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Djoemoe’a 5-06-2015.

Djoemoe’a 17-de Sjabaan 1436

Eerwaarde Allama Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb

De Liefde van Allah

voor de mensen is zeer groot en Hij

wenst dat zij het Paradijs bereiken.

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

“Wa toeboe ielallaahie djamiie-‘an ajjoehal- moe-minoena la-‘allakoem toefliehoen”.
Hetgeen betekent: “En wendt u allen tezamen in berouwvolle inkeer tot Allah,
O Moesliems, in de hoop dat gij succes moogt hebben”.(Soerah 24, vers 31)
1* Alle lof en dank aan Allah , de Heer en Meester der werelden. Hij
heeft de momiens werkelijk lief
en dus heeft Hij
ons vandaag in Djame Masdjied TAIBAH verzameld voor de Djoemoe’a Namaaz,
Heilige Qoeran recitatie, Darse Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoessalam en Doe’a- smeekbeden.
ons allen zegenen met Imaan, Barmhartigheid, Liefde en Onbaatzuchtigheid. Amien !
Moge Allah
De heilige maand Shabaan is de maand van Heilige Profeet Mohammad . De mensen, die Allah
liefdevol gehoorzamen, vergiffenis vragen en goede daden verrichten in de maand Shabaan en vooral in
de avond van “Shabe Bara’at” zullen zeer hoge beloningen en zegeningen ontvangen.
Door benoeming van de heilige maand Sjabaan tot de maand van Heilige Profeet Mohammad , is deze
maand verheven in zegeningen tot boven de hemelen en is dus deze maand vol gunsten en zegeningen.
heeft bepaalde plaatsen, bebouwingen, maanden, nachten, enz. zegenrijke posities gegeven,
Allah
zoals Makka Sjarief, Medina Sjarief. Kaaba Sjarief, Goembade Gazrah, Baitoel Moeqaddas, Radjab de
maand van Allah , Sjabaan de maand van Heilige Profeet , Ramadaan de maand van de volgelingen
van Heilige Profeet , Shabe Bara’at, Lailtoel Qadr, enz. Als wij op deze zegenrijke plaatsen, of in de
ons veel zegeningen.
heilige huizen of op de heilige nachten aanbiddingen doen, dan schenkt Allah
* Allah
hecht veel waarde aan Zijn Schepping en toont ontzettend veel Liefde en Barmhartigheid aan
de mensen en Hij
zegt in bovenvermelde Soerah 24, vers 31: “En wendt u allen tezamen in berouw-

