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Actueel

Gezondheid

Real Madrid & Barcelona geen kruis in logo

De granaatappel

Voetbalclub Real Madrid verwijdert een kruisje op de
kroon van haar logo om haar populariteit bij moslims te
vergroten.
Real Madrid bouwt een sporttoeristische resort op
een kunstmatig aangelegd eiland in de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE). VAE-heerser Ras alKhaimah heeft als voorwaarde voor de
vergunningverlening gesteld dat het kruis van
alle promotiemateriaal van Real wordt
verwijderd. Real Madrid woordvoerder: ‘dit zal
onze kracht in het Midden Oosten en Azië
vergroten. Real Madrid en de regering van Ras alKhaimah willen de passie van Real en wat die voor de
wereld betekent, uitdragen’.
FC Barcelona verwijderde eerder al na Saoedische druk
de horizontale balk uit het St.Georgekruis van het logo.
Saoedi-Arabië stelde dat het kruis leek op het kruis van
de kruisvaarders. FC Barcelona wordt voor 150 miljoen
euro gesponsord door de Qatar Foundation uit Doha.

Boerkaverbod in strijd met mensenrechten
In haar nieuwste rapport Keuzes en vooroordelen:
discriminatie van moslims in Europa stelt Amnesty
International dat moslims in België, Frankrijk, Nederland,
Spanje en Zwitserland het 'slachtoffer zijn van religieuze
discriminatie op de werkvloer en in het onderwijs'. Zo
meent A.I. dat moslima’s niet vrij zouden zijn om zelf te
kiezen hoe ze hun godsdienst willen beleven, omdat ze
op hun werk of op school geen hoofddoek mogen
dragen. AI acht een verbod in strijd met de
mensenrechten: ‘godsdienstvrijheid houdt ondermeer in
dat je vrij bent om je religie te veruitwendigen, zoals het
dragen van religieuze symbolen’. A.I. vindt het
onaanvaardbaar dat moslima’s in sommige banen geen
hoofddoek kunnen dragen. De overheid moet ‘proactief
pleiten voor een diversiteitsbeleid’.
Tot slot hekelt A.I. het ‘minarettenverbod’ in Zwitserland.
Berghmans: 'De meeste Europeanen hebben geen
probleem met de islam zolang deze niet zichtbaar wordt
in het straatbeeld. Deze houding leidt tot
mensenrechtenschendingen en moet bestreden worden’.

Religie / Maatschappij
Miscellanea
1. ‘Fatwa’ gevraagd
Het komt voor dat moslimechtparen in de tijd dat hun
echtscheiding in behandeling is bij de rechter, een andere
nikaah sluiten, dus niet wachten tot de echtscheiding een
feit is. In een brief d.d. 2/1/2012 hebben wij aan Raad
van Geleerden bij de Madjlies Moesliemien Suriname
gevraagd hierover een oordeel te geven.
2. Afscheidsseks met dode partner
Vrouwenorganisaties in Egypte zijn erg boos, omdat een
wetsvoorstel is ingediend bij het parlement waarbij een
man tot 6 uur na de dood van zijn vrouw seks met haar
mag hebben. Voorstanders zeggen dat het huwelijk
geldig blijft, ook na het overlijden van de vrouw.
Ons commentaar: Gewoonweg walgelijk. Volgens de
Hanafi rechtsschool in de Islam is het de man niet
toegestaan om haar overleden vrouw te wassen, om te
voorkomen dat hij mogelijk gemeenschap met haar heeft
(necrofilie).
Het logisch verstand zegt dat bij de dood het huwelijk
ontbonden is. Men kan toch niet getrouwd zijn met een
overleden persoon? De Koran vermeldt immers dat het
huwelijk is bestemd opdat de partners elkaar
ondersteunen (7:189) en dat partners gemoedsrust,
liefde en tederheid bij elkaar vinden (30:21), is dat
mogelijk bij een overleden persoon?
3. Over ‘lovergirls’
Onder verwijzing naar ons artikel over loverboys in ArRisaalah van 19/4/2012, willen we de lezers informeren
dat lovergirls in opmars zijn. Het gaat hier om meisjes
(pooiers dus) die heel sluw andere meisjes ronselen om
aan hen te verdienen in de prostitutie, denk bijv. aan de
massagesalons.
Ahmad Jhawnie

