Majlis Ansarullah Den Haag

Informatie
Majlis Ansarullah Nederland organiseert
online kennissessie
Start in September Insha Allah
Links voor boek ‘’Elementary Study of Islam’’ en vragenlijst
van de tweede kwartaal 2020
Engels boek: http://www.alislam.org/book/study-of-islam/
Nederlands boek: https://bieb.islamnu.nl/product/eenelementaire-studie-van-de-islam/
Vragenlijst: https://forms.gle/kUqC5aVmhrLk9sWaA

Inhoud
Uit de geschriften van Hazrat Khalifatul
Masih de 2de ra
Fiets tocht Majlis Den Haag
Picknick Majlis Arnhem

De behoefte van nu
In de natuur schijnt het een wet te zijn dat geen belangrijke behoefte onvervuld blijft. Honger verschaft
voedsel en uitgedroogd land trekt de benodigde regen aan. Levende soorten ontwikkelen geaardheden die
nodig zijn voor hun instinct tot overleven. Volkeren vertonen de tendens om kwaliteiten te ontwikkelen die
gevraagd worden in tijden van nood. Deze wet die op grote schaal duidelijk in de natuur voorkomt is zelfs nog
waarachtiger in de geestelijke wereld. Het zou onbegrijpelijk zijn dat de God van Overvloed zo gul alles voor
onze lichamelijke noden verschaft en dat Hij het zou nalaten hetzelfde te doen voor onze geestelijke noden.

Verzen uit de Heilige Qur’an
In de Heilige Qur’an staat geschreven:

ض َو َﻣﺎ َﺑ ْﯾ َﻧ ُﮭ َﻣﺎ ٰﻟ ِﻌ ِﺑ ْﯾن
ِ َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻧَﺎ اﻟﺳﱠﻣٰ ٰوا
َ ت َو ْاﻻَ ْر
En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet als spel geschapen. (Qur’an 44:39)
Hieruit volgt dat iedere keer als de mens dit belangrijke doel uit het oog verliest, telkens wanneer zij zich er
vanaf wenden, zij iemand krijgen die hen terug zal leiden, om hen boven hun zwakheden uit te verheffen en
hen op het rechte pad te zetten.

ﺷ ْﯽ ءٍ ا ﱠِﻻ ِﻋ ْﻧ َدﻧَﺎ ﺧَزَ آ ِﺋ ُﻧ ٗہ َو َﻣﺎﻧُﻧ ِ َّزﻟُ ٗ ٓہ ا ﱠِﻻ ِﺑﻘَد ٍْر ﱠﻣ ْﻌﻠُ ْو ٍم
َ َواِ ْن ِ ّﻣ ْن
Er is niets of de schatten ervan zijn bij Ons en Wij zenden deze slechts in bepaalde mate neder. (Qur’an 15:22)
Het beantwoorden van een behoefte volgens de mate waarin deze is gewenst is één van de goddelijke wetten.

ُ َو ٰا ٰﺗ
ُﺳﺎ َ ْﻟﺗ ُ ُﻣ ْوه
َ ﮑ ْم ِ ّﻣ ْن ُﮐ ِّل َﻣﺎ
En Hij gaf u al hetgeen u van Hem vraagt. (Qur’an 14:35)

ﻋﻠَ ْﯾﻧَﺎ ﻟَ ْﻠ ُﮭ ٰدی
َ ا ﱠِن
Voorwaar, het is aan Ons om te leiden. (Qur’an 92:13)
Als dit niet zo was dan zou de mens op de Dag des Oordeels hebben geklaagd:

ﮏ ِﻣ ْن ﻗَ ْﺑ ِل اَ ْن ﻧﱠ ِذ ﱠل َو ﻧ َْﺧ ٰزی
ُ ﺳ ْﻠتَ اِﻟَ ْﯾﻧَﺎ َر
َ ِﺳ ْو ًﻻ ﻓَﻧَﺗ ﱠ ِﺑ َﻊ ٰا ٰﯾﺗ
َ َرﺑﱠﻧَﺎﻟَ ْو َﻻ اَ ْر
Onze Heer, waarom hebt U ons geen boodschapper gezonden, dan hadden wij Uw geboden kunnen volgen
eer wij vernederd en onteerd werden? (Qur’an 20:135)
Op die dag zal God aan djin en de mens vragen:

ُ ﮑ ْم ِﻟﻘَﺎ ٓ َء َﯾ ْو ِﻣ
ُ َﮑ ْم ٰا ٰﯾﺗِ ْﯽ َوﯾُ ْﻧذ ُِر ْوﻧ
ُ ﻋﻠَ ْﯾ
ُ ﺳ ٌل ِﻣ ْﻧ
ُ ِاَﻟَ ْم َﯾﺎْﺗ
ﻋ ٰ ٓل اَ ْﻧﻔُ ِﺳﻧَﺎ
َ ﮑ ْم ٰھ َذا ﻗَﺎ ﻟُ ْو
ُ ﮑ ْم ُر
ﮑ ْم َﯾﻘُ ﱡ
َ ﺷ ِﮭ ْدﻧَﺎ
َ َﺻ ْون
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Kwamen er niet uit uw midden boodschappers tot u die u Mijn tekenen verhaalden en die u voor de
ontmoeting van deze Dag waarschuwden? Zij zullen zeggen: van nu 63 getuigen tegen ons zelven.’ Het
wereldse leven bedroog hen. (Qur’an 6:131).
Het is daarom onmogelijk dat wanneer men behoefte zou hebben aan goddelijke leiding deze leiding niet
zou komen. Aan de Moslims is bijzondere leiding beloofd:

