Verzamel hadith.
Agheli oemmato mein se tien loogh safar par nikale aur raaste mein oenko ek
ghaar ke ander panah lina pare, safar ke dauran. Baidjaans Allah ka karna ye
howa, ke pahaar se ek pathar ghira aur oesse ghaar ka moeh band hogheya. Ab
ander wo pas gheye. Oen tieno ne apas mein ye masoera kiya ke hame apne niek
amal ka wasila Allah ke hazoer piesj karna djahiye. Take Allah hamare ies
parisjani mein hamara madad farmay. To pahala sags Allah se ye dua ke, ke hai
Allah tudje ye baat maloem hai, ke mai oes wagt tak apne baddjo aur biewie ko
dhood nehe pilate djaptak ke apne bhoere Ma Baab ko dhood na pilade. To ek din
aisa howa, ke mudje doer djana para kudj karne ke liye, to mai apne ghar mein aya
to mere Ma Baab zoo djuke the, aur mai oenke sarane poerie raat dhood ka piyala
likar gherah reha, yahatak ke soebah hogheye. Aai Allah ye amal aghar galissatan
tere raza ke gatir kiya aur tere bargha mein makboel hai, to mai ies amal ka wasila
piesj karta hoe, hamare ye moesibat doer farma. Ies dua karne se thora sa pathar
sarak gheya. Abi itni djagha nehe bani thi ke ye loogh waha se bahar nikal sake.
Phier doesere sags ne ars ke, ke aai Allah, tume pata hai ke mudje ek djadja saat
bahan thi, djisse mai bari mohabbat karta tha, ghandi mohabbat sadi ke bighair,
aur mai oesse moeh kala karna djahata tha, oese boeraay karna djahata tha, likien
wo mere kaboe nehe ati thi, ek dafa kahad par gheya aur wo madjboer howe, to
mai 120 dinar kiwas oeske saath oeski izzat ka sauda kiya, aur djab ham alagh
howe, to wo aurat kapane laghe, to maine oesse poedja, ke to kiyoe kaapti hai, wo
kahane laghi ke mudje Allah ke gauf ata hai, to mai bhi tere gauf se pidje hath
gheya, aai Allah aghar ye amal galissatan tere raza ke liye kiya hai, to aai Allah
ies amal ka wasila tere bargha mein piesj karta hoe, ies pathar ko hata di. Pathar
thora sa aur sarak gheya. Abi itni djagha nehe bani thi ke ye loogh waha se bahar
nikal sake.
Phir tisiri sags ne ars kiya, ke aai Allah, to mein goeb maloem hai ke maine ek
moelazam apne paas rakhka tha, djawal ke djand dano ke iwas, masjdoeri ke iwas
mai djawal oesse dita tha, ek dafa wo masjdoeri liye bighair waha se djala gheya
aur oeske djo djawal the, oenko maine boya, oesse bari fasal tayyaar howe, aur
phir oes fasalse mudje itna moenafa howa, maine oesse bair bakariya aur kafi aur
djiese gariedi. Aur wo mawiesji barte hi djale gheye, kafi arse ke baad djab wo
mere paas wapas aya, to maine tamaam biar bakariya aur tamaam djise oeske
hawale kardi. Ye tere moewaapse, djo ye djawal the oesi se mudje ye nafa howa.
Aai Allah aghar ye amal maine galissatan tere raza ke liye kiya to ieski barkat se
ies pathar ko hata di. Phir wo pathar mazied hata, aur oenke liye raasta ban gheye.