Recente onderzoeken naar granaatappels
bevestigen wat de Oude Grieken al wisten. De
granaatappel heeft een zeer gunstig effect op de
gezondheid. Het eten van granaatappels
of het drinken van het sap van deze
vrucht kan helpen bij hart- en
vaatziekten, kanker, diabetes, etc.
Wetenschappers onderzochten de
granaatappel veelvuldig om uit te
zoeken welke mechanismen en
eigenschappen ervoor zorgen dat
deze vrucht een goed effect heeft op
zoveel ziektes. Het blijkt dat granaatappels
veel meer antioxidanten bevatten dan bijv. rode wijn,
groene thee en bessensap. Daarnaast zit er veel
kalium, foliumzuur, ijzers en vitaminen (A, B en C)
in granaatappels.
Diabetes
Aderverkalking komt veelvuldig voor bij
diabetespatiënten en is de oorzaak in 80%
van de sterfgevallen bij diabetes. Onderzoek
waarin mensen met diabetes dagelijks drie
glazen granaatappelsap dronken, laat zien dat
deze mensen minder kans hebben op
aderverkalking. Granaatappels bevatten relatief
veel suikers, toch blijken deze geen negatief effect
te hebben op de bloedglucosewaarde. Dit komt
waarschijnlijk doordat de vezels van de vrucht de
opname van deze suikers vertragen.
Hart- en vaatziekten
Uit verschillende studies komt naar voren dat het
nuttigen van granaatappels of granaatappelsap leidt
tot een lager cholesterol, een lagere bloeddruk,
vermindering van aderverkalking en een verbeterde
hartfunctie.
Kanker
Het dagelijks nuttigen van granaatappelsap heeft
een zeer gunstig effect op de behandeling van
bepaalde soorten kanker. Vooral bij prostaatkanker,
borstkanker en huidkanker blijken granaatappels een
heilzame werking te hebben. Daarbij vertraagt het
drinken van granaatappelsap de groei van antigenen
die vaak optreedt na behandeling van kanker. Deze
antigenen spelen een belangrijk rol bij het
terugkomen van de ziekte.
Granaatappels in de Koran
Vermeldenswaard is dat de granaatappel op diverse
plaatsen in de Koran wordt vermeld, waaronder in
verzen 6:99, 6:141 en 55:68. In laatstgenoemde vers
wordt het als een van de weldaden van het Paradijs
aangeduid.
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Religieus
Moederdag
De Islam leert ons dat we niet alleen op moederdag,
maar iedere dag goed voor onze moeder (en vader)
moeten zijn.
Koran 46:15 zegt: “Wij hebben de mens geboden, zijn
ouders goed te doen; zijn moeder heeft hem met
moeite gedragen en hem met moeite gebaard…”.
En 17:23-24: “Uw Heer heeft u bevolen, dat u niemand
zult dienen behalve Hem en (dat u) uw ouders
goedheid (zult bewijzen). Indien één of beiden van hun
de hoge ouderdom bij u bereiken, zeg dan niet tot hen
(zoiets als) ‘Foei’ en bekijf hen niet en zeg tot hen een
edelmoedig woord. En laat u ootmoedig teder zijn
jegens hen met erbarming, en zeg: ‘Mijn Heer! Heb
medelijden met hen, aangezien zij mij
grootbrachten (toen ik) klein (was)’.”
Voorts 31:14-15: “Wij hebben de mens
ten aanzien van zijn ouders bevolen –
zijn moeder draagt hem met zwakheid
op zwakheid en zijn zogen neemt
twee jaar – zeggende: Wees
dankbaar jegens Mij en jegens uw
beide ouders; tot Mij is de
uiteindelijke komst. En indien zij tegen
u strijden, opdat u datgene met Mij zult
verenigen waarvan u geen kennis hebt,
gehoorzaam hen niet … en volg de weg
van hem die zich tot Mij wendt…”.
Dit laatste vers geeft duidelijk aan om de ouders niet te
volgen die van het pad van Allah afgedwaald zijn, doch
de weg van diegenen te volgen, die zich tot Allah
richten.
Er zijn ook enkele gezegden (Hadies) van de Heilige
Profeet Muhammad (vzmh), zoals een heel bekende,
nl. “dat het Paradijs onder de voeten van de moeder
ligt”, wat betekent dat goed zorgen voor jouw moeder
maakt, dat je na de dood naar het Paradijs zult gaan.
Iemand vroeg eens aan de Profeet (vzmh) met wie hij
de beste relatie moet hebben. De Profeet zei: “met
jouw moeder!” Dit gebeurde driemaal en pas daarna
zei de Profeet: “je vader.”
Enkele vragen ter overdenking
Het is goed om even stil te staan en na te denken over
de soort relatie die je met jouw moeder hebt. Is het een
goede relatie? Hier zijn enkele vragen die kunnen
helpen.
Wanneer heb jij jouw moeder voor het laatst bezocht?
Denk jij dat zij tevreden is over jou? Heb jij haar ooit
een verwijt gemaakt? Wat zou zij het liefst willen
hebben? Wat maakt haar verdrietig of blij? Hoe vaak
heb je per week contact met haar? Wanneer heb je
haar voor het laatst een cadeau gegeven?
De Profeet (vzmh) heeft ons geleerd dat het goed is
om elkaar cadeaus te geven om elkaar blij en
gelukkig te maken.
Blijf voor moeder bidden
En wanneer jouw moeder niet meer leeft, kun je
toch nog iets voor haar doen! Volgens een gezegde
van de Profeet (vzmh) komt er met de dood een
eind aan de handelingen van een persoon, behalve
aan de volgende drie dingen:
- een ‘sadaqa djariah’ (een doorlopende zegen, die
men ontvangt bijvoorbeeld door het bouwen van een
moskee, school, ziekenhuis enz.; deze zegen
continueert zolang die instituten bestaan);
- overgedragen kennis die toegepast wordt in de
praktijk;
- een rechtschapen kind dat voor de overleden
ouders bidt.
De Profeet (vzmh) zei dat kinderen aan Allah voor
hun overleden ouders om vergeving en genade
moeten blijven vragen en de beloften die zij
gemaakt hadden, moeten vervullen. Wij moeten
ook, uit respect voor onze overleden ouders, goede
contacten blijven onderhouden met hun relaties.
Bron: artikel van drs K. Ghafoerkhan

