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Ahle Sunnat
Djoemoe’a 8-ste Djamadoel Agierah 1437
Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Goetbah ( Tekrier ) van

Djoemoe’a 18-03-2016.

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE , de beste Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Jaa-ayyoehalladziena amanoet-taqoellaha wabetaghoe ielaihiel WASIELATA wa djaahiedoe fie
sabieliehie la’allakoem toefliehoen” (Soerah 5, vers 35)

“O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem ( WASIELA) en strijdt
op Zijn weg in de hoop dat gij succes moogt hebben” (Soerah 5, vers 35)
1* “Alhamdoe liellah”. Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah en vrede en zegeningen zij
met de Beminde Profeet Mohammade en zijn Metgezellen en zijn Ahle Bait .
Wij zijn Allah en Zijn Beminde Profeet zeer erkentelijk, dat zij ons deze Djoemoe‘a-dag geschonken
hebben om als een hechte familie bij elkaar te komen, Namaaz te lezen en om elkaar liefdevol te begroeten.
Tegelijkertijd kunnen wij gezamenlijk de Heilige Qoeran reciteren, Doeroed Sjarief en Salatoessalam
presenteren aan onze lieve Profeet Mohammade . Deze aanbiddingen en alle andere dagelijkse
aanbiddingen zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren.
2* De maand Djamadoel Agierah is zeer verheven en wordt aangemerkt als de maand van de eerste
"Galiefah"-(leider van de moesliem gemeenschap) hazrat Aboe Bakr Siddiqui .
Allah heeft Zijn Beminde Dienaar en Profeet Mohammad als “Gatimoen-Nabie-jien”(Zegel der
Profeten) en als “Rahmatoel-liel’aalamien” (Genade der werelden) voor alle werelden gestuurd.
Allah heeft tevens Zijn Beminde Profeet Mohammad
als de beste Creatie met de Heilige Qoeran
voor ons gestuurd om ons recht te leiden en te beschermen tegen martelingen in deze wereld en in het graf.
*Allah heeft de volgelingen van de heilige Profeten
hoog gewaardeerd, maar Hij heeft de Djama'atgemeenschap van Zijn Beminde Profeet Mohammad
boven de andere Djama’ats op de top geplaatst.
* En Allah
zegt in Soerah 3, vers 110 :“Koentoem gaira oemmatien oegrie-djat liennasie ta’emaroena biel ma’e-roefie wa tanhawna ’aniel-moenkarie wa toe’e-mienoena biellahie”.

Hetgeen betekent: “ Gij zijt de beste van alle djama’ats ( gemeenten ), die onder de mensen
zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah”.
* En heilige Profeet Mohammad zei over zijn Sahaba-e-Kiraam :“De beste generatie onder
de mensen is mijn generatie”.Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de heilige Profeten
.
En ook heeft heilige Profeet Mohammad gezegd:“Zeg geen slechte woorden over mijn metgezellen.
Wie mijn metgezellen uitscheldt, op hem rust de Vloek van Allah , de vloek van de
vervloekers, de vloek van de Engelen en de vloek van de gehele mensheid”. ( Tabranie )
De Sahaba-e-Kiraam bezaten een zeer verheven karakter. Zij waren het, die hun woonplaats, familie,
rijkdommen, bezittingen, landbouw-arealen en veeteelt hebben opgeofferd voor het geloof Islam.
De ware liefde, hartgrondige beminning, offers, geduld en volharding, die deze metgezellen voor ons
acherlieten, reiken de hemelen. De hartgrondige liefde, het onbaatzuchtige gedrag, de sereniteit, geduld,
loyaliteit en durf, die hazrat Aboe Bakr Siddiqui heeft laten zien, reiken zelfs boven de hemelen.
Zijn perfecte gedrag en ware beminning heeft Allah
zeer hoog gewaardeerd.
zegt in Soerah 39, vers 33 :“Walladzie djaa biesh-shiedeqie wassaqa biehie oelaaaEn Allah
ieka hoemoel-moettaqoen”.

