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Ahle SunnatMaulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Eerwaarde
De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah

en het vasten. 3

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

“Sjahroe ramadhaa-nalladzie oenziela fiehiel-qoer’aanoe hoedal-liennasie wa bajjienatiemmienal hoedaa wal foerrqaan, fa man sjahieda mien koemoesj-sjahra falja-shoemh”- (Soerah 2, vers 185)
Vertaling:“De maand Ramadhaan is die, waarin de Qoeran werd nedergezonden; rechte leiding voor de mensen,
gids en duidelijke woorden van oordeel; daarom wie onder u deze maand beleeft, laat hem daarin zeker vasten”.
en wij vragen Hem
Zijn Vergiffenis.
1* Alhamdoeliellah, alle lof en dank behoort toe aan Allah
* Laat het allreerst duidelijk zijn, dat Allah de momiens werkelijk lief heeft en dus heeft Hij
ons
vandaag weer in Djame Masdjied TAIBAH uitgenodigd voor de Djoemoe’a Namaaz, Heilige Qoeran
Recitatie, Darse Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoessalam en Doe’a-smeekbeden. Moge Allah ons allen
zegenen met Imaan, Liefde, Onderwerping, Nederigheid, Eerlijkheid, Vrijgevigheid en Saamhorigheid, Amien !
Deze Djoemoe’a is de tweede Djoemoe ‘a van de heilige maand Ramadaan, 1436 Hiedjrie (Islamitische jaar).
De heilige maand Ramadaan laat de harten van de moesliems van de gehele wereld schitteren.
De noer van deze heilige maand verspreid zich in alle uithoeken van de wereld, waardoor de moesliems
met veel enthousiasme vasten, zich verwijderen van zonden en vroom worden.
Het vasten is door Allah
verplicht gesteld en van alle andere verplichte aanbiddingen heeft onze
het vasten met een beduidende wijsheid voorgeschreven en
Schepper
Hij
zegt in Soerah 2, vers 183: O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die
vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht vroom moogt worden”. Vrome mensen vermijden zonden.
en deze is zeer liefdevol geschapen om Hem
te
2* De mens is de beste Schepping van Allah
aanbidden. Allah wenst het beste voor de mens en heeft hem vele speciale eigenschappen geschonken.
* Voordat de mens en alle andere schepsels zoals de dieren, mieren, vogels, vissen, bacterieen, enz.
geschapen zijn, heeft Allah , die “Ar-Razzaaq” is, hen voorzien van hun levensonderhoud. De Schepper
heeft dus voor iedere persoon genoeg levensonderhoud klaargezet op de wereld en Allah
zegt in
Soerah 51, vers 58:“Voorwaar, Allah is de grote Schenker(Ar-razzaaq) van onderhoud, de Almachtige Alsterke”.
* De mens met zijn emotionele eigenschappen is ook zeer waankel en vaak funest. Indien deze emotionele
krachten niet beheerst worden, kunnen zij zeer gevaarlijk worden voor de gehele gemeenschap en de
familie; tevens kunnen deze leiden naar verdoemenis en vernietiging van de persoon en zijn gezin zelf.
Door de drang van gierigheid, hebzucht en opstapelen van rijkdommen hebben vele onderdrukkers en rovers
een groot deel van de mens in armoede gedompeld door hun beschikbare levensonderhoud te roven.
Ondanks het feit, dat zij veel geroofd hebben en daardoor zeer rijk zijn, hebben zij toch niet genoeg. Zij
eisen nog meer op. Vele moesliems gedragen zich ook op dezelfde wijze. Zij schreeuwen ook: “Ik heb
honger, ik heb dorst. Breng warm eten en koud water. Ik heb het koud of ik heb het warm. Schakel de
airconditioner of de verwarming in”. Deze mensen hebben nooit genoeg en willen meer en nog meer
hebben, al moeten zij stelen, roven of moorden, maar overvloedige eten, drinken, geld moeten zij hebben.
