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Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
HAZRAT ABOE BAKR SIDDIQE , de beste Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Moehammad is de Boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de
ongelovigen en zachtmoedig onder elkaar. Gij zult hen zich zien buigen en nederwerpen, Allah’s
Genade en Welbehagen zoekende. Hun tekenen zijn op hun aangezichten, vanwege het zich ter
aarde werpen” (Soera 48, Vers 29)
“Moestafa djaane rahmat pe laakhoon salaam, Sjamma’e bazme hiedaajet pe laakhoon salaam.
Ham gharieboon ke aaqa pe behed Doeroed, hem fakieroon ke serwet pe laakhoon salaam”.
1* “Alhamdoe liellah”. Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah en vrede en zegeningen zij met de
Beminde Profeet Mohammade en zijn Metgezellen en zijn Ahle Bait .
Wij feliciteren tevens elkaar van harte, dat Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammade ons deze
Djoemoe‘a-dag geschonken hebben om als een hechte familie bij elkaar te komen en sociaal te ontmoeten.
Tegelijkertijd kunnen wij gezamenlijk Namaaz lezen, Heilige Qoeran reciteren, Doeroed Sjarief en
Salatoessalam presenteren aan onze lieve Profeet Mohammade . Deze aanbiddingen en alle andere
dagelijkse aanbiddingen zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren.
2* Wij moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at geloven met hart en ziel, dat Allah onze Schepper is en de
Enige is en Allah was altijd aanwezig en zal altijd blijven bestaan en is boven alles.
Allah wilde Zich laten kennen en Zijn verborgen Geheimen, Gunsten en Zegeningen openstellen en heeft
daarom allereerst uit Zijn “Noer”-(Licht) een spiegelbeeld, een “Noer” geschapen en Hij heeft deze
gegeven.
“Noer” de naam “Noere Mohammad”
Daarna heeft onze Hoog Verheven Schepper uit de “Noere Mohammad” het heelal, de werelden, de
bergen, oceanen, rivieren, mensen, dieren, vogels, planten, bloemen en alle andere creaties geschapen.
Allah heeft Zijn Verheven Gunsten, Zegeningen, Barmhartigheid, Liefde, enz. aan Zijn Heilige
Profeten
gegeven. Ongeveer 124.000 Heilige Profeten
waren met speciale Gunsten, Zegeningen,
Liefde, Geduld, Volharding en versterkt door Verheven Gaven door Allah naar de volkeren gestuurd.
Tenslotte heeft Allah Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet Mohammad als “Gatimoen-Nabie-jien”
( Zegel de Profeten) en als “Rahmatoel-liel’aalamien” ( Genade der werelden ) geschapen.
Allah heeft tevens Zijn Beminde Profeet Mohammad
als de beste Creatie met de Heilige Qoeran voor
ons gestuurd en Hij openbaart in Soerah 93, vers 5: “Wa lasawfa joe’e-tieka rabboeka fatardhaa”.
Hetgeen betekent:“En waarlijk, uw Heer zal u weldra zoveel geven, zodat gij tevreden zult zijn”.
*Wij lezen en luisteren ook heel vaak naar de “Urdu Naat Sjarief”: “Sabse alaa wo bala hamara Nabie”,
*Allah heeft de Djama’ats-Gemeenten van de Heilige Profeten
hoog gewaardeerd, maar Hij heeft
de Djama’at van Zijn Beminde Profeet Mohammad
boven de andere Djama’ats op de top geplaatst.
* En Allah
zegt in Soerah 3, vers 110 :“Koentoem gaira oemmatien oegrie-djat liennasie ta’emaroena biel ma’e-roefie wa tanhawna’aniel-moenkarie wa toe’e-mienoena biellahie”.
Hetgeen betekent: “ Gij zijt de beste van alle djama’ats ( gemeenten ) , die onder de mensen zijn
voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah”.
