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‘Thanksgiving’
'Thanksgiving Day' is een feestdag dat vooral wordt
gevierd in de Verenigde Staten en Canada als
dankbaarheid voor de oogst en voor het voorgaande
jaar. Verschillende andere plaatsen rond de wereld
hebben soortgelijke feesten. Het wordt in de V.S.
herdacht op de vierde donderdag van november.
Thanksgiving heeft zijn historische oorsprong in
religieuze en culturele tradities, en is ook lang in
seculiere betekenis gevierd.
In dit artikel zullen we ons bezighouden met een
aantal aspecten van 'dankzegging' in de Islam.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Hij die
de mensen niet bedankt, is ook ondankbaar
tegenover God" (uit de Hadiesverzamelingen van Ahmad & Tirmizi).

wederzijds goed doen naar elkaar toe.
Dankbaarheid was dan ook belangrijk in
het leven van de Profeet (vzmh), zoals
voormelde Hadies ons leert.
Dankbaarheid wordt vaak gezien als
een teken van geloof, terwijl
ondankbaarheid als een teken van
ongeloof wordt aangemerkt.
Ondankbaarheid heeft niet alleen een
negatief effect in de relatie tussen ons
en onze Schepper, maar het heeft ook
negatieve invloed op onze intermenselijke relaties.
Laten we bij het vieren
van Thanksgiving deze
week, ons voornemen
om dankbaar te zijn
tegenover Allah voor
Zijn onmetelijke
zegeningen aan ons.
En laten we daarnaast
ook dankbaarheid
tonen aan een ieder
die iets positiefs
betekent (of heeft
betekend) in ons
leven.

De Islam leert niet dat men zich van
anderen moet afzonderen teneinde
spirituele groei te bereiken. Dit blijkt
duidelijk uit het leven van de Profeet
Mohammed (vzmh).
Niet alleen hield de Profeet van de
mensen en zorgde hij voor hun, hij
probeerde altijd op de hoogte te zijn
van het doen en laten van zijn familie,
buren en de gemeenschap, ongeacht
hun geloofsovertuiging.
Of het nu betrof het bezoeken van de zieken, het
geven van oprecht advies, het delen van zijn maaltijd
met anderen of het accepteren van een uitnodiging,
hij wist dat het vertoeven tussen de mensen de enige
manier was om niet alleen een hechte gemeenschap
te smeden, maar ook om zodoende zijn band met
God te smeden. Het onderhouden van de onderlinge
relaties wordt immers ook als een daad van geloof
gezien.
In zijn leven en leringen benadrukte de Profeet
Mohammed de noodzaak om met anderen
verbonden te zijn door wederzijdse zorg en
dienstverlening, en dankbaar te zijn voor het

"Verheerlijk Mij daarom, Ik zal jullie
verheffen, en zeg Mij dank en wees niet
ondankbaar tegenover Mij." (Koran,
2:152)
"Verheerlijk Allah omdat Hij jullie heeft
geleid en opdat jullie dank kunnen
zeggen." (Koran, 2:185)
"Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie
meer geven, en als jullie ondankbaar
zijn, dan is Mijn straf waarlijk streng."
(Koran, 14:7)

Heilige boeken
niet meer
extremistisch
De Bijbel, Koran,
Tenach en Kangyur
kunnen in Rusland
niet meer
aangemerkt worden
als extremistisch
materiaal. President
Poetin ondertekende
een wet die de
heilige boeken van
het christendom, de
islam, het judaïsme
en het boeddhisme
vrijwaart.
In augustus ontstond
een enorm schandaal toen een
rechter oordeelde
dat een boek over
de islam extremistisch was, vooral
omdat daarin de
verzen Al-Fatiha en
Al-Djinn uit de Koran
worden geciteerd.
Rusland zegt nu dat
zij met de nieuwe
wet de gelijkwaardigheid van
religies wil benadrukken en dat de
staat de vrije keus
van religieuze
voorkeur respecteert.
GFC nieuws

