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

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

De genadevolle zegeningen en voortreffelijkheden van de verheven “Shabe Bara’at”.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“ Iennaa anzalnaahoe fie lailatiem-moebaarakatien iennaa koennaa
moendzierien. Fiehaa joefraqoe koelloe amrien hakiem”. ( Soerah 44, vers 3 en 4 )
Hetgeen betekent:“Voorzeker, Wij hebben het in een gezegende nacht nedergezonden. Voorzeker
Wij zijn de Waarschuwer. Daarin wordt iedere zaak uitgereikt ( Soerah 44, vers 3 en 4 )
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem en smeken Hem om vergiffenis en
rechte leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde Profeet Moehammad , zijn “Ahle Bayt”Afstammelingen en zijn Metgezellen en moge er zegeningen dalen op alle Momiens en moge er een succesvolle einde zijn voor alle heiligen . Wij bidden en smeken Allah door bemiddeling van Zijn Beminde
Profeet Mohammad om ons een verheven leven te schenken en ons beschermen tegen ziekten, ellenden,
misleiding en andere duivelse daden. Moge onze harten gevuld worden met innige liefde voor
Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad en zijn Ahle Bait en zijn Sahaba-e-Kiraam
Allah heeft alle Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at tot één grote familie gemaakt en wij feliciteren elkaar
van harte, dat Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammade ons deze Djoemoe ‘a-dag geschonken
hebben om bij elkaar te komen om Namaaz te kunnen lezen, Heilige Qoeran te reciteren, Doeroed Sjarief en
Salatoessalam te presenteren aan onze Profeet Mohammade . Belangrijk is ook, dat wij met elkaar sociaal
ontmoeten. Wij kunnen elkaar dan Vrede toewensen met Assalamoe Alaikoem en voor elkaat Doe’a vragen.
Deze aanbiddingen en de andere dagelijkse Namaaz ( aanbiddingen) zullen ons helpen om ons leven, gedrag,
karakter en gezondheid te laten schitteren en om een gelukzalig leven te kunnen leiden.
De zegeningen en gunsten van de Vrijdag, de Djoemoe’a dag zijn zeer groot. Deze gunsten zijn als volgt:
A* Allah heeft op de Djoemoe’a de wereld geschapen en zal deze ook op de Djoemoe’a-dag beëindigen.
B* Als wij de Djoemoe’a Namaaz met alle oprechtheid en innige liefde voor Allah lezen, dan zal Allah
onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe’a vergeven.
C* Er is een periode op de Djoemoe’a waarin Allah ons vergeeft en onze Doe’a verhoort, onze gezondheid
verbetert, onze problemen wegwerkt, ons een gelukzalig leven schenkt en onze harten laat schitteren.
D* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door de Engelen naar de
Heilige Profeet Mohammade overgebracht, maar op de Djoemoe’a dag worden deze rechtstreeks door
onze lieve Profeet Mohammade gehoord. Hij geeft antwoord op de gepresenteerde Doeroed Sjarief
en Salatoessalam.
* Allah zegt in Soerah 62, vers 9:“Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-