* De gevoelens en emoties van de mens zijn net als een baby of een jong kind. Zij schreuwen en huilen
ook en hebben nooit genoeg en willen steeds meer. Als de ouders deze kinderen niet in het gareel
houden en hun gedrag soms met liefde en soms met streng optreden verbeteren, dan zullen zij op oudere
leeftijd compleet verwend en verpest zijn en tenslotte in de gevangenis belanden of vermoord worden.
Het emotionele gedrag van gierigheid en hebzucht is funest en leidt dus naar totale vernietiging van de mens.
* Een andere groep mensen gedragen zich erg goddelijk en vroom. Zij leven dan afgezonderd van de
gemeenschap, gezin, kinderen of familie en vaak zonder eten, drinken en intieme relaties, zoals de sint,
non, paderie, sadhoe, djoghie, enz. Ook dit gedrag leidt naar vernietiging en verdoemenis van de totale mens.
* Allah heeft de mens lief en om de mens van ondergang te redden, hun gedrag en karakter te verbeteren,
heeft Allah
Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet Moehammad als leider voor hen gestuurd.
De boodschap waarmee Heilige Profeet Moehammad kwam, is een gouden middenweg.
Hij verkondigde de Boodschap van Allah en zegt, dat onze Schepper de zon, de maan, de sterren, de
wereld, oceanen, bomen, etenswaren en alle andere schepsels geschapen voor de mens en ten dienste
van de mens, zoals vermeld wordt in Soerah 2, vers 29: “Hoewalladzie galaqa lakoem maa fiel ardhie djamie’aa”.
Hetgeen betekent:“Hij is het, Die voor u (de mens) alles wat op aarde is, geschapen heeft”.
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Als Allah
alles voor de mens heeft geschapen, dan rijst de vraag voor wie, wat en waarom de mens
zelf geschapen is. De Heilige Qoeran geeft antwoord op deze vraag en
Allah
zegt in Soerah 51, vers 56: “En ik heb de djienn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding
geschapen”. Dus heeft Allah
de mens geschapen om Hem
te aanbidden en tevens is de mens als
Zijn “Khalifah”- Zijn Stedehouder op aarde geplaatst.
Daarom moet de mens op de wereld op zodanige wijze leven, dat zijn Heer Allah
tevreden is met
hem. De mens moet normaal matig eten, drinken, handel drijven, werken, reizen, akkers bewerken, hard
zijn best om genoeg levensonderhoud te verdienen, in het huwelijk treden (“Nikaah”), zijn gezin stichten.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd: “Nikaah (huwelijk) is mijn Soennat”.
Ondanks de goede begeleiding zien wij nog steeds velen dwalen van het rechte pad.Om deze te corrigeren,
heeft Allah
het vasten in Ramadan verplicht gesteld, waardoor de moesliems vromer worden.
* Heilige Profeet Moehammad heeft de heilige maand Ramadaan zegenrijk vol met gunsten genoemd.
De momiens van de wereld hebben deze woorden van harte genomen en verwelkomen deze maand.
* Allah
zegt In Soerah 2 vers 183 zegt “O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor
degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht vroom moogt worden”.
Allah
heeft de mens dus heel erg lief en zegt zeer liefdevol: “O lieve gelovigen u moet vasten”.
* Onze Schepper , die ons erg lief heeft en genadig is, wilt ons niet onderdrukken, pijnigen of kwetsen.
Integendeel Zijn oneindige Barmhartigheid stort Hij
op ons uit. Allah
wilt ons beschermen tegen
vernietigingen en verdoemenissen en leert ons daarom om zelfs de lekkere en aangename halal voedsels,
dranken en seks te vermijden voor een periode in de zegenrijke maand Ramadaan.
De psychlogie en het leerproces van het vasten omwille van Allah
heeft een geweldig effect op ons
gedrag en karakter. Door de gehele maand Ramadaan streng te vasten zullen wij onze innerlijke krachten
ontdekken, waarderen en begrijpen, dat als wij het werkelijk willen, kunnen wij de gehele dag, zonder
eten, drinken en seks even sterk, gezond en gelukzalig blijven leven en daardoor vroom worden.