Hetgeen betekent: “En hij die de waarheid brengt en degene die haar bevestigen, diegenen
zijn de godvrezenden".

In dit vers wordt verwezen naar hazrat Aboe Bakr Siddiqui . Hij geloofde zonder enige aarzeling en
twijfel in alles, wat zijn leider heilige Profeet Mohammad
hem vertelde.
Tijdens de hiedjrat-emigratie naar Medina sjarief lieten de ongelovigen de heilige Profeet Mohammad
niet met rust. Zij wilden hem gevangen nemen, maar hazrat Aboe Bakr Siddiqui nam hem mee
naar de erg krappe grot Thauwr. De ongelovigen stonden voor de opening van de grot en de lieve
metgezel was zeer bedroefd en trilde uit verdriet, denkend aan de toekomst van het geloof Islam.
Allah liet op dat moment de Soerah 9, vers 40 neerdalen: “Iedz hoemaa fiel ghaarie iedz jaqoeloe
lie shaahie-biehie ‘Laa tahzan iennallaha ma’anaa’”. Hetgeen betekent: :“Toen zij beiden in de
grot waren en hij tot zijn metgezel zei: ‘Weest niet bedroefd, voorzeker Allah is met ons’”
Allah zegt hier tot Zijn beminde Profeet Mohammad , toen zij in de grot waren, om aan zijn Pagina 1

