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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 26-ste Safar 1436

Djoemoe’a 19-12-2014.

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

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Houden van je medemoesliems omwille van Allah

en vermijdt kwaadsprekerij.

Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam’at
Secretariaat
: 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”
ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

“Iennamal moe’e-mienoena ieghwatoen fa-ashliehoe baina
agawaikoem wattaqoellaha la-‘allakoem toerhamoen” (Soerah 49, vers 10)
“Moesliems zijn elkaars broeders. Brengt dus verzoening tussen uw beide
broeders tot stand en vreest Allah, opdat u barmhartigheid moge geschieden”
1* “Alhamdoe liellah”. Het is een grote gunst van Allah , dat Hij uit ons midden Zijn
Beminde Dienaar en Profeet Moehammad voor ons heeft gestuurd, die Zijn Tekenen
voordraagt, ons reinigt en de Heilige Qoeran en Wijsheid onderwijst.
Allah zegt in Soerah 3, vers 164: “Voorzeker, 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 vóórdien zeker in duidelijke dwaling verkeerden”.
De geschiedenis leert ons, dat de volkeren gebukt leefden door de vele spanningen, roof –
mooorden, onderdrukkingen, vernederingen, onteringen en kindermishandelingen. In deze
moeilijke tijd heeft Allah door Zijn Genade de mens willen redden. Hij stuurde daarom Zijn
Dienaar en Beminde Profeet Moehammad om hun Zijn Tekenen te laten kennen, hun te
zuiveren, te reinigen en de heilige Qoeran en wijsheid te onderwijzen.
in 23
Heilige Profeet heeft in deze gemeenschap en cultuur de Boodschap van Allah
jaren overgedragen en heeft ongeveer 140.000 Sahaba-e-Kiram opgeleid om als perfec- te
momiens te leven. Deze heiligen wisten precies het verschil tussen zegeningen en zonden. Zij
aanbaden Allah en leefden als Dienaren van Hem en Zijn Beminde Profeet .
Heilige Profeet Moehammade heeft gezegd, dat hij door Allah als “Rahmatoellliel’aalamien”- genade der werelden is gezonden. Door zijn leiding en begeleiding leefden deze
dienaren gelukzalig, rechtvaardig, vrij van afpersing, ontering, onderdrukkingen en
vernederingen. Onderlinge verbondenheid en ondersteuning waren heel sterk en normaal.
Tijdens de “Hiedjrat”-emigratie van Heilige Profeet Moehammade hebben de ‘Ansaars’inwoners van Medina en de ‘Moehadjirien’- gasten van Medina als één grote gelukzalige
familie met elkaar geleefd. Meningsverschillen werden uitgesproken en bijgelegd.
Emotionele spanningen, z.a. jaloezie, haat, angst, ruzie, verdriet, gierigheid, ondermijning,
onderdrukkingen, etc. werden onder controle gehouden. Zij waren uniek op de wereld.
In de bovenvermelde Soerah 49, vers 10 zegt Allah :“Moesliems zijn elkaars broeders.

