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Eerwaarde Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHI Saheb
Kennis is “Noer”-Licht. Het verwerven van kennis en Wijsheid is een verplichting die rust op elke moesliem.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Hoewalladzie ba’atsa fiel oemmie-jiena rasoelam-mienhoem jatloe ‘alaihiem
aajaa-tiehiie wa joezakki wa joe-‘alliemoe-hoemoel-kietaaba walhiek-mata; wa ien
kaanoe mien qabeloe la fiie dhalaaliem-moebien”. (Soerah 62, vers 2)
Hetgeeb betekent: “Hij is het, Die onder de ongeletterden een Boodschapper uit hun
midden heeft gezonden, die Zijn tekenen voordraagt en hen reinigt en hun het Boek
( de heilige Qoeran) en de wijsheid onderwijst; en zonder twijfel, zij verkeerden
voorheen gewis in openlijke dwaling”.
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet
Moehammad , zijn heilige familieleden , zijn Metgezellen en zijn oprechte volgelingen.
Op deze Djoemoe’a zijn wij weer bij elkaar om Allah te aanbidden, de Heilige Qoeran te reciteren, Doeroed
en Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad . Moge Allah en Zijn Beminde Profeet
Moehammad ons rijkelijk belonen en ons een gelukzalig leven schenken in deze wereld en in het Graf.
Allereerst is het belangrijk te weten, dat Allah de mens als Zijn beste Creatie heeft geschapen en onze
Schepper heeft ons een ziel, een hart en een verstand geschonken om na te denken en keuzes te maken.
Om goed en veilig te kunnen leven, zal de mens zijn leven perfect leiden met een perfecte karakter en gedrag.
Allah heeft de mens geschapen om Hem te gehoorzamen, Zijn Leiding te volgen en om Hem te
aanbidden. Om de juiste Leiding te kennen, heeft Allah de heilige Qoeran met alle richtlijnen en wetten naar
de wereld gestuurd en tegelijkertijd Zijn Beminde Profeet Moehammad aangewezen om de heilige Qoeran
na te leven en zijn Metgezellen op te leiden.
Allah zegt in Soerah 33, vers 21:“Laqade kaana lakoem fie Rasoelallahie oeswatoen hasanatoellie
man kaana jardjoellaha wal jawmal agierah wa dzakarallaha katsierah”. Hetgeen betekent:
“Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah, voor hen die
hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt”.

De Metgezellen hebben de heilige Profeet Moehammad gezien en van hem geleerd. Deze Metgezellen
hebben daarna de heilige Qoeran en de Ahadiets-Overleveringen aan de Taba-ien en de Taba Taba-ien geleerd.
De wetenschappen van de heilige Qoeran en de Ahadiets zijn in boekvorm bijgehouden en van generaties op
generaties overgeleverd. De Metgezellen van de heilige Profeet Moehammad hadden direct contact met
hem . Zij konden met hem rechtstreeks communiceren. Zij konden de gesprekken en uitleg volgen, de
handelingen zien en de Metgezellen werden tevens dagelijks begeleid door hun leider heilige Profeet .
Om de kennis en wetenschap van de heilge Qoeran en de Overleveringen voor altijd vast en onbuigbaar te
maken, hebben vele hoog begaafde Geestelijken en Imaams hun gehele leven gewijd om deze te beschrijven.
Tevens is het belangrijk te weten, dat als een persoon vroom en veilig wil leven, dan moet hij zeker niet met
zijn eigen ego en gevoel leven, maar moet hij volgens de regels en wetten van de heilige Qoeran, de Ahadietsoverleveringen en vooral standvastig zijn Geestelijke leider of Imaam volgen.
Tevens moet ieder moesliem kennis verwerven over zijn Schepper Allah , Zijn Religie en Zijn Openbaringen.
*Kennis en wetenschap kunnen wij ook in twee soorten verdelen, n.l. de religieuze kennis en wereldse kennis.
Allah heeft de mens willen redden en daarom heeft Hij allereerst alle wetenschappelijke kennis aan Zijn
Beminde Profeet Moehammad geleerd. Naast de wereldse technologische kennis, beheerste hij perfecte
karakter-eigenschappen. Allah heeft hem alle denkbare eigenschappen van goed gedrag geschonken.
Heilige Profeet Moehammad is een prachtig voorbeeld voor alle werelden. Hij is barmhartig, genadevol,
standvastig, rein, liefdevol, wijs, vredig, eerlijk, zachtmoedig, ondersteunend, behulpzaam, onbaatzuchtig en
vele andere eigenschappen van goed gedrag. Zijn perfecte karakter-eigenschappen is een schitterend Noerlicht en een prachtig voorbeeld voor iedereen. Met deze schitterende karakter-eigenschappen heeft hij zijn
missie van het bestaan van Allah , de Religie en de heilige Qoeran aan zijn Metgezellen geleerd. De eerste
leslokaal voor het onderwijzen van de heilige Qoeran heeft hij in het huis van hazrat Arkam laten stichten.
Tevens heeft hij in de Masdjiede Nabawie in Medina Sjarief een speciale school, de “Assoefa” laten bouwen,
waarin lessen van de Reliqie, de heilige Qoeran en goed gedrag werden onderwezen. Heilige Profeet is een
perfecte leraar.Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat hij naar de wereld gestuurd is Pagina 1

om de mensen te reinigen en hun goed gedrag te leren en in hun perfectie in de karaktert-eigenschap te vormen.
* Allah zegt in de bovenvermelde Soerah 62, vers 2: “Hij is het, Die onder de ongeletterden een
Boodschapper uit hun midden heeft gezonden, die Zijn tekenen voordraagt en hen reinigt en
hun het Boek ( de heilige Qoeran) en de wijsheid onderwijst; en zonder twijfel, zij verkeerden
voorheen gewis in openlijke dwaling”.

