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Spiritueel
Nederigheid
Nederigheid van de geest en van het lichaam - behalve nog
andere zaken die essentieel zijn voor spiritualiteit - voegen
charme toe aan iemands persoonlijkheid. Deze zaken
worden gezien als goede morele voorbeelden en zijn een
tovermiddel om zelfs de meest trotse, stijfhoofdige personen
in edele en bescheiden mensen te veranderen.
In dit verband is de Profeet Mohammed (vzmh) een prachtig
voorbeeld van ware spiritualiteit. Eens een wees, daarna
een verstoten burger, vervolgens iemand die vluchtte voor
zijn leven, en dan een spiritueel en werelds leider. Maar
heeft zijn macht verandering gebracht in zijn leefwijze?
Omringde hij zich met ijdel machtsvertoon? Of hield hij zich
bezig met uiterlijk vertoon van aardse aantrekkelijkheden,
zoals vele heersers uit de Oudheid, maar ook moderne
heersers dat deden en nog doen? Verzamelde hij rijkdom,
of liet hij een groot fortuin na?

Actueel / Maatschappij

Maatschappij / Milieu

Her-integratie via onderwijs

Een Islamitische bijdrage
aan een gezond milieubeleid

Karachi – Islamitische liefdadigheidsinstellingen zijn gestart met een project in
diverse Pakistaanse gevangenissen om
duizenden gevangen om te vormen tot goede
burgers middels religieuze en andersoortige
educatie. Zo heeft de Al-Khidmat Foundation,
de grootste NGO in Pakistan, een 'computer
and technical skills program' opgestart in 20
gevangenissen, verdeeld over 4 Pakistaanse
provincies. In Noord-Oost Punjab heeft de
organisatie 10 water ontziltings installaties
opgezet in 10 gevangenissen.

Verder worden alfabetiseringsprojecten uitgevoerd voor jeugdigen
die in jeugdgevangenissen
verblijven. "Wij (de Islamitische
In feite veranderde hij in geen elk opzicht. Ongeacht hij de
liefdadigheidsinstellingen)
grootste macht verkreeg, bleef hij tot het laatst toe
hebben deze groep van mensen
eenvoudig, beheerst, vrij van trots, tussen zijn mensen met
genegeerd," zegt Mohammad
een zelfopoffering die we zelden meemaken. Dankzij dit
Yunus, hoofd van de
gedrag was Mohammed zo geliefd bij zijn mensen.
liefdadigheidsprojecten van AlInderdaad een groot voorbeeld voor ons!
(Bron: Glimpses from the Life of the Prophet Muhammad) Khidmat. "Zij verdienen ook onze
aandacht. Daarom hebben we nu een
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tak opgezet, die zich speciaal richt op
gevangenissen."

Memento mori (gedenk het sterven)

Vijf keren per dag tijdens de solaat (gebed) wordt een
moslim herinnerd aan de dood die elk moment
onaangekondigd kan komen, waarop men dus elk
moment voorbereid moet zijn. Tijdens het gebed wordt in
elke rak'ah (eenheid) twee keren sadjdah (ter-aardewerping) gedaan, en na de tweede keer staat men weer
rechtop.
Betekenis van de 1ste sadjdah: Van stof is men gemaakt.
Betekenis van de 2de sadjdah: Tot stof zal men
terugkeren.
Betekenis van het rechtopstaan na de 2de sadjdah: Uit
stof zal men weer opstaan op de Oordeelsdag. Zie ook
Koran 20:55.
Dus geachte lezers, carpe diem quam minimum credula
postero, pluk de dag, zo min mogelijk vertrouwend op de
volgende. Hoe dit te doen zie artikel '5 vóór 5 of 1 vóór
12' in Ar-Risaalah # 59 van 10/10/2009.

Amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar
Het bovenstaande wil zeggen, mensen aansporen tot het
goede en het kwade verbieden (zie ook Koran 3:104 en
110, en hoofdstuk 103). Als een volk dit niet doet, heeft
de Profeet Mohammed (vzmh) de volgende illustratie
gegeven wat haar te wachten staat.
Er is een schip met een benedendek en een bovendek.
De mensen van het benedendek zijn voor hun
watervoorziening afhankelijk van de mensen van het
bovendek. "Waarom de mensen van het bovendek
steeds lastig vallen om water", zeggen de mensen van
het benedendek. "Als we een gat maken in de vloer
hebben we volop water." Als nu de passagiers van
boven de passagiers van beneden niet weerhouden om
af te zien van dat plan, wat zal er gebeuren?
Moraal van deze illustratie: Wie geen kwaad doet, wil
niet zeggen dat hij vrijgepleit is van verantwoordelijkheid.
De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Wie ziet dat iets
verwerpelijks wordt begaan, laat hij het beletten met zijn
hand. Als dat niet mogelijk is, dan met zijn tong. En als
dat (ook) niet mogelijk is, dan het als slecht
verafschuwen in zijn hart. Dit (laatste) is de zwakste
vorm van geloof (protestuiting)."
Zie ook in verband met het bovenstaande het artikel
'Normverval als besmettelijke ziekte en het medicijn
daartegen' van de heer Wim Bakker in Dagblad
Suriname van 11/4/2012, pag. 06.

