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Religie & Filosofie

Actueel / Maatschappij

Hadj (Bedevaart)
Over pakweg een week begint de Islamitische
maand “Zul Hadj”, dat is de maand waarin de
Islamitische Bedevaart (Hadj) plaatsvindt in
Mekka, Saudi-Arabie.
De Hadj is verplicht voor elke volwassen
Moslim die daartoe in staat is. Met “in staat
zijn” wordt bedoeld, dat iemand niet wordt
belemmerd door gebrek aan financiële
middelen, lichamelijke handicaps, enz.
Instelling van de Hadj
Velen denken, dat de hadj is ingesteld door
de Profeet Mohammed (vzmh). Als we echter
Koran 22:27 raadplegen, zien we dat Allah
zegt, nadat Hij in 22:26 aan
de Profeet Abraham o.a.
beval het Huis te reinigen:
“En verkondig de bedevaart
onder de mensen; zij zullen
te voet en op iedere slanke
kameel, komende van elk
verafgelegen pad, tot u
komen.” De hadj werd dus
reeds ten tijde van de
Profeet Abraham ingesteld.
Heden ten dage zien we

overduidelijk deze voorspelling van Allah, die
ongetwijfeld millennia geleden is gedaan,
uitkomen. Vanuit alle uithoeken van de wereld
trekken bedevaartgangers in de Islamitische
maand Zul Hiddja naar Mekka om hun Hadj te
volbrengen; tegenwoordig bijna 2 miljoen
pelgrims per jaar; ieder jaar weer het grootste
aantal mensen op de wereld bij elkaar.
Offerfeest
Het jaarlijkse Offerfeest van de Moslims is
onderdeel van de Hadj. Dit jaar zal het
Offerfeest omstreeks 23 september worden
gevierd. In onze volgende editie zullen we dit
onderwerp uitgebreid behandelen.
‘Hadj app’
Om de hadj makkelijker te
maken, heeft Saoedi-Arabië een
'hadj-app' laten bouwen. De app,
die ook op Google Play store te
vinden is (zie foto links), heet
'Hajj e mabroor' en bevat drie
boeken over Hadj en Umrah,
negen speeches, een Umrah
presentatie en 21 artikelen.

Geen bier promo
voor moslim
voetballers
CAIRO – De Franse
moslim middenvelder Frank Ribery
en Marokkaan
Mehdi Benatia,
voetballers bij
Bayern München,
weigerden glazen
bier vast te houden
in een promo
campagne, omdat
het tegen hun
religieuze
overtuiging in ging.
In 2012 opende
Ribery een
alcoholvrije bar die
uitsluitend
vruchtensappen zou
aanbieden, dit in
een poging om
alcoholverslaving te
bestrijden.
onislam.net

Spiritueel / Maatschappij

‘Point of View’
De Soefi probeert alles vanuit twee oogpunten te bekijken;
vanuit zijn eigen visie en vanuit de visie van de
ander.
(Gayan #323 - Chala #2,
Confraternity Mailing List)
Voordat je iets denkt, doet of zegt,
probeer je voor te stellen hoe het
zou zijn om datzelfde te ontvangen.
Ga dan een stap verder. Bepaal van
tevoren wat je zou willen ontvangen
... en stuur dat dan vooruit. Heel
bewust. Dus, probeer datgene in het
leven van anderen teweeg te
brengen, wat je zelf graag zou willen
ervaren.
(Neale Donald Walsch)

Is het niet grappig om te denken dat de dwaze persoon het
vaker oneens is met anderen dan de wijze? Men zou
denken dat hij meer weet dan de wijze.
De wijze heeft respect voor de visie van zowel de
dwaze als de wijzen; hij kan het standpunt van
iedereen begrijpen. Hij hoeft het niet met alles
eens te zijn, maar hij is in staat om te kijken
naar dingen vanuit het oogpunt van anderen.
Het is niet maar een oog dat volledig ziet; om
volledig en goed te kunnen zien hebben we
twee ogen nodig.Vandaar dus dat de wijze
vanuit twee invalshoeken zaken kan bekijken.
Als we onze eigen gedachten en vooroordelen
niet opzij kunnen zetten, als we niet de wil
hebben ook vanuit het oogpunt van een ander
te kunnen zien, maken we een grote fout.
(The Soul, its Origin and Unfoldment, Inayat Khan)