volle inkeer tot Allah, O Moesliems, in de hoop dat gij succes moogt hebben”.
Allah
vraagt ons om “tauwbah”- vergiffenis te vragen en tot berouwvolle inkeer te komen. Allah
heeft
vele zegenrijke gunsten en rijkdommen voor ons bewaard om in de maand Shabaan en in “Shabe
ons geschapen heeft, kent Hij
onze sterke kwaliteiten en zwakke
Bara’at” uit te delen. Omdat Allah
emotionele krachten. Door deze zwakke en minder sterke gedragsvormen maken wij bewust of onbewust
fouten en zondigen. Door de wereldse aantrekkingskrachten, schitteringen en glamours worden wij vaak
misleid en vergeten heel vaak, dat wij na een tijd deze wereld met alle mooie en schitterende projecten en
huizen, die wij met innige liefde gebouwd en verzameld hebben, moeten verlaten om plaats te nemen in
het duisterse graf in het hiernamaals. In het graf zullen wij niet 50 of 80 jaren verblijven, maar duizenden
jaren en daarna na de Opstanding op de Dag des Oordeels voor eeuwig. Wij mensen zijn niet erg slim
om deze geloofsovertuiging goed te doorgronden, maar Allah heeft kennis van alle zaken en wilt ons
redden van de martelingen in het graf en op de Dag des Oordeels. Allah
heeft ons werekelijk lief en wilt
met Zijn Genade en Barmhartiheid ons rechte leiding en vroomheid verschaffen, waardoor wij in deze
wereld, in het Graf, op de Dag des Oordeels en in het eeuwig verblijf kunnen schitteren.
* Allah zegt tevens in Soerah 51, vers 56: “Wa maa galaqetoel djienna wal iensa iellaa lieja’eboedoen” . Hetgeen betekent:‘En Ik heb de djiens en de mensen slechts tot Mijn Aanbidding
geschapen’. Alle creaties doen dus “Dziekr-oellah”- het gedenken van Allah . Maar de djiens en
de mensen zijn specifiek geschapen met één doel en dat is om slechts Allah
te aanbidden.
Dus wij mensen hebben geen enkel ander doel in het leven dan Allah te aanbidden. Als wij ons doel
van aanbidding nastreven, dan zullen wij zeer zeker in het leven van deze wereld, in het Graf en op de
Dag des Oordeels schitteren en gelukzalig leven. Allah zal ons beladen met beloningen, gunsten en
zegeningen. Wij zullen zeer zeker schitteren in gezondheid, gelukzaligheid, vrome kinderen, familieleden,
veel bezittingen, lang leven op deze wereld en een schitterend, aangenaam verblijf in het Hiernamaals.
2*In de maand Sjabaan heeft Allah de volgelingen van Zijn Beminde Profeet een verheven cadeau, de
nacht van “Shabe Bara’at” geschonken, waarin Hij ons opgedragen heeft om vergiffenis en doe’a te vragen.
En Allah zegt In Soerah 24, vers 31:“Wa toeboe ielallaahie djamiie-‘an ajjoehal- moe-minoena la‘allakoem toefliehoen”. Hetgeen betekent: “En wendt u allen tezamen in berouwvolle inkeer tot
Allah, O Moesliems, in de hoop dat gij succes moogt hebben”.
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Wij lezen tevens op de “Sjabe-Bara’at” extra Nafl Namaaz, Doeroedo-Salam en vasten de dag daarop,
waardoor wij erg dichtbij Allah
komen en verdienen wij tevens veel zegeningen en gunsten.
* Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat op de avond van “Shabe Bara’at” daalt Hazrat Djibriel
Alaihiessalam met vele andere engelen neder door het gebod van hun Heer Allah
voor iedere zaak. Zij
dalen neer vanaf de zonsondergang tot het schitteren van de dageraad en verspreiden zich over de
gehele wereld tussen de volkeren om gade te slaan, welke personen tauwbah doen, goede daden
verrichten en wie Nafl Namaaz, Zikr, Doeroed Sharief en Salatoes-salaam lezen en vasten.
3* Vele moesliems dwalen soms af door blindelings slechte mensen te volgen en daardoor verkeerde
handelingen te plegen en grote zonden begaan. Wij moeten zeer zeker er opletten, dat wij de juiste
deskundige leiders zoeken en volgen. Wees dus voorzichtig met:“Niem hakiem gatra hai djaan, niem
moella gatra hai imaan”- d.w.z :“Ondeskundige specialisten zijn zeer gevaarlijk voor ons leven,
ondeskundige molvies zijn ontzettend gevaarlijk voor onze imaan (geloofsovertuiging). Dit soort
mensen preken voor goedheid en vroomheid, maar zelf maken zij vele fouten, zondigen en volgen de
satanische weg. Zij streven zelf naar wereldse voordelen en maken sociale contacten met moesliems,
die minder scherp en begaafd zijn. Met allerlei voorwensels worden de nonchalante moesliems door
