As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u

Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam
Jaargang 7, editie 178 - 10 mei 2014 - Rajab 11, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie & Filosofie

Actueel

Het dagelijks reinigen van de ziel
"Naast het uitspreken van gelukwensen stonden de
verschillende sprekers ook stil bij de diepere betekenis
achter de viering van Phagwa, waar vergeving een
belangrijk onderdeel van is. Volgens Gangaram
Panday ging dat hand in hand met het reinigen van de
ziel. "Elke dag wast men het lichaam maar op deze
dag staan we stil bij het reinigen van de ziel... Het doel
is natuurlijk wel om uiteindelijk de ziel altijd rein te
houden." (Dagblad Suriname van 18/3/2014 pag. 08,
art. Phagwa, het reinigen van de ziel)

Bijzondere vorm van liefdadigheid

Moederdag

Een man in de stad Hail, Saudi-Arabië, kwam met
een briljant idee om behoeftige mensen in zijn buurt
te voeden, op zodanige manier dat ze de schande
van het bedelen niet
hoeven te ondergaan,
aldus Gulf News.
De man, die anoniem
wenst te blijven,
installeerde een koelkast
op de straat voor zijn huis
en vroeg ook zijn buren
om hun overgebleven
voedsel te doneren, zodat
hongerige mensen ervan
kunnen eten.
Het idee kreeg
internationale aandacht
nadat godsdienstgeleerde
Shaikh Mohammad Al
Araifi deze daad van
naastenliefde op zijn Twitter-account prees met een
foto van de koelkast. Er zijn diverse voorstellen
gedaan om zulke initiatieven ook vanuit religieuze
organisaties te ondersteunen, bijv. in de
vastenmaand Ramadan.
huffingtonpost.com

Respect en gehoorzaamheid aan de ouders

Eens vroeg de Profeet Mohammed (vzmh) aan zijn
metgezellen: "Zeg me eens, geloven jullie dat enig vuil
kan achterblijven op het lichaam van iemand die vijf
keren per dag baadt in een kreek / rivier die langs zijn
huis stroomt?" "Nee", antwoordden de metgezellen. De
Profeet zei: "Precies zo is de solaat (het gebed) vijf
keren per dag. Daarmee wist Allah alle (kleine) zonden
weg."
Geen celibaat in de Islam
“In Nederland is er recentelijk een anonieme enquête
geweest van het NCRV-programma Altijd Wat onder de
priesters over het celibaat. Van de priesters die aan de
enquête meededen vind 40% dat de seksuele
onthouding moet worden afgeschaft. En 22% van die
groep priesters vindt dat (celibaat) de regel seksueel
misdrijf in de hand werkt. 39% vindt dat het celibaat
gehandhaafd moet blijven.” Bron:
http://www.gfcnieuws.com/?p=216990.
Uit de Koran 57:27 blijkt, dat niet God of Jezus het
monnikschap heeft ingesteld, maar de priesters zelf
hebben dat aan zichzelf opgelegd.
Een heel bekend gezegde van de Profeet Mohammed
luidt: “Er is geen monnikschap (c.q. celibaat) in de
Islam.” (Abu Dawud)
In de tijd van de Profeet Mohammed wilden enkele
metgezellen van hem zich afkeren van de wereld om
monnik (sadhu, asceet) te worden, en ook wilden zij
zich laten castreren. Hij verbood hen deze
handelingen. Dus seksuele onthouding is geen deugd
(behalve bijvoorbeeld tijdens het vasten, de bedevaart
en de menstruatieperiode). Het motto van de Profeet
Mohammed is: Leef in deze wereld, maar word geen
deel van de wereld (heb part noch deel aan allerlei
corruptieve praktijken).
Zonder een grondige reden niet trouwen is (zeer)
afkeurenswaardig in de Islam. Ook is het
afkeurenswaardig, let wel, niet verboden, dat een
ongehuwde man als imam (voorganger) fungeert. Een
gezegde van de Profeet Mohammed dat bij elke
huwelijkspreek wordt geciteerd, luidt: “Het huwelijk is
een sunnah (levenswijze) van mij. Wie zich van mijn
sunnah afkeert, behoort niet tot mij.”
Een 1 mei boodschap
Er zijn vele uitspraken van de Profeet Mohammed over
de factor Arbeid. Eén van ze is deze: “Geef de
arbeider / werknemer zijn loon,
voordat zijn zweet opdroogt.”
(Tirmizi)
In voornoemde Overlevering
vindt men de belangrijkste
plicht van zowel de werkgever
als de werknemer. Een balans
dus, en niet eenzijdig
bekeken.
Aan de ene kant is het de plicht
van de werkgever om het loon / de salaris op tijd uit te
betalen aan zijn arbeider / werknemer, en aan de
andere kant is het de plicht van de arbeider /
werknemer om met trouw en naar eer en geweten zich
in te zetten voor zijn werk (volgens taakomschrijving).
Uit het woord ‘zweet’ in de geciteerde Overlevering wil
ik afleiden, dat een bijstand / uitkering - een tijdelijk
vangnet - van de Overheid zeker niet tot gevolg moet
hebben dat begunstigden een permanent parasitair
bestaan gaan leiden. Ook leid ik uit voormelde
Overlevering af, dat 1 mei behalve Arbeidersdag ook
Werkgeversdag dient te zijn, om het belang te
accentueren van een goede samenwerking tussen
Kapitaal en Arbeid (werkgevers- en
werknemersorganisaties).
Ahmad Jhawnie