Wetenschap

Islam en wetenschap (11)
Islamitische economie
Het Islamitische rijk strekte zich uit in het westen
van Andalusië (Spanje) tot in het verre oosten in
Indonesië. Dat was het hoogtepunt van de
Islamitische Gouden Eeuw.
Elders in het Islamitische rijk was er ook een
lucratieve route ontstaan, namelijk van Egypte naar
India via het Arabische schiereiland. Vanuit de
Mediterranen en Afrika werden goud, glas en ivoor per schip
vervoerd naar India, waar ze vervolgens geruild werden voor
kaneel, wierook, zwarte peper, suiker en andere specerijen.
De Islam is een complete religie, die ook leefregels
hanteert betreffende geld en economie. Zodoende moet
men in de Islamitische economieën ook deze regels in acht
nemen.
Rechtvaardig en eerlijk handelen bij handelstransacties en
alle economische activiteiten staat op de eerste plaats.
Bijvoorbeeld het niet nemen of betalen van woekerrente en
ook het betalen van Zakat als reiniging van rijkdom.
Enkele elementen die destijds gehanteerd werden in de
moslim zakenwereld:
- Het 'Hawala' systeem, een soortgelijk geld
overmakingssysteem als ‘Western Union’, die destijds
uiterst betrouwbaar was. Dit systeem had zijn basis in eer
en vertrouwen, waarbij het enorme handelsnetwerk van de
moslims grote sommen geld naar elkaar overmaakte in alle
delen van de moslim wereld. Tegenwoordig is dit systeem
nog steeds in bepaalde delen van de wereld informeel in
werking, gebaseerd op dezelfde principes.

- 'Waqf' is een soort fonds die behoeftigen voorzag van
Sadaqah (liefdadigheids gelden), zoals scholen,
weeshuizen, ziekenhuizen, gaarkeukens, etc.
- 'Musharakah' is als het westerse principe van
‘joint venture’, waarbij twee of meerdere partijen
met geld, goederen of diensten een
gemeenschappelijk doel, meestal met
winstoogmerk, nastreven.
Bron: tentoonstelling van Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux (anwar@alibux.com)
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Gezondheid en vrije tijd
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:
"Twee zegeningen worden door veel mensen
verspild (niet goed gebruikt): gezondheid en vrije
tijd." (Sahih Bukhari)
Met gezondheid verspillen wordt bedoeld dingen
doen die je lichamelijke en of geestelijke
gezondheid in gevaar kunnen brengen, bijv.
overmatig eten en drinken, roken, alcohol- en
drugsgebruik.
Bij vrijetijdsbesteding dient men niet alleen te
denken aan lichamelijke ontspanning, maar ook
aan geestelijke ontspanning, werken aan je
spirituele groei.
Decriminalisering van cannabis en prostitutie
Er gaan in de wereld stemmen op om cannabis
en prostitutie te decriminaliseren, te legaliseren,
dat de verkoop van marihuana en seks niet meer
strafbaar mag zijn.
Moslimleiders en -geleerden hebben een
gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze
oproepen tot actie tegen het klimaatprobleem. Ik
hoop van harte dat ze met een verklaring komen
over de voorstellen die gedaan zijn m.b.t.
decriminalisering van drugs en seks.
Het Zoroastrisme en de Islam
Het Zoroastrisme - een Perzische religie - wordt
gekarakteriseerd door een sterk dualisme tussen
goed en kwaad. De mens is ingeklemd tussen
twee tegengestelde machten: Ahoera Mazda, god
van het goede en Ahriman, god van het kwade,
en dient in de eeuwige strijd tussen beide de kant
van het goede te kiezen.
Het bovenstaande geldt ook voor de Islam, zie de
Koran 15:26-42. De twee tegengestelde machten
zijn Allah en Iblis.
Sanatan Dharm en Sunnatullah (Sunnat van
Allah)
Sanatan betekent eeuwig, en Dharm betekent
o.a. Goddelijke wetten. Sanatan Dharm betekent
Eeuwige Wetten, of Eeuwig Pad.
Dharm wil zeggen wetten die God via rishi's en
Veda's heeft gegeven voor de lichamelijke en
geestelijke groei van de mens in de ruimste zin,
wetten om de mens te behoeden voor zijn
lichamelijke en geestelijke ondergang. Wetten
hoe een goede relatie met God en met de
medeschepselen te onderhouden.
De Koran 33:62 zegt: "De Sunnat van Allah met
de voorafgaanden..."
Met de Sunnat van Allah wordt bedoeld de
Goddelijke wetten die Allah aan de voorgaande
volkeren had gegeven, het Pad dat Allah voor
hen had uitgestippeld. Dan zegt 33:62 verder:
"...En jij zal in de Sunnat van Allah nooit een
verandering aantreffen." M.a.w. de Sunnat van
Allah is eeuwig. Het Pad dat Allah vanaf het
begin voor de mensheid heeft uitgestippeld en
bekendgemaakt via Profeten en Boeken, is
eeuwig. Vers 33:62 wordt herhaald in 48:23.
Conclusie: de woorden Sanatan Dharm en
Sunnatullah hebben dezelfde strekking.
Middels Soerah al-Fatiha, hoofdstuk 1 van de
Koran, vragen moslims dagelijks aan Allah om
hen te leiden op het Rechte, Eeuwige Pad, dat is
het Pad dat Hij heeft uiteengezet via 124.000
profeten in het algemeen en via de Laatste
Profeet Mohammed in het bijzonder (1:6-7). Dat
Pad heet Islam, zich onderwerpen aan de wil van
Allah.
Ahmad Jhawnie
Citaat
Je smile is je logo, je persoonlijkheid is je
visitekaartje en het gevoel dat je vanwege je
karakter en gedrag bij anderen teweegbrengt, is je
handelsmerk. Wees daarom altijd de best mogelijke
versie van jezelf!

