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Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
MI’E RAADJ-DJOENNABIE, DE HEMELREIS VAN HEILIGE PROFEET MOEHAMMAD
Allah’s naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

“Soebehanalladzie iesraa bie‘abedihie lailam-mienal masdjiediel Haramie ielal masdjiediel Aqesha,
alladzie barakna hawlahoe lienoerie jahoe mien aajaatienaa. Iennahoe hoewassamie-‘oel bashier”.
“Heilig is Hij, Die Abedihie-Zijn Dienaar des nachts deed reizen van de Haram (Heilige) 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* Alhamdoe liellah, alle Lof en Dank aan Allah , de Heer en Meester der werelden. Moge Vrede en
Zegeningen rusten op de Beminde Dienaar en Profeet van Allah en zijn Metgezellen en zijn Ahle Bait .
Allah heeft de momiens werkelijk lief en heeft om Zijn mensen te redden de Heilige Qoeran en Zijn beminde
Dienaar en laatste Profeet Moehammade voor hun gestuurd.
2* Vandaag is de 19-de dag van de heilige maand Radjab en op de avond van de 26-ste Radjab heeft Allah
Zijn Beminde Profeet Moehammade de allerhoogste eer gegeven om hem bij Zijn Troon in “Laa Makan”
boven de zeven hemelen te laten komen. Hij was de Bruidegom en zijn “baratie”- stoet was een Djama’at
van engelen, die de Hemelreis vergezelden
De Heilige Profeten
hebben de eer van Allah gekregen om wonderen te verrichten, maar niemand
heeft deze verheven eer gekregen om naar Hem boven de hemelen in “Laa Makaan” te reizen en Hem
rechtstreeks te mogen aanschouwen en te spreken. De hoogte van deze Liefde en Eer weet Allah en Zijn
Beminde Profeet Moehammade alleen; de normale mens kan deze wederzijdse liefde en respect niet vatten.
3* De Heilige “Meraaj-un-Nabie”-Hemelvaart van Heilige Profeet Mohammade is 11 jaar na het bekend
worden van zijn Profeetschap hem ten deel gevallen.
* Ondanks vele onderdrukkingen en mishandelingen bleef de Heilige Profeet Mohammade onafgebroken
de Missie van Allah uitvoeren. Zijn lieve echtegenote Hazrat Sajjidah Khatidja Koebra en oom Hazrat Aboe
Talieb , die hem heel erg ondersteunden, waren heengegaan en hij werd zelf verbannen uit Makka Sjarief
en moest naar Ta’ief uitwijken. Ook hier werd hij tot bloedens toe gestenigd en verbannen. Allah heeft in
deze situatie Zijn Beminde Dienaar uitgenodigd om bij Zijn Troon in “La Makaan” boven de hemel te komen.
* Heilige Profeet Mohammade was in het huis van zijn nicht Hazrat Oemmoel Haanie aan het rusten;
zijn heilige ogen waren wel dicht, maar zijn verheven ziel en hart waren wakker. Hazrat Djibriel
kwam
met zijn grote stoet van engelen en hij naderde via het dak van het huis Heilige Profeet ; hij wilde hem niet
storen en kuste daarom zijn heilige voet, waardoor hij zijn ogen open maakte. Hazrat Djibriel groette hem
en gaf hem het blijde nieuws, dat Allah hem vriendelijk heeft uitgenodigd om bij Zijn Troon te komen.
De bovenvermelde Soerah van de Heilige Qoeran beschrijft uitvoerig de Nachtreis van Profeet Mohammade .
Deze Nachtreis is de grootste wonder aller tijden. Allah heeft dus op de avond van de 26-ste Radjab zijn
Beminde “Abedihie”- Zijn Dienaar uitgenodigd om bij Hem boven de hemelen op bezoek te komen.
Een Dienaar is een persoon/mens met lichaam en ziel en dus is deze reis met lichaam en ziel uitgevoerd.
