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Ramadan, de gezegende maand, in aantocht!
"O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven
zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie,
opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad." (Koran,
2:183)
Het vasten is één van de vijf zuilen van de Islam; de
andere zuilen zijn de geloofsbelijdenis, het gebed, de
armenbelasting en de bedevaart. De Moslims vasten
gedurende de maand Ramadan vanaf de dageraad tot de
zonsondergang. Zij die
echter ziek zijn of op reis,
kunnen de gemiste
vastendagen na de
Ramadan inhalen. Zij die
langdurig ziek zijn hoeven
niet te vasten; zij kunnen
voor iedere gemiste
vastendag een arm
persoon voeden.
Uit bovengenoemd vers
blijkt dat het vasten geen doel op zich is, maar een middel
om een bepaald doel te bereiken. Dat doel is dat men zich
hoedt voor het kwaad. Het niet eten en drinken is een
herinnering aan de vastende, de hele dag door, dat hij alle
slechte daden dient te vermijden (bedriegen, roddelen,
schelden, etc.). Als de vastende zich hier niet aan houdt
heeft hij eigenlijk niet gevast, zoals de Profeet Mohammed
(vzmh) zei: "Als iemand de valsheid en dergelijke daden
niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan
dat hij zijn voedsel en drank achterwege laat." Omdat het
vasten dus als primair doel heeft om een steeds beter
mens te worden, kunnen ook zij die vrijgesteld zijn van
het vasten de Ramadan op een gepaste manier
doorbrengen door hun gedrag ten goede te veranderen.
De Ramadan is de negende maand van de
Islamkalender. De Islamitische jaartelling is niet, zoals de
Westerse telling, gebaseerd op de zonnestanden, maar
op de maanstanden. Daarom zijn de maanden 29 of 30
dagen lang, en duurt de Islamkalender ongeveer 10
dagen korter dan de Westerse kalender. De nieuwe
maand begint zodra in de vooravond de nieuwe
maansikkel zichtbaar is aan de hemel.
De reden dat de maand Ramadan is uitgekozen voor het

Wetenschap

Islam en wetenschap (5)
Aardolie
In de 15de eeuw waren aardolie producten wijd
verspreid binnen de Islamitische maatschappijen.
Aardolie werd uit ondiepe putten/bronnen gehaald en uit
het Midden-Oosten via grote handelskaravaans
verspreid tot aan Timboektoe (Mali) en Al-Andalus
(Spanje) in het westen en tot Xi’an (China), Delhi (India)
en Jakarta (Indonesië) in het oosten.
Asfalt
De oudste moderne wegen zijn in de 8ste en 9de eeuw
aangelegd in Baghdad (Iraq). Aardolie werd verhit in
grote keramische of metalen potten. Deze werden dan
goed gemengd met zand of grind. Dit mengsel werd
gestort op de grond om af te koelen, te drogen en te
verharden. Nu bijna 1200 jaar later worden nagenoeg
alle nieuwe wegen in de wereld gemaakt zoals de
moslims dit deden in het Midden-Oosten.
Kerosine
Een lichte vorm van aardolie komt in de natuur bijna
niet voor. Moslims in 7de - 8ste eeuw maakten kerosine
door bitumen (zware, verharde olie in gesteente) te
verhitten en het “water” dat eruit kwam op te vangen.
Alcohol
Bekend als bier, wijn en “sterke drank” in de oudheid.
Alcohol is een natuurlijk product dat vrijkomt wanneer
zoete (suikerhoudende) gewassen (zoals fruit) verrotten.
De alcoholsterkte wordt in deze nooit hoger dan 16%.
De pure vorm van alcohol (ethanol) is ontdekt door
Mohammad-e Zakaria-ye al-Razi (854-932 CE) door
middel van destillatie. De alcohol die hij maakte was
vrijwel 100%. Hij noemde zijn ontdekking “al-kuhl”. Deze
technologie is later overgebracht naar Europa.
Bron: tentoonstelling Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux

vasten, is omdat in deze maand
de verjaardag van de Koran
wordt gevierd. De eerste
openbaring van de Koran vond
immers plaats in deze maand, in
de nacht die bekend staat als de
Lailat al-Qadr (de Nacht van
Grootsheid). In deze speciale
nacht verrichten vele
Moslims extra gebeden
tot Allah, aangezien
volgens de Koran
(hoofdstuk 97) deze
nacht beter is dan
duizend maanden. Deze
nacht valt binnen de
laatste 10 nachten van
de Ramadan, doch het
is niet exact bekend
welke van deze nachten.
Vandaar dat vele Moslims
gedurende dit laatste deel van
deze gezegende maand in de
moskeeën verblijven om alle 10
nachten in gebed door te
brengen.

Als onderdeel van een
campagne, georganiseerd door open
internet-activisten via
Faithful Internet,
hebben 12 Amerikaanse religieuze
leiders zich geschaard
achter de nieuwe regels
hieromtrent. "De
hedendaagse morele
leiders gebruiken het
Internet om te voorzien
in een behoefte van
nieuwe generaties,"
aldus Valerie Kaur, een
van de stichters van
Faithful Internet. "Ze
gebruiken online tools
om wijsheden met ons
te delen; niet om
geweld te plegen en
anderen uit te sluiten,
maar om lief te hebben
en elkaar te helpen."
faithfulinternet.org

