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Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Saheb
Allah vraagt de moemiens om kennis en wijsheid te verwerven, want deze leiden naar het Paradijs.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Hoewalladzie arsala rasoelahoe bielhoedaa wa dieniel-haqqie lie joezh-hierahoe
‘alladdienie koelliehie wa law karihal moesj-riekoen” ( Soerah 61, vers 9). Hetgeen betekent:
“Hij is het, Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, opdat Hij deze
moge doen zegvieren over alle andere godsdiensten, al moge de afgodendienaren er afkerig van zijn” ..

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Vandaag op deze Djoemoe’a-dag van de heilige maand
Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om Allah te gedenken en om Hem te aanbidden.
Allah heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama’at en Hij vraagt Zijn
Dienaren om kennis en wijsheid te verwerven en deze wetenschap aan de anderen te onderwijzen.
Allah heeft ons allereerst het gehoor, het zicht en een hart geschonken, opdat wij dankbaar mogen zijn.
En Allah zegt in de Soerah 39, vers 9: “Qoel hal jastawiel-ladziena ja’e-lamoena walladziena laa ja’e-lamoen. Iennamaa jata-dzakkaroe oeloel-albaabe”.
Hetheen betekent: “Zeg (O Profeet): ‘Zijn degenen die weten en degenen die niet weten
gelijk?’ Slechts de verstandigen laten zich waarschuwen”.

Allah heeft in deze ayat-(dit vers) aan Zijn Profeet Moehammad gevraagd om openlijk bekend te maken,
dat mensen met kennis zeker hoger in rang zijn en meer respect verdienen dan de mensen zonder kennis.
Het is niet zo maar, dat Allah aan Zijn Beminde Profeet Moehammad vraagt om deze belangrijke openbaring
persoonlijk aan de mensen te zeggen (Qoel). Hier wilt Allah tevens de hoge status van Zijn Beminde Dienaar
en Profeet aan de mensen doorgeven, maar ook wordt hier de verhevenheid van de boodschap vermeld.
De hoge status van een Schrift-geleerde wordt ook vergeleken met een gewone moesliem en Allah vraagt
dus hier: ‘Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk?’
Allah vraagt hier duidelijk: “Zijn de wetenschaps-mensen gelijk aan ongeschoolde mensen?"
Allah geeft direct daarna antwoord op deze vraag door te openbaren: “ Slechts de verstandigen
laten zich waarschuwen”. Dus de onverstandigen kunnen het niet begrijpen en kunnen afdwalen.
Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof niet goed en zeggen daarom openlijk, dat iedereen
gelijk is. Alle mensen zijn inderdaad als mens gelijk, maar bij Allah
is een gelovige hoger in rang dan een
ongelovige. Zo ook is bij Allah een gelovige wetenschapspersoon, b.v. een eerwaarde Imam, een eerwaarde
Qarie, een eerwaarde Maulana of een Moeftie Saheb hoger in rang dan een ongeschoolde moesliem.
De onverstandigen zien het verschil tussen een Imaam, Maulana of Moeftie en een ongeletterde Momien niet,
terwijl Allah duidelijk het verschil openbaart en zelfs door Zijn Beminde Profeet Moehammad laat zeggen.
Maar de verstandigen weten het verschil wel en leren het geloof, de helige Qoeran en de overleveringen via
de rechtgeleide Imaams, Maulana's en Moefties. En de ongeschoolde hoogmoedigen kruipen meestal achter
de computer en leren via face book, internet of lezen uit boeken, die meestal door Mierzai’s, Qadiani’s,
Wahabies, Salafisten, enz. geschreven zijn, waardoor zij afdwalen van het rechte pad en hun imaan verliezen.
Allah zegt tevens in de Soerah 58, vers 11: “O gelovigen, als er u gezegd wordt: 'Geeft ruimte
in de bijeenkomsten', geeft dan ruimte; Allah zal ruimte aan u geven. En als er
gezegd wordt: 'Sta op', sta dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis is
gegeven, tot hoge rangen verheffen. En Allah is op de hoogte van uw daden".
Allah
geeft hier opdracht aan de gelovigen om in bijeenkomsten ruimte te geven aan de nieuwkomers.
En als er gezegd wordt om op te staan, dan zullen de moemiens met vriendelijkheid opstaan voor de anderen.
Deze ruimte wordt aan de nieuwkomers gegeven omdat zij van heinde en ver vermoeid binnenkomen en dus
moeten wij deze moemiens vriendelijk verwelkomen.
In de Masdjied moeten wij tevens ervoor zorgen, dat de binnenkomende gelovigen genoeg ruimte krijgen om
het gebed, de roekoe en de siedjdah ongestoord te kunnen uitvoeren.
Tevens moeten de gelovigen en de moesliems met kennis de nieuwkomers ruimte te geven om gelukzalig te
laten voelen en ook hun ruimte geven en ondersteunen in hun leerproces en ontwikkeling.
Allah zegt hier ook, dat Hij de wijzen en de wetenschapsmensen tot hoge rangen zal verheffen. Pagina 1

