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Actueel / Maatschappij

Moslim tijdschrift tegen
terrorisme
"Reeds vele jaren staat de islamitische
wereld op een kruispunt. De stemmen van
gerechtigheid worden overstemd door het
geluid van geweervuur. We zijn verblind om
de schoonheid van de islam te
zien, vanwege de beelden van
dood en verderf. De
rechtvaardiging van al deze
vormen van terrorisme komt
uit woorden die ons het meest
dierbaar zijn - de Koran. We
kunnen niet werkeloos blijven
toezien hoe geweld en
extremisme steeds meer de
overhand krijgen. Onze imams
en geleerden hebben een
verantwoordelijkheid om de
jeugd op te voeden, te

informeren en te begeleiden op het rechte
pad. De propaganda van ISIS, Al-Qaeda en
vergelijkbare groepen hebben al te lang de
waarheid buiten ons gezichtsveld
gehouden."
Tot zover de inleiding van een nieuw online
Islamitisch tijdschrift, genaamd
Haqiqah, dat ten doel heeft de
propaganda van de I.S. en
dergelijke groeperingen te
weerleggen. Met 75.000
downloads van de eerste
editie mag het een succes
worden genoemd. Een
bestaand netwerk,
ImamsOnline.com, zit
erachter.
De edities kunnen worden
gedownload op
www.haqiqah.org

Milieu
Jan Diek van Mansvelt:

“We moeten de grond
gezond eten”
In de visie van de
Stichting Groene
Moslims wordt
aangegeven hoe wij als
moslims om moeten
gaan met onze aarde
om deze bewoonbaar te
kunnen houden voor
onze kinderen. We moeten werken aan
biologische landbouw. Een pionier op dit
gebied is Jan Diek van
Mansvelt, die in zijn
werkzame leven actief is
geweest als bioloog, met
als aandachtspunt de
biologische duurzame
landbouw.
De stichting heeft een
actie gelanceerd middels

de site www.helphumus.nu
Volgens Joost Visser maken landbouw,
industrie, onderzoek en overheid met
kunstmest, pesticiden en zware
mechanisatie de grond kapot door
bodemerosie; dit is precies het
tegenovergestelde van waar de landbouw
eigenlijk voor staat. Met de actie Help
Humus! willen we de consumenten kenbaar
maken dat we producten moeten kopen van
de boeren die wel goed met de grond
omgaan. Hier komt de echte boerenethiek
om de hoek kijken: we moeten de grond
gezonder achter laten voor onze opvolger,
gezonder dan van wie we de
grond hebben gekocht of geërfd.

Hadj in gevaar door
‘global warming’
CAIRO - Uit een studie door
Amerikaanse studenten met
betrekking tot global
warming blijkt dat later deze
eeuw de Bedevaart naar
Mekka (Hadj) wellicht
onmogelijk kan worden. Dit
kan voorkomen in de
zomermaanden wanneer de
temperatuur ondraaglijk
hoog wordt.
"Men gaat er vanuit dat de
mensen zich aan global
warming kunnen blijven
aanpassen," zegt Matthew
Huber van Purdue
University. "Maar bij een
bepaalde temperatuurstijging wordt het onmogelijk
voor het lichaam om warmte
af te voeren." Hij verwacht
dat bij een stijging van 4
graden dit het geval kan
zijn.
In augustus hebben
Islamitische geleerden
opgeroepen om actie te
ondernemen tegen global
warming. De verklaring riep
op tot actie in moskeeën en
Islamitische scholen
wereldwijd om de rol te
benadrukken, die de Islam
kan spelen in het tegengaan
van ongewenste
klimaatveranderingen.

Echter: momenteel eten wij als
consumenten de grond kapot,
door zo goedkoop mogelijk te
willen en blijven eten. Daarom is
de oproep van de actie ook: “Eet
de grond gezond.”

Wetenschap

Islam en wetenschap (15)
Dineren en tafelmanieren
Bij het horen van een driegangenmaaltijd gaat onze
gedachtegang automatisch naar
Europa. Echter werd het
geïntroduceerd in de 9e eeuw
door een man genaamd AbulHasan Ali ibn Nafi, oftewel Ziryab
(The Blackbird), hetgeen zijn
bijnaam was.
‘The Blackbird’ kwam van Irak naar
Córdoba, Andalusië(Spanje) en stelde dat een maaltijd
moest beginnen met een lichte soep, gevolgd door een
hoofdmaaltijd bestaande uit vis, vlees of gevogelte en
afgerond met fruit en noten. Ook het gebruik van een
tafeldoek en bestek werd door hem geïntroduceerd.
Ziryab was een trendsetter voor kleding, voedsel,
etiquette en muziek.
- Koningin Christina van Denemarken, Zweden en
Noorwegen liet speciaal producten halen om haar
voedsel op de Moslimse manier te nuttigen.
- Kristal werd indertijd vervaardigd uit zand en steen
door de moslimgenie Abbas ibn Firnas, welke overleed
in 887 CE. Ziryab stapte over op het gebruik van de veel
lichtere kristallen glazen tijdens het eten, in plaats van
de loodzware metalen (koper, brons, zilver en gouden)
bekers welke in de 9e eeuw gebruikelijk waren.
- Moslim pottenmakers introduceerden eten in stijl
middels het vervaardigen van borden en glazen van
keramiek en gepolijst glas.

