786

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

Ahle Sunnat
Djoemoe’a 20-ste Ramadaan 1436
Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Goetbah ( Tekrier ) van

Secretariaat;
Kraaienest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe’a 10-07-2015.

Ahle Sunnat

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten, Iettakaaf en Lailatoel Qadr 5
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Iennaa anzalnaahoe fie lailatiel qader. Wa maa aderaaka maa lailatoel qader. Laila-toelqaderie gairoemmien alfie sjahr. Tanazzaloel malaa-iekatoe war-roehoe fiehaa bie iedznie rabbiehiem, mien koellie amr.
Salaam. Hieja hattaa mathela-‘ielfadjer”. (Soera Al Qadr- 97, vers 1-5)
Hetgeen betekent: “Waarlijk, Wij hebben Hem (de Heilige Qoeraan) nedergezonden in de waardevolle
nacht. En wat doet u kennen, wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend
maanden. Daarin dalen engelen en Djibriel neder door het gebod van hun Heer voor iedere zaak.
Vredig is hij (nacht) tot het schitteren van de morgen” . (Soera Al Qadr- 97, vers 1-5).
. Vandaag op de 4-de Djoemoe’a-dag, (vrijdag) in de
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah
vastenmaand Ramadaan zijn wij tijdens het vasten weer bij elkaar om Namaaz te lezen en Doe’a te
vragen. Moge Allah
en Zijn Heilige Profeet Moehammad onze goede wensen in vervulling brengen.
2* De zegenrijke vastenmaand Ramadaan zit vol genade, gelukzaligheden, gunsten en zegeningen.
Onze Barmhartige Allah
wilt met het vasten ons niet martelen, onderdrukken of kwetsen, maar Hij
wil ons redden van vernietigingen, martelingen en sterk maken met veel “Shabr”-volharding en geduld.
wilt ons trainen om ons gedrag en karakter te verbeteren. Hij is onze Schepper
en
Onze Schepper
heeft ons geschapen. Hij kent al onze gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze sterke punten en
andere emotionele krachten. Hij kent ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen. Daarom
heeft Hij
de Heilige Qoeraan in de maand Ramadaan als leidraad en instructieboek voor ons gestuurd.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat iedere momien, die uit liefde voor en omwille van
Allah
in de maand Ramadaan één dag vast, dan zal hij gelukzalig schitteren; deze ene dag vasten is
voor hem beter en verhevender dan wanneer hij zijn gehele leven zou vasten in andere tijden. Allah
heeft de maand Ramadaan beter, zegenrijker en verhevender gemaakt dan andere maanden van het jaar.
Hazrat Aiesja Siddiqua heeft overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammad
in de maand Ramadaan
erg enthousiast en actief Allah
aanbad, maar in de laatste 10 dagen was hij uitermate actief bezig met
aanbiddingen zoals Iettekaaf, Lailat oel Qadr gebeden, doe’a vragen voor zijn “oemmah”-volgelingen.
Heilige Profeet Moehammad heeft tevens gezegd, dat alle deuren van het Paradijs opengegooid
worden bij het aanbreken van de maand Ramadaan. De engelen Riedwan, die het Paradijs beheren, laten
extra zalige winden waaien, waardoor de ramen van het Paradijs sissen met betoverende geluiden.
Tevens zei hij , dat de deuren van de Hel worden gesloten en de grote sjaitan en slechte djien worden
vastgeketend, waardoor de momiens ongestoord kunnen vasten vanaf het begin van de dageraad tot na
de zonsondergang en ’s avonds de tarawie salaat kunnen lezen om zoveel mogelijk zegeningen te
verwerven en om “taqewa”-vroomheid op te bouwen.
3* Allah
heeft reeds in de eerst 10 dagen van Ramadaan ons Zijn Barmhartigheid geschonken en ons