<><> # 1051. Overgeleverd van `Abdullaah Ibn 'Omar is dat hij de Boodschapper
van Allaah heeft horen zeggen: "Driemannen van degenen die vóór jullie waren
vertrokken, totdat zij bij een slaapplaats aankwamen in een grot. Toen zij naar
binnen gingen, rolde er een rots van de berg naar beneden en sloot de grot op hen

af. Zij zeiden toen: `Het enige wat jullie kan redden van deze rots is dat jullie
Allaah aanroepen met jullie goede daden.' Hierop zei een man van hen: `O
Allaah, ik had twee stokoude ouders. Ik liet nooit iemand van de familie of slaven
vóór hen hun avondmelk drinken. Op een dag moest ik op een verre afstand iets
doen. Ik kwam pas bij hen thuis nadat zij beiden in slaap waren gevallen. Ik melkte
voor hen hun avondmelk en trof hen slapend aan. Ik wilde niet dat iemand van de
familie of slaven voor hen hun avondmelk zouden drinken. Daarom bleef ik
wachten totdat zij wakker zouden worden met de beker in mijn handen. Toen het
ochtendgloren scheen, ontwaakten zij en dronken hun avondmelk. 0 Allaah, als
ik dit heb gedaan omwille van Uw Aangezicht, open dan deze situatie voor ons
veroorzaakt door deze rots.' Hierop ontstond er een opening waardoor ze echter nog
niet naar buiten konden." De Profeet heeft gezegd: "De ander zei toen: `O Allaah,
ik had een dochter van mijn oom van vaderskant. Zij was de meest geliefde mens
voor mij. Daarom wilde ik graag gemeenschap met haar bedrijven, maar zij
weigerde dit. Toen zij een keer werd getroffen door droogte, kwam zij bij mij. lk
gaf haar honderdtwintig dinar, onder voorwaarde dat zij mij toestemming zou
geven om gemeenschap met haar te bedrijven. Zij stemde hiermee in. Toen ik in de
positie kwam om de daad van gemeenschap daadwerkelijk uit te voeren, zei zij: `Ik
sta jou niet toe om de zegel [van maagdelijkheid] te verbreken, behalve met zijn
recht [het huwelijk dat gemeenschap toestaat].' Ik besloot daarom om de daad
van geslachtsgemeenschap met haar te ontwijken. Ik wendde mij af van haar,
terwijl zij de meest geliefde mens voor mij was. Bovendien mocht zij het goud dat
ik haar had gegeven houden. O Allaah, als ik dit heb gedaan omwille van Uw
Aangezicht, open dan deze situatie voor ons.' Hierop schoof de rots op, maar zij
konden nog niet naar buiten." De Profeet heeft gezegd: "De derde zei toen: `0
Allaah, ik heb arbeiders ingehuurd en ik heb hun allemaal hun loon gegeven,
behalve één man: hij liet zijn recht liggen en vertrok. Ik investeerde zijn loon,
totdat het vele rijkdommen voortbracht. Na een tijd kwam hij bij mij en zei: `0
dienaar van Allaah, geef mij mijn loon.' Ik antwoordde hem: 'Alles wat je ziet aan
kamelen, koeien, schapen en slaven is van jouw loon.' Hij zei: `0 dienaar van
Allaah, spot niet met mij.' Ik antwoordde: `Ik spot niet met jou.' Hierop nam hij dit
alles, dreef het weg en het er niets vanachter. O Allaah, als ik dit heb gedaan
omwille van Uw Aangezicht, open dan deze situatie voor ons.' Hierop schoof de
rots op en zij liepen naar buiten"
<><> 1:15:30 Sadka to ghair moslim ko bhi, diye djate hai.
Bani Isreal ka ik naudjawaan maldaar keha mudje aadje sadka kaarna hai.
Raat ko diya, to ek djor ko di diya, to subha pata djala ke ek djor ko kooi sadka di
diya, kahane lagha ya Allah mere bas me to itni hi tha, mai kiya kero, tere marzi.
Raat ko ik aurat ko di kar agheya, subha pata djala ke ek tawaaif ko ek admi sadka
di kar djala gheya, wo rone baith gheya, keha ya Allah mai to tere naam par dine
gheya tha aur ek tawaaif ko di kar agheya, djalo mudje kia mai to phir karongha.
Raat ko phir sadka kiya to ek bari seth maaldaar ko di diya, subha pata djala ke ek

bewakoof ek maaldaar ko paisa di kar agheya, phir wo rone baith gheya, keha ya
Allah mai to tere naam par dine gheya tha aur ek maaldaar ko di kar agheya, djalo
mudje kia mai to phir aadj dongha.
To ek sjags aya oeske paas aur keha tere tieno sadka qaboel hogheya.
Aur djor ko ies liye dilwaya ke, wo djorie se tauba kere aur samadj djaye ke dine wala
Allah hai.