Heilige Profeet Moehammad is de allerbeste Minnaar van Allah en hij is tevens de Beminde Dienaar en
Profeet van Allah en Allah
heeft hem alles dat in het verleden gebeurd is en hetgeen, dat in de
toekomst tot en met de Dag des Oordeels zal gebeuren, perfect in zijn totaliteit geleerd.
Velen kunnen deze wijsheid niet vatten en zeggen, dat de Beminde Profeet van Allah geen kennis heeft
wat in de toekomst zal gebeuren (Ielme Gaib), terwijl Allah hem alle kennis heeft gegeven.
Allah heeft alle kennis en wijsheden en openbaart om op te staan, dan zullen wij vriendelijk opstaan en
ruimte bieden aan de nieuwkomers, tegelijkertijd moeten wij deze gasten van Allah beleefd verwelkomen.
Wij moeten ook de gelovige wetenschapsmensen, z.a. een Imaam, Maulana of Moeftie Saheb respecteren.
Zoals vermeld is in de bovenvermelde Soerah 58, vers 11, is Allah zeker op de hoogte van welke moemiens
en gelovige geleerden met vriendelijkheid ruimten schenken aan de gasten van Allah en Hij zal deze
verstandigen belonen met hoge rangen en posities in deze wereld en in het Hienamaals.
Heilige profeet Moehammad zegt: “Gairoekoem man ta‘allamal-qoerana wa’allamahoe”. (Boogaarie)
Hetgeen betekent:“De beste onder u is hij, die de heilige Qoeran bestudeert en anderen leert”.

Het is nu duidelijk, dat als een moesliems kennis vergaart van de heilige Qoeran en de Ahadiets-overleveringen bestudeert en daarna de anderen onderwijst, dan is deze verstandige moemien bij Allah en Zijn
Beminde Profeet Moehammad de beste en verdient hij hoge waardering en respect.
Heilige profeet Moehammad heeft ook gezegd: "Man joeriediellahoe biehie gairan joefaqqiehhoe fieddienie wa joelhiemhoe roesjdahoe". Hetgeen betekent:
“Als Allah wenst om een persoon te belonen en hem in rang te verhogen, dan
zorgt Hij ervoor dat hij kennis verwerft en een “faqieh”- verstandige wordt".
Heilige profeet Moehammad heeft ook gezegd: “Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe’etie”.
Hetgeen betekent: “Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ) en Allah is de Schenker”.
En Allah openbaart in Soerah 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 vóórdien zeker in duidelijke dwaling verkeerden".
Heilige profeet Moehammad reinigt de moesliems, onderwijst de heilige Qoeran aan hen en deelt kennis en
blijven uitdelen tot en met de Opstanding.
wijsheid aan de gelovigen uit en zal al deze Gunsten van Allah
Heilige profeet Moehammad heeft gezegd: “Het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at is de
juiste geloofsovertuiging (aqiedah), die naar naar het Paradijs leidt.
Het is wel jammer dat er onverstandige mensen zijn, die in het geloof verdeeldheid zaaien.
De geschiedenis leert ons, dat ongelovige sekten z.a. Moesailma Kazzaab en zijn groep, de Mierzai's, de
Qadiani's, de Lahouri's, de Salafisten, de Wahabi's, enz. het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at
ondermijnen. Gedreven door wereldse gewin, z.a. Olie Dollar van Saudi Arabie en andere rijke olie landen,
financiele steun om Masdjieds te kunnen bouwen en financieren en tegelijkertijd Wahabi of Salafi Imaam
deze Masdjieds te laten besturen, worden verdeeldheid gezaaid. Deze onverstandige sekte leiders hebben
de heilige Qoeran wel gelezen, maar hebben de wijsheid niet begrepen. Hun werkwijze is gebaseerd om
onverstandige en ongeschoolde jongeren te misleiden en hun lid te maken van hun ongelovige sekten.
* Ala hazrat Imaam Ahmad Raza Khan heeft zijn gehele leven gewijd aan de studie van de heilige Qoeran,
de overleveringen van de heilige Profeet Moehammad en het geloofsbelijdenis van de Metgezellen van de
heilige Profeet Moehammad . Deze Imam en de vier grote Imams n.l. Imam Aboe Hanifa , Imaam Safa'i ,
Imam Hambal en Imaam Maliek hebben hun gehele leven gewijd aan de langdurige wetenschappelijke
studies van het geloof Islam en hun verstand gebruikt. Zij zijn allen rechtgeleide Imaams en grote leiders van
de Moesliems Ahle Soennat wal Djama'at en Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad hebben deze grote
leiders in rang en eer verhoogd. Zij zullen tot en met de Dag des Oordeels schitteren in de Noer van Allah .
Wij hebben leiding gekregen van eerwaarde Maulana Abdoel Aliem Siddiqui , eerwaarde Qaide ahle Soennat
Maulana Shah Ahmad Noeranie Siddiqui en andere grote Maulana's en deze leiders hebben jaren lang
onze Djama'at geleid, Masdieds laten bouwen en Jamia gesticht en ons geleerd om onder leiding van onze
geestelijke leider te blijven studeren. Deze leiders hebben altijd geweten, dat sommige onverstandige,
ongelovige sekte leiders het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama' at verkeerd begrepen hebben. Zij willen de
wereld laten zien, dat zij ook een Masdjied en een grote Djama'at hebben. Deze ongelovige sekte leiders
werken dag en nacht en sturen mensen met allerlei voorwendsels om onze kinderen te misleiden.
Zij verzinnen tevens vele aantijgingen tegen de Moesliems Ahle Soennat wal Djama'at. Dus weest u voorzichtig !
Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad en
moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en
tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het bestuur, M.Junus Gaffar
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