Er zijn n.l. 3 soorten Abde:
a* Abde Raqieb-Volledige Dienaar, dus één en al dienaar. Deze zijn de momiens, die op Allah’s weg leven
b* Abde Abieq- Weggevluchte Dienaar van Allah. Deze zijn meestal ongevolige, afgodendienaren, enz.
c* Abde Maésoem- Deze zijn de Heilige Profeten
. Zij handelen op Allah’weg en alles wat zij doen en
zeggen, zijn handelingen en woorden, die Allah verlangt en Hij draagt alle verantwoordelijkheid van hun.
* Heilige Profeet Mohammad is zelfs als “Rahmatoel-liel’aalamien”-Genade der werelden gekomen en
hij zegt: “Wallahoe moetie, ana qaasiem”- Allah is de Schenker en ik ben de uitdeler van alle Gunsten en
Genade van Allah . De positie van Heilige Profeet Mohammad is zelfs hoger dan een Heilige Profeet.
Hij is de Beminde Dienaar en Profeet van Allah . De beminning van Allah en Zijn Beminde Profeet is
wederzijds en bereikt de allerhoogste niveau. Daardoor kon de Heilige Profeet Mohammade boven de zeven
hemelen en nog verder tot “Laa Makam” en nog verder in de alles doordringende “Noer van Allah ” komen.
De Beminde Dienaar en Profeet van Allah was uitgenodigd door zijn Lieve Schepper Allah en daardoor
had hij het vertrouwen, dat hij zonder problemen alleen verder kon reizen om bij zijn Beminde Schepper
te komen. De Nachtreis bestaat uit drie delen, n.l.
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1* De Nachtreis van Makka Sjarief, Masdjied-al-Haram naar Masdjied-al-Aqesha in Jeruzalem. Heilige
Profeet Mohammade werd in Masdjied-al-Aqesha verwelkomd door alle 124000 Heilige Profeten
.
Allah wilde aan alle Heilige Profeten
melden, dat Zijn Beminde Profeet Moehammad Zijn Eerste en
Allergrootste Schepping is en alle andere Schepsels moeten hem respecteren en hem liefdevol behandelen.
Daarom heeft Allah alle Heilige Profeten
uitgenodigd om Zijn Beminde Gast in Masdjied-al“Aqesha” te verwelkomen en gezamenlijk ter plekke Namaaz te lezen. En hier werd hij tevens als Imaam
aangesteld en dus heeft Allah hem verheven tot “Imamoel-Ambiyaa”.
2* Van Baitoel Moeqaddas in Jeruzalem naar de “Siedratoel Moentahaa”-Lotusboom boven de 7 hemelen.
3* Van “Siedratoel Moentahaa” naar ‘Laa Makaan”-De Troon van Allah . Opgemerkt moet worden, dat
het derde deel van de Hemelreis Heilige Profeet alleen moest doorreizen, omdat Hazrat Djibriel
zei,
dat verder dan “Siedratoel Moentahaa” zijn vleugels in vlammen zouden opgaan. Dus de Beminde Profeet
van Allah reisde vrolijk verder, omdat hij wist, dat hij opgewacht wordt door zijn lieve Schepper Allah .
Hij bereikte de Troon van Allah alwaar hij feestelijk werd onthaald door zijn Gastheer Allah .
De hemelen waren versierd en de engelen jubelden van blijdschap. Overal was er een feestelijke stemming en
de blijdschap was zeer groot.
In Soerah An-Nadjm-53, vers 8, 9 en 17 lezen wij: “Vervolgens naderde hij en kwam steeds nader. Toen
ontstond er tussen Hem en de beminde (Profeet) een afstand van twee handen of nog dichterbij.
Het oog wendde zich niet af, noch overschreed het de grens”.
Heilige Profeet zei, dat de verrukking, die hij meegemaakt heeft bij de Verheven Ontmoeting met Allah
hem deed trillen. De vertoning, ontvlamming en opbruizing van Allah’s schitteringen deed hem datgene
ervaren wat geen oog ooit heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Heilige Profeet kon zijn ogen van Hem
niet afwenden en bleef Allah aanschouwen en hij zag zijn wensen en verlangens in vervulling gaan en
hij smeekte Allah nederig: “O Allah mijn gemeente is erg zondig en ik smeek U haar te vergeven”.