Tawaaif ko ies liye dilwaya, ke wo samdje ke Allah se line ka aur raasta bhi hai, na
sirif djisam bidjna hai.
Aur paise walo ko ies liye dilwaya ke oese ghairat aye, ke mere djaisa aur paise wale
gardj karta hai, mai kiyou nehe gardj kero.

<><>714. Overgeleverd van Abu Hurairah is dat de Boodschapper van Allah
heeft gezegd: "Een man heeft gezegd: 'Ik zal een aalmoes schenken.' Hierop
vertrok hij met zijn aalmoes en legde die [onbewust] in de hand van een dief. De
volgende ochtend vertelden de mensen: 'Er is een aalmoes geschonken aan een
dief.' Hierop zei de man: '0 Allah, aan U komt alle lof toe. Ik zal een aalmoes
schenken.' Hij vertrok met zijn aalmoes en legde die [onbewust] in de hand van
een overspelige vrouw. De volgende ochtend vertelden de mensen: 'Er is
afgelopen nacht een aalmoes geschonken aan een overspelige vrouw.' Hierop
zei de man: `O Allah, aan U komt alle lof toe. [Heb ik mijn aalmoes geschonken]
aan een overspelige vrouw? Ik zal een aalmoes schenken.' Hij vertrok met zijn
aalmoes en legde die [onbewust] in de hand van een rijke. De volgende ochtend
vertelden de mensen: `Er is een aalmoes geschonken aan een rijke.' Hierop zei
de man: `O Allah, aan U komt alle lof toe. [Heb ik mijn aalmoes geschonken]
aan een dief, een overspelige vrouw en een rijke?' Vervolgens kwam er iemand
naar hem toe en er werd tegen hem gezegd: `Door je aalmoes aan de dief te
schenken, zal hij zich misschien onthouden van zijn diefstal. De overspelige
vrouw zal zich misschien onthouden van haar overspel. De rijke zal hier
misschien lering uit trekken en [daardoor] uitgeven van wat Allah hem heeft
geschonken [aan rijkdom]."
5:49 Umar radi allah anha ne dikha do admi apas me udji udji bate kar rehe the
masdjid me, to aap unko awaas di ke nehe bulaye, djota sa rora utaya aur you pikha,
to oeske ghirne ke awaas aye to oesne mur kar dikha, to oesne ishara keya idar awo,
wo dono aye, kahane laghe aap kaha se ho, kehe ham Taif se hai, aghar tum
madine ke hote na, to mar mar kar tere djihare, lal kar dita.
Ke tum Allah ke Nabi ke masdjid me udji udji bate kar rehe ho. Ye Allah ke Nabi ke
liye taklif hai aur Allah ke darbaar ke, bi adbhi hai.
Masdjid Allah ke ghar hai.
Masdjid me nare laghana ies Allah ke ghar ki, bi adbhi hai.
<><> Umar radi allah anha, zag 2 mannen aan het praten waren met luide stemmen

in de Moskee, hij riep hun niet met zijn stem, maar hij gooide een propje, toen zij het
geluid hoorde keken ze om, en hij wenkte om te komen, ze kwamen en hij vroeg van
waar komen jullie, ze zeiden we komen uit Ta’if, als jullie van medina waren zou ik
jullie zo slaan dat jullie gezichten rood zou worden.
Dat jullie in de Moskee van de Profeet met luide stemmen praten. Dit is een pijnlijke
daad, voor de Profeet van Allah en het is een onbeschoft voor het huis van Allah.
Moskee is het huis van Allah.
In de Moskee is niet toegestaan met luide stemmen iemand te prijzen, het is een
belediging voor het huis van Allah.
14:15 Mere Nabi ne farmaya, Islam ka sabse masbood amal kiya hai:
Sahaba ne keha, as Salaat (namaaz), aap ne keha, namaaz bahut bara amal hai,
likin sabse masbood nehe, mere sawaal ka djawaab nehe howa, keha djihaad, ha,
djihaad bhi bahut bara amal hai, likin sabse masbood nehe, keha phir Rosa, nehe,
bahut addja hai maghar nehe, keha Haddj, nehe.
