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Maatschappij / Spiritueel

Islamitisch Nieuwjaar 1437
Het Islamitisch jaar 1437 ging van start op 14
oktober met de intrede van de maand
Muharram. Het nieuwjaar is verbonden met de
uittocht van de Profeet Mohammed (vzmh) en
zijn kleine groep volgelingen uit Mekka naar
Medina, in de beginjaren van zijn missie.
De profeet Mohammed (vzmh) werd geboren in
571 n.C. Hij kwam terecht in een Arabië waar
afgoderij, drank, kansspelen, ontucht,
bloedvetes e.d. aan de orde van de dag waren.
Zijn hoge moraal onderscheidde zich al spoedig
van zijn landgenoten, hetgeen hem de bijnaam
'Al-Amien' (de betrouwbare) opleverde.
De Profeet trouwde op 25- jarige leeftijd met de
weduwe Gadiedja en 15 jaar later, toen hij zijn
eerste openbaring ontving,
was zij de eerste die in zijn
missie geloofde.
Met de groei van de Islam
namen ook de tegenstand
en de vervolging toe.
Daarom verliet een kleine
groep Moslims (+/- 100)
Mekka en zocht een
onderkomen in Abessinië
(het huidige Ethiopië),
waar ze van de toenmalige
zeer rechtvaardige
Christelijke heerser
toestemming kregen om er
te verblijven. Na nog meer tegenslagen
(waaronder het overlijden van Gadiedja en van
Abu Talib, oom en beschermheer van de
Profeet) werd de situatie in Mekka werd steeds
ondraaglijker en op gegeven moment ontstond
de noodzaak voor de Moslims om Mekka te
verlaten. Deze uittocht (Hidjra) was in het Arabië
van toen zo'n ongekende gebeurtenis, dat
hiermee de Islamitische jaartelling begon.
De Koran geeft in 4:97 de Moslims de opdracht
om te verhuizen indien ze niet in staat worden
gesteld om op normale wijze hun religie te
belijden: "Was er niet genoeg ruimte op Allah's

Ashura

aarde, zodat jullie daarop hadden kunnen
verhuizen?" En als wij hieraan gehoor geven,
belooft Allah ons: "Wie vlucht langs Allah’s weg,
die zal op aarde altijd een schuilplaats vinden
en voldoende hulpbronnen. En wie zijn huis
verlaat op de vlucht naar Allah en Zijn
Boodschapper, en die wordt ingehaald door de
dood, vindt zijn beloning zeker bij Allah" (4:100).
Het is dus geen geldig excuus voor de Moslims
om te zeggen dat ze door onderdrukking hun
religie niet kunnen belijden.
Ook in ons dagelijks leven komen we vaak
momenten tegen waarbij het nodig is om ons
terug te trekken (noem het maar een minihidjra). Eén van zulke gevallen staat vermeld in
Koran 4:140: "Als jullie horen
dat men niet gelooft in
Allah's boodschap en deze
hoort bespotten, blijf niet bij
hen zitten tot zij een ander
onderwerp aansnijden, want
dan zouden jullie inderdaad
zijn als zij."
Het is de Moslims dus niet
toegestaan in gezelschap te
zitten waar de Koran of
iedere andere openbaring
van Allah belachelijk wordt
gemaakt. Aan de andere
kant is het de Moslims heel
sterk aanbevolen goed gezelschap op te
zoeken: "En houd degenen gezelschap die 's
ochtends en 's avonds hun Heer aanroepen op
zoek naar Zijn welwillendheid, en laat jouw ogen
niet van hen afdwalen op zoek naar de
schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet
degene van wie Wij het hart onachtzaam
hebben gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij
volgt zijn lage verlangens en zijn geval
overschrijdt de grenzen." (Koran, 18:28)
Wij wensen u allen een gezegend Islamitisch
jaar 1437 toe, voorzien van wijsheid, geluk,
gezondheid en goed gezelschap.

Op 14 oktober was
de eerste dag van de
islamitische maand
Muharram.
Muharram is tevens
de eerste maand van
de islamitische
kalender. Op 14
oktober ging dus ook
het islamitisch
nieuwjaar van start,
het jaar 1437.
Het is aanbevolen
om de tiende dag
van de maand
Muharram te vasten,
oftewel Ashura. Deze
komt dit jaar overeen
met 23 of 24 oktober.
Nadat de profeet van
Mekka naar Medina
verhuisde, merkte hij
op dat de Joden op
Ashura vastten. Toen
hij hen vroeg wat de
aanleiding daarvoor
is, antwoordden zij
dat het de dag is
waarop Allah de
profeet Mozes en zijn
volk van de tiran
Fir'awn redde. En dat
Moesa uit
dankbaarheid aan
Allah deze dag
vastte en dat zij hem
daarin volgden.
Hierop zei de profeet
dat de moslims meer
recht hebben op (het
volgen van) Mozes
dan de Joden,
waarop hij de
moslims beval om
deze dag te vasten.