Bronnen: soundvision.com, de Koran

Wetenschap

Islam en wetenschap (17)
Mode
Net zoals Parijs en New York nu de centra
zijn van fashion, zo was Bagdad de bron
voor de allerlaatste nieuwtjes op het
gebied van mode. En de vader van de
mode was the blackbird: Abul-Hasan Ali
ibn Nafi (Ziryab), over wie we het in onze
twee vorige edities reeds hebben gehad.
- Ziryab introduceerde het dragen van kort
haar in Córdoba. Volgens Al-Maqqari
droegen de mensen in al-Andalus
(Andalusië, Spanje) en Córdoba hun haar lang tot op de
schouders met een scheiding in het midden. Dit gold
zowel voor mannen als vrouwen. Ziryab echter had zijn
haar geknipt in een kort kapsel en droeg een pony tot op
zijn wenkbrauwen. Hij maakte tevens scheren populair
onder mannen en kwam steeds met nieuwe kapseltrends
aanzetten. De adel gebruikte rooswater om hun haar mee
te wassen, maar Ziryab introduceerde het gebruik van
zout en geurige oliën om de conditie van het haar te
verbeteren.
- Ook maakte Ziryab deodorant om lekker te ruiken en
tandpasta. Verder stimuleerde hij het nemen van een bad
zowel in de ochtend als in de avond. Ook benadrukte hij
het belang van lichamelijk onderhoud en persoonlijke
hygiëne. In Europa van zijn tijd was baden soms niet
eens een maandelijkse aangelegenheid.
- Verder introduceerde Ziryab seizoengebonden kleding.
Afhankelijk van het weer, seizoen of uur van de dag
kleedde hij zich in diverse stijlen en kledingstukken. Hij
maakte gebruik van diverse gekleurde en gestreepte

De triade (drie-eenheid) van Arabië
Triade wil zeggen drie personen of zaken die bij
elkaar horen; drie goden of goddelijke
personen.
Voorbeelden:
- In het Christendom: Vader, Zoon en de Heilige
Geest.
- In het Hindoeïsme: Brahma, Vishnu en Shiva.
- In het Oude Egypte: Isis, Osiris en Horus.
- In Babylon: Ishtar, Sin en Shamash.
- In de Griekse mythologie: Kore, Demeter en
Hekate (of Zeus, Hera en Athena).
- Bij de Etrusken: Tinia, Uni en Menrva.
- Bij de Romeinen: Jupiter, Juno en Minerva.
- In de Keltische mythologie: Macha, Badb en
Nemain.
Vóór de komst van de Islam in Arabië
aanbaden de Arabieren 3 vrouwelijke goden: alLaat (moedergodin), al-Manaat (lotsgodin) en
al-'Oezza (liefdesgodin). De namen van deze 3
godinnen komen voor in de Koran, 53:19-20.
Allah was de Oppergod en de 3 genoemde
godinnen werden als Zijn dochters beschouwd,
en dus als bemiddelaars tussen Allah en de
mens (Koran 53:21). Met de komst van de
Islam verdwenen alle vormen van afgoderij.
Lessen uit hoofstuk 71 van de Koran
Enkele lessen uit de Koran hoofdstuk 71, Noeh
(de profeet Noah).
- Houd vast aan de tawhied (de eenheid van
Allah) en bestrijd shierk (afgoderij) met
wijsheid.
- Verkondig de tawhied zowel overdag als 's
avonds, zowel op publieke plaatsen als in
besloten kringen.
- Benader leidinggevende personen met de
boodschap van tawhied.
- Wees standvastig in je prediking en laat
tegenslagen jou helemaal niet afleiden.
- Als je geen vooruitgang merkt, stel een
deadline. Laat het verder over aan Allah en
neem voorzorgsmaatregelen.
Over klaagmannen en -vrouwen

stoffen en doorzichtig materiaal. Zijn stijl is thans nog
terug te vinden in Marokko.
- Moslimschrijvers Al-Saqati en Ibn
Abdun beschreven gedetailleerd hoe
kurkzolen voor schoenen werden
gemaakt.
Bron:
Tentoonstelling Al-Khemia
Met dank aan Anwar Alibux
(anwar@alibux.com)
Bekijk de hele tentoonstelling op
www.ivisep.org, rubriek Wetenschap.

Website
Artikel van de week:

Onafhankelijkheid brengt
verantwoordelijkheid
Lees op www.ivisep.org
Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

In Japan kunnen vrouwen die onder hoge druk
leven en werken en soms nood hebben om te
huilen, mannen inhuren om dit voor hen te
doen.
In Arabië kwam het voor dat bij het overlijden
klaagvrouwen werden ingehuurd die luidop
huilden. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft
zulks verboden. Ook heeft hij bij overlijdensgevallen moslimvrouwen verboden luidop te
huilen, op hun gezicht of wangen te slaan,
kwalijke woorden te uiten of hun kleren te
scheuren.
Du'a (smeekgebed) na de solaat (namaaz,
gebed)
Sommigen zeggen dat er geen du'a is na de
solaat; anderen zien het als een
verplichting om na de solaat een
du'a op te zeggen. Beide
zienswijzen zijn verkeerd.
Het opzeggen van een du'a na de
solaat is mustahabb
(prijzenswaardig). D.w.z. men zal
een beloning krijgen als men het
doet, en het is geen zonde als
men het niet doet.
Als de imaam
na afloop van
de gezamenlijke
solaat een du'a opzegt, heeft ieder der
aanwezigen afzonderlijk de volgende 3 keuzes:
meedoen met de imam, niet meedoen met de
imam of zijn eigen du'a opzeggen.
Ahmad Jhawnie

