals we weten, kennen we ook in onze normale
respectievelijk genummerd van 1 tot 7 en van 1 tot
(Gregoriaanse) jaartelling – die niet op
12. In een schrikkeljaar komt daarbij nog een
maanstanden, maar op zonnestanden is
dertiende ongenummerde maand. De plaats van
gebaseerd – het begrip 'schrikkeljaar'. Dat komt
deze extra maand hangt af van de bewegingen
doordat een zonnejaar niet 365 dagen lang is,
van de zon door de tekens van de dierenriem.
maar 365,25 dag. Vandaar dat om de 4 jaar een
Hindoekalender
schrikkeljaar wordt ingelast met een extra dag, om
We zien een opvallende gelijkenis met de die kwart dag te corrigeren. Dat zal ook in dit jaar
Hindoekalender. Ook deze kalender rekent met (2012) het geval zijn.
maanjaren, die ongeveer 11 dagen korter zijn dan
Islamkalender
zonnejaren. Ook de Hindoekalender loopt dit
De Islamitische jaartelling gaat eveneens uit van
verschil in door zeven keer per negentien jaar een
de nieuwe maan waarbij – net als in de Chinese
extra (schrikkel)maand in te lassen. De plaats van
en in de Hindoekalender – het jaar ongeveer 11
deze extra maand hangt af van de bewegingen
dagen korter is dan een zonnejaar. In de
van de zon door de tekens van de dierenriem.
Islamkalender is het begrip 'schrikkeljaar' echter
Dit fenomeen merken we bij de berekening van de niet bekend en wordt er geen compenserende
Diwali data. We zien dat volgens de berekeningen maand ingevoerd om de maanden gelijk te laten
Diwali in 2012 op 13 november zal worden lopen met de seizoenen. Vandaar dat bijv. de
gevierd, in 2013 op 3 november (10 dagen eerder) Ramadan de ene keer in november kan zijn en
en in 2014 op 23 oktober (11 dagen eerder). jaren later in bijv. juli.
Volgens deze trend zou Diwali in 2015 rond 12-13
We leven nu in het Gregoriaans jaar 2012,
Chinees jaar 4709, Hindoe jaar 2068 en
Religieus / Maatschappij
Islamitisch jaar 1433.
(beleven.org)

Respect voor de doden
Onlangs dook een video op, waarin wangedrag te zien zou
zijn van Amerikaanse mariniers die zouden urineren over
de lijken van vermoedelijke talibanstrijders, daarbij
spottende opmerkingen makend. Deze handelingen zijn
zeer afkeurenswaardig. De Islam leert dat aan doden,
zowel moslims als niet-moslims, te allen tijde respect
moet worden getoond, hetgeen te maken heeft met de
menselijke waardigheid. Men dient ze te behandelen
zoals in geval ze in leven zouden zijn. Om maar enkele
zaken op te noemen.
- Opstaan voor een lijkstoet als je die langs je huis ziet
passeren.
- Niet ruw omgaan met een lijk tijdens de bewassing.
- De geslachtsdelen bedekken zodat niemand ernaar
kan kijken, ook tijdens een sectie als die organen niet
het doel van onderzoek zijn.
- Een lijk niet cremeren, maar begraven.
- Niet op een graf lopen, zitten, plassen, poepen, etc.
- Geen kwaad spreken over de doden, want ze zijn er
niet meer om zich te verdedigen, en je kwetst daarmee
de nabestaanden.
- Het verminken van lijken, ook niet tijdens oorlogen.
- Liefde bedrijven met lijken.
- Nabestaanden dienen de banden met familieleden en
boezemvrienden
van
de
overledene
blijven
onderhouden.
Ahmad Jhawnie

Website

‘Sharia’ volledig verenigbaar met mensenrechten
Engeland, januari 2012 - De vooraanstaande Britse advocaat en
auteur van het deze week verschijnende boek ‘Heaven on Earth:
A Journey Through Shari’a Law’ Sadakat Kadri roept de regering
op om de wetgeving aan te passen aan de sharia.
Kadri vindt dat shariawetgeving in alle opzichten overeenkomt
met de ‘aller-strengste’ mensenrechten wetgeving. Hij ziet
‘sharia courts’, zoals islamitische bemiddeling als positief voor
de gemeenschap. Dit zou voor meer mensen toegankelijk
moeten zijn, aldus Kadri.
Van de 50 islamitische staten staan ‘slechts een stuk of vijf’
amputatie als straf toe, zo stelt Kadri. Kadri vindt het positief dat
de sharia minder streng is als de hadith.
De Arbitration Act van 1996 staat islamitische bemiddeling toe in
geval van echtscheiding en erfrecht. Er zijn al officieel erkende
shariatribunalen in Londen, Bradford, Birmingham, Manchester,
Nuneaton, Glasgow en Edinburg. De meeste hiervan zijn
Pakistaans. Kadri studeerde tegelijkertijd met president Obama
rechten in Harvard.

Citaat
De energie van één positief persoon is genoeg om de
energie van 1000 negatieve mensen te neutraliseren.
Laten we ervoor zorgen dat WIJ die positieve zijn!

Spiritueel
Het belang van kennis
"Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk?
Slechts mensen met verstand nemen zich in acht." (Koran, 39:9)
"Hij is het Die het Boek aan jou heeft geopenbaard; sommige
van zijn verzen zijn eenduidig - zij vormen de basis van het Boek
- en andere zijn allegorisch. En degenen in wier harten
verdorvenheid huist volgen het deel dat allegorisch is, en
proberen te misleiden, en proberen om er (hun eigen)
interpretatie aan te geven. En niemand kent er de interpretatie
van behalve Allah, en degenen met een diepgewortelde kennis.
Zij zeggen: Wij geloven erin, het komt allemaal van onze Heer.
En niemand neemt het in acht, behalve mensen met verstand."
(Koran, 3:7)
Enkele gezegden van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh)
over kennis:
"Zoek kennis van de wieg tot het graf."
"Met kennis stijgt men op naar de hoogten van goedheid en een
nobele positie, naar die van de vorsten in deze wereld, en het
leidt naar de perfectie van geluk in de volgende wereld."
"Buitensporige kennis is beter dan buitensporig gebed ... Het is
beter om gedurende één uur in de nacht kennis te onderwijzen,
dan om de gehele nacht te bidden."
"Eén geleerd persoon geeft meer tegenstand aan de duivel dan
duizend onopgeleide vereerders."

Artikel van de week:

Opvoeding door Religie
Lees op www.ivisep.org
- Ar-Risaalah krant gemist?
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Download op www.ivisep.org
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!

"Wie zijn de geleerden? Degene die in praktijk
brengen wat ze weten."
"Kennis, waaruit geen voordeel wordt
verkregen, is als een schat waaruit geen
liefdadigheid wordt gegeven op de weg van de
Heer."
Het belang van kennis
Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis;
in feite zijn er vele boekenkenners die zeer
weinig weten, en vele geleerde mensen die
weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt
behalen, probeer in ieder geval kennis te
verkrijgen. Deze twee zijn niet helemaal
hetzelfde. Leer over de natuur, en belangrijker
nog - leer over uw medemens. Geen enkele
kennis is ooit verspild. Vergaar daarom kennis;
het stelt de bezitter ervan in staat om het
goede van het slechte te onderscheiden; het
verlicht het pad naar de hemel; het is onze
vriend in de woestijn; onze metgezel in
eenzaamheid; het leidt ons naar vreugde; het
steunt ons in ellende; het is een sieraad onder
vrienden, en een pantser tegen vijanden.
(Prof. N. Stephen, in het boek Muhammad and
Learning)