Het effect van deze gedragsverbetering maakt ons sterk en gezond; onze gemoedstoestand en
emotionele gedragsvormen van hebzucht, gierigheid, eerzucht, jaloezie, hoogmoed, leedvermaak, roven van
de Riezq van anderen kunnen nu onder controle gehouden worden en zonder zonden en fouten perfect
ons leven leiden. Tevens zullen wij beter in staat zijn om armen, wezen, bejaarden, zieken, zwakke
ouders, minder bedeelden en noodlottigen te respecreren en hun de helpende hand te bieden.
Het vasten helpt ons dus om alle slechte gedragsvormen uit ons hart te verdrijven en daardoor vroom
te worden. Als wij dan deze wereld verlaten, dan zijn onze zegeningen en verdiensten heel erg groot.
Deze verdiensten kunnen ons in het Graf en op de Dag des Oordeels beschermen tegen martelingen.
In een Hadiese-Qoedsie zegt Allah : “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve

het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor zelf belonen”.(Sahie Boogarie, Sahie Moesliem).
* Heilige Profeet Moehammad heeft over de heilige maand Ramadaan ook het volgende gezegd:
a* “Wanneer de eerste nacht van Ramadaan aanbreekt, worden de Sjaitaan en de kwade Djiens
vastgeketend en achter slot en grendel gezet. De poorten van de Hel (Djahannam) worden afgesloten, terwijl de poorten van het Paradijs opengegooid worden, niet slechts één, maar allemaal.
b* Er zijn 2 momenten van grote gelukzaligheden voor een vastende; het moment van ieftaariehet verbreken van het vasten en het moment van ontmoeting met de Barmhartige Schepper Allah .
c*“Aan degene die de Tarawie Namaaz in de nacht gedurende de maand Ramadaan met volledige overgave aan
Allah uitvoert en met zuiver hart slechts Allah aanbidt, zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden”.
d* “Het vasten en de heilige Qoeran zullen beiden voorspraak doen op de Dag des Oordeels. Het vasten zal
zeggen:‘O mijn Heer, ik heb hem overdag van eten, drinken en lusten weerhouden. Laat mij daarom voorspraak
voor hem doen. De heilige Qoeran zal op zijn beurt zeggen: Ik heb hem ’s nachts niet laten slapen. Sta mij toe
om voor hem voorspraak te doen. Allah zal hun beiden toestemming geven om voor hem voorspraak te doen”.
Opgemerkt wordt, dat in Tarawie de eerwaarde Hafiez de heilige Qoeran van begin tot het einde reciteert.
e* “De Sehrie is een Soennate Rasoel en zeer zegenrijk en op dat moment moeten wij wat eten of drinken”.
De smeekbeden tijdens de Sehrie, Ieftaarie worden zeer zeker verhoord, als deze uit innige liefde voor
en met volledige overgave aan Allah
verricht worden.
“Dare kariem se bendeng ko kia nehie mieltaa. Djo manghne ka tarieka hai, oes tarieke se mangho”.
Vraag Doe’a met in gedachte de Kaaba Sjarief, vóór Goembade Gazra, met de heilige Qoeran of bij de
tevreden ouders en moeders, enz. Streef eerst naar de Tevredenheid van Allah , verricht dan de smeekbeden.
* Sommige onnozele ongeduldigen klagen over de 20-urige vasten en willen zelfs het geloof veranderen.
Zij eisen om het begin vasten naar 4:00 uur en ook einde vasten naar 18:00 uur te verzetten. Allah
heeft de tijden van het vasten vastgelegd. Verandering in het geloof en in heilige Qoeran is uitgesloten.
Moge Allah
en Zijn Profeet ons zegenen met het vasten in de maand Ramadaan en met de
Djoemoe’a, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de straf in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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