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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Soebehanalladzie iesraa bie-‘a b e d i e h i e lailam-mienal masdjiediel Haramie ielal
masdjiediel Aqesha, alladzie baraknaa hawlahoe lienoerie jahoe mien ajatienaa. Iennahoe
hoewassamie-‘oel bashier”. ( Soerah 17, vers 1 )
“Heilig is Hij, Die Z i j n D i e n a a r des nachts deed reizen van de Haram (Heilig) Moskee
naar de Aqesha Moskee, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem Onze
Verheven tekenen zouden tonen. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende”. ( Soerah 17, vers 1 )
1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Hij heeft vele zegenrijke gunsten en rijkdommen
voor ons bewaard in deze maand Radjab.
Zoals u weet zijn alle 12 maanden van het jaar van Hem en Hij heeft er vele speciale gunsten en
zegeningen ingesloten en voor ons opgeslagen. De maand Radjab heeft Hij specifiek benoemd
tot Zijn Maand en iedereen, die Hem gehoorzaamt en goede daden verricht in deze maand,
krijgt speciale beloningen van Hem, die vele honderden keren hoger zijn dan in andere tijden.
Vandaag op de Djoemah en de 27-ste dag van Radjab stort Hij vele gunsten en zegeningen uit
op ons allen en vooral op de Momiens die Hem gehoorzamen en goede daden verrichten. U
wordt daarom gefeliciteerd, dat u samen met ons deze dag in Djame Masdjied TAIBAH
Namaaz leest en samen met ons Doe’a vraagt. Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem onze goede wensen in vervulling brengen en ons op het
rechte pad, de weg van Vrienden van Allah, de Genadevolle leiden.
2* Allah, de Barmhartige heeft de gehele universum en alle werelden geschapen; Hij heeft tevens
de aarde voorbereid met bergen, rivieren, oceanen, bomen, dieren en alle soorten bloemen en
etenswaren. Daarna heeft Allah, de Almachtige de mens geschapen om de aarde te beheren en
liefdevol en vredig met elkaar te leven. Hij is dus Almachtig en kan alles doen.
3* Allah, de Barmhartige heeft voor ons heel veel wonderen zichtbaar gemaakt. De komst van de
Heilige Koran, die nu ongeveer 1500 jaren in handen van de wereldbevolking in authentieke
vorm aanwezig is, zal tot de Dag des Oordeels in stand blijven en deze is een wonder op zichzelf.
4* Een andere grote wonder is, dat Allah, de Barmhartige op de 27-ste van de maand Radjab Zijn
allerliefste Dienaar en Profeet Mohammad Vrede zij met Hem uitgenodigd heeft om bij Hem boven de
hemelen op bezoek te komen. Deze Heilige Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van onze Heilige
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem is bij u welbekend. Deze hemelse reis was met de Wil van
Allah, de Barmhartige in levende lijve met hart, ziel en lichaam uitgevoerd. Deze allerliefste
Dienaar van Hem reisde naar de Troon van Allah, de Barmhartige alwaar Hij feestelijk werd
onthaald door Zijn Gastheer Allah, de Barmhartige. De hemelen waren versierd en Engelen
jubelden van blijdschap. Overal was er feeststemming en de blijdschap was groot.
De Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zag op zijn doorreis dat:
A* de Engelen in de eerste Hemel in staande houding Allah, de Barmhartige aanbaden.
B* de Engelen in de tweede Hemel in Roekoe-gebogen houding Allah, de Barmhartige aanbaden.
C* de Engelen in de derde Hemel in neergeworpen houding Allah, de Barmhartige aanbaden.
D* de Engelen in de vierde Hemel in Qa’dah-zittende houding Allah, de Barmhartige aanbaden.
Hij reisde verder boven zevende Hemel en kwam aan op “Siedratoel Moemtaha”, de
verblijfplaats van Hazrat Djibriel Alaihiessalam. Deze Engel zei: “ Jaa Rasoelallah, als ik deze
grens overschrijd, dan zullen al mijn vleugels verbranden vanwege de sterkte van het alles door dringende Noer (licht) van Allah, de Barmhartige. En ik neem afscheid van U”.
De lieve Dienaar en Speciale Gast van Allah, de Barmhartige reisde verder door zeventig schermen
en kwam uiteindelijk bij de Hemelse Troon van Allah. Hij zei, dat de verrukking, die ik
meegemaakt heb bij de verheven ontmoeting met Allah, de Barmhartige mij deed trillen.