Brengt dus verzoening tussen uw beide broeders tot stand en vreest Allah, opdat u
barmhartigheid moge geschieden”.
Iedere metgezel aanbad Allah en leefde als een heilige met goed gedrag en hei-lige
karakter onderling in de moesliem gemeenschap als een grote vrome familie.
Allah
zegt verder Soerah 49, vers 11:“O gij die gelooft laat een groep mensen geen anderen
uitlachen, het kan zijn dat de laatstgenoemden beter zijn dan de eerstgenoemden;en laat de
vrouwen geen andere vrouwen uitlachen, die misschien beter zijn dan zij, die uitlachen. En
maakt elkaar geen verwijten en geeft elkaar geen slechte namen. Hoe slecht is het om je
broeder te beledi- gen nadat men moesliem is geworden. En wie geen berouw tonen, diegenen
zijn de onrechtdoeners”.
In dit vers verbiedt Allah bepaalde gedragsvormen en handelingen teneinde de
broederschap van de moesliems te vestigen. Deze verboden handelingen zijn alsvolgt:
a* Trots en bespotting.
Allah verbiedt de moesliems om gapjes over iemand te maken of op iemand neer te kijken.
Omdat wij mensen zijn en deze essentiele gevoelens gelden voor iedere mens en dus moeten
wij deze slechte handelingen altijd vermijden. Op iemand neerkijken en jezelf hoger achten
voor wereldse zaken z.a. rijkdom, rang, ras, stam, positie en cultuur zijn niet toegestaan, maar
je mag wel erg blij zijn en Allah dankbaar zijn, dat je een moesliem bent of Aliem, Hafiez
en Qarie bent.
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* Heilige Profeet Moehammade heeft gezegd, dat degene die in zijn hart trots met het
gewicht van een mosterdzaadje heeft, zal het Paradijs niet betreden.
Anderen belachelijk maken of beledigen zijn grote zonden en Allah verbiedt deze slechte
houdingen. Allah zegt in de bovenvermelde vers: “O gelovigen laat een groep mensen geen
andere groep bespotten, het kan zijn dat de laatstgenoemde beter zijn dan de eerstgenoemden.
Een persoon is beter dan een andere op grond van vrees voor Allah .
De trots van Ahle
b* Vrouwen zijn emotioneler dan mannen en Allah heeft hen apart in dit vers extra streng
Sunnat Wal Djam’at
gewaarschuwd om anderen niet te bespotten en uit te lachen.
Secretariaat
Heilige Profeet Moehammade heeft gezegd, dat Allah niet naar onze lichamelijke
: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
kenmerken of rijkdommen kijkt, maar onze Schepper kijkt naar onze harten en daden.
Afdeling Amsterdam
c* Beledigen en belasteren.
Kraaiennest 125
In bovenvermelde vers waarschuwt Allah om elkaar niet te beledigen of te belasteren.
1104 CH Amsterdam
Dit verbod om anderen in discrediet te brengen en scheldnamen te geven, zijn de meest
Afdeling Eindhoven
gebruikte slechte gewoonten onder de mensen. Deze zijn grote zonden, waar maar weinige
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
mensen aan kunnen ontsnappen. Vermijdt doelbewust deze grote zonden.
: 040 - 2513089
d* Het is aanbevolen om elkaars fouten te bedekken,
Afdeling Almere
De moesliems, die de fouten van anderen geheim houden, zal hun fouten door Allah op de
: 020-6982526
Dag
des Oordeels niet openbaar gemaakt worden. De engelen zullen opdracht krijgen om de
Bankiers:
goede daden z.a namaaz, zakaat, heilige Qoeran recitaties, hadj heel hard bekend te maken.
Postbank
48.63.847
Allah zal tevens zeggen om hun zonden in zijn geheel niet te noemen.
Fortis bank
e* Troetelnamen zijn wel toegestaan, want heilige Profeet heeft zelf de gewoonte gehad
94.93.36.149
om zijn metgezellen troetelnamen te geven. Enkele voorbeelden zijn: A* Hazrat Aboe
ABN-AMRO
Hoerairah -de vader van de poes, omdat hij vaak met een poes in de armen rondliep.
54.02.27.471
Hazrat Ali ibne Aboe Talieb kreeg de troetelnaam van Aboe Toeraab- vader van het stof,
omdat hij eens onder het stof lag.
BouwTAIBAH uit liefde Het is wel verboden om bijnamen, die slechte betekenissen hebben te gebruiken of waar
voor Allah. de
degene, die ermee geroepen wordt, een hekel aan heeft. Een ware momien zal dus nooit een
Barmhartige
persoon een slechte bijnaam geven, zelfs niet als een grapje.
Onze Heilige Profeet
In het bovenstaande vers zegt Allah : “degenen, die geen berouw tonen en taubah doen,
Mohammad Sallallahoe
behoren tot de onrechtvaardigen. Dus altijd berouw tonen en Tauwbah doen.
Alaihie Wassallam heeft
In Soerah 49, vers 12 zegt Allah : “O gelovigen vermijdt de meeste vormen van achtergezegd: “ Allah heeft
Namaaz in zijn oneindige
docht, want sommige achterdocht is een zonde. En bespioneert niet, noch belastert
goedheid aan de mens
elkaar. ‘Lust iemand onder jullie het vlees van zijn dode broeder’ ? Jullie verachtschugegeven; Namaaz wat te
wen het zeker. Vreest Allah, voorzeker Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol”.
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt naar
Ware broederschap kan niet bestaan zonder innerlijke kwaliteiten van onderlinge vertrouwen.
voorspoed en geluk”.
Dus alle factoren, die leiden tot wantrouwen, achterdocht en laster moeten systematisch
Geeft u Donatie en
uitgeroeid en geëlimineerd worden. Deze verborgen en geheime emotionele gedragsvormen
ontvangt u gunsten van
en karakter moeten verwijderd worden uit de moesliem gemeenschap.
de Barmhartige Allah.
* Heilige Profeet Moehammade liep eens naar buiten en zag, dat enkele personen over de
fouten van een zekere Maiez roddelden. Onze Beminde Profeet vroeg hen om mee te lopen.
“Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng. De metgezellen
liepen mee en kwamen bij een dode ezel. Heilige Profeet wees naar de
Gejaal riezq ka hai,
rotte kadaver en vroeg of zij deze konden eten. De metgezellen zeiden: “Jaa Rasoelallah.
Razzaq ka gejaal nehien Wij eten nimmer het vlees van ezels en zeer zeker nooit kadaver van ezels”.
Ai ta-iere lahoetie,
Doe daarom geen “ghiebat”-roddelen en ook geen “boehtaan”-laster of smaad”. Het is
Oes Riezq se mawt etjie,
duidelijk, dat de roddelaars en de mensen, die bijstonden om te luisteren zondaren zijn.
djies Riezq se atie ho,
* Onze Profeet heeft gezegd, dat wij geen inbreuk op de “privacy” van anderen moeten
perwaaz kotahie”
Erkend bij
maken;de“Gattaat”-luistervink, die er gewoonte van maakt, zal het Paradijs niet betreden.
ANBI Instelling
Allah zegt verder in de bovenvermelde vers, dat moesliems elkaar niet moeten bespioKoninklijk besluit nr.
neren en belasteren. Vreest Allah, doet Taubah, wordt Vroom en verwerft “Taqewa”.
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Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met Imaan, ons beschermen tegen
KvK. No. 41200872
verval, de moesliems Ahle Sunnat Waldjama’at beschermen door het vermijden van trots,
achterdocht, kwaadsprekerij, ghiebat, boehtaan en tegen de bestraffing in het graf !
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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