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Religie & Filosofie

Maatschappij / Spiritueel
Slecht gevoel
Jaloezie vernietigt niet alleen iemands
Het is een belangrijke oorzaak van
Hiernamaals. De directe straf in deze wereld
verdenkingen, boosaardigheid, vijandschap
is dat de jaloerse persoon voortdurend
en haat . Het leidt vaak tot roddel, laster en
'brandt' van binnen. Hij kan gewoon niet zien
zelfs moord. Het is het vuur van binnen ... dat dat iemand anders gelukkig is, dus voelt
JALOEZIE heet. Het was de eerste zonde die hijzelf zich altijd ellendig. Geluk blijft ver weg
werd begaan op aarde, toen de zoon van
van hem. Jaloezie is dan ook een van de
Adam (vrede zij met hem), Kain, jaloers werd meest erge overtredingen die iemand kan
op zijn broer Abel. Dat leidde uiteindelijk tot
plegen. Men vernietigt zijn geluk in deze
moord op Abel. Daarom heeft de Profeet
wereld en zijn beloningen in het hiernamaals,
(vzmh) ernstig gewaarschuwd tegen deze
maar hij krijgt er niets voor terug. Men wenst
ziekte van het hart dat veel onheil in de
de vernietiging van een andere persoon, maar
samenleving teweegbrengt.
in het proces vernietigt hij alleen maar
zichzelf.
Hopen op onheil
Hasad (jaloezie) treedt op wanneer men ziet
Nu we dus merken dat jaloezie een ernstige
dat een ander persoon bepaalde zaken
ziekte is, moeten we deze ziekte behandelen
geschonken heeft gekregen die men zelf zou met de grootst mogelijke spoed. Enkele
willen hebben en graag wil dat die zaken van manieren om gevoelens van jaloezie tegen te
die persoon worden afgenomen. We zien bijv. gaan, zijn de volgende:
iemand die meer rijkdom, schoonheid,
- Denk na over de schade die u zichzelf
intelligentie of een andere gunst heeft en we
toebrengt en over de volslagen dwaasheid
beginnen dan te 'branden' in ons hart omdat
wijzelf die zegeningen niet hebben. We hopen van uw actie . Het enige dat u zult bereiken is
dan vaak dat die zegeningen van die persoon ellende. Uw verkeerde wensen naar de
persoon toe zullen niets aan
worden weggenomen door
de situatie veranderen,
beroving, ongeluk, etc.
maar slechts vuur in uw
Het verlangen dat iemand
hart laten branden en uw
verstoken blijven van de
goede daden vernietigen.
zegeningen die Allah hem
- Spreek in bijzijn van
heeft geschonken, staat
anderen goed over de
gelijk als het ingaan tegen
persoon op wie u jaloers
iets wat Allah heeft
bent. Doe dit, ook al moet
voorbestemd. De jaloerse
u zichzelf dwingen om het
persoon heeft er eigenlijk
te doen.
bezwaar tegen dat Allah
- Bid oprecht voor de
aan een bepaald persoon
persoon op wie u jaloers
bepaalde zegeningen heeft geschonken die
bent. Vraag Allah om de verworvenheden van
hij niet verdiende, dus waarom was het aan
die persoon voor hem te beschermen, te
hem gegeven? Het moest eerder zijn
verhogen en hem daarin te zegenen.
gegeven aan degene die er jaloers op is!
- Groet de persoon op wie u jaloers bent, als
Vandaar dat de Profeet (vzmh) zou hebben
u hem ergens tegenkomt.
gezegd: "Jaloezie vernietigt iemands goede
Bron: islaaminfo.co.za
daden zoals vuur hout verteert."

JALOEZIE - het vuur van binnen

Nieuw
schooljaar
De Koran over
kennis:
"Zijn degenen die
weten en degenen
die niet weten
gelijk? Slechts
mensen met
verstand nemen
zich in acht."
(Koran, 39:9)
De Profeet
Mohammed (vzmh)
over het vergaren
van kennis:
"Zoek kennis van
de wieg tot het
graf."
"Eén geleerd
persoon geeft meer
tegenstand aan de
duivel dan duizend
onopgeleide
vereerders."
"Kennis, waaruit
geen voordeel
wordt verkregen, is
als een schat
waaruit geen
liefdadigheid wordt
gegeven op de weg
van de Heer."
Laten deze citaten
een stimulans zijn
voor onze
schooljeugd om
zich dit schooljaar
goed en serieus in
te zetten. Amien!