Foto: Ziryab, die in dit artikel is genoemd, had grote
invloed op zaken als tafelmanieren,
servies, muziek en persoonlijke
verzorging. Hij drukte hiermee zijn
stempel op twee islamitische
dynastieën; de Abbasiden met hun
hoofdstad in Bagdad en de Omajjaden
in Arabisch Spanje, meer dan duizend
jaren geleden. In onze volgende editie
meer over Ziryab.
Bron: tentoonstelling Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux
(anwar@alibux.com)
Website
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Een ‘passief huis’, wat is dat?’
"De laatste jaren wordt vaak in één adem bij
duurzaam bouwen of renoveren ook de term
'passief huis' genoemd. Wat is dat eigenlijk? [...]
Een passief huis is zeer energiezuinig [...] Zeker
in deze tijd van stijgende energieprijzen is het
ontwerpen en bouwen van een passief huis een
passende oplossing."
Bron: artikel 'Een passief huis, wat is dat?' van de
hand van mw. Lilian Ferrier in De Ware Tijd van
16/10/2015, pag. B10.
De Profeet Mohammed (vzmh) had het eens over
passieve huizen, niet in de materiële zin, maar
spiritueel bekeken.
Passieve huizen zijn huizen waarin geen solaat
(namaaz, gebed) wordt verricht en de Koran niet
wordt gereciteerd. De Profeet Mohammed
vergeleek zulke huizen met graven. Dus een
moslimhuis waarin geen solaat wordt verricht en
de Koran niet wordt gereciteerd, is een 'graf', en
de inwoners ervan zijn 'levende doden'.
15 oktober, Internationale Handenwasdag
Vanaf 15 oktober 2008 wordt elk
jaar de Internationale
Handenwasdag herdacht
waarop extra aandacht
wordt gevraagd voor een goede
handhygiëne. Deze dag is erop
gericht mensen ervan bewust
te maken dat goed handen
wassen met water en zeep
belangrijk is in de strijd tegen de
verspreiding van virussen en ziekten.Volgens de
internationale standaard dient iedereen zijn
handen in ieder geval na elk toiletbezoek en voor
elke maaltijd te wassen.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat
tien zaken behoren tot de fitrah, te maken
hebben met de persoonlijke hygiëne. Eén van die
zaken is de handen goed wassen (voor en na het
eten, na toiletbezoek).
De profeet Ilyas en de afgod Baäl
IS (Islamitische Staat) heeft de bijna 2.000 jaar
oude tempel van Bel (of Baal) in Palmyra (Syrië)
helaas vernietigd.
Ilyas (Elia of Elias, vzmh) is in de Islam een
profeet. Hij werd naar de kinderen van Israël
gezonden toen zij de afgod Ba'l (Baäl of Bel)
gingen dienen. “Willen jullie niet godvruchtig zijn?
Willen jullie Ba'l aanbidden en de beste Schepper
verzaken, Allah, jullie Heer en de Heer van jullie
voorvaderen?" Zie de Koran 37:123-126.
Ilyas riep de Israëlieten op om God te dienen en
terug te keren naar de Tawrat. De Israëlieten
weigerden Ilyas te gehoorzamen waarop de
streek waar zij leefden ruim 3 jaar geen regen
meer ontving. Er ontstond een grote
hongersnood en ook hun vee en dieren stierven
aan deze gevolgen. Hierop accepteerden de
Israëlieten Ilyas' boodschap en vroegen hem om
tot God te bidden om hun te verlossen van de
ellende. Ilyas bad tot God en kort daarop begon
het weer te regenen. Later dwaalden zij weer af
en luisterden ze niet naar Ilyas.
Een dikke (bier)buik? Opgepast!
De kalief 'Umar zag een man
met een dikke buik en vroeg:
"Wat is dit?” De man
antwoordde: "Een zegen van
Allah." [een teken van
welvaart] 'Umar zei: “Het is
eerder een bestraffing van
Allah!” [een overtreding van de
eetgewoontes] Kalief 'Umar heeft ook gezegd:
“Pas op voor een dikke buik, het is een last in dit
leven (heeft negatieve invloeden op je
gezondheid)...”
Ahmad Jhawnie

