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Korte
AhleNederlandse
Sunnat versie van Djoemoe’a Goetbah ( Tekrier ) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb.
Korte uitleg van Soerah Hoedjoeraat ( soerah 49 ) van de Heilige Qoeran.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“ O gelovigen handelt niet voorbarig ten aanzien van Allah em Zijn Boodschapper en vreest
Allah. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend ”. (Soerah Hoedjoeraat 49, vers 1)
O gelovigen, verheft uw stemmen niet boven de stem van de Verkondiger van verborgenheid
( Profeet ) en spreekt niet hardop tot hem, zoals gij hardop tot elkaar spreekt, opdat uw
werken niet vruchteloos mogen worden, zonder dat gij het vermoedt” (Soerah Hoedjoeraat 49, vers 2)
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij feliciteren elkaar, dat onze Heer ons
vandaag weer begunstigd heeft met de Djoemoe’a. De Djoemoe’a is zeer zegenrijk, hierin deelt
Allah zeer grote gunsten en zegeningen uit aan de momiens, die de Djoemoe'a Namaaz lezen.
De engelen staan bij de ingang van de Moskee en noteren op welke volgorde de moesliems binnen komen.
De wijze gelovigen zijn er bewust van het feit, dat het leven op deze wereld maar kort en tijdelijk is.
Dus bereiden zij zich voor om maximale aanbiddingen te verrichten voordat de ziekte en de dood hun treffen.
Zij leven op deze wereld alsof zij reizigers zijn en werken hard voor het leven in het graf en het hiernamaals.
* De momiens besteden hun tijd om “Dziekroellah” en Doeroedo-Salaam te lezen. Heilige Profeet
Mohammad luistert met veel liefde "on line" naar de gepresenteerde Doeroedo-Salaam; hij weet
precies welke momiens de Doeroedo-Salaam gestuurd hebben en beantwoordt hen met veel liefde en respect .
* De Soerah Hoedjoeraat bestaat uit 2 Roekoes-hoofdstukken, 18 Ayaat-verzen en 1476 Hoeroef-letters.
Allereerst moeten wij weten, dat Allah de heilige Qoeran op de wereld heeft laten neerdalen om de
mens te redden. Hij heeft Zijn Wetten en Regels gestuurd om de mens te leiden en te beschermen.
Zijn Woorden zijn als schitterende “Noer”-Licht voor de Rechte Leiding en begeleiding van de mens.
Heilige Profeet Mohammad heeft de heilige Qoeran voorgeleefd en zijn metgezellen getraind.
De Soerah 49 Hoedjoeraat behandelt specifiek de eerbetoon van de heilige woning en de vertrekken van
onze heilige Profeet Mohammad en de regels, die betrekking hebben op de eerbied en beminning van
de leider der Profeten en hoe een momien zich moet gedragen ten opzichte van zijn leider Mohammad .
Allah zegt in de bovenvermelde ayaats om Hem en Zijn Beminde Profeet Mohammad te beminnen
en te volgen, dus niet je eigen weg kiezen. Tevens worden de moesliems gewaarschuwd om hun stemmen
niet te verheffen in bijzijn van de heilige Profeet Mohammad . De gelovigen dienen zich met veel liefde
en respect en met eerbetoon de Beminde Profeet Mohammad te benaderen en hem in alles te volgen.
Oneerbiedig gedrag en met hoge stem vertoeven tegenover de leider der Profeten zullen leiden tot
grote zonden. Tevens is het niet toegestaan om in zijn privé tijd zijn woning zonder afspraak te betreden.
En Allah zegt verder in Soerah 49, vers 3: “Voorwaar, zij die hun stemmen verzachten in de
nabijheid van de boodschapper van Allah, zijn degenen wier harten Allah op de proef heeft gesteld
voor de godvruchtigheid. Voor hen is er vergiffenis en een groot loon
En Allah zegt verder in Soerah 49, vers 4: “Voorzeker, zij die van achter de particuliere
vertrekken roepen, de meesten hunner hebben geen verstand”.
En Allah zegt verder in Soerah 49, vers 5: “En indien zij geduld toonden, totdat gij zelf tot hen
naar buiten kwam, zou dat beter voor hen geweest zijn. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol”.
Allah heeft de werelden geschapen en heeft de mens als Zijn Beste Schepping op de wereld laten leven.

