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Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHIE Saheb
De voortreffelijkheden van de maand Sjabaan en de zegenrijke nacht “Shabe Bara’at”.
Allah’s naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

“Haamiem. Walkietabiel-moebien. Iennaa anzalnaahoe fie lailatiem-moebarakatien
iennaa koennaa moendzirien. Fiehaa joefraqoe koelloe amrien hakiem” (Soerah 44, vers 1- 4)
“Haa Miem. Bij het duidelijke Boek. Voorzeker, Wij hebben het in een gezegende nacht nedergezonden. Voorwaar, Wij zijn de Waarschuwers. Daarin wordt iedere wije zaak uitgereikt”
1* “Alhamdoe liellah”. Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah
en vrede en zegeningen zij
met de Beminde Profeet Mohammad 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 gezamenlijk de Djoemoe’a Namaaz te lezen en om elkaar vol vrede en liefdevol te begroeten.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad onze aanwezigheid rijkelijk belonen en ons vergeven.
Allereerst moeten wij weten, dat het leven op de aarde maar kort is en wij moeten werken voor het leven
in het hiernamaals. Het voorbijgaande leven kan niet teruggedraaid worden. De ouderdom is in zicht en
de dood zal ons zeker treffen. Wij zullen in het graf dan jammeren, maar krijgen niet de kans om naar de
wereld terug te keren om dan goede daden te verrichten. Daarom moeten wij dit leven effectief gebruiken
te aanbidden.
om vergiffenis te vragen, goede daden te verrichten en om onze Schepper Allah
Allah
heeft bepaalde maanden en nachten zegenrijke posities gegeven, zoals, Radjab de maand van
Allah , Sjabaan de maand van Heilige Profeet Moehammad , Ramadaan, de maand van de Oemmahvolgelingen van Heilige Profeet , Shabe Bara’at, Lailtoel Qadr, enz. Als wij in deze heilige maanden
en op deze heilige nachten Allah
aanbidden, dan schenkt Hij
ons extra veel zegeningen.
* Allah
hecht veel waarde aan Zijn Schepping en toont ontzettend veel Liefde en Barmhartigheid aan
de mensen en Hij
zegt in Soerah 24, vers 31: “En wendt u allen tezamen in berouwvolle inkeer
tot Allah, O Moesliems, in de hoop dat gij succes moogt hebben”.
Allah
vraagt ons om “tauwbah te doen”- 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 op
ons geschapen heeft, kent Hij
onze sterke kwaliteiten en
“Shabe Bara’at” uit te delen. Omdat Allah
zwakke 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 wij heel vaak, dat wij na een tijd deze wereld met alle mooie en schitterende
bezittingen en huizen, die wij met innige liefde gebouwd en verzameld hebben, moeten verlaten om plaats
te nemen in het duisterse graf . 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 soms 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 met Noere Ielahie kunnen schitteren.
2*In de maand Sjabaan heeft Allah de volgelingen van Zijn Beminde Profeet een verheven cadeau, de
“Shabe Bara’at” nacht geschonken, waarin Hij ons opgedragen heeft om vergiffenis en doe’a te vragen.
Allah zegt In bovenvermelde Soerah 66, vers 8:“O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw”
Heilige Profeet Mohammad zegt het volgende over de maand Sjabaan en de Shabe Bara’at:
A* “Voorwaar, Allah aanvaardt geen enkel daad, behalve dat oprecht gedaan is voor Hem en om
Zijn Welbehagen te verkrijgen”.
B* In de maand Sjabaan wordt ons rapport van onze daden gepresenteerd bij onze Heer Allah .
En ik (heilige Profeet ) vast omdat bij het presenteren van mijn daden ik in staat van vasten verkeer.

C* Hazrat Aiesja Siddiqua vroeg aan de heilige Profeet waarom hij in de maand Sjabaan zoveel
vastte. Heilige Profeet zei: “In de maand Sjabaan schrijft Allah de lijst van de mensen, die in het
komende jaar zullen overlijden. Ik wens dat ik in staat van vasten verkeer tijdens mijn heengaan”.

D* Heilige Profeet Mohammad heeft tevens gezegd, dat op de avond van “Shabe Bara’at” hazrat
Djibriel
met vele andere engelen nederdaalt door het gebod van zijn Heer Allah
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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, Naat- en Doeroed Sjarief en Salatoes-salaam lezen en vasten.
* Allah
is “Ghafoer-oer-Rahiem”-(Allah is Vergevingsgezind, Barmhartig) en Hij
zal de momiens
blijven begeleiden zolang deze met innige liefde en oprecht Hem en Zijn Heilige Profeet Mohammad
blijven volgen en aan Allah
nederig en oprecht vergiffenis blijven vragen.
* Allah
zegt in bovenvermelde Soerah 44, vers 1- 4:“Bij het duidelijke Boek. Voorzeker, Wij hebben het in een
gezegende nacht nedergezonden. Voorwaar, Wij zijn de Waarschuwers. Daarin wordt iedere wije zaak uitgereikt”

Allah
beslist dus alle belangrijke zaken voor het komende jaar en reikt deze uit aan de engelen.
Daarom moeten wij op de Shabe Bara’at avond taubah en extra aanbiddingen verrichten en Doe’a vragen.
* Hazrat Abdoella ibne Abbaas heeft overgeleverd, dat Heilige Profeet Mohammad gezegd heeft,
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 bestraffingen en martelingen zijn daardoor zeer hevig voor hem.
* 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
zullen van ons wegrennen om voor zichzelf hulp te gaan zoeken. Wij moeten daarom zekerheid
nastreven en met je Djama’at Ahle Sunnat wal Djama’at en je erkende Masdjied leven en onder begeleiding
staan van de rechtvaardige Imaam en Geestelijke leiding.
* Oemmoel-moemienien hazrat A’iesja Siddiqua heeft overgeleverd, dat zij op een nacht heilige Profeet
Mohammad niet op zijn bed trof. Zij volgde de sporen van de aangename reuk van de heilige Profeet
en vond hem op de begraafplaats “Djannatoel Baqie”. Hij aanbad Allah en vroeg Doe’a-smeekbeden.
Daarna zei hij het volgende tegen hazrat A’iesja Siddiqua : “O A’iesja, dacht jij, dat Allah en
Zijn Beminde Profeet Mohammad jou onrechtvaardig zou behandelen”.
Ghoesré djies raah sé Sajjedé wala ho ker. Ho ghejie saarie zemieng ambering sara ho ker”.
Hazrat A’iesja Siddiqua zei: “Jaa Rasoelallah, ik dacht dat u bij uw andere echte was”.
Heilige Profeet zei daarna: “O A’íesja, deze nacht is de nacht van Sjabe Bara’at en deze is zeer
zegenrijk. Allah stort op deze nacht regens van speciale zegeningen en gunsten uit. Wij
moeten op deze nacht vergiffenis aan Allah vragen, veel aanbiddingen verrichten en Hem
smeken voor alle goedheