786

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
Muslim Welfare Association of the Netherlands

Ahle Sunnat

Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven
Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere
Islamic Training Centre” TOOBA” Amsterdam
“JAMIA MEDINATUL ISLAM” Den Haag

Djoemoe’a 26-ste Radjab 1436

Secretariaat;
Kraaienest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe’a 15-05-2015.

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

2

Allah’s naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

“Wannadje-mie iedzaa hawaa; maa dhalla shahie-boekoem wa maa ghawaa. Wa maa janthieqoe
‘anielhawaa. Ien hoewa iellaa wah-joenj-joehaa”. ( Soerah An-Nadjem 53, vers 1-4 )
“Bij de lieve, stralende ster Moehammade toen hij afdaalde van de hemelreis. Uw metgezel is noch afgedwaald
noch afgeweken. Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”.
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 .
Zijn Beminde
2* Vandaag is de 26 ste dag van de heilige maand Radjab en op deze avond heeft Allah
Profeet Moehammade uitgenodigd om bij Zijn Troon in “Laa Makan” boven de zeven hemelen te komen
om Hem te ontmoeten, Hem te spreken en om hem het Paradijs, de Hel en andere Creaties te tonen.
Hij was de Bruidegom en zijn “baratie”- stoet was een Djama’at van Engelen, die de hemelreis vergezelden.
* Wij moeten wel begrijpen, dat tijdens het uitvoeren van de Missie van Allah de atheisten en de afgodendienaren Heilige Profeet Mohammade mishandelden en hem onderdrukten. De wrede atheisten hadden hem
uit Makka Sjarief verbannen en hij 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 te komen.
De Heilige Profeten
hebben de eer van Allah gekregen om wonderen te verrichten, maar niemand heeft
deze verheven eer van Allah 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 eer niet vatten.
* 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.
3* Allah zegt in Soerah Banie Iesra’iel 17: “Heilig is Hij, Die Zijn dienaar ( Abedihie ) in de nacht deed

reizen van Masdjied-al-Haram ( Heilige Moskee) naar Masdjiede-Al Aqesha, waarvan Wij de omgeving
hebben gezegend, opdat Wij hem Onze Verheven tekenen zouden tonen”.
Dus Allah heeft Zijn Beminde “Abedihie”- Zijn Dienaar uitgenodigd om bij Hem boven de hemelen op
bezoek te komen. Grammaticaal is Abdihie - Zijn Dienaar letterlijk een persoon in levende lijve; daarom
openbaart Allah Abdihie en dus heeft Zijn Beminde Profeet deze reis met lichaam en ziel uitgevoerd.
* En in Soerah 53, vers 8, 9 en 17 zegt Allah : “Tsoemma danaa fatadallaa. Fa kaana qaaba qawsainie
aw-adenaa. Maa zaaghal-basharoe wa maa thaghaa”. Hetgeen betekent: “En vervolgens naderde hij en
kwam steeds nader. Toen ontstond er tussen Hem en de Beminde ( Profeet Moehammade ) een afstand
van twee handen of nog dichterbij. Het oog wendde zich niet af, noch overschreed het de grens”.
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 Genade
Gunsten en van Allah . De positie van Profeet Mohammad is veel hoger dan die van andere Profeten
.
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 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, die in een fractie van een seconde plaatsvond, bestaat uit drie delen, n.l.
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- Pagina 1

“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 Dienaar
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.
Allah had alle sterren, de zon, de maan, de aarde, alle werelden en alle creaties opdracht gegeven om tot
stilstand te komen, dus de tijd was stilgezet en alle creaties moesten respect tonen voor de Allerbeste
Schepping van Allah en voor de Opwachting van de Heilige Profeet Mohammade .
Deze reis was zeer uitgebreid met vele aktivireiten, waardoor de ongelovige mensen met hun normale
verstand deze “Moe’edjaza”-Mirakel of Wonder en lange reis niet kunnen begrijpen en niet kunnen vatten.
Enkele aktiviteiten, die Heilige Profeet Mohammade heeft meegemaakt en waargenomen, zijn alsvolgt:
* 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, onbaatzuchtigheid, enz.
* Hij reisde verder naar “Baitoel Moeqaddas” met de“Boeraaq”(rijdier van Paradijs). Hij werd opgewacht
door alle 124.000 Heilige Profeten
en heeft hij als Imaam samen met de Profeten
Namaaz gelezen.
* Tijdens deze Nachtreis daalde Heilige Profeet Mohammade neer op een plaats met veel dadelbomen, die
TAIBAH genoemd werd. Onze lieve Profeet Heilige las hier ook 2 Raka’ats Namaaz.
* Heilige Profeet Mohammade zag tijdens deze Nachtreis, dat de heilige Profeet Moesa
in zijn graf
Namaaz stond te lezen. Heilige Profeten
leven en kunnen overal zich vertoeven; zo stond heilige Profeet
in zijn graf Namaaz te lezen en later in Baitoel Moeqaddas was hij ook samen met alle andere
Moesa
Heilige Profeten
. Tijdens de Hemelreis heeft Heilige Profeet hem ook in de 6-de hemel ontmoet.
In Masdjiede-Aqesha hebben alle Heilige Profeten
o.l.v. Heilige Profeet Mohammade samen vergaderd.
A* Heilige Profeet Ibrahiem
zei, Alhamdoe Liellah, Alle Lof aan Allah . Hij heeft mij tot Zijn intieme
Vriend (Galieloellah) gemaakt en een Koninkrijk geschonken. Hij heeft mij gered van het vuur van Namroed.
zei, Alle Lof aan Allah , Die mij rechtstreeks heeft gesproken. Mijn Heer
B* Heilige Profeet Moesa
heeft mij gered uit de handen van Fierawn. Fierawn en zijn leger werden vernietigd. Allah heeft mij de
kinderen van Iesra-el geschonken, die ik geleid heb door rechtvaardigheid en eerlijkheid. Mijn gemeenschap
heeft hierdoor anderen kunnen leiden.
C* Heilige Profeet Dawoed
zei, Alhamdoe liellah. Geprezen zij Allah , Die mij een grote Konnkrijk
heeft geschonken. Allah heeft mij vogels en bergen toevertrouwd, die Hem lofprijzen. Tevens heb ik
wijsheid en kracht gekregen voor mijn betoog.
D* Heilige Profeet Soelaiman
zei in zijn betoog Alhamdoe liellah. Mijn Heer heeft wind en djiens aan
mij laten onderwerpen, waarmee ik heiligdommen liet stichten. Allah heeft mij kennis geschonken om met
vogels te kunnen communiceren. Tevens heeft mijn Heer mij een zeer verheven Koninkrijk geschonken.
E* Heilige Profeet Iesa (Jezus)
zei, Alhamdoe liellah, geprezen zij mijn Heer , Die mij zonder vader,
maar slechts door “Koen” te zeggen, heeft geschapen, zoals Hij Heilige Profeet Adam
en Heilige Eva
zonder vader en moeder heeft geschapen. Mijn Heer heeft mij tevens wijsheid, het Boek, de Taurat en
Indjiel ( bijbel ) geleerd. Mijn Heer heeft mij de kracht en toestemming verleend om blinden en leprozen
te kunnen genezen en om doden te kunnen opwekken.
Met deze verheven woorden verheerlijkten de Heilige Profeten
hun Schepper Allah .
Daarna sprak de Beminde Dienaar van Allah , Heilige Moehammade met de volgende woorden:
Alhamdoe Liellah. Alle Lof zij aan Allah . Hij heeft mij als “Rahmatoel-liel-‘aalamien”- Genade der
werelden gestuurd. Ik ben gezonden als aankondiger van blijde tijdingen en waarschuwer naar alle werelden,
zonder uitzondering. Mijn Heer heeft ervoor gezorgd, dat de Heilige Qoeran aan mij is gopenbaard, waarin
een perfecte uitleg van alles is. Hij heeft mijn gemeenschap als de beste naar voren gebracht voor het welzijn
der mensheid. Hij heeft mijn Djama’at boven alle andere gemeenten verheven. Allah heeft mijn Djama’at
in werkelijkheid als de eerste en de laatste gemaakt. Allah heeft mijn borst verruimd en mij verlost van
alle lasten. Hij heeft mijn naam hoog verheven en Hij heeft mij gemaakt als het begin en de zegel.
Hazrat Ibrahiem
zei daarna, dat dit de reden is waarom de innig geliefde Profeet Moehammade
boven u allen is verheven.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammade 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:
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