shalaatie mienj-jawmiel Djoemoe’atie fas’aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba’i; dzaalikoem
gairoellakoem ien koentoem ta’elamoen”. Hetgeen betekent: “O gij die gelooft, wanneer de
Azaan van Djoemoe’a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van
Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet”.
Uit deze Soerah kunnen wij afleiden, hoe belangrijk Djoemoe’a Namaaz is. Allah geeft ons opdracht om
alle wereldse zaken, schitteringen en glamours te laten varen voor de Djoemoe’a Namaaz. Het verzaken van
de Djoemoe’a Namaaz is een zeer grote zonde en leidt naar dwaling en zelfvernietiging.
2* Zoals wij weten, is vandaag is de 10-de dag van de heilige maand “Sjabaan”; de heilige maand Shabaan
is de maand van de Beminde Profeet Mohammade .
In deze maand heeft onze Lieve Profeet extra “iebadat”-aanbiddingen uitgevoerd en vele dagen gevast.
Op de nacht van 15-de Shabaan is de “Shabe-Bara’at” en de Moesliems van de gehele wereld zullen de nacht
vanaf de Maghrieb Namaaz tot en met Fadjr Namaaz in Iebadat- aanbidding doorbrengen.
Het is overgeleverd door Hazrat Abdoella ibne Abbaas , dat Beminde Profeet Mohammade gezegd heeft,
dat: a* De heilige maand Radjab de Maand van Allah is.
b* De heilige maand Sjabaan mijn maand is. Dus is Sjabaan de maand van Heilige Profeet Mohammade .
c* De vastenmaand Ramadaan de maand van mijn “Oemmat”-volgelingen, maand van de Moesliems is.
Deze heilige maand Sjabaan is de maand van Lieve Profeet Mohammade en
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wij zullen zeer zeker in deze maand nog meer Doeroed Sjarief en Salatoes-salam presenteren.
Op de nacht van de 15-de Sjabaan, de “Shabe Bara’at” zullen wij na de Maghrieb salaat tot de Fadjr salaat
in Iebadat-aanbidding doorbrengen. Wij zullen vergiffenis vragen en Taubah doen, Dzikr-oellah, Nafl
Namaaz lezen, Doe’a vragen, Doeroed Sjarief en Salatoes-salam presenteren aan onze Lieve Profeet
Op deze nacht wordt iedere wijze zaak uitgereikt; het lot van alles voor het komende jaar wordt bepaald.
Enkele voorbeelden zijn als volgt:
A* Wie in het komende jaar zal overlijden en/of grote ongelukken zal krijgen.
B* Welke kinderen zullen in het gezin geboren worden.
C* Wie naar Hadj zal gaan en Heilige Kaaba Sjarief en Mazaar Sjarief van heilige Profeet zal bezoeken.
D* Welke personen zullen extra rizq-onderhoud, ziekte, gezondheid, voorspoed, tegenspoed, enz. ontvangen.
* Allah roept op de Shabe Bara’at nacht vanaf de 1-ste hemel naar Zijn Dienaren en vraagt:
a* “Is er iemand, die vergiffenis voor zijn zonden aan mij smeekt, zodat Ik hem zijn zonden kan vergeven”.
b* Is er iemand, die Mij “rizq”-onderhoud, gezondheid, lang leven, enz. vraagt, zodat Ik hem kan schenken.
De zegeningen en genade op de Shabe Bara’at nacht zijn oneindig groot.
De Shabe Bara’at nacht is dus zeer zegenrijk en is de nacht van Vergeving, Verlossing, Bevrijding.
Tevens is deze heilige nacht de verheven Nacht van Riezq-levensonderhoud, Genade en Gelukzaligheid.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat Allah op de Shabe-Bara’at nacht Zijn verheven Genade
uitstort aan de gehele wereld en de mensen vergiffenis schenkt gelijk aan het aantal haren op de vacht van de
geiten van de geitenhoeder van “Banoe Kalb”. Deze Arabische stam kweekte speciale geiten met veel haren.
* Tevens heeft Heilige Profeet Moehammad gezegd, dat de heilige Engel Djibriel
hem eens bezocht en
vroeg om naar de hemel te kijken. Heilige Profeet Moehammad keek naar boven, zag de versierde hemel en
vroeg de Engel Djibriel
welke nacht deze was, waarop Hazrat Djibriel
zei: “Deze nacht is de
gezegende nacht van Shabe Bara’at, waarin 300 poorten van Allah’s Genade opengaan en Hij vergeeft de
fouten en zonden van de gelovigen. Met uitzondering van degenen, a* die afgodsbeelden aanbidden,
b* die waarzeggerij en tovenarij bedrijven, c* die Ziena-overspel en vrije seks plegen, d* die alcohol en
wijn drinken, e* die ouders mishandelen en verdriet bezorgen, f* die ruzie stichten en familie-banden
verbreken, g* die hoogmoedig en trots zijn, h* die wraak en jaloezie koesteren tegenover de mensen,
en i* de moordenaars”. Deze slechte mensen kunnen geen verhoor van hun Doe’a krijgen en ook geen
vergiffenis krijgen, zolang zij zich niet met hart en ziel zuiveren en berouw tonen (Iebne Madjaa, Baihaqie)
* Tevens is overgeleverd, dat op de Shabe Bara’at, Ied-Fitr dag en Ied oel Adha dag, Djoemoe’a avond,
Djoemoe’a dag en Asjoera dag de Roeh-zielen van de overleden familieleden thuis komen, voor de deuren
staan en droevig met treurige stem zeggen: “Is er iemand van mijn familie, die ons kan helpen met hun
smeekbeden, met hun Sadaqa-giften om Masdjied, Jamia te onderhouden en andere goede daden te
verrichten. Als familieleden deze goede handelingen verrichten en Fatiha reciteren en Doe’a voor hun
vragen, dan zijn de zielen van de overleden vader, moeder en familieleden erg blij en keren zij terug naar
hun begraafplaats en vragen deze zielen dan Doe’a voor onze gezondheid, welzijn en gelukzaligheid.
Maar als wij niets voor de zielen van de overledenen doen, keren zij teleurgesteld terug naar de begraafplaatsen en aan Allah droevig zeggen, dat hun huisgenoten hun vernederd hebben, hun vergeten zijn en
niets voor hun gedaan hebben. Allah zal zeker naar de smeekbeden van de zielen luisteren en ontevreden
over ons gedrag zijn. Om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen, moeten wij zeer zeker de zielen van
onze overledenen helpen met onze goede daden, smeekbeden, onderhouden van onze Masdjieds en Jamia.
* Onze lieve Profeet Moehammad heeft gezegd, dat Allah 100 Engelen sturen naar de momiens, die in
de nacht van Shabe Bara’at wakker blijven en Allah aanbidden en nederig smeekbeden verrichten.
* 30 van de Engelen zullen dan hem verblijden met het goede nieuws, dat hij een plaats in het Paradijs krijgt.
* 30 van de Engelen zullen hem beschermen tegen het vuur van Djahannam-de hel.
* 30 van de Engelen zullen hem verlossen van de wereldse ellenden en verdoemenissen.
* 10 van de Engelen zullen hem behoeden voor de misleiding van Sjaitaan-de vervloekte duivel.
** Heilige Profeet Moehammad heeft ook gezegd, dat de recitatie van: “Soebhan-allahie wa
biehamdihie”; “Soebhan-allahie Asiem” zeer zegenrijk is. Deze recitatie betekent: “Allah is vrij
van onvolmaaktheid (dus Allah is uitermate perfect) en alle Lof is voor Allah ”; “Allah is vrij
van onvolmaaktheid, Hij is de Allergrootste”.
Hij heeft tevens gezegd, dat deze recitatie zeer geliefd is door Allah en is zeer genadevol en zal zwaar
wegen op de Miezaan-weegschaal op de Dag des Oordeels. Als iemand 100 keren per dag deze reciteert, dan
zal al zijn zonden en fouten worden uitgewist. Zelfs als deze gelijk zijn aan het aantal schuim op de oceaan.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad ons zegenen met veel shabr en ons helpen om
wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjied te lezen en veel Doeroed Sjarief te presenteren. Amien!
Namens het Bestuur:
Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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