laten baden in de regen van Zijn Genade en Zegeningen,waardoor wij nu schitteren met de Noer van Allah .
In de tweede 10 dagen schenkt Allah
Zijn Vergeving. De harten van de momiens schitteren in de Noer
van Allah ; deze momiens doen taubah, vragen vergiffenis en komen heel dichtbij Allah .
Nu zijn wij bezig met de laatste 10 dagen van de heilige maand Ramadaan, die nog veel zegenrijker is
dan de voorgaande 20 dagen. In deze 10 dagen worden de momiens bevrijd van het Hellevuur.
De andere gunsten, genade en zegeningen van de laatste 10 dagen van de maand Ramadaan zijn alsvolgt:
a* Vele momiens trekken zich terug in de masdjieds voor “Iettekaaf”-retraite. Zij zeggen vaarwel tegen
hun eigen huizen, kinderen, gezinnen, families, werkzaamheden, bedrijven en andere wereldse zaken en
haasten zich naar het hof van Allah , de masdjied om daarin te leven slechts voor aanbidding van Allah .
* Heilige Profeet Mohammad heeft verder gezegd, dat Allah
in de hemel in de buurt van Zijn Troon
een plaats, genaamd “Haziratoel Qoeds” heeft ingericht met speciale engelen, die slechts Soebehanallah,
Alhamdoe liellah, Allahoe Akbar en ander Dzikroellah lezen. Maar tijdens de heilige maand Ramadaan
verzoeken zij Allah
om neer te dalen naar de volgelingen van Zijn Beminde Profeet , die de Tarawie
namaaz lezen om tussen hun te vertoeven. Zij komen naar ons toe om samen met ons namaaz te lezen.
Als een momien omwille van Allah deze namaaz leest en hij komt in aanraking met één der engelen, dan
zal deze momien nooit meer afdwalen en altijd op het rechte pad zijn leven leiden.
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b* De nacht van Lailat oel Qadr; deze nacht is beter en zegenrijker dan 1000 maanden aanbiddingen van
Allah
in andere tijden van het jaar.
* Heilige Profeet is altijd zeer bezorgd geweest over de toekomst van zijn “Oemmat”- volgelingen en
hij peinsde, dat zijn volgelingen een kort leven van ongeveer 60 tot 70 jaar hebben, terwijl de vroegere
gelovigen 700 tot meer dan 1000 jaren leefden en hun aanbiddingen en goede daden waren zeer groot.
En hij wenste dat Allah zijn volgelingen ook genadig kon zijn, opdat hij dan kan schitteren, bij het
zien van de hoge verdiensten van zijn volgelingen op de Dag de Oordeels.
Allah
stuurde hazrat Djibriel
met de bovenvermelde openbaring Soerah Al Qadr-Soera 97, vers 1-5.
* Heilige Profeet was erg blij met deze openbaring en heeft gezegd, dat de nacht van Lailat oel Qadr
moet worden gezocht op de onerven nachten van de laatste 10 dagen van de heilige maand Ramadaan
en dat zijn dus de 21-, 23-, 25-, 27- en 29-ste nacht en wij moeten met veel enthousiasme streven om
de juiste tijd te vinden. Wel zeggen de geleerden dat de 27-ste nacht de meest waarschijnlijke nacht is.
geopenbaard in de nacht van Lailat oel Qadr.
c* De heilige Qoeran is als “Noer”-schittering van Allah
Het is belangrijk te weten dat “Lailat” Nacht betekent en het woord “Qadr” heeft 3 betekenissen, nl. :
Zijn Vermogen en Kracht,
A* Kracht of power hebben om iets te realiseren. Hiermee toont Allah
doordat Hij
voor de gebeden, iebadat, giften en donaties in deze ene nacht meer zegeningen en
gunsten uitdeelt dan 1000 maanden gebeden, iebadat, giften en donaties van andere jaartijden.
B* De Lailat oel Qadr nacht is verhevender dan andere nachten omdat hierin de Helige Qoeran
nedergezonden is, waardoor deze nacht vele zegeningen, glorie en schitteringen uitgeeft en uitstraalt.
hazrat Djibriel
en de engelen opdrachten om de
C* In de Lailat oel Qadr nacht geeft Allah
lotsbestemmingen van Zijn Dienaren beginnende deze Lailat oel Qadr tot de volgende Lailat oel Qadr
