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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Moskeeën 
 
 
Allaah subhanhahoe wata3aala zegt: “(Dit licht bevind zich) in huizen (d.w.z. in moskeeën) 
waarvoor Allah toestemming geeft om deze te verheffen (d.w.z te eren) en Zijn Naam 
daarin te gedenken. Hierin (d.w.z. in de moskeeën) wordt Hij (Allaah) verheerlijkt in de 
ochtend en de namiddag” (An-Noer: 36) 
 
Een van de meest geliefde daden bij Allaah is het bouwen van moskeeën. Waarom is dit een 
van de meest geliefde daden bij Allaah subhanahoe wata3ala? Het is geliefd omdat daarin het 
gebed wordt verricht, dit is een van de steunpilaren van het geloof. Het gebed is een van de 
vijf zuilen ( d.w.z. pilaren) van de Islaam. 
 
Toen de mensen van Mekka de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam kwaad aan deden 
beval Allaah subhanahoe wata3ala hem te emigreren naar Medinah. 
De Ansaar (oorspronkelijke bewoners van Medinah) hielden ervan om emigranten te 
verwelkomen in hun stad en ontfermden zich ook over hen. 
De eerste daad die de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam verrichtte was het bouwen 
van een moskee. Deze moskee staat vandaag de dag bekend als moskee Qobaa’. Deze 
moskee is te vinden in het zuiden van Medinah. 
 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Sta daar nooit in (om het gebed te verrichten). Een 
moskee die vanaf de eerste dag op godsvrucht is gefundeerd, heeft er (zeker) meer 
recht op dat jij erin staat (om het gebed te verrichten). Daarin zijn mannen die ervan 
houden om zich te reinigen. En Allaah houdt van degenen die zichzelf reinigen” (At-
Tawbah: 108) 
 
Toen Hij Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam deze moskee afbouwde verplaatste hij zichzelf 
naar het centrum van Medinah. Hier bouwde Hij Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam de moskee 
zoals die vandaag de dag bekend staat als Masjid An-Nabawi. 
 
Sa’ied al-Khoedrie overlevert dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: 
“Reis niet om een plaats te bezoeken, behalve (in het geval van) drie moskeeen: Masjid 
ul-Haraam ( in Mekka), deze moskee van mij (in Medinah) en Masjid ul-Aqsa” (Boekhari 
en Muslim) 
 
Deze moskee was een centrum voor de bestuurders. In deze moskee (masjid an-nabawi) 
werd de Islaam onderwezen en werd Allaah aanbeden. En in deze Moskee heeft de profeet 
Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zijn stem verheft als preker, onderwijzer en als overdrager 
van de Koran. En in deze moskee hebben de metgezellen de kennis onderwezen gekregen. In 
deze moskee hebben de metgezellen geleerd hoe zij zich moeten inzetten op de beste 
manier. 
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Vanuit deze moskee zijn ook metgezellen gekomen met de kennis en wijsheid om de mensen 
uit te nodigen naar de Islaam. 
De eerste moskee buiten Mekka en Medinah om was Masjid Bil-Basrah. De eerste moskee 
Afrika (Egypte) die Amr Ibn 3aas heeft gebouwd. 
 
Deze moskeeën zijn niet alleen voor het aanbidden maar ook een grote leerschool. 
Amr Ibn 3aas was ook de preker en degene die zich ontfermde om de gemeenschap. Er 
waren verschillende zittingen van kennis in de moskee. 
 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “de moskeeën van Allaah worden slechts 
onderhouden door degene die in Allaah en de laatste dag gelooft, het gebed 
onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allaah. Wellicht 
zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren” (At-Tawbah: 18) 
 
De moskeeën zijn in ons geloof voor het aanbidden en het leren. Hierin worden verschillende 
mensen opgeleid en geschoold die de gemeenschap dienen. 
De moskeeën zijn de bron voor de juiste scholing, een scholing voor de ziel en harten. 
 
Moge Allaah subhanahoe wata3ala ons leiden naar wat hij lief heeft en waar hij tevreden over 
is. 