Allah zegt hier dus dat de mensen voorheen ongeletterd waren en tevens in openlijke dwaling verkeerden.
Deze ongeletterden, ongeschoolde mensen hadden geen kennis van de wetenschappen van de Religie en de
heilige Qoeran; daardoor verkeerden zij in openlijke dwaling. Allah heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad
met alle wetenschappelijke kennis naar de ongeletterden gestuurd om hun over de Tekenen van Allah
te
vertellen, hun te reinigen en hun de heilige Qoeran en wijsheid te leren.
De Metgezellen werden geleerd om zich te reinigen van het slechte gedrag. Enkele voorbeelden van "kamiena
aglaak"-slecht gedrag zijn alsvolgt: moorden, onderdrukken, pesten, vernederen, onteren, aanranden, liegen,
bedriegen, stelen en alle andere vernederende slecht gedrag, waardoor de gemeenschap gebukt moet leven.
a* Heilige Profeet Moehammad heeft deze ongeletterde mensen gereinigd door hun te leren om het slechte
gedrag om te zetten in "aglaake hasanah"-goed gedrag. Zij werden daardoor vroom, beschaafd, barmhartig,
genadig, behulpzaam, eerlijk, ondersteunend, onbaatzuchtig, eerbiedig, respectvol en nog vele andere
gedragsvormen waardoor de gehele gemeenschap fleureerde, schitterde en leefde hoopvol en gezegend.
b* Heilige Profeet leerde de mensen over het bestaaan van Allah en dat Allah alles geschapen heeft ten
dienste van de mens en de mens geschapen is om Zijn Schepper Allah te dienen en om Hem te aanbidden.
c* Heilige Profeet Moehammad leerde zijn Metgezellen de heilige Qoeran. In 23 jaren heeft hij ongeveer
140.000 Sahaba-e-Kiraam getraind. Deze heilige Metgezellen verdienen hoge eer en respect en zij hebben
door de eeuwen heen alles gedaan om het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de gehele wereld te verspreiden.
d* Tevens heeft heilige Profeet Moehammad zijn Metgezellen wijsheid (Hiekmah) geleerd.
Op een dag b.v. vroeg een persoon toestemming aan de heilige Profeet om i.p.v. de vijf dagelijkse verplichte
namaaz slechts twee te lezen. Niemand mag deze wet van Allah
veranderen en maar toch gaf de Beminde
Profeet van Allah hem de toestemming. Deze wijsheid van de heilige Profeet heeft ervoor gezorgd, dat
de man later alle vijf verplichte namaaz begon te lezen, want een moemien zal nooit zijn namaaz verwaarlozen.
* Wij moeten ook de gelovige wetenschapsmensen, z.a. een Imam, Qarie, Maulana of Moeftie Saheb respecteren.
* 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 duidelijk, dat als een moesliem 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 joefaq-qiehhoe 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 reinigt de moesliems, onderwijst de heilige Qoeran aan hen en doceert kennis
en wijsheid aan de gelovigen en hij zal al deze Gunsten van Allah
blijven onderwijzen tot de Opstanding.
Heilige profeet

heeft ook gezegd:“Het zoeken van kennis is verplicht voor iedere moesliem".
Tevens zei hij : “Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah
zijn weg naar het Paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de Engelen hun vleugels voor
hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de
hemelen, zelfs de haaien in de oceanen vragen Vergiffenis voor de geleerde”.
En Allah zegt in Soerah 35, vers 28:“Slechts diegenen van Zijn dienaren, die kennis bezitten,
vrezen Allah. Allah is Eerwaardig, Vergevensgezind”.

Moesliems kunnen dus alle wetenschappelijke studies volgen, maar hij zal nimmer de studie van Islam negeren.
Laat uw kinderen en kleinkinderen vooral studeren, maar zij moeten ook o.l.v. de Imaam het geloof leren.
Wij hebben leiding gekregen van de 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 voor ons Jamia gesticht en ons geleerd om onder leiding van onze
geestelijke leider te blijven studeren. Deze leiders hebben altijd geweten, dat sommige domme, onnozele en
ongeschoolde sekte leiders het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama' at verkeerd begrijpen en zij willen uit hoogmoed
en jaloezie de wereld laten zien, dat zij ook een masdjied en een djama'at hebben. Deze ongeschoolde mensen
werken dag en nacht om het geloof te ondermijnen. Zij schamen zich niet om de moesliems te verdelen.
Moge onze harten gevuld worden met kennis, wijsheid, sterke liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet
Moehammad en moge wij beschermd worden tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het bestuur, M.Junus Gaffar
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