uit te voeren. Zij gaan de gehele wereld rond en bewonderen met verbazing naar de verheven schitteringen, glorie en Iebadats-aanbiddingen van de volgelingen van Heilige Profeet Mohammad .
Op de nacht van Lailat oel Qadr dalen er overal op de aarde zegenen en gelukzaligheden neer en
overal heerst er glorie, vrede en rust. De gehele nacht tot de ochtendschemering zal Allah
zijn
Barmhartigheid en Vergeving schenken aan de Momiens.
Heilige Profeet Mohammad heeft tevens gezegd:”O mensen! Jullie getuige is de maand waarin er één
nacht is, die beter is dan 1000 maanden. Degene die misdeeld is van al het goede (dus van alle gunsten
) en een moesliem kan alleen misdeeld worden van de zegeningen van
en zegeningen van Allah
deze nacht, die ver blijft van het al het goede, die Allah
laat neerdalen.
Heilige Profeet Mohammad heeft tevens gezegd, dat als een momien de tarawie namaaz met volle
overgave leest, dan vergeeft Allah al zijn voorgaande zonden. Wij weten ook, dat grote zonden slechts
vergeven kan worden, als men taubah doet en Allah
belooft om nooit terug te vallen in dezelfde zonde.
Iedere momien, die de tarawie namaaz met volle overgave leest, moet zeer zeker eerst taubah hebben
gedaan om vergeving te kunnen krijgen van zijn grote zonden.
* In een andere overlevering wordt verteld, dat een geestelijke tijdens de heilige maand Ramadaan naar
de masdjied ging en bij de deur zag hij sjaitan-de vervloekte kleine duivel bezorgd staan kijken naar een
vastende momien, die in iettekaaf was en in de masdjied lag te slapen. De geestelijke vroeg aan de
sjaitan, waarnaar hij zo bezorgd keek. Hij zei: “Binnen in de masdjied zie ik, dat een moesliem met
volledige overgave aan Allah , namaaz leest en ik wil hem misleiden met veel fleurige schitteringen en
wereldse glamour. Maar deze momien, die in iettekaaf bij de deur ligt te slapen, stoort mij in mijn werk.
Door zijn zegenrijke ademtocht heb ik de kracht niet om de namaaz van de biddende ongeldig te
maken”. Hieruit kunnen wij concluderen, dat sjaitan ontkracht wordt door de ademtocht van een vastende.
En als iemand sterk zit in zijn taqewa-vroomheid, dan zal sjaitan als de bliksem van hem wegvluchten.
Hazrat A’iesja Siddiqua zei: “O Boodschapper van Allah, als ik de nacht van Lailat oel Qadr vind, wat
zou ik dan moeten zeggen”. Heilige Profeet Mohammad zei hierop: “Zeg de volgende smeekbede:
“Allahoemma iennaka ‘afoewoen toe hiebboel-‘afwa faa’e-foe annie”. Hetgeen betekent: “O Allah, U bent
de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij ”.(Tiermizie, Ahmad en Ibne Madjah)

Wij hebben weer een kans gekregen om de heilige maand Ramadan te omhelzen en te vasten en
vroomheid te verwerven. Daarna zullen wij deze maand vaarwel moeten zeggen of wel “Alwieda”
zeggen. Wie weet of wij volgend jaar deze maand weer mogen verwelkomen. Honderden Momiens van
onze Djama’at liggen nu in hun graven. Wij zullen ook op een dag deze wereld moeten verlaten en onze
graven bereiken. Laten wij taubah doen en afstand nemen van onze zonden, zoals liegen, bedriegen,
stelen, alcohol drinken, haram eten, vrije seks bedrijven, namaaz, zakaat, vasten en bejaarde ouders
verwaarlozen. Als wij moesliems als momiens ons leven leiden, dan zullen wij ook in dit land schitteren.

Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad . ons de zegeningen en gunsten van de
vastenmaand Ramadaan en een gelukzalig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en
tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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