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Actueel / Maatschappij
Ar-Risaalah gaat
negende jaar in

Een van de oudste Korans ontdekt in Birmingham
De Universiteit van Birmingham heeft naar
eigen zeggen een van 's werelds oudste
Korans gevonden. Het boek is minstens 1370
jaar oud, blijkt uit onderzoek.
Dat maakt de Koran, met daarin een deel van
de sura's, misschien wel de oudste tot nu toe,
maar dat kan niet met zekerheid gezegd
worden. De Koran werd
in de universiteitsbibliotheek gevonden
in een verzameling van
andere boeken en
documenten uit het
Midden-Oosten en
bleef bijna een eeuw
onopgemerkt.
Promovendus Alba
Fedeli kreeg het boek
onder ogen en besloot
om een koolstofdateringstest te doen
om zo de oudheid ervan te onderzoeken. Uit
de test bleek dat het boek op schapen- of
geitenhuid was geschreven. Ook bleek uit de
test dat met 95% zekerheid gezegd kan
worden dat deze Koran werd geschreven
tussen het jaar 568 en 645. Noot: de profeet

Mohammed overleed in 632.
Volgens David Thomas - hoogleraar Islam en
Christendom - is het goed mogelijk dat de
profeet Mohammed (vzmh) nog leefde toen het
boek werd geschreven, of in ieder geval binnen
20 jaar na zijn dood. 'Dat kan met zekerheid
gezegd worden', geeft de hoogleraar aan.
Moslims geloven dat
de Koran in de
afgelopen eeuwen
onveranderd is
gebleven en
wetenschappelijk
bewijs heeft dat
meerdere malen
bevestigd. 'Deze
delen van de Koran
komen zeer dichtbij
de Koran van
vandaag, dat
ondersteunt de
opvatting dat de Koran
weinig of helemaal geen verandering heeft
ondergaan en dat het kan worden gedateerd
aan een tijdstip dat zeer dichtbij de
openbaringen lag.'
Bron: nashvillepublicradio.org e.a.

Spiritueel

Op 28 juli 2007
verscheen de eerste
editie van ArRisaalah in Dagblad
Suriname. Het doel
van dit initiatief van
de Stuurgroep Islam
is geweest om aan
de lezers een breed
scala aan
Islamitische info aan
te bieden, zoals
religieuze en
spirituele artikelen,
actuele zaken de
Islam rakende, en
verder artikelen
omtrent wetenschap, Islamhistorie
en nog veel meer.
Wij beginnen heden
aan onze negende
jaargang. Mocht u
als lezer tips hebben
hoe wij deze krant
verder kunnen
afstemmen op uw
behoeften en interesses, zien wij die
gaarne tegemoet.

anderen te gaan haten. En wanneer men dit doet, is men
zich er niet van bewust dat men iets verkeerds doet...
Zuivering van de geest kan op drie manieren gebeuren. De
Hoewel het iets is dat zich van binnen ontwikkelt, ziet men
eerste manier is door de geest tot rust te brengen. De tweede het alleen buiten zich; al het slechte dat zich van binnen in
manier is door middel van de adem. De derde manier om de
iemand ophoopt, ziet men alleen maar in de ander.

Zuivering van de geest

geest te zuiveren is door de juiste houding ten opzichte van
het leven. Dit is de morele weg naar zuiverheid.
De vraag is nu: wat is de juiste levenshouding? De juiste
houding hangt af van de mate waarin men de eigen
tekortkomingen goed praat.

Vaak genoeg staat men klaar om zichzelf schoon te praten
van eigen fouten en wil men zijn eigen ongelijk niet erkennen.
Maar tegenover anderen neemt men deze houding niet aan.
Integendeel spaart men anderen niet als het aankomt op
kritiek leveren op hun.

Daarom leeft de mens in een illusie; hij is altijd tevreden
met zichzelf en geeft altijd anderen de schuld. En het
merkwaardige is dat het de meest afkeurenswaardige
persoon is die anderen afkeurt. Of anders gezegd: omdat
men anderen afkeurt, wordt men zelf zeer
afkeurernswaardig...
Inayat Khan, verruiming van het bewustzijn

Het is zo makkelijk om zich afkeurend over anderen uit te
laten. Het is zo makkelijk een stap verder te gaan en
Wetenschap

