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
Ahle Sunnat
Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere
Islamic Training Centre” TOOBA” Amsterdam
“JAMIA MEDINATUL ISLAM” Den Haag
Djoemoe’a 2-de Dzoel Qada 1437

AhleNederlandse
Sunnatversie van Djoemoe’a Goetbah ( Tekrier ) van
Korte

Secretariaat;
Kraaienest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 5-8-2016

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profeet Moehammad heeft de opdracht van Allah perfect uitgevoerd en ons gered.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Wa liellahie ‘alan-naasie hiedj-djoel- baitie manies-tathaa’a ielaihie sabielaa; wa
man kafara fa-iennallaaha ghani-joen ‘aniel-‘aalamien”. ( Soerah 3, vers 97).
Hetgeen betekent:“En terwille van Allah is de hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn
daarheen op weg te gaan; en wie niet gelooft dan, Allah is Onafhankelijk van alle werelden” .
A* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah
. Vrede en zegeningen zij met onze heilige Profeet

Moehammad , zijn heilige Gezin en zijn Sahaba-e-Kiraam .
Vandaag op de eerste Djoemoe’a van de maand Dzoel Qada zijn wij weer bij elkaar om de verplichte
Djoemoe'a Namaaz te lezen. Wij aanbidden Allah
en wij buigen en knielen voor Allah
alleen.
Omwille van Allah
beminnen en respecteren wij de Beminde Profeet van Allah
en sturen wij
Doeroed Sjarief en lezen Salatoes-salaam uit liefde en respect voor onze lieve Profeet Moehammad .
Moge Allah
ons zegenen met een gelukzalig leven in deze wereld en ons redden in het Hiernamaals.
* Allereerst moeten wij begrijpen, dat Allah
de mens als Zijn allerbeste creatie geschapen heeft met
een biologische lichaam met handen, voeten, gezicht, ogen, oren, enz. ("djiesm") en een ziel ("roeh").
heeft de mens tevens een verstand gegeven om na te denken en te
De Almachtige Schepper
beslissen en tevens een wil gegeven om te kunnen kiezen tussen het goede en het slechte.
Het biologische lichaam is zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen. Allah
heeft de mens "Riezq"-voedsel
geschonken z.a. eten, drinken, zuurstof, water, vitaminen, enz. Wij moeten deze gebruiken om gezond
en sterk te kunnen leven. Als wij dit nalaten, dan kunnen wij suf, sluimerig, ziek worden en zelfs sterven.
Precies op dezelfde manier moeten wij de “roeh”-ziel verzorgen. De voeding van ziel is het aanbidden van
Allah , Dziekroellah verrichten, Tasbieh, heilige Qoeran, Doeroedo Salaam lezen. Als wij deze voeding
en verzorging van de roeh-ziel verwaarlozen, dan zullen wij ons onrustig, labiel en ziek voelen.
Deze verwaarloosde zielen zijn de bedorven en slechte zielen en deze komen meestal voor in de lichamen
van de slechte ongelovigen en hypocrieten. Deze mensen zijn erg ziek en lopen onrustig rond met diepe
teleurstellingen, frustraties, depressies, burn outs, dementerend en wij herkennen deze als lopende lijken.
Zij snaken naar ontspanning en vakanties. Zij reizen de wereld rond en wensen om rust in de ziel en hart
te verwerven. Zij keren naar huis vermoeid terug en ontdekken dat hun ziekten niet verdwenen zijn.
De frustraties, depressies, burn outs en onrustige gevoelens op het hart verlammen hun lichaam.
Allah
zegt in Soerah 13, vers 28: “Zij die geloven en wier harten rust vinden door het gedenken van
Allah. Luistert ! In het gedenken van Allah alleen is er rust voor de harten”.

* Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat in het lichaam van de mens een stuk hangende vlees
aanwezig is, dat de naam draagt van “het hart”. Als dit hart goed is, dan functioneert het gehele lichaam
goed en veilig, maar als dat hangende stuk vlees ziek is, dan is het gehele lichaam ziek en bedorven.
Het hart en de ziel zijn met elkaar verbonden en ondersteunen elkaar en de ziel heeft een belangrijke
leidende taak van het lichaam. De ziel heeft reeds bij de Schepping van de mens Allah
beloofd, dat
wanneer hij in zijn lichaam terecht komt, hij zijn Schepper zal aanbidden en Hem
zal gehoorzamen.
* Allah heeft de mens tevens de heilige Qoeran via Zijn Allerliefste Profeet Moehammad geschonken.
*Allah heeft op vele plaatsen Zijn Beminde Profeet Moehammad naast Zijn eigen Naam vermeld, b.v:
a* in de belangrijkste geloofsartikel, n.l. "Laa ielaha iellallahoe Moehammadoer-rasoelallah".
b* in de Azaan-Namaaz oproep.c* En in de Ieqamat van alle verplichte dagelijkse Namaaz.
d* de Namaaz-Gebeden. e* de Hadj rituelen en Doe'a. f* Allah heeft tevens Zijn Liefde en Respect
voor Zijn Allerliefste Profeet Moehammad in de gehele heilige Qoeran geopenbaard.
* In een overlevering is vermeld, dat de Sahaba-e-Kiraam aan de moeder van de momiens
hazrat A'iesja Siddiqua vroeg over de eer en karakter van de Beminde Profeet van Allah .
Zij gaf hierop het volgende antwoord:"Lees en begrijp de heilige Qoeran; de Openbaringen van Allah
beschrijven de hoge eer, respect en karakter van de heilge Profeet Moehammad .

Omdat Allah Zijn Beminde Profeet Moehammad bemint en hoog waardeert, moeten de moesliems
omwille van Allah de heilige Profeet Moehammad beminnen en respecteren om hun imaan te redden.
Vele hypocrieten (moenafieqs) raken jaloers als de moesliems uit respect en liefde voor de heilige
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zeggen zij, dat moesliems de heilige Profeet Moehammad op het niveau van Allah hebben gezet.
Deze domme mensen weten niet, dat de moesliems altijd slechts de ene Allah aanbidden en alleen voor
Hem buigen en knielen zij neer. Maar moesliems moeten ook met goed gedrag, hoge moraal en
goede karakter leven. Zij moeten zelfs opstaan uit liefde en eerbied voor hun heilige moeder, vader, oma,
opa, bejaarden of uit respect voor de rechter, de koning, enz. Zelfs de beschaafde wereld demonstreren
deze houding door op te staan uit ethiek van goed gedrag en karakter voor hun rechter, koning, minister, enz.
De moesliems staan dus bij het lezen van Salatoes-salaam uit eerbied, respect en liefde voor het
zegenrijkste geschenk, de Beminde Profeet Moehammad , die zij van Allah hebben gekregen.
* Heilige Profeet Mohammad heeft tevens gezegd: “Man arafa nafsahoe, faqad arafa Rabbahoe".
Hetgeen betekent: “Wie zichzelf kent, kent zijn Heer”

Door veelvuldig Allah te aanbidden, de Dziekroellah, Namaaz en Tasbieh te lezen, Zakaat af te dragen,
Vasten,Doeroedo-Salaam te lezen, enz. komen wij dichter bij onze Schepper Allah .
Nadat de momien zich sterk gemaakt heeft met de basis van het geloof, zijn “Taqewa”- vroomheid
en godvrezendheid heeft opgebouwd, dan zal zijn "Roeh"- ziel zelf ervaren, dat hij erg dichtbij Allah
is genaderd. Zijn hart, gehele lichaam en leven zullen alle schitteren in de “Noer”-Licht van Allah .
Hij zal onder hoede en bescherming van zijn Schepper Allah zijn en daardoor zal hij zich sterk en
gezond voelen. Hij zal zich dan nog sterker moeten maken voor de belangrijkste taken van zijn leven, n.l.
het aanbidden van Allah , taubah doen, inhalen van de gemiste namaaz, zakaat, vasten, verbeteren van
zijn goed gedrag en vergiffenis vragen aan anderen en daardoor staat hij gereed voor de hadj rituelen.
Allah
zegt in Soera 3, vers 97:“En terwille van Allah is de hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen,
die in staat zijn daarheen op weg te gaan; en wie niet gelooft, dan Allah is Onafhenkelijk van alle werelden”