ُ اِﻧﱠﺎ ﻧَﺣْ نُ ﻧ ﱠَز ْﻟﻧَﺎاﻟ ِ ّذ ْﮐ َر َو اِﻧﱠﺎ ﻟَ ٗہ ﻟَﺣٰ ِﻔ
َظ ْون
Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Qur’an) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker
over zijn. (Qur’an 15:10)

In de belangrijke goddelijke bewoording kan bescherming, niet alleen bescherming van het woord of de tekst
van het Heilige Boek zijn, hoewel dat zonder twijfel een gedeelte van de goddelijke belofte is. Bescherming
moet duidelijk iets meer zijn dan dit. Het moet ook bescherming zijn van de geest en het wezen van de
leerstellingen, de boodschap en zijn betekenis. De waarheid van de belofte van God is dat Hij de tekst van
de Heilige Qur’an bestand maakte tegen de tand des tijds en tegen bewuste en onbewuste menselijke
inmenging. Dit maakt de Heilige Qur’an uniek onder de heilige boeken van de wereld. En ook getrouw aan
Zijn belofte heeft God de Heilige Qur’an immuun gemaakt tegen het verlies van fundamentele betekenis en
geest. Er komt nooit een tijd dat gelovigen alleen maar gelovigen in naam zijn, wanneer Moslims ophouden
praktiserende Moslims te zijn. De aantrekkingskracht en de invloed van het Heilige Boek zullen altijd van
kracht blijven. Moslims zullen altijd, zelfs wanneer zij de kans lopen op te houden Moslims te zijn, weer
Moslim worden. Dit is wat de 64 bescherming die aan het Heilige Boek beloofd is werkelijk zal betekenen.

Hadith

Wij kennen de traditie die belooft dat er elke honderd jaar hervormers - de mujaddadin - zullen komen (Abu
Daud – Kitabul-Fitan). Deze traditie bevestigt het vers voor de bescherming van de Heilige Qur’an (15:10). De
mujaddadin zullen de Heilige Qur’an beschermen. Bescherming van de Heilige Qur’an is bescherming van de
Islam. De belofte van bescherming bestaat daaruit. Het is te vinden in de Heilige Qur’an en in de Hadith. De
vraag luidt daarom: Als de behoefte voor bescherming zo schreeuwend is geworden, zo dringend en zo
duidelijk, kan de belofte van bescherming dan zo achterblijven? Nee, deze loopt parallel met de behoefte. De
behoefte kan iedere honderd jaar optreden en zo ook de vervulling van de belofte van bescherming. Dat is wat
wij moeten verwachten van de traditie van de Heilige Profeetsa over de mujaddadin. En de feiten spreken voor
zich, traditie of geen traditie, belofte of geen belofte. De geestelijke toestand van de Moslims vraagt al lang
om een hervormer. Zo hebben ook de vijanden van de Islam, hun handlangers, hun geschriften, hun openlijke
propaganda tegen de Islam en de Moslims gevraagd om een geestelijke vernieuwer voor de Islam; één die de
vijanden ervan moet bestrijden en één die in de harten van de Moslims de oude toewijding tot de Islam, de
oude kennis en liefde zal herstellen.

ﺳ ْﻮ ُل ٰﯾ َﺮبّ ِ ا ﱠِن ﻗَ ْﻮ ِﻣﯽ اﺗ ﱠ َﺨﺬُ ْو ٰھﺬَ ْاﻟﻘُ ْﺮ ٰانَ َﻣ ْﮭ ُﺠ ْﻮ ًرا
ُ اﻟﺮ
َو ﻗَﺎ َل ﱠ
En de boodschapper zal zeggen: ‘O, mijn Heer, mijn volk heeft deze Qur’an verzaakt!’ (Qur’an 25:31)
Dit is het beeld van de Moslims van vandaag. Zowel verstandelijk als geestelijk heeft men de Heilige Qur’an
verlaten.
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Fietstocht
Majlis Ansarullah Den Haag
Ansrullah Den Haag heeft op 16 Augustus een fietstocht georganiseerd.
Aantal Ansar fietsers 13 waarbij in totaal 40km was gefietst,
Tijdens de fietstocht waren de volgend plaatsen bezocht waarbij de Fietsers mooie hesjes
drogen met de slogan Liefde voor iedereen haat voor niemand, Clingendael park, Huis ten
Bosch (Konings palace), Vlinders aan de Vliet, Water sport park Vlietland.
Picknick en gebeden waren in het Water sportpark Vlietland gehouden, waarbij de gebed
geleid werd door Marubbi Naeem sb. Er was ook een boekje uitgedeeld met de
programma en corona richtlijnen. Totaal deelnemers 18
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Majlis Ansrullah Arnhem
Op 22 Augustus Heeft Majlis Arnhem een picknick (barbecue) georganiseerd.
De picknick werd in de Presikhaaf park Te Arnhem gehouden,
Gast van Markaz, Zia ul Qamar Saddiqui sb heeft de programma bijgewoond.
Totaal 16 Ansar, 8 khudam en 10 Atfal namen deel aan deze evenement,
Bezigheden waren cricket en barbecue.
Gebed werd geleid door Marubbi Adil Basim sb
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