Een groep van 20 gevangenen heeft onlangs
uit handen van provinciaal minister voor
gevangenissen, Ayaz Soomro, certificaten
ontvangen voor diverse trainingen. Hij maakte
daarbij bekend dat iedere gevangene, die een
computertraining met succes afrondt, een
'korting' van 3 maanden op de strafmaat zal
ontvangen.
Een andere liefdadigheidsinstelling, Jamiat
Taleem ul-Quran, verzorgt Koranlessen in 80
gevangenissen in Pakistan. In totaal worden
hierbij zo'n 8000 gevangenen onderwezen.
Hiermee beoogt de organisatie de
gevangenen de nodige normen en waarden bij
te brengen, waarmee ze te zijner tijd als
goede, positief ingestelde burgers in de
samenleving kunnen her-integreren.

Citaat
De echte sterken...

i.v.m. Wereld Milieudag, 5 juni
De aarde is geschapen voor menselijk gebruik, zonder
misbruik te maken. Er zijn verschillende verzen die in dit
verband kunnen worden aangehaald, bijvoorbeeld:
“En Hij heeft aan u dienstbaar gemaakt wat in de
hemelen en op de aarde is, alles daarvan. Daarin zijn
waarlijk tekenen voor lieden, die nadenken.” (Koran
45:13; zie ook 31:20 en 16:12)
In zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van God
op aarde, heeft de mens de verantwoordelijkheid over
de aarde als beproeving meegekregen, zoals
we zien staan in Koran 10:14:
"Daarna maakten Wij u na hen tot
stedehouders op de aarde, opdat Wij zouden
toezien hoe u handelt." (zie ook 6:165)
De mens
De islam geeft in de meest sterke
bewoordingen aan, dat het menselijk leven een
heilig goed is:
“Wij hebben de kinderen van Israël voorgeschreven
dat wie een ziel doodt, ... is alsof hij alle mensen tezamen
heeft gedood, en dat wie het in leven houdt, is alsof hij alle
mensen tezamen heeft gered.” (Koran 5:32)
Dieren
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 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. Shaddad Ibn Aws vertelde dat de Profeet zei:
“Wees uitmuntend in het slachten; scherp uw mes zodanig,
dat het te slachten dier het minst te lijden krijgt.” (Muslim)
Verder kan worden vermeld, dat zelfs het kleinste dier niet
zonder geldige reden mag worden gedood. Abdullah Ibn
Amr vertelde dat de Profeet zei:
“Geen enkel mens doodt onterecht een mus of (iets) groters,
zonder dat God hem daarover zal ondervragen op de Dag
des Oordeels.” Er werd gezegd: “O Profeet! Wat is zijn
recht?” De Profeet antwoordde: “Zijn recht is dat u het
slacht en opeet, en niet dat u het onthoofdt en
weggooit!’”

Sterk is niet degene die wint in een gevecht,
maar sterk is degene die zich onder alle
omstandigheden kan beheersen!
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Planten
De islam moedigt de mensen aan om te planten. Djabir
vermeldde dat de Profeet zei:
“Een moslim die een spruit plant, wordt op de Dag des
Oordeels beschouwd als armenbelasting te hebben
betaald, indien iemand zelfs maar het minste voordeel
eruit haalt." (Muslim)
Zelfs indien iemand zich realiseert dat de Laatste
Dag is aangebroken en zich haast om iets te
planten, ontvangt hij een beloning voor die daad,
zoals de Profeet ons leerde.
Land
Vele overleveringen van de Profeet Mohammed
geven aan, dat het land dient te worden beschermd
tegen vervuiling. Eén overlevering vermeldt dat God
van goedheid, reinheid en edelmoedigheid houdt,
en deze overlevering eindigt met een verzoek van
de Profeet aan de moslims om hun erven schoon te
houden.
De islam heeft een band geschapen tussen geloof
en reinheid. Abu Hurairah vertelde dat hij van de
Profeet heeft gehoord:

Een raadsel

“Behoed u voor de twee daden die vervloeking
teweegbrengen: uw behoeften doen op de weg die
mensen afleggen of in de schaduw (waar zij
uitrusten)."

Moslims zeggen dat het Westen moreel decadent is.
Waarom willen ze toch allemaal emigreren naar het
'poel des verderfs'? Waarom niet naar Saoedie-Arabië,
Koeweit etc. waar de zo felbegeerde sharia en geld is?
Ahmad Jhawnie

Andere overleveringen vermelden dat men zijn
behoeften ook niet moet doen in water (meren,
rivieren, enz.)
Artikel van prof. Mustapha Abu-Sway
Al-Quds university, Jeruzalem

