786
STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven
Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere
Djoemoe’a 27-ste Moharram 1436

Djoemoe’a 21-11-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Moesliems moeten kennis van Islam wetenschap verwerven.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam’at
Secretariaat
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
: 040 - 2513089
Afdeling Almere
: 020-6982526
Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige
Profeet
Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft gezegd:

“ Allah heeft Namaaz in
zijn oneindige goedheid
aan de mens gegeven;
Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt
naar voorspoed en
geluk”.

“Hemesja hemko
nehien rehna hai ies
daroel-fanie meng;
koetj etjhie kaam
kerle tjar dien kie
ziende-ghanie
meng”

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

“Qoel: ‘hal jastawiel-ladziena ja’e-lamoena walla-dziena laa ja’e-lamoen’;
ienna-maa jatadzak-karoe oeloel-albaabe”. ( Soerah 39, vers 9 )
Hetgeen betekent: “Zeg: ‘Zijn degenen die weten en degenen die niet weten
gelijk?’ Slechts de verstandigen laten zich waarschuwen”. ( Soerah 39, vers 9 )
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem en smeken Hem
om vergiffenis, kennis van Islam en leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze
Beminde Profeet Moehammad , zijn “Ahle Bayt”- afstammelingen en zijn
metgezellen en moge er zegeningen dalen op alle momiens en tevens een succesvol einde
zijn voor alle heiligen . Wij bidden en smeken Allah door bemiddeling van Zijn
Beminde Profeet Mohammad om ons een verheven leven te schenken en ons
beschermen tegen ziekten, onderdrukkingen, ellenden en andere duivelse daden. Moge
onze harten gevuld worden met innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet .
In Soerah 2, vers 152 zegt Allah : “Fadzkoeroenie adzkoerkoem wasjkoeroelie wa laa
takfoeroen”. Hetgeen betekent: “Gedenkt Mij dan, Ik zal u gedenken en weest Mij
dankbaar en weest Mij niet ondankbaar”.
Allah heeft ons vele duizenden gunsten geschonken, zoals onze ogen, oren, tong,
hersenen, verstand, hart, longen, handen, voeten, spieren, etc. etc. en onze Schepper
heeft ons gevraagd om deze gunsten te gebruiken om Hem te dienen, te gehoorzamen en
voor Hem innige liefde te tonen. Het resultaat zal dan zijn, dat Hij ons nog veel meer
gunsten en zegeningen zal schenken en ons zal bijstaan in grote problemen en ellenden.
Wij zullen beladen wordem met vroomheid, rijkdom, gezegende kinderen en gezondheid.
Maar als wij deze gunsten van Allah misbruiken, Hem ongehoorzaam zijn en slechte
daden verrichten, zoals anderen onderdrukken, mishandelen, beroven, misleiden, stelen,
dobbelen, alcohol drinken en nog vele andere satanische daden uitvoeren, dan zullen wij
vernietigd worden en in het graf gestraft worden, in de hel belanden en eeuwig branden.
Toen Allah onze Oervader Heilige Profeet Adam Alaihiessalam wilde scheppen om Hem
te laten kennen en te vertegenwoordigen, hebben de Engelen opgemerkt, dat de mensen
grote onenigheden en ellenden op de aarde zullen creëren en wij Engelen zijn er toch om
u te aanbidden, te gehoorzamen en uw belangen te behartigen. Maar Allah zei, dat
jullie Engelen mijn intenties niet goed begrijpen. Ik zal hun leren, wetenschap scbenken
en begeleiden. Allah heeft Heilige Profeet Adam Alaihiessalam alle kennis geschonken.
Wij zijn mensen en afstammelingen van Profeet Adam Alaihiessalam en moeten dus de
wetenschap van Allah aanleren en Hem daarmee dienen. Maar als wij niet leren
en niet weten, dan zullen wij achterblijven en daardoor lopen wij grote risico’s om door
de boeven en rovers van ons geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama’at te worden vernietigd. De
mens is dus een mens als hij beladen is met kennis van Allah’s wetebschap, anders is hij
netals een beest en heeft hij weinig waarde en is nutteloos voor zijn Schepper .
Allah zegt in Soerah Ali Imraan 3, vers 164:“Waarlijk, het is een grote gunst van
Allah jegens de Moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit het midden
van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek
en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden”.
Heilige Profeet Mohammad is dus als leraar van de Heilige Qoeran en wijsheid voor
de werelden gekomen. Hij heeft ongeveer 140.000 metgezellen de Heilige Qoeran en
wijsheid geleerd. Hazrat Ali heeft ook van Heilige Profeet de wetenschap van de
Heilige Qoeran geleerd en zei, dat als ik slechts over de uitleg van Soerah Fatiha zou
willen schrijven, dan zouden wij vele duizenden boeken vol schrijven en zouden wij 70
olifanten nodig hebben om deze lading van boeken te kunnen vervoeren. De metgezellen
hebben daarna deze wetenschap en wijsheid overgedragen aan de Taba-ien en deze
op hun beurt aan de Tabe Taba’íen en daarna van generaties op generaties. Pagina 1
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BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de
Barmhartige
Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe
Alaihie Wassallam heeft
gezegd: “ Allah heeft
Namaaz in zijn oneindige
goedheid aan de mens
gegeven; Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt naar
voorspoed en geluk”.

Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten van
de Barmhartige Allah.
“Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal nehien
Ai ta-iere lahoetie,
Oes Riezq se mawt etjie,
Djies Riezq se atie ho,
Perwaaz kotahie”
Erkend bij

Koninklijk besluit nr.
85
KvK. No. 41200872

Grand Mosque “ANWAR-e-MEDINA” Eindhoven
Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere
Djoemoe’a 21-11-2014.

Het geloof Islam kreeg grote bekendheid en de volkeren van vele landen zoals Irak,
Iran, Turkije, Rusland, Spanje, Hindoestan, Egypte, Libie, Morokko, Tutkije, etc.
werden massaal moesliems en dus moesten de Heilige Qoeran, Ahadiets- Soennate
Rasoel gemakkelijk begrijpbaar geschreven worden. De Taba-ien Noman Ibne Sabiet
Imam Abu Hanifah heeft het verheven werk “Fikh”- Islamitische Jurisprudentie
ontwikkeld. Hij had toen nog kontakten met vele Metgezellen , die van Heilige
Profeet geleerd hebben. De basis van zijn boeken waren de Heilige Qoeran, Ahadiets
en Soennate Rasoel . De nieuwe geloofsgenoten hadden vele vraagstukken en dus moesten antwoorden gevonden en op basis van bestaande regels nieuwe afgeleid worden.
De “Qiyas”- regels werden gemaakt voor de nieuwe situaties en deze werden afgeleid
van combinaties van oude regels, die door de Sahaba-e-Kiram gehanteerd werden.
Tevens werd de term “Idjma’e”- de regels en methoden van consensus van de moesliem
gemeenschap ingevoerd; deze werden meestal door deskundigen en Imams uitgewerkt.
Noman Ibn Sabiet Imam Abu Hanifah, Imam Moehammad Idris Sjafa’i, Imam Malik,
Imam Hambal, Boogarie , etc. hebben de Islamitische wetenschap verder uitgewerkt en
opgeschreven. Deze geleerden en Imams hebben de Heilige Qoeran en Soennate Rasoel
gemakkelijk en begrijpbaar gemaakt, waardoor de moesliems deze wetenschap van
Allah , de Heilige Qoeran en Ahadiets konden bestuderen en deze zich eigen maken.
Wij moeten niet uit het oog verliezen dat Imam Noman Ibne Sabit Abu Hanifa , de
basis van Islamitische wetenschap en de “Fiqh”-Islamitische jurisprudentie heeft
uitgewerkt en alle andere Imams hebben zijn werken gebruikt om deze in hun streken
verder te ontwikkelen en hebben ermee duizenden andere boeken geschreven.
* Heilige Profeet Mohammad heeft ook gezegd, dat wij verplicht zijn om Islamitische
wetenschap en wijsheid te zoeken, al moeten wij naar China reizen.
Tevens is overgeleverd, dat onze Beminde Profeet gezegd heeft, dat wij Islamitische
wetenschap en wijsheid moeten verwerven vanaf de geboorte totdat wij heengaan.
* Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat hij reeds vóór Heilige Profeet Adam
Alaihiessalam Allah’s Profeet is. Dus niet slechts “Noere Moehammad”, maar ook Zijn
Beminde Profeet en dus heeft hij toen reeds alle kennis van zijn Schepper ontvangen.
In Soerah 96, vers 1 en 2 zegt Allah :“Reciteer in de naam van uw Heer, Die

geschapen heeft. Hij heeft de mens uit een bloedklomp geschapen”.
Het eerste woord Reciteer-“Ieqera’e” van deze Soerah is dus bedoeld om aan de volgelingen van Heilige Profeet te zeggen, dat zij de Heilige Qoeran moeten reciteren en leren.
In bovenvermelde Soerah 39, vers 9 zegt Allah :“Zeg:‘Zijn degenen die weten en
degenen die niet weten gelijk?’Slechts de verstandigen laten zich waarschuwen”.
Wij weten ook, dat wanneer wij enkele dagen geen voedsel en water krijgen, dan worden
wij erg suf en ziek en kunnen wij niet meer lopen. Dus wij hebben voedsel en water
nodig om ons lichaam in stand te houden en sterk te maken. Precies zo hebben wij
Islamitische kennis als voeding nodig onze hart en ziel sterk en gezond te houden.
Hazrat Oemar Faroeq leerde de wetenschap van Islam rechtstreeks van Zijn Beminde
Profeet , maar door zijn werkdruk heeft hij zijn buurman verzocht om samen te
werken om één dag de lessen van heilige Profeet te leren en ’s avonds hem deze te
onderwijzen. De volgende dag zal hij zelf de lessen volgen en de buurman leren en op
deze manier ontwikkelde hij zichzelf. Hij werd hierdoor één van de grote wereldleiders.
Allah zegt tevens in Soerah 66, vers 6: “O gij, die gelooft redt u zelf en uw gezinnen
van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn ruw en
verschrikkelijk, die Allah’s bevel niet negeren en volvoeren hetgeen hun bevolen wordt”.
Wij wensen, dat onze kinderen goed gedrag en perfecte karakter verwerven en een
glukzalig leven leiden, daarom zijn wij verplicht om hun de Islamitische kennis en wijsheid, de Heilige Qoeran en Ahadiets te laten leren en op het rechte pad te laten leven.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met shabr en volharding en ons
helpen
om de Islamitische wetenschap en wijsheid
te verwerven. Amien!
Namens het Bestuur
Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
Hadjie M. Junus Gaffar
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