Allah antwoorddde hierop, dat als u, O Beminde, dat wenst, dan zal Ik uw gemeente vergeven.
Vermeldingswaard is, dat de Nachtreis in een fractie van een seconde heeft plaatsgevonden, want het bed
was nog warm en de deur bewoog nog. Allah had alle sterren, de zon, de maan, de aarde, alle werelden en
alle creaties opdracht gegeven om tot stil stand te komen, dus de tijd was stilgezet en alle creaties moesten
respect tonen voor de Allerbeste Schepping van Allah en voor de Opwachting van Heilige Profeet .
Maar deze reis was zeer uitgebreid met vele aktiviteiten, waardoor de ongelovige mensen met hun normale
verstand deze “Moe’edjaza”- Mirakel en lange reis niet kunnen begrijpen en niet kunnen vatten.
Enkele aktiviteiten, die Heilige Profeet Mohammade heeft meegemaakt en waargenomen, zijn als volgt:
A* In Kaaba Sjarief; zijn heilige borst werd opengesneden en zijn heilige hart gewassen met Zam Zam
water en gevuld met nog meer kennis, wijsheid, liefde, perfectie, verdraagzaamheid, onbaatzuchtigheid, enz.
B* Reizen naar “Baitoel Moeqaddas” met de “Boeraaq”(rijdier van Paradijs). Hier werd hij opgewacht door
alle 124.000 Heilige Profeten
en heeft hij als Imaam samen met alle Heilige Profeten
Namaaz gelezen,
C* Tijdens deze Nachtreis daalde Heilige Profeet Mohammade neer op een plaats met veel dadelbomen,
die TAIBAH genoemd werd. Onze lieve Profeet Mohammade las hier ook 2 Raka’ats Namaaz.
in zijn graf
D* Tijdens deze Nachtreis zag Heilige Profeet Mohammade , dat de heilige Profeet Moesa
Namaaz stond te lezen.
* In de hemel werd Heilige Profeet Mohammade nog meer belangrijke zaken getoond. Deze zijn als volgt:
E* Hij heeft een volk met koperen nagels gezien, die zijn gezichten en lichamen openreten.
Hazrat Djibriel zei, dat deze mensen het vlees van anderen aten; zij zijn de roddelaars-lasteraars. Zij deden
“Ghiebat en Boehtaan”. De mensen, die meeluisterden aan de roddelpraatjes en meegenoten, waren ook bij.
F*Hij zag een volk van wie de hoofden en hersenen met grote stenen verpletterd werden. Hazrat Djibriel
zei, dat deze menzen erg slordig en nonchalant waren in het lezen van Namaaz en zelfs Namaaz verzaakten.
Allah zegt in Soerah 107, vers 4 en 5: “Wee dan de biddenden, die hun Namaaz verzaken” .
G* Hij zag ook mensen, die in stinkende bloed zwommen en stenen aten. Hazrat Djibriel
zei, dat deze mensen woeker-renten aten. Zij zijn de mensen, die de lijdende armen onderdrukten om nog meer te laten lijden.
H* Hij zag mensen, die naakt als dieren rondliepen. Hazrat Djibriel
zei, dat deze mensen Zakaat-armenbijdragen aten en de Zakaat van hun rijkdommen niet afdroegen,terwijl Zakaat afdragen je rijkdom reinigt.
I* Hij zag een volk, die kadaver-verrotte vlees aten. Hazrat Djibriel
zei, dat deze mensen Ziena- vrije
seks, overspel deden en vreemd gingen.
zei,
J* Hij zag ook een volk, die hun landbouw-arealen bewerkten en rijkelijk oogstten. Hazrat Djibriel
dat deze mensen Moedjahied waren, die op Weg van Allah Djihaad deden en op Allah’s Weg streden.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met shabr, volharding en ons helpen om wijsheid te
verwerven, onze Imaan te verhogen en om Namaaz in de Masdjied te lezen. Amien!
Namens het Bestuur:
Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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