deze slechte bandieten misleid en meegenomen naar allerlei slechte plaatsen om later te misbruiken
Op de wereld kunnen wij misschien met allerlei leugens en misleidingen voor een tijdje rondlopen, maar
in het graf ( Hiernamaals ), waar wij duizenden jaren zullen moeten doorbrengen, zullen wij onder hevige
straf en martelingen vastzitten. Onze vrienden, familieleden, ouders, kinderen, echtgenoten, lieve
vrouwen zullen van ons wegrennen omzelf hulp te gaan zoeken. Wij moeten daarom zekerheid zoeken
en met je Djama’at Ahle Sunnat wal Djama’at en Masdjied leven en onder begeleiding staan van de
rechtvaardige Imaam en Geestelijke leiding.
is “Ghafoer-oer Rahiem”-(Allah is Vergevingsgezind, Barmhartig) en Hij
zal de momiens
* Allah
blijven begeleiden zolang deze met innige liefde en oprecht Hem en Zijn Heilige Profeet Moehammad
blijfven volgen en Allah
nederig en oprecht vergiffenis blijven vragen. Het volgende is zeer duidelijk.
* Hazrat Ali zag een persoon, die“Astaghfieroellah, Astaghfieroellah.Wa atoeboe ilaih” herhaalde.
Hetgeen betekent, dat hij“Ik zoek de vergiffenis van Allah en berouw tot Hem” bleef herhalen.
Hazrat Ali reageerde hierop alsvolgt: “O jij, die vergiffenis aan Allah
vraagt. Als jij vergiffenis vraagt,
vraagt dan oprecht de ware vergiffenis met “Astaghfieroellah, Astaghfieroellah. Wa atoeboe ielaih”.
De vrome man zei zeer nederig en bedeesd: “Wat is dan de ware Astaghfieroellah”
Hazrat Ali zei, dat als jij vergiffenis vraagt en tauwbah doet, dan moet jij allereerst met tranen in de
oprecht en nederig beloven, dat jij de
ogen spijt betuigen van de voorgaande zonden en daarna Allah
zelfde zonden nimmer zal herhalen en dat jij er spijt van hebt en je hart en ziel reinigt en zuivert van de
zonden en daarna vergiffenis aan Allah vraagt. Dit is de ware en echtetauwbah (vergiffenis) vragen.
* Hazrat Abdoella ibne Abbaas heeft overgelverd, dat Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd,
dat velen “Astaghfieroellah, Astaghfieroellah. Wa atoeboe ilaih” blijven herhalen en de zelfde
fouten en zonden onafgebroken blijven uitvoeren, denkende om later weer tauwbah te doen totdat de
Engel des Dood hem verrast. Hij krijgt dus niet de laatste kans om vergiffenis te vragen en bereikt het
graf beladen met al zijn zonden en de bestraffing en marteling is daardoor zeer hevig voor hem.
exact weet wat voor hen het
Sommige mensen weten niet wat het beste voor hen is, terwijl Allah
beste is. Zij zien geen resultaten van hun smeekbeden. Zij klagen dag en nacht, dat zij tauwbah doen,
vergiffenis en Doe’a (smeekbeden) vragen om een kind, een groter huis, een mooie auto of een
vrome zoon of veel rijkdom, maar zij krijgen het niet van Allah . Deze mensen vragen niet oprecht de
ware vergiffenis en de smeekbeden. Allah
weet wat het beste voor deze mensen is en schenkt hun de
juiste gunsten. Een momien daarentegen weet, dat Allah
hem heel erg lief heeft en hem genadig is.
Dus wat hij ook maar krijgt, is hij erg tevreden mee en is hij Allah
zeer dankbaar. Deze ware momien
blijft op de juiste manier vergiffenis en Doe’a vragen. Allah
zegt in Soerah 58, vers 2: “Wa iennallaha
la‘afoewoen ghafoer“; Hetgeen betekent: “En waarlijk, Allah is Uitwissend, Vergevensgezind”.
Allah
is erg blij met de momiens, die Hem
vergiffenis en doe’a vragen en geeft uit Zijn Genade en
Barmhartigheid oneindig veel wat voor hen het beste is op deze wereld en in het Hiernamaals. Dus blijft
ware taubah doen en vraagt Doe’a aan Hem . Allah
is zeer ontevreden over de mensen, die geen
taubah doen en geen Doe’a vragen. Dus vraag altijd vergiffenis aan Hem en ook Zijn Hulp en Leiding.
de Nafl ( vrijwillige ) aanbiddingen
* Hazrat Abdoel Qadier Djilani heeft overgeleverd, dat Allah
terugsmijt naar de gezichten van de personen, die de Fardz ( verplichte) aanbiddingen verzaken.
De momiens, die Ghieyaarwir Sjarief bijwonen moeten hem tevreden stellen met Fardz aanbiddingen.
Moge Allah
en Zijn Beminde Profeet Moehammad ons zegenen met veel shabr en ons helpen om
wijsheid te verwerven, taubah te doen en Namaaz, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te lezen. Amien !!
Namens het bestuur, Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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