Één druppel viel van de Troon op mijn mond, die zeer heerlijk en zoet was. Op hetzelfde
moment toonde Allah, de Barmhartige mij datgene wat geen oog ooit gezien en geen oor gehoord
heeft. Het was de tijdstip van vertoning, ontvlamming en opbruizing van Allah’s Schittering.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem kon zijn ogen van Hem niet afwenden en bleef de
Genadevolle Allah aankijken (Soerah 53, vers 8,9) en hij zag zijn wensen en verlangens in
vervulling gaan en smeekte: “O Allah, de Barmhartige mijn gemeente is erg zondig en ik smeek U
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haar te vergeven. Allah, de Barmhartige zei hieop:” Om uw wil en wens vergeef Ik 70.000 van uw
volgelingen. Maar Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zei weer:” O Allah, de Barmhartige
mijn volgelingen zijn zondig, waarop Allah, de Barmhartige weer zei: “Ik zal nog 70.000 vergeven.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bleef daarna smeken totdat Allah, de Barmhartige 700
keren 70.000 volgelingen heeft vergeven. Allah, de Barmhartige zei daarna: “O Beminde, als Ik
vandaag uw gehele gemeente volledig vergiffenis schenkt, dan zal er geen lofprijzingen
overblijven op de Dag des Oordeels”. Hij zei om de volgende lofprijzing op te zeggen:
“Alle lofprijzingen, erediensten in woorden, daden en bezittingen komen alleen aan Allah, de
Barmhartige toe. Zijn Lieve Dienaar heeft deze lofprijzingen gedaan en Allah, de Barmhartige zei
hierop: “ Vrede zij met U, O Profeet en zegeningen en genade van Allah. de Barmhartige
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem vergat ook hier zijn volgelingen niet en zei hierop:
“Vrede zij met ons allen en met de rechtschapen dienaren van Allah, de Barmhartige.
Toen de Engelen deze reactie hoorden, zeiden ze: “Asjhadoe laa ielaha iellallahoe wa asjhadoe
anna Mohammadan abedahoe wa Rasoeloeh”; hetgeen betekent: Ik getuig, dat er geen god is
dan Allah en ik getuig dat Mohammad Zijn Dienaar en Profeet is.
In “Qa’dah”- de zittende houding van de Namaaz wordt het bovenvermelde gelezen.
In een overlevering zegt de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem:”Wie Mij gezien heeft,
die heeft Allah, de Barmhartige gezien”.
Na zijn Verheven bezoek, ontmoeting en aanschouwing heeft Hij afscheid genomen. Bij deze
Verheven Afscheid heeft Allah, de Barmhartige een liefdevolle geschenk, de Namaaz meegegeven.
Dit liefdevolle afscheidscadeau is persoonlijk één op één door de Almachtige aan Zijn Lieve
Dienaar feestelijk geschonken. Daarom moeten wij dit Cadeau accepteren en Namaaz lezen.
Het eerste dat gevraagd zal worden op de Dag des Oordeels is het lezen van Namaaz. Als deze
goed is, dan zal over andere zaken gepleit worden. De ontmoeting van Heilige Profeet
Mohammad Vrede zij met Hem met Allah, de Barmhartige was “Meraaj-un-Nabi” en Namaaz lezen
is de ontmoeting van Momiens met zijn Schepper en wordt dus algemeen gezegd: “Namaaz is
Meraj-un- Momienien”. Wij moeten daarom de Namaaz nimmer verzaken, want het weigeren
van Namaaz lezen is een zeer grote zonde en leidt tot “Koefr”.
Tijdens de terugreis zei de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem aan Hazrat Djiebriel
Alaihiessalam: “Niemand zal mij geloven, dat ik deze Heilige Reis heb gemaakt en Allah, de
Barmhartige persoonlijk heb ontmoet, Hem heb gezien en met Hem heb gesproken”.
Hazrat Djiebriel Alaihiessalam reageerde hierop en zei, dat inderdaad voor velen deze Reis en
Ontmoeting niet te vatten zullen zijn, maar Uw dierbare Vriend Hazrat Abu Bakr Siddiqui
Radijallahoe Anhoe zal U wel zeker geloven. Het bericht van Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van
onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem verspreide zich snel en de atheisten en
“Moesjrieks”-afgoden dienaren begonnen negatieve verhalen te verspreiden. Een groep kwam
bij Hazrat Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe en vertelde hem, dat zijn Profeet Mohammad
Vrede zij met Hem nu heeft verkondigd, dat Allah, de Barmhartige hem uitgenodigd heeft en hij
heeft de Reis van Makkah Sharief naar Baitoel Moeqaddas “Masdjied al Aqesha” ondernomen,
alwaar hij alle Heilige Profeten heeft ontmoet en met hen onder zijn leiding Namaaz heeft
gelezen. Daarna reisde hij boven alle 7 hemelen en ontmoette Allah, de Barmhartige. Hazrat
Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe reageerde hierop en zei: “Als hij dat zegt, dan is dat de
waarheid en ik geloof zeker, dat hij Allah, de Barmhartige heeft ontmoet en Hem heeft gezien en
met Zijn Schepper heeft gesproken. Hij heeft ons verteld, dat Allah, de Barmhartige onze Schepper
is en hij heeft ons verteld over Djannat, Djahannam en wat in het Graf plaatsvindt. Zonder te
hebben gezien, heb ik deze laatste Profeet geloofd. Dus het is waar, dat hij op uitnodiging van
Allah, de Barmhartige in levende lijve met hart en ziel Hem heeft ontmoet”. Als wij leven, moeten
wij iedere seconde van ons leven als perfecte Momiens leven. Laten wij dan het gedrag en
karakter van Hazrat Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe als voorbeeld nemen. Als wij de
innige liefde en respect tonen aan Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en Hem gehoorzamen en
zijn Missie uitvoeren, dan doen wij deze om Allah, de Barmhartige tevreden te stellen.
Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zullen ons een gelukzalig leven
schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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