* Heilige Profeet Moehammad heeft op de 10-de Hiedjrie met ongeveer 140.000 Sahaba-e-Kiraam ,
de Hadj uitgevoerd. De Hadj is de laatste pilaar van Islam en is verplicht voor iedere moesliem, die
verstandig, gezond en krachtig is. De momien moet ook in staat zijn om de kosten te kunnen betalen.
* Het is overgeleverd, dat de heilige Profeet Moehammad gezegd heeft:“Degene, die voor het verrichten van
de Hadj geen gebrek heeft aan de middelen, noch door een tirannieke heerser wordt gestopt, noch door een
ziekte wordt belemmerd en dan sterft zonder de Hadj te hebben verricht, die moge dan sterven hetzij als een
Jood hetzij als een Christen”. ( Boogaarie Sjarief ).
*Heilige Profeet heeft gezegd:"Degene die de hadj uitvoert maar mijn Mausoleum niet bezoekt, blijft mij ontrouw”.
De Hadjie, die oprechte liefde heeft voor Allah
en Zijn Beminde Profeet Moehammad , zal de Hadj
uitvoeren en dan de“Goembade Gazrah” van de heilige Profeet bezoeken en daar ook DoeroedoSalaam lezen om trouw, lief en dankbaar te zijn aan Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad .
* Heilige Profeet Iebrahiem
had met zijn zoon heilige Profeet Isma’iel
de vervallen heilige Kaaba
hem
gevraagd om de mensen uit te nodigen voor
Sjarief opnieuw gebouwd. Na de bouw heeft Allah
de Hadj. Als de momiens uit innige liefde voor en omwille van Allah de Hadj willen doen, dan betekent
deze roep, dat zij uitgenodigd zijn door Allah . De Gastheer Allah zal dan maatregelen treffen om
Zijn gasten, de Hadjies met alle respect en eerbetoon te ontvangen en hen uitstekend te begeleiden.
De gezegende Hadjies zullen met hartverwarmende stem en met innige liefde voor Allah
bij aankomst
in Makka sjarief luid het volgende herhalen: “Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaika laa sjarieka laka
labbaik. Iennal-hamda wan-ni’emata laka walmoelk. Laa sjarieka lak”Hetgeen betekent:“Hier ben ik, o Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk,
aan u de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoten”.
De Hadjies zullen de Tawwaaf (rondgangen om de Kaaba Sjarief) met Doe'a uitvoeren, beginnende met het

kussen de "Hadjre Aswat" (de Zwarte Jaqoet steen) of met een stok deze aanraken en de stok kussen.
Bij drukte kan men van een afstand met verheven handpalmen zich richten naar de Hadjre Aswat en de
handpalmen kussen. Dan de Sa’ie uitvoeren-heen en weer lopen tussen de 2 heuvels Safa en Marwa.
Het verblijven op de Arafat heuvel, in Moedzdaliefa en in Mina en de 3 Djamraats (muren) stenigen.
De Hadjies zullen dan in navolging van de heilige Profeet Iebrahiem
en de heilige Profeet Moehammad

op de 10-de Dzoel Hiedjdja Qoerbanie-offers van kamelen, rammen of andere dieren uitbrengen
Indien de Hadjies geslaagd zijn in hun missie, dan hebben zij Hadje Mabroer of Hadje Makboel-een
perfecte Hadj zonder tekortkomingen en zonden uitgevoerd. En heilige Profeet Moehammad heeft
hierover gezegd, dat deze Hadjies vrij zijn van zonden, net alsof zij pas geboren zijn en zij zullen
beloond worden met het Paradijs. Deze heiligen zullen zichtbaar een revolutie in hun leven brengen,
waardoor zij in hun verdere leven vol “Taqewa” als een perfecte momien zullen schitteren. Zij zullen
namaaz lezen, zakaat afdragen, vasten, hadj en qoerbanie-offers uitbrengen slechts omwille van Allah
en uit liefde voor heilige Profeet Moehammad . Zij zullen altijd Naat sjarief en Doeroedo-Salaam lezen.
De terugkerende Hadjies moeten oprecht streven om voorbeeldig en vroom verder te leven.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad ons genadig zijn, hoogste liefde, goed gedrag en een
gelukzalig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
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