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Maatschappij / Actueel

Leiderschap, islamitisch gezien
In verband met de op handen zijnde verkiezingen is het
belangrijk voor onszelf na te gaan, aan welke eisen onze
regeerders van straks zouden moeten voldoen.
Rechtvaardigheid
De Islam leert ons, dat leiders rechtvaardig dienen te
regeren (dus geen ‘vriendjespolitiek’). Zie Koran 38:26:
“...Waarlijk, Wij hebben u tot een regeerder in het land
gemaakt. Derhalve, oordeel tussen de mensen met
rechtvaardigheid…”
Verantwoordingsplicht
Regeerders dienen zich ervan bewust te zijn, dat God
hun de macht heeft toevertrouwd. Zie Koran 67:1:
“Gezegend is Hij, in Wiens hand het koninkrijk is, en Hij
heeft macht over ieder ding.”
Regeerders hebben dus een dubbele
verantwoordingsplicht; eerst tegenover God en daarna
tegenover het volk. Deze zienswijze is misschien wel de
beste manier om zaken als corruptie, wanbeleid e.d.
tegen te gaan. Pas als regeerders zich ten volle bewust
zijn van het feit dat zij van al hun daden aan God
verantwoording zullen moeten
afleggen, zullen zij op de
meest oprechte wijze hun
verantwoordelijkheden kunnen
nakomen.
Oprechtheid
Een waarschuwing van de
zijde van de Profeet
Mohammed (vzmh) aan
onoprechte regeerders: “Een
openbare functie is iets wat je
toevertrouwd wordt en iets wat
op de Dag der Opstanding
schande en spijt veroorzaakt,
behalve voor degene die haar met gevoel voor
rechtvaardigheid aanvaardt en de erbij behorende
verplichtingen vervult.”
The Right Man On The Right Place
Vaak zien we dat er, slechts in tijden van nood, een zgn.
“crisiskabinet” wordt samengesteld om een land uit de
problemen te helpen. De Islam gebiedt echter dat ten alle
tijde de juiste mensen op de juiste posten worden
geplaatst. Daarom is het huidige politieke systeem op
bepaalde gebieden niet goed te keuren, aangezien vaak
een groep deskundigen (het deel dat de verkiezingen
verliest) buiten het bestuur blijft, terwijl ook zíj een
bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van het land. Dat
geldt zeker voor ons land, waar er een gigantisch gebrek
aan kader is!

Wetenschap

Islam en wetenschap (3)
Koffie
Het opwekkende effect van kokkie is ontdekt door een
herder uit Ethiopië die zag dat z’n geiten energieker
werden, elke keer dat ze 'bunn' bonen aten. Door de
bonen te drogen en dan uit te koken en te drinken is
koffie als drank ontstaan.
Optiek en camera
Alle oude fototoestellen werken met het 'camera
obscura' (donkere kamer) principe. In de 11de eeuw is
dit optische effect ontdekt door al-Haytham (965-1040).
Hij noemde dit effect “al-Bayt al-Muthlim” wat donkere
kamer betekent.
Zweefvliegen en vleugels
In de 9de eeuw heeft de Islamitische geleerde Abbas ibn
Firnas de eerste parachutesprong gemaakt van een
minaret in Cordoba, Spanje. Een jaar later had hij een
zweefvliegtuig ontworpen in de vorm van een vleugel. Zo
ontstond eerste zweefvlucht van de mensheid.
Schaken
Een complex bordspel dat zijn oorsprong vindt in India.
De huidige variant van schaken dat wereldwijd wordt
gespeeld vind zijn oorsprong tijdens de Kalifaten van de
10de eeuw.
De tentoonstelling ‘Islam en Wetenschap van Al Khemia
is nog enkele weken te zien bij de S.I.V. aan de
Keizerstraat. Voor meer informatie: anwar@alibux.com