Wetenschap

Islam en wetenschap (13)
Metaalkunde
Men heeft de indruk vanuit oude
schilderijen en artifacten dat er alleen
gebruik werd gemaakt van goud, zilver
en messing tijdens de gouden
islamitische periode (800-1600 CE).
Deze indruk is verkeerd aangezien er
ook vele archeologische vondsten zijn
van voorwerpen die met metaal waren
bewerkt. Metalen voorwerpen waren
kostbaar, toch had bijna elk huishouden
metalen voorwerpen en gereedschappen. Dit leek een
standaard te zijn over de gehele islamitische wereld. Er
waren tot 10x meer metalen voorwerpen in huishoudens
van de Ummah dan waar dan ook ter wereld. Er werd
gekookt in metalen bekkens en pannen, ramen en
deuren van huizen waren bewerkt met metalen
versieringen, de geletterden maakten gebruik van
metalen pennen en inktpotten, etc.
Namen van opdrachtgevers en uitvoerders werden op
verschillende metaalwerken gekalligrafeerd, en dankzij
deze kalligrafieën kunnen beide (de opdrachtgevers en
uitvoerders) getraceerd worden. Naast zegeningen in de
vorm van gebeden werden ook de titels van eigenaren
en ook van in die tijd regerende vorsten in de
metaalwerken gekalligrafeerd, in de Kufic stijl. Na de
12de eeuw kwam het vaker voor dat hele stadswijken
werden toegewijd aan smederijen en metaalbewerking.
Dit om industrialisatie en massaproductie te stimuleren.
De beroemdste ontwikkeling van moslim smeden waren
de "Damascus Zwaarden". De kwaliteit van deze

zwaarden was legendarisch onder christelijke ridders. Het
roestte niet, verloor z'n scherpte niet en
brak niet op het slagveld.

Over dankbaarheid
Hoogleraar Mia Leijssen van de Katholieke
Universiteit Leuven en haar team onderzochten
in 2014 het gelukspeil van 11.000 deelnemers.
Leijssen: "We hadden eerder al veel onderzoek
gedaan naar diverse positieve emoties, zoals
dankbaarheid, zingeving, liefde in verschillende
vormen. Dankbaarheid is bijvoorbeeld een van de
eenvoudigste manieren om geluk en zinvol leven
te bevorderen."
Bron: knack.be/de-eenvoudigste-manier-omgelukkig-te-worden-wees-dankbaar
Op de eerste plaats moet de mens dankbaarheid
betonen aan zijn Schepper voor Zijn talrijke
gunsten. De Koran 1:1 leert de mens om te
zeggen: "Alle dankbaarheid komt Allah toe, de
Heer der werelden (multiversum)."
De Koran, 14:34 zegt: "... en als jullie de gunsten
van Allah tellen, zullen jullie ze stellig niet kunnen
opsommen. Waarlijk, de mens is zeer
onrechtvaardig, zeer ondankbaar."
Zie ook Koran 2:152 en 14:7.
Op de tweede plaats moet de mens
dankbaarheid betonen aan zijn ouders. De Koran
zegt in 31:14: " ... Wees Mij (Allah) en uw ouders
dankbaar..."
Verder heeft de Profeet Mohammed (vzmh)
gezegd: "Wie niet dankbaar is aan de
medemens, is niet dankbaar aan Allah."

Over 'witte en zwarte huwelijk'
De justitie in Iran heeft het maandblad Zanan-e
Emrouz (Vrouwen van vandaag) verboden omdat
het ongehuwd samenwonen zou aanmoedigen.
Vorig jaar publiceerde het blad een speciaal
nummer over het 'witte huwelijk', zoals ongehuwd
samenwonen in Iran wordt genoemd. Het bureau
van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei gaf
regeringsfunctionarissen vorig jaar opdracht
ongehuwd samenwonen streng te blijven
bestrijden.
Bron: Times of Suriname, 28/4/2015
In Iran wordt ongehuwd samenwonen 'witte
huwelijk' genoemd. In Suriname noem ik
ongeregistreerde nikaah (moslimhuwelijk) 'zwarte
huwelijk', naar analogie van zwart geld.

Koranische texten (hoofdstuk 57-25) leren
dat ijzer erg machtig is met veel nut voor
de mensheid. Dit hoofdstuk zelf heet 'Het
ijzer', Surat al-Hadeed.

- Zwart geld is inkomen of vermogen dat niet
wordt aangegeven. Zwarte huwelijk is een
huwelijk dat niet wordt aangegeven bij de
Burgerlijke Stand.

Foto: metalen voorwerpen uit de vroege
Islamitische periode

- Zoals er geprobeerd wordt om zwart geld wit te
wassen, zo wordt er geprobeerd zwart huwelijk
wit te wassen. Moslims met een ongeregistreerde
nikaah vinden, voelen, denken en zeggen dat ze
getrouwd zijn.

Bron: tentoonstelling Al-Khemia
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Zoals er een 'Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties' (MOT) is om het witwassen van
zwart geld tegen te gaan, zo dient er een
'Meldpunt Ongebruikelijke Nikaah' te zijn om het
witwassen van zwarte huwelijken tegen te gaan.

'Mundus vult decipi, ergo decipiatur'
Moslims met een ongeregistreerde nikaah
zeggen dat ze getrouwd zijn. Als de man komt te
overlijden, zal de vrouw kunnen erven? Nee,
noch volgens het Surinaamse erfrecht noch
volgens het Sharia erfrecht. Ze is tussen wal en
schip terechtgekomen. Dit noem ik
gesanctioneerde of geïnstitutionaliseerde
rechteloosheid.
Vertaling van de kop van dit laatste artikel: 'De
wereld wil bedrogen worden, laat haar dus
bedrogen worden.'
Ahmad Jhawnie