Dus Allah heeft de Sahaba-e-Kiraam (Metgezellen) zeer hoog verheven en deze Metgezellen zeiden
tegen de Beminde Profeet Mohammad
: “Als u de zee in gaat, dan zullen wij u daarin ook volgen”.
M.a.w. De Sahaba-e-Kiraam zullen hun innig geliefde Profeet Mohammad nooit in de steek laten.
* En Allah zegt in Soerah 4, vers 115: “En wie de Boodschapper tegenwerkt, nadat de rechte leiding
voor hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen (moesliems), die
zullen Wij in zijn toestand laten en hem de Hel doen ingaan, en dat is een slechte bestemming”.
* En Heilige Profeet Mohammad plachtte over zijn Sahaba-e-Kiraam te zeggen:“De beste generatie
onder de mensen is mijn generatie”.Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de Heilige Profeten .
En ook heeft Heilige Profeet Mohammad gezegd:“Zeg geen slechte woorden over mijn metgezellen .
Wie mijn metgezellen uitscheldt, op hem rust de Vloek van Allah , de vloek van de
vervloekers, de vloek van de Engelen en de vloek van de gehele mensheid”. ( Tabranie )
De Sahaba-e-Kiraam bezaten een zeer verheven karakter. Zij waren het, die hun woonplaats, familie,
rijkdommen, bezittingen, landbouw-arealen en veeteelt hebben verlaten.
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Zij waren het, die emigreerden naar Ethopie ( Abessinie ) en naat Medina Sjarief. Zij waren het, die hun
leven voor het geloof Islam hebben gegeven. Zij waren het, die het geloof Islam hebben verspreid en groot
gemaakt . Zij hebben op Allah’s Weg gestreden en hebben vele moeite, ellenden en martelingen doorstaan.
Gelukkig ook hebben zij deze heldhaftige strijd geleverd met veel geduld, volharding, liefde voor hun lieve
Profeet Mohammad
en voor Allah met het doel om het geloof Islam te laten grondvesten.
* Heilige Profeet Mohammad
heeft zijn metgezellen aangewezen als opvolgers om zijn Missie verder
te verkondigen en het geloof Islam in alle hoeken van de wereld te verspreiden.
* Allah openbaart in Soerah 12, vers 108: “Zeg: Dit is mijn weg (Godsdienst). Ik roep tot Allah; ik en
wie mijn voetsporen volgen, zijn degenen, die innerlijke ogen bezitten. Heilig is Allah en behoor
niet tot de afgodendienaren”.
De Sahaba-e-Kiraam zijn dus de verhevendste djama’at ( gemeente) na de Heilige Profeten
en deze
heilige personen hebben heel hard hun best gedaan om het geloof Islam tot ons te brengen. Ondanks deze
grote werkzaamheden zijn er toch enkele hypocrieten, die het geloof Islam van binnenuit ondermijnen en
zich slecht uitlaten over de Metgezellen , die Allah en Zijn Beminde Profeet heel hoog waarderen.
Deze slechte personen weten niet eens, dat Imaan of geloofsovertuiging niet alleen met hart en ziel
accepteren en volmondig uitspreken van: “Laa ilaha iellallahoe Mohamadoer-rasoelallah”, maat tevens
innige liefde hebben voor Allah , Zijn Beminde Profeet Mohammad ,de Metgezellen van Heilige Profeet
Mohammad
en de Ahle Baits ( Nakomelingen ) van de lieve Profeet Mohammad .
Van de ongeveer 140.000 metgezellen zijn er velen, die zeer hoog gewaardeerd worden door Allah , Zijn
Beminde Profeet Mohammad en de Metgezellen van Heilige Profeet Mohammad .
Als wij naar hun gedrag, karakter, durf, heldhaftigheid, kennis, kundigheid en liefde voor Allah , Zijn
Beminde Profeet Mohammad en de Metgezellen van Heilige Profeet Mohammad , dan staat
Hazrat Aboe Bakr Siddique aan de top, gevolgd hazrat Oemar Faroeq , Hazrat Oesman Affan en
Hazrat Ali ibne Aboe Talieb . Deze heilige personen worden ook “Goelfa-e-Rasjidien” (kaliefen) genoemd.