Wetenschap

Islam en wetenschap (14)
Militaire technologie
Buskruit
Buskruit vond haar oorsprong in
China (9de eeuw) en werd gebruikt
in vuurwerk. Dit recept is in de 10de
eeuw aangepast door de moslim
wetenschappers Razi en Hamdany.
Het is pas in de 13de eeuwse
militaire handleiding van Hassan alRammah dat de juiste formule van
buskruit voorkwam en als explosief
kon worden gebruikt.
Raketten
De eerste raketten werden als vuurwerk en wapens
gebruikt door de Chinezen en Mongolen in de 11de en
12de eeuw. Ze werden voornamelijk gebruikt als
afschrikwapens en waren niet effectief om tegenstanders
te overmeesteren. Met de verfijning van buskruit en
metaalkunde, werden raketten later effectieve wapens.
Raketten zoals wij die nu kennen met een metalen
lichaam zijn uitgevonden in India door Hayder Ali en zijn
zoon Tipu Sultan van het Sultanaat van Mysore. Zij
vochten tegen de onderdrukking door de Britten. De
Britten waren onder de indruk van deze raket
technologie en hebben het gekopieerd en toegepast
voor hun marine.
Geweren, hand-kanonnen en kanonnen
De eerste geweren en pistolen werden in de 12de en
13de eeuw gemaakt. Deze waren niet erg accuraat en
duurden lang om te herladen. Maar ze gaven een goede
eerste-aanval optie aan soldaten in het Midden-Oosten

en Azië. Ook kleine (hand)kanonnen, van metaal, werden
door soldaten gedragen. Door een
combinatie van superieure
metaalkunde en chemie werden de
eerste moderne kanonnen gemaakt
in moslim rijken. De grootste
metalen kanonnen tot het begin van
de eerste wereldoorlog in de 20ste
eeuw waren van de Ottomanen in
de 15de eeuw (zie foto links).
Bron: tentoonstelling Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux
(anwar@alibux.com)
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Over eetgewoontes
Amerikaanse diëtiste Tamara Duker heeft
geschreven over de gevaren van ‘eten uit
voorzorg’. Het gaat om mensen die zich zorgen
maken over de gevolgen van een hongeraanval
en maatregelen nemen om te voorkomen dat ze
duizelig worden of migraine krijgen. Die angst
zorgt ervoor dat ze constant bezig zijn met eten
en hun dag rondom eten plannen. Deze manier
van met eten omgaan zorgt voor gewichtstoename en maakt het proberen af te vallen
moeilijk. Af en toe hongerig zijn is niet slecht.
Bron: gfcnieuws.org/eten-om-hongergevoel-voorte-zijn-leidt-tot-ongezond-eetpatroon
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de moslims
heel wat zaken geleerd met betrekking tot eten
en drinken. Eén van die zaken is om niet te eten
zolang men geen honger voelt.
Sobere clerus (priesterklasse)
Tijdens zijn bezoek aan Amerika in september
2015 riep paus Franciscus de clerus op tot
soberheid. “De clerus moet er op letten zich niet
met werelds comfort te omringen zodat er geen
kloof ontstaat met de armen die men hoort te
dienen.” Bron: knack.be/paus-franciscus-alspopster-toegejuicht
Mahatma Gandhi zei over één van de karakters
van de Profeet Mohammed: “Ik wilde het beste
weten over het leven van hem die vandaag de
dag een onbetwiste heerschappij voert over de
harten van miljoenen mensen ... Ik werd meer
dan ooit overtuigd dat het niet het zwaard was
dat een plaats won voor de Islam in die dagen.
Het was de rigide soberheid..."
Over aanbieden / toepassen van
schijnconstructies
Twee wereldbekende accountantskantoren
hebben een claim van 25 miljoen euro van de
Nederlandse belastingdienst gekregen vanwege
het meewerken aan belastingontduiking. Ze
boden aan hun klanten een schijnconstructie
waarbij het betalen van BTW werd omzeild.
Bron: deondernemer.nl/Accountantsreuzenonder-vuur.html
Ook in Suriname zijn er tal van schijnconstructies
waarbij mensen en/of de overheid worden
benadeeld. Bijvoorbeeld, ongeregistreerde
nikaah; onroerende goederen kopen op naam
van een stichting omdat bij verkoop de
overdrachtskosten kunnen worden omzeild.
Allah heeft degenen die schijnconstructies
toepassen, vervloekt en hebzuchtige mensen
genoemd, omdat ze daarmee wetten
ondermijnen. Zie de Koran 2:65 en 7:166, waarbij
mensen schijnconstructies bedachten om
handelingen die op de Sabbatdag verboden
waren, te omzeilen. Kortom, het aanbieden en/of
toepassen van schijnconstructies is moreel en
ethisch zeer verwerpelijk.
28 september - Werelddag tegen rabiës
Jaarlijks sterven wereldwijd zo'n 59.000 mensen
aan rabiës of hondsdolheid. Rabiës is een ziekte
die van een besmet dier – bijv. een hond – op
een mens kan worden overdragen. Zowel bij
mens als dier komt rabiës tot uiting onder de
vorm van een dodelijke hersenontsteking.
In de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh)
hadden de inwoners van Medina op gegeven
moment last van zwerfhonden. Hij gaf opdracht
om de agressieve honden te doden vanwege het
gevaar voor hondsdolheid.
Vroeger was er in Suriname ‘dagu wagi’
(hondenwagen) waarmee zwerfhonden werden
gevangen en afgevoerd om te worden gedood ter
voorkoming van rabiës (niet om daarmee
hondenzeep te maken zoals er werd beweerd).
Ahmad Jhawnie