Religieus

Moon facts Ramadan
16 juni, 11:05 am: geboorte van de maan
16 juni, 6:55 pm: zonsondergang
16 juni, 7:07 pm: maansondergang
Begin Ramadan, berekend volgens 2 criteria:
1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan:
start Ramadan 18 juni (eerste vastendag).
De maan is op 16 juni rond zonsondergang minder dan 8
uur oud, dus meest waarschijnlijk niet zichtbaar. Vandaar
dat o.b.v. de (berekende) zichtbaarheid de Ramadan op 18
juni zal starten, aangezien de maan pas 17 juni zichtbaar
zal zijn. Het criterium ‘berekende zichtbaarheid’ wordt door
een steeds groter wordend deel van de internationale
moslimgemeenschap gehanteerd.
2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint
wanneer de maan voor het eerst ondergaat na de zon:
start Ramadan 17 juni (eerste vastendag). In de avond van
16 juni gaat de maan onder na de zon. Dit criterium wordt
onder andere gehanteerd in Mekka en ook door de
Islamic Society of North-America (ISNA).
Een veilige datum om tot een eenheid te komen, zou zijn
om de Ramadan (eerste vastendag) te starten op 18 juni,
aangezien zowel volgens de ‘berekenaars’ als volgens de
‘kijkers’ dit een valide startdatum zou kunnen zijn.
Aanbevolen literatuur: ‘Astronomical Calculations and
Ramadan’ van Zulfiqar Ali Shah, zie www.ivisep.org.
Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com
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'Rode kleding geeft man agressieve uitstraling’
Als mannen rode kleding dragen, komen ze agressiever
over op andere mensen. Vrouwen beschouwen een man
in het rood niet als dominant, maar meer als bedreigend.
Dit blijkt uit een nieuwe studie. (gfcnieuws.org)
In de Islam mogen mannen geen rode kleding dragen.
Als de kleding naast rood nog een andere kleur (of
kleuren) heeft, mag het wel. Ibn 'Abbaas, een metgezel
van de Profeet Mohammed (vzmh), zei, dat hem
(moslimmannen) werd verboden om rode kleding en
gouden ringen (sieraden) te dragen.

Hoe verder?
Moslims met een ongeregistreerde nikaah - huwelijk dat
niet is aangegeven bij de Burgerlijke Stand - zeggen dat
ze getrouwd zijn.
Als één van de partners komt te overlijden, hoe moet de
langstlevende partner zijn of haar legitieme portie
(aandeel) in de boedel verkrijgen conform Koran 4:12?
Deze casus is in februari 2014 voorgelegd aan de
Madjlies Moesliemien Suriname. Helaas nog geen
reaktie ontvangen. In afwachting van de fatwa (juridisch
oordeel) van de MMS het volgende.
Ongeregistreerde nikaah is feitelijk ongehuwd
samenwonen. Partners die ongehuwd samenwonen
erven niet automatisch van elkaar. "En waarlijk doen
vele partners elkaar onrecht aan..." Koran 38:24.
Daarom moet elk van de partners voorlopig een
testament opmaken / laten opmaken en aangeven
hoeveel procent van de nalatenschap de overblijvende
partner erft.

De Profeten Jezus en Mohammed,
een vergelijking
Op zijn reis naar Jeruzalem weigerde een Samaritaans
dorp om de Profeet Jezus (vzmh) te ontvangen (te
luisteren naar zijn boodschap). Zijn discipelen wilden
vuur uit de hemel afroepen om de Samaritanen te doen
vernietigen. Jezus berispte hen heel streng, zeggende
dat hij niet gekomen is om de zielen van de mensen te
verderven, maar om te behouden. NT, Lukas 9:51-56.
Om de boodschap van de Islam te verkondigen, ging de
Profeet Mohammed naar de stad Taïf (60 km ten oosten
van Mekka). De bewoners van Taïf wezen hem echter af
en bespotten hem en kinderen bekogelden hem met
stenen. De engel Gabriël verscheen aan Mohammed en
vroeg hem of hij wilde dat Taïf vernietigd moest worden.
Mohammed wilde dit niet en sprak de hoop uit dat de
bewoners van Taïf zich tot de Islam zouden bekeren.

Over de heuvel Safa (Koran 2:158)
De eerste publieke prediking van de Profeet Mohammed
vond plaats op de heuvel Safa. Hij riep zijn stamgenoten
bijeen op deze heuvel en vertelde hen over Allah en de
Oordeelsdag. Daarop liepen al de mensen heel boos
weg, en de Profeet bleef alleen achter.
20 jaar later hield de Profeet op voornoemde heuvel zijn
laatste preek i.v.m. de Afscheidsbedevaart, waarbij er
meer dan 100.000 aanhangers aanwezig waren.

Over 'verantwoord en matig' alcoholgebruik
Veel mensen drinken alcohol of zien het als een
geneesmiddel, denkende dat het goed is voor de
gezondheid, om het risico op het krijgen van ziektes te
minimaliseren.
In een Overlevering staat, dat Taariq ibn Suwayd al-Ju'fi
aan de Profeet Mohammed vertelde dat hij alcohol
maakt. De Profeet verbood hem dat te doen. "Maar ik
maak het als een geneesmiddel", zei Taariq. Daarop zei
de Profeet Mohammed: "Het (Alcohol) is niet een
geneesmiddel, het is een ziekte." Dus alcohol drinken
denkende dat het een geneesmiddel is, is een illusie.
Uit vele tientallen studies over alcohol en kanker blijken,
dat het beste advies om de kans op kanker door
alcoholgebruik uit te sluiten is het volledig stoppen met
het drinken ervan. Strikt genomen is er maar één
boodschap in geval men het risico op
alcoholgerelateerde kanker wil uitsluiten: drink geen
alcohol. Lees verder op deze link: gfcnieuws.org/ookmatig-alcoholgebruik-verlaagt-risico-op-kanker-niet
Ahmad Jhawnie