Hazrat Aboe Bakr Siddique was zeer intiem met de Beminde Profeet van Allah . Deze heilige heeft vanaf
zijn jeugd met de Beminde Profeet van Allah geleefd. Hij is 1-ste Quraisj leider, die de geloof Islam heeft
omhelsd en heeft naast de Beminde Profeet van Allah gestreden en zelfs heeft hij moeten vechten met de
Quraisj atheisten en zijn leven op het spel gezet om de heilige Profeet Mohammad te kunnen beschermen.
Hij was de Metgezel van de grot Thawr ; hij was aangesteld om het gebed te leiden tijdens heftige ziekte
van de heilige Profeet Mohammad . Hij is de opvolger van de heilige Profeet Mohammad na zijn heengaan.
In zijn regeer-periode van ruim 2 jaren heeft hij grote landen laten aansluiten in het Arabische Rijk.
Vele onenigheden, zoals niet inleveren van Zakaat, niet accepteren, dat heilige Profeet Mohammad
de Zegel der Profeten is, werden heldhaftig onder controle gebracht.
* Heilige Profeet Mohammad heeft de 10 “Asjara Moebasjara”-( Nobele Metgezellen met zeer grote
verdiensten ) reeds op de wereld verteld, dat zij de bewoners van het Paradijs zijn.
Deze Nobele Sahaba-e-Kiraam zijn:
1* Aboe Bakr Siddique , 2* Oemar Faroeq , 3* Oetsman , 4* Ali ibn Aboe Talieb , 5* Talha ,
6* Zoebair , 7* Abdoer-rahman ibne Auwf , 8* Sad , 9 Said ibne Zayd , 10* Aboe Oebay .
De eerste 4 nobele Metgezellen waren erg dichtbij heilige Profeet Mohammad . Zij hebben uit liefde voor
Allah en de Beminde Profeet van Allah alles opgeofferd om het geloof Islam tot ons te brengen.
De ongeveer 300 strijders om het geloof Islam en de moesliems te redden op de “Djanghe Badr”-( strijd
van de heuvel Badr ) en de Sahaba-e-Kiraam, die deelnamen aan de “Soele Hoedaibieya” werden door
heilige Profeet Mohammad het blijde nieuws gegeven, dat zij ook bewoners van het Pardijs zijn.
Overigens heeft Heilige Profeet Mohammad gezegd: “Mijn gehele Djama’at- (volgelingen) zal het
Paradijs binnentreden, behalve degenen die weigeren”. Toen de metgezellen vroegen wie er weigeren,
zei onze lieve Profeet Mohammad : “Degene, die mij gehoorzaamt, zal het Paradijs binnentreden en
degene die mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd”. (Boogaarie Sjarief)
De verdiensten van Hazrat Aboe Bakr Siddique wordt zelfs in de Heilige Qoeran Soerah 9, vers 40 genoemd:
“Als gij de beminde (Profeet) niet helpt, dan waarlijk, Allah hielp hem, toen de kwelling der ongelovigen hen deden uitgaan als slechts twee zielen, toen zij beiden in de grot waren en hij tot zijn
metgezel zeide: Wees niet bedroefd,waarlijk, Allah is met ons”. Dus hazrat Aboe Bakr was ook hier
in grot Thauwr met zijn Beminde Profeet . Hij was altijd naast hem om het geloof Islam te verspreiden.
Dit is pas innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad . Wij moeten het gedrag en de
werkwijzen van de Sahaba-e-Kiraam grondig bestuderen en ons eigen maken om het Paradijs te bereiken.
Moge Allah en de Beminde Profeet van Allah ons zegenen met innige liefde voor Allah , Zijn Lieve
Profeet
en zijn Sahaba-e-Kiraam en ons een momien leven schenken en beschermen tegen “haram”
Handelingen in deze wereld en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur:
Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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