Maatschappij
Ben je in goed gezelschap?
9 tekenen waaruit je kan afleiden dat je niet in goed
gezelschap verkeert:
1. Men maakt alleen tijd voor je als het hun goed
uitkomt.
2. Men rakelt je verleden steeds op, in negatieve
zin.
3. Je voelt je gevangen; men beperkt je in je doen
en laten.
4. Men heeft lak aan jouw dromen en talenten en
maakt die zelfs belachelijk.
5. Men liegt regelmatig tegen je.
6. Men uit zich steeds op negatieve manier naar jou
en anderen toe.
7. Men is jaloers op hetgeen je hebt kunnen
bereiken.
8. Men oordeelt heel snel over anderen (in
negatieve zin) en probeert je daarin mee te slepen.
9. Men accepteert je niet voor wat je zelf bent of
wilt zijn, maar probeert je steeds om te vormen tot
iemand anders.
marcandangel.com
“Het is beter om in goed gezelschap te verkeren in
plaats van alleen te zijn, en het is beter alleen te
zijn in plaats van in slecht gezelschap te verkeren.”
(gezegde van de Profeet Mohammed, vzmh)
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Maatschappij / Spiritueel

De Bijbel
"Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want
dat is recht. Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste
gebod is met een belofte), opdat het u welga, en dat gij lang
leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot
toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des
Heeren." (Efeziërs 6, 1-4)
"Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat
die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen, en
den voorouderen wedervergelding doen; want dat is goed en
aangenaam voor God." (1 Timotheüs 5:4)
Manava Dharma Shastra
"De ongemakken die de vader en de moeder doorstaan bij het
voortbrengen van menselijke wezens, kunnen zelfs in honderd
jaar niet worden afgelost. Men dient steeds datgene te doen
wat deze twee behaagt." (2:226)
De Koran
"En jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan
Hem, en (dat jullie) goeddoen aan jullie ouders. Als een van
hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan
niet Foei tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke
woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de
vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn Heer, heb genade met
hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik) klein (was). ... En
geef het naaste familielid wat hem toekomt en (aan) de
behoeftige en de reiziger, en verspil niets op kwistige wijze."
(17:23, 24, 26)
"En Wij hebben de mens opgedragen goed te zijn voor zijn
ouders. Maar wanneer zij met jou twisten om (anderen) aan
Mij gelijk te stellen, waar jij geen weet van hebt, gehoorzaam
hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer, dus Ik zal jullie inlichten
over wat jullie deden." (29:8)
Terwijl dit vers het belang van gehoorzaamheid aan de ouders
onderstreept, waarschuwt het ook tegen het overdrijven van
een eigenschap, al is het een goede eigenschap. Het toont
aan dat, wanneer een belangrijke plicht in gedrang komt met
een hogere, de eerste moet worden opgeofferd aan de laatste.
"Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te doen.
Zijn moeder heeft het moeilijk wanneer zij hem draagt en zij
baart hem met pijn. En het dragen en spenen van hem duurt
dertig maanden. Todat hij, wanneer hij volwassenheid bereikt
en veertig wordt, zegt: Mijn Heer, sta mij toe dat ik dank mag
zeggen voor Uw gunst, die U mij en mijn ouders heeft
geschonken, en dat ik goede daden mag doen die U behagen;
en wees goed voor mij aangaande mijn nageslacht. Waarlijk
keer ik mij tot U, en waarlijk behoor ik tot degenen die zich
onderwerpen.
Dit zijn degenen van wie Wij het beste van wat zij doen
aanvaarden en wier kwade daden Wij aan Ons voorbij laten
gaan onder de bezitters van de Tuin. Een belofte van
waarheid, die hen was beloofd. En degene die tegen zijn
ouders zegt: Schaam jullie! Bedreigen jullie mij ermee dat ik
zal worden voortgebracht, terwijl er vóór mij generaties zijn
heengegaan?" (46:15-17)
Gehoorzaamheid aan de ouders wordt geplaatst direct na
gehoorzaamheid aan Allah, aangezien niemand onder de
medemensen een hoger recht heeft op iemand dan zijn/haar
ouders. Verder is gehoorzaamheid aan de ouders het zaad
waaruit - als het kind deze les naar behoren wordt geleerd de verplichting van gehoorzaamheid ontstaat aan alle vormen
van gezag.
Gebeden voor onze ouders
"Onze Heer, verleen mij bescherming, en mijn ouders en de
gelovigen op de dag dat de afrekening zal plaatsvinden."
(14:41)
"Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en degene die met
geloof mijn huis binnentreedt, en de gelovige mannen en de
gelovige vrouwen." (71:28)
De Profeet Mohammed (vzmh)
Abu Hurairah, een gezel van de Profeet, vertelde: Een man
kwam naar de Profeet van God (vrede zij met hem), en vroeg:
"Wie heeft het grootste recht, dat ik voor hem/haar goed
gezelschap ben?" De Profeet antwoordde: "Uw moeder." De
man vroeg toen: "En wie daarna?" De Profeet antwoordde:
"Uw moeder." Weer vroeg de man: "En daarna?" De Profeet
antwoordde: "Uw moeder." "En wie daarna?" vroeg de man
voor de vierde keer. De Profeet antwoordde: "Daarna uw
vader." (Bukhari, 78:2)