Sahaba ne keha, ya Rasullalla, to kiya hai, to aap ne keha, ari mere satiyo, Islam ka
sabse masbood amal hai, Allah ke liye mohabbat karna.
<><> Onze Profeet zei, wat is het meest werken in de Islam:
De metgezellen zeiden, het gebed, de Profeet zei, het gebed is een grote werken,
maar niet het meest bevestigen, mijn antwoord is niet beantwoord, ze zeiden, strijden
in de naam van Allah, ja strijden in de naam van Allah is ook een grote werk, maar
niet het meest bevestigen, ze zeiden, vasten in de maand Ramadan, nee, is heel
goed maar niet, en Haddj, ook niet.
De metgezellen zeiden, O Profeet van Allah, wat is het dan, dan zei de Profeet, O
mijn metgezellen, de meest grote werken in de Islam is, om Allah liefde te geven.
18:52 Haram sharif me namaaz nehe parte imaam ke pidje, kahate hai ke ye wahabi
hai. (Wahabi kahate hai oen logo ke, djis ka din addja nehe hai, wo addje din par
nehe djalte hai, maghar yehe hai djo addji din par hai).
Kis kadar djahil hai ye loogh, kahate hai ke masdjide Nabwe me imaam ke pidje
namaaz nehe hote hai, ye ghustafi Rasul hai, mufti ka title legha hai.
Kiya mera Rab itna kamsoor ho gheya hai, mai (yani Maulan Jameel) apne masdjid
me, apne kisi mugalif ko kara nehe hone dita ho.
Mera Rab itna kamsoor ho gheya hai ke apne Habib ke mosalle par oeske ghustaak
ko khara kere gha.
Apne ghar Haram me, Baitulla, djaha ek namaaz ek laakh ke barabar hai.
Weha aise admi ko khara kar diya djo Allah ke Rasul ke ghustaak hai.
Nehe naserin, ien bhaayo ko kisi ne ghumrah kiya hai.
Kisi ne badka diya hai, ies liye mai sabse kahata ho ke gud Qur’aan paro, tardjume
ke saath.
Kiyoeke tardjume maudjud hai, har subaan me Qur’aan ka tardjuma maudjud hai.
Apne Nabi ke zindaghi paro, apne Nabi ke sirat paro (biografie), apne Nabi ke Hadith
paro, to gud pata djaligha ke wo haste kiya farma rehe hai.
Aise to pata nehe djalta hai ke wo kiya kahata hai, aur keha se kahata hai.
<><> In het Moskee Haram in Kaba lezen ze geen namaaz achter de Imaam, ze
zeggen dat hij een Wahabi is, (Wahabi zeggen ze aan de mensen dat hun geloof niet

goed is, ze volgen niet de goeie geloof, terwijl ze juist het goeie zijn).
Hoe onwetend zijn deze mensen, ze zeggen in de Moskee van de Profeet in Madina
is er geen namaaz achter de Imaam, jou namaaz wordt niet geaccepteerd, is een
belediging op het adres van Rasullallah Sallallah Alaihi Wa Sallam, er is een label
geplaatst van de Mufti.
Is mijn Allah zo zwak, want (ik namelijk Maulana Jameel), ik laat niemand anders
staan in mijn Moskee als mugalif.
Is mijn Allah zo zwak dat hij een ghustaak laat staan op het gebedskleed van mijn
Habib.
In het huis Haram In Makka, waar je voor èèn namaaz 100.000 zegeningen krijgt.
Laat hij iemand staan op het gebedskleed van de Profeet die een belediging is op het
op het adres van Rasullallah Sallallah Alaihi Wa Sallam.
Nee, geachte aanwezigen, iemand heeft hun in de dwaling gebracht.
Iemand heeft hun dwaling gebracht, daarom zeg ik aan iedereen zelf Qur’aan te
lezen in een taal die je kan begrijpen. Want vertalingen zijn er, in elke taal is de
Qur’aan vertaald. Leest over de leven van de Profeet, biografie, zijn Hadith, dan weet
je zelf wat die persoon aan het vertellen is.
Zo weet je niet wat die persoon aan het vertellen is , en van waar hij dat gehaald
heeft.