Islam en wetenschap (8)
Islamitische architectuur
De islamitische architectuur heeft vele invloeden gekend
zoals Egyptische (Nubia), Byzantijnse, Romeinse,
Mesopotamische, Indiase en Perzische. Hierdoor is er
tijdens de rijke culturele geschiedenis van de vele
Islamitische rijken een unieke vorm van kunst en
architectuur ontstaan.
De typerende kunst in de Islamitische architectuur wordt
ook wel ‘Arabesk’ genoemd. Kenmerkend voor deze stijl
zijn de repeterende patronen; deze repeterende patronen
staan voor oneindigheid. De oneindigheid in deze patronen
staan tevens symbool voor de eenheid van God.
Tijdens de Middeleeuwen werden deze vormen van
decoratie in de Islamitische architectuur bewonderd door
het westen. Dit niet alleen vanwege de pracht van het
ontwerp maar ook vanwege de ingenieuze geometrische
patronen. Deze vormden ingewikkelde wiskundige
patronen en benadrukten het spirituele en majestueuze
karakter van de gebouwen.
In de Koran zijn de sierlijke kalligrafische teksten te vinden
die het ontwerp verder verfijnen. Deze teksten geven
inspiratie tot contemplatie en een spirituele verdieping in
het gebedshuis.
Foto rechts: Xian Great Mosque, China
Bron: tentoonstelling Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux (anwar@alibux.com)
Zie de volledige presentatie op www.ivisep.org

Van Big Bang naar Big Rip
(Van Oerknal naar Scheur)
Sinds de oerknal zo'n 14 miljard jaar geleden
staat het universum niet stil. Het zet zich uit en
kosmologen breken zich het hoofd erover
waar dat heen gaat. Het zou namelijk kunnen
dat het universum aan flarden gescheurd
wordt. In het vakblad Physical Review D legt
een trio van een wiskundige en twee fysici uit
hoe de evolutie van het universum
'logischerwijze' tot de grote uiteenrijting leidt.
Zie DBS van 8/7/2015, pag. 27.
De Big Rip is de naam van een theorie die
stelt, dat als de expansiesnelheid van het
heelal blijft toenemen, niet alleen de ruimte
tussen sterrenstelsels groter zal worden, maar
ook zullen de sterrenstelsels, de sterren en
planeten en zelfs atomen en kernen elk op zijn
tijd uit elkaar vallen.
De volgende Koranverzen zouden kunnen
verwijzen naar de Big Rip:
- 77:9: "En wanneer de hemel (het heelal,
universum) uiteen gereten wordt..."
- 82:1: "Wanneer de hemel wordt gespleten..."
- 84:1: "Wanneer de hemel uiteenbarst..."
Geldsomloop versus bloedsomloop
De Franse arts François Quesnay (1694-1774)
kwam op het idee dat de geldsomloop in een
economie (economische kringloop) kan
worden vergeleken met de bloedsomloop in
het lichaam (kringloop van het bloed).
Wat zal er gebeuren als het bloed in het hele
lichaam of in een lichaamsdeel niet stroomt?
Wat gaat er gebeuren als geld in de hele
economie of in een deel van de economie niet
stroomt?
Een citaat uit DBS van 25/6/2015, pag. 6:
"De dichotomie (verdeling in micro en macro)
zegt dat als een individu spaart, hij rijk kan
worden. Maar als alle individuen gaan sparen,
gaat het land kapot."
De kernboodschap van Koran 59:7 is, dat geld
moet rollen, circuleren in alle segmenten van
de samenleving, en niet alleen binnen een
bepaalde groep. "... zodat deze (rijkdom, geld)
niet (slechts) rondgaat (circuleert) onder de
rijken van jullie..."
Met betrekking tot de zakaat (armenbelasting)
schrijft maulana Muhammad Ali: "Ook door dit
middel laat de Islam de rijkdom in de staat
circuleren, zoals bloed in een levend
organisme circuleert..." (Religie van de Islam).
Het Orfi- (of Urfi-)contract
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Het Orfi-contract is een samenlevingscontract
dat sinds 2000 getolereerd wordt in Egypte,
maar zeer omstreden is. Het Orfi-contract
wordt niet geregistreerd en kan door beide
partijen worden ontbonden zonder financiele
verplichtingen aan elkaar door het originele
contract te vernietigen. In de praktijk is het
meestal de man die het document bewaart,
waardoor de vrouw niet in staat is te scheiden.
Net als bij ongeregistreerde nikaah wordt ook
het Orfi-contract gebruikt als dekmantel,
schijnconstructie om 'legaal' seks te hebben.
Op de website van de Moslim Omroep is het
volgende te lezen over 'Orfi-huwelijk': "Veel
moslims zullen nooit van het 'orfi-huwelijk'
hebben gehoord, maar sinds een paar jaar lijkt
deze huwelijksvorm in Nederland regelmatig
voor te komen. Uit de praktijk blijkt dat vooral
de Marokkaanse gemeenschap steeds meer
met dit onderwerp te maken krijgt.
Betrokkenen trekken aan de bel, omdat ze
vinden dat het onderwerp bespreekbaar moet
worden gemaakt om de gevolgen en risico's
voor het voetlicht te brengen." Ahmad Jhawnie