De mens is dus een hogere creatie dan de dieren en Allah heeft van de alle gemeenten de moesliems
tot Zijn Beste Creatie verheven. Omdat zij de volgelingen van Zijn Beminde Profeet
Mohammad zijn en deze Momiens moedigen aan tot het goede en verbieden om het kwade te verrichten.
De Sahaba-e-Kiraam - de metgezellen hebben van de Beminde Profeet Mohammad het geloof Islam
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grondig geleerd en zij begrepen hoe zij zich moesten gedragen en hoe zij hun allerbelangrijkste geloofsovertuiging
en volgden hun
hun Imaan moesten beschermen. De metgezellen leefden bewust slechts voor Allah
leider heilige Profeet Mohammad en gaven geen aandacht aan onbenullige wereldse verleidingen.
a* De harten van de Sahaba-e-Kiraam waren compleet gevuld met de “Noer” van Allah en deze harten
schitterden met de liefde en respect voor de heilge Profeet Mohammad .

Allah heeft ongeloof, slecht gedrag en mens-onterende karakter uit de harten van de Momiens verdreven.
Zij hebben geen oog en oor op de wereldse voordelen, rijkdommen, bezittingen en glitters.
Pagina 1

een meningsverschil
tussen
b** Bij
Allah
zegt in Soerah 66,
verstwee
6: mosliems moeten de Momiens de verantwoordelijkheid nemen om
deze mensen bij elkaar te brengen, om samen het verschil te bespreken en rechtvaardig te onderzoeken.
De meningsverschillen moeten worden weggewerkt en samen met rechtvaardigheid tot een oplossing komen.
c* De momiens van de gehele wereld zijn elkaar broeders. In de Islam is er geen ruimte voor discriminatie.
Er moet geen verschil zijn tussen een Arabier en een niet Arabier, of in huidskleur, ras, herkomst van land,
stad, dorp, of rijkdom en sociale positie. Het geloof maakt wel onderscheid tussen de ware gelovigen, de
Momiens met hoge mate van Taqewa-vrees voor Allah en de ongelovigen.
* Heilge Profeet Mohammad heeft tevens in zijn heilige toespraak op de Arafaat berg tijdens de Hadj-oelWadaa duidelijk het volgende gezegd: “Alle praktijken van afgoderij en onwetendheid zijn nu
onder mijn voeten. Bloedwraak van de dagen van onwetendheid zijn kwijtgescholden".
* Allah zegt verder in Soerah 49, vers 6: “O gelovigen, indien een kwaadbedrijver tot u enig bericht
brengt, onderzoekt het dan nauwkeurig, opdat gij in onwetendheid mensen schaadt en naderhand spijt
krijgt van hetgeen gij gedaan hebt”.
En Allah zegt in Soerah 49, vers 7-8: “En weet dat de Boodschapper van Allah onder u is; indien
hij in menige zaak aan uw wensen gehoor zou geven, zoudt gij stellig in moeilijkheden zijn geraakt,
maar Allah heeft u het geloof dierbaar gemaakt en het in uw harten schoon gesierd, en Hij heeft u het
ongeloof en de buitensporigheid en de ongehoorzaamheid hatelijk gemaakt. De zulken volgen het
rechte pad". Door de genade en gunst van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs".
En Allah zegt het volgende in Soerah 49, vers 9-10: “En indien twee groepen van de moesliems elkaar
bestrijden, brengt dan verzoening onder hen tot stand. Maar indien een hunner tegen de andere
onrechtvaardig handelt, bestrijdt dan degene die onrechtvaardig handelt, totdat zij in het gebod van
Allah terugkeert. Indien zij dan terugkeert, brengt dan verzoening onder hen tot stand met
rechtvaardigheid en handelt onpartijdig. Voorwaar, Allah bemint hen, die onpartijdig handelen.
Moesliems zijn elkaars broeders. Brengt dus verzoening tussen uw beide broeders tot stand en vreest
Allah, opdat u barmhartigheid moge geschieden".
En Allah zegt verder in Soerah 49, vers 11: “O gij die gelooft, laat de mannen geen andere mannen
uitlachen; het is niet verwonderlijk dat zij beter zouden zijn dan degenen, die uitlachen. 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 kwaad is een slechte naam, nadat men moesliem is
geworden. En wie geen berouw tonen, diegenen dat zijn de onrechtdoeners".
De Momiens weten dat zij één Kaaba Sjarief hebben, één heilige Qoeran hebben, één heilge Profeet
Mohammad hebben, zij zullen dus nimmer verdeeldheid onder de Momiens zaaien.
Verdeeldheid zaaien zijn handelingen van ongelovigen-kafiers.