metgezel hazrat Aboe Bakr Siddiqui te zeggen, dat hij niet bedroefd moet zijn, want Allah is met hen.
Allah
zegt in Soerah 48, vers 29 :“Moehammad is de Boodschapper van Allah. En degenen,
die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkaar”.
Van de ongeveer 140.000 metgezellen van de heilige Profeet zijn er velen, die zeer hoog
gewaardeerd worden door Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad .
Als wij hun gedrag, karakter, durf, heldhaftigheid, kennis en liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet
Mohammad en de liefde voor elkaar bestuderen, dan staat hazrat Aboe Bakr Siddique aan de top,
gevolgd hazrat Oemar Faroeq , Hazrat Oetsman Affan en Hazrat Ali ibne Aboe Talieb .
Deze heilige personen worden ook “Goelfa-e-Rasjidien” (kaliefen) genoemd.
Hazrat Aboe Bakr Siddique was vanaf het begin de vertrouweling van de Beminde Profeet van Allah .
Deze heilige heeft vanaf zijn jeugd met de Beminde Profeet van Allah geleefd. Hij is 1-ste Quraisj leider,
die het geloof Islam heeft omhelsd en heeft naast de Beminde Profeet van Allah gestreden en zelfs heeft
hij moeten vechten met de Quraisj atheisten en zijn leven op het spel gezet om de heilige Profeet
te
beschermen. Hij is de eerste Galiefah van de heilige Profeet Mohammad
na zijn heengaan.
* Op een dag vroeg de heilige Profeet Mohammad aan hazrat Aboe Bakr Siddique om zijn vingerring naar de goudsmid te brengen en hem te vragen de Naam van Allah erop te laten graveren om als
een stempel te gebruiken. Toen hij de goudsmid uitlegde, dacht hij liefdevol na en zei emotioneel, graveer
op de deze ring: “Allah en Moehammad”. Na enkele dagen gaf hij de ring terug aan zijn lieve leider, heilige
Profeet Mohammad . Toen hij de ring bekeek, ontdekte hij, dat op de ring het volgende gegraveerd
was: “Allah, Moehammad en Aboe bakr Siddique”. Heilige Profeet Mohammad was verbaasd en zei
zeer beleefd: “O Aboe Bakr, ik heb je toch gevraagd om slechts de Naam van Allah op de ring te laten
graveren”. Hazrat Aboe Bakr Siddique zei hierop spontaan, dat inderdaad u mij dat gevraagd had.
Maar “Jaa Rasoelallah”, ik kon mijn hart niet in bedwang houden en was nood gedwongen om
naast de Naam van Allah ook uw naam te laten graveren. Terwijl het gesprek gaande was, verscheen
de engel hazrat Djibriel
en zei: “Jaa Rasoelallah, ik ben gestuurd door Allah om u te zeggen, dat
inderdaad uw beminde metgezel hazrat Aboe Bakr Siddique niet kon verdragen, dat uw naam niet
op de ring kwam en hij heeft daarom deze opdracht gegeven. Allah heeft mij daarna naar de
goudsmid gestuurd om hem te zeggen om de naam van Aboe Bakr Siddique erbij te laten graveren.
* Heilige Profeet Mohammad heeft aan de 10 “Asjara Moebasjara”-( Nobele Metgezellen met zeer
grote verdiensten ) reeds op de wereld verteld, dat zij de bewoners van het Paradijs zijn.
Deze Nobele Sahaba-e-Kiraam zijn: *Hazrat Aboe Bakr Siddique , hazrat Oemar Faroeq ,
hazrat Oetsman , hazrat Ali ibn Aboe Talieb , hazrat Talha , hazrat Zoebair , hazrat
Abdoer-Rahman ibne Auwf , hazrat Sad , hazrat Said ibne Zayd , hazrat Aboe Oebay .
De eerste 4 nobele metgezellen waren erg dichtbij heilige Profeet Mohammad . Zij hebben uit liefde
voor Allah en de Beminde Profeet van Allah alles opgeofferd om het geloof Islam tot ons te brengen.
De ongeveer 300 strijders om het geloof Islam en de moesliems te redden op de “Djanghe Badr”-( strijd
van de heuvel Badr ) en de Sahaba-e-Kiraam , die deelnamen aan de “Soele Hoedaibieya” werden
door heilige Profeet Mohammad het blijde nieuws gegeven, dat zij ook bewoners van het Pardijs zijn.
In alle tijden heeft hazrat Aboe Bakr Siddiqui naast de heilige Profeet Mohammad gestaan en
beschermd. De volgende nakomelingen van hazrat Aboe Bakr Siddiqui hebben wij zelfs meegemaakt.
De grote Missionaris hazrat Shah Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih en zijn heilige zoon Qaide Ahle
Sunnat hazrat maulana hafiez Shah Ahmad Noeranie Siddiqui Rahmatoellahi Alaih hebben ons en de moesliems
van de gehele wereld geholpen en ons op de juiste weg van de Moesliem Ahle Sunnat wal Djama' at geplaatst.
Wij moeten daarom ook het gedrag en de werkwijzen van de Sahaba-e-Kiraam grondig bestuderen
en deze ons eigen maken, sterk te zijn in ons geloof en daarmee het Paradijs bereiken.
* Door de beminning van hazrat Aboe Bakr Siddiqui en door zijn WASIELAH, kom je dichterbij de lieve
Profeet Mohammad en dus ook dichterbij Allah , z.a. vermeld in bovenvermelde Soerah 5, vers 35.
* Hazrat Aboe Bakr Siddiqui zei tenslotte tegen zijn heilige dochter hazrat Aiesja Siddiqua om na zijn
heengaan zijn lichaam bij de deur van de lieve Profeet Mohammad te leggen. Als hij mij verwelkomt,
dan zal ik bij hem verblijven, anders zal je mij laten begraven in de begraafplaats "Djannatoel Baqie".
Toen hij voor de deur geplaatst werd, kon de gemeenschap duidelijk horen, dat de lieve Profeet
hem
uitnodigde om binnen te komen. Duidelijk werd gehoord:"Laat de minnaar bij zijn beminde komen".
Moge Allah en de Beminde Profeet van Allah ons zegenen met innige liefde voor Allah , Zijn Lieve
Profeet
en zijn Sahaba-e-Kiraam en ons een momien leven schenken en beschermen tegen “haram”
handelingen in deze wereld en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur:
Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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