De universele zwaartekracht

Dat de Islam gebiedt dat “the right man on the right place”
dient te worden geplaatst, blijkt uit Koran 4:58: “Waarlijk,
God gebiedt u toevertrouwde goederen terug te geven
aan degenen die ze waardig zijn en dat, wanneer u
tussen de mensen recht spreekt, u met rechtvaardigheid
recht spreekt.”
Volgens een gezegde van de Profeet Mohammed houdt
‘verspillen van toevertrouwde goederen’ in: een regeerder
kiezen, die niet waardig is om te regeren.
Allemaal meewerken!
Na een verkiezing dient de minderheid zich bij de uitslag
neer te leggen en mee te werken aan het behartigen van
het volksbelang. Zie Koran 3:105: “Wees niet als degenen
die verdeeld en onenig werden, nadat duidelijke
bewijsgronden tot hen waren gekomen, en dit zijn
degenen die een zware straf zullen hebben.”
Dus bijv. het wegblijven van assembleeleden tijdens
vergaderingen, met als doel om de zaak te boycotten, is
zeer afkeurenswaardig.
Het houden van beloftes
Het is helaas traditie in Suriname dat
er tijdens de verkiezingsstrijd allerlei
beloftes worden gedaan, die niet
vervuld worden. Ook is bekend dat
partijen een eenmaal aangegane
samenwerking vaak verbreken,
alleen maar om redenen als: meer
macht / posten kunnen krijgen, enz.
De Islam is zeer streng m.b.t. het
breken van beloftes. Zie Koran
16:94: “Maak uw beloften niet tot een
middel tot bedrog tussen u, opdat
een voet niet uitglijdt na zijn vastheid
en u het kwade smaakt, omdat u zich
van Gods weg hebt afgewend, en een zware kastijding
uw deel zal zijn.”
Dus: O gij, die de verkiezingsstrijd ingaat. Opgepast!
Laster
Het is helaas ook traditie in ons mooi land, om tijdens de
verkiezingsstrijd de ‘tegenstanders’ op alle mogelijke
manieren zwart te maken. Een waarschuwing uit de
Koran (49:11): “… Laat de mensen geen andere mensen
uitlachen; wellicht zijn zij beter dan zij … en vit niet op uw
volk, en noem elkaar niet bij bijnamen … en wie zich niet
bekeren, zijn de onrechtvaardigen.”
Stemadvies?
Probeer na te gaan, waarom mensen zo graag
bij het bestuur van een land betrokken
willen worden. Gaan ze de verkiezingsstrijd
in met het zuivere motief om Suriname tot
ontwikkeling te brengen? Of schuilt er
meer achter, zoals drang naar geld,
macht, eer? Probeer dat groepje
mensen met zuivere motieven
(voor zover die er zijn) te
identificeren en te ondersteunen.
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Allah zegt in de Koran, 22:65: "Zie jij niet ... dat Hij (Allah)
de hemelen weerhoudt op de aarde te vallen, alleen maar
door Zijn toestemming? ..." Zie ook 41:11 en 35:41.
Allah heeft voorkomen dat hemellichamen tegen elkaar te
pletter slaan door de gravitatie (zwaartekracht) te hebben
ingesteld, een kracht die overal in het heelal aanwezig is.
Hemellichamen trekken mekaar aan maar tegelijkertijd
stoten ze mekaar af. En zo blijven de hemellichamen
draaien in hun banen.

Zwaartekracht aarde en ontsnappingssnelheid
Allah zegt in de Koran, 77:25-26: "Hebben Wij (Allah) de
aarde niet zo gemaakt dat zij de levenden (levende
natuur) en de doden (levenloze of dode natuur) tot zich
aantrekt?" (Koranvertaling Muhammad Ali en Yusuf Ali)
De zwaartekracht van de aarde is de aantrekkende kracht
als een grote magneet die ervoor zorgt dat alles
(terug)valt naar de aarde. De berekeningsformule is
F = m x g.
Hoe kan men ontsnappen aan de zwaartekracht van de
aarde? Allah zegt in de Koran, 55:33: "O verzameling van
djinn's en mensen, als jullie in staat zijn de hoeken
(sferen) van de hemelen en de aarde te verlaten (te
ontsnappen aan de zwaartekracht), verlaat die dan. Jullie
kunnen die slechts verlaten met een (grote) macht
(kracht, snelheid)."
Om te ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde
moet de ontsnappingssnelheid zijn 11,2 km per seconde.

‘Naar de sterren kijken, niet naar je voeten’
Allah zegt in de Koran, 55:33: "O verzameling van djinn's
en mensen, als jullie in staat zijn de hoeken (sferen) van
de hemelen en de aarde te verlaten (te ontsnappen),
verlaat die dan. Jullie kunnen die slechts verlaten met
een (grote) macht (met enorm veel kennis)."
Het hierboven geciteerde Koranvers spoort een selecte
groep aan om de aarde te verlaten. Waarom? Het
mogelijke antwoord is te vinden in het artikel 'Hawking:
Ontsnappen aan aarde als mens nog 1.000 jaar wil
overleven'. Ik citeer: “Naar de sterren kijken, niet naar je
voeten.”
Tot slot hamerde Hawking erop door te gaan met
ruimtereizen: “We moeten de ruimte blijven ingaan voor
de toekomst van de mensheid. Ik geloof niet dat we nog
1.000 jaar zullen overleven als we niet ontsnappen aan
deze fragiele planeet.”
De wetenschapper riep op tot meer diepgaande
ruimteverkenning, zoals dat o.a. door het MarsOne
Project wordt voorgesteld. “Ik wil mijn enthousiasme over
deze queste delen”, zei hij volgens het Australische ABC.
“Dus denk eraan naar de sterren daarboven te kijken en
niet naar je voeten.” (www.knack.be)
De boodschap van Stephen Hawking ‘Naar de sterren
kijken, niet naar je voeten’ en de boodschap van de
Koran ‘Naar het heelal kijken, niet naar de aarde’ schijnen
overeen te komen. Science Fiction of Science Fact? Zie
de Koran 65:12 waaruit blijkt dat er talloze planeten zijn
die op de aarde lijken.

Stephen Hawking over multiversum
“Toen Hawking gevraagd werd naar het effect van
duizenden gebroken tienerharten door het vertrek van
Zayn Malik uit popgroep One Direction […] adviseerde hij
tienermeisjes met liefdesverdriet zich te verdiepen in de
theoretische fysica, omdat er op een dag bewijs kan zijn
voor meervoudige universums. “Het is niet onmogelijk,
dat ergens buiten ons eigen universum een ander
verschillend universum bestaat…” Bron: www.knack.be
Voor een 'hypothese' inzake multiversum, zie mijn artikel
‘Universum of multiversum?’ in Ar-Risaalah van
30/6/2011, of www.ivisep.org/files/Risaalah20110630.pdf
Ahmad Jhawnie

Religieus
De miraadj (hemelvaart van de Profeet
Mohammed, vzmh) wordt door vele mosilms deze
week herdacht. Lees meer over de hemelvaart op
www.ivisep.org