* Wij leven in de westerse gemeenschap, maar wij zijn Momiens en leven met de richtlijnen van de heilige
Qoeran; wij volgen de leiding van heilige Profeet Mohammad en nemen de metgezellen als ons voobeeld.
Wij houden het Koord van Allah
stevig vast en leven als moesliems Ahle Sunnat wal djama'at standvastig
in deze maatschappij. Wij zijn reeds verkocht aan de heilige Profeet Mohammad en zijn niet meer te koop.
En Allah zegt verder in Soerah 49, vers 12: “O gelovigen, vermijdt teveel gissingen; waarlijk sommige
gissingen worden zonde. En zoekt niet naar gebreken, noch belastert elkaar. Zou iemand onder u wensen
het vlees van zijn dode broeder te eten? Want gij zoudt er toch walging tegen hebben? En vreest Allah;
waarlijk, Allah is zeer Berouwaanvaardend, Genadig".

In deze Soerah geeft Allah ons opdracht om voorzichtigheid te betrachten in onze communicatie.
Als iemand b.v. je een informatie meedeelt, dan is het noodzakelijk om niet direct erop te reageren.
Grondig onderzoek en beheerst het gesprek analyseren, is een betere methode. Het kan zijn, dat de
informant slechts satanische bedoelingen heeft of leugens verspreidt om de Djama’at te verdelen.
Sommige mensen vermoeden of denken, dat het misschien zo zal zijn en strooien onjuiste informaties in
de gemeenschap, waardoor andere mensen of andere moesliems beledigd worden. Nog erger kan het zijn,
dat de gehele Djama’at-gemeenschap te lijden heeft van onjuiste informaties of leugens.
Allah waarschuwt specifiek de gelovigen om gissingen te vermijden. Tevens zegt onze Schepper
Om niet naar gebreken van een andere te zoeken. Ook moeten de gelovigen anderen niet belasteren.
Roddelen, belasteren, kwaadsprekerij of beledigend uitlaten over andere personen zijn grote zonden.
Allah vraagt tevens in bovenvermelde Soerah: “Zou iemand onder u wensen het vlees van zijn dode
broeder te eten? Want gij zoudt er toch walging tegen hebben?”

De momiens zijn elkaars broeders en de moesliems Ahle Sunnat waldjama’at van de gehele wereld moeten
elkaar met veel liefde, eerbied en sereniteit behandelen. Alle handelingen, die de Djama’at ondermijnt
of verdeelt, zullen ten strengste verbannen moeten worden. De Momiens zijn dus verantwoordelijk om de
eenheid in de Djama’at te bewerkstelligen en deze ten alle tijden oplettend te beheersen en te beschermen.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad ons zegenen met shabr, volharding en ons
helpen om wijsheid te verwerven en als een gelovige vol taqewa-vrees voor Allah te leven. Amien !!!
Namens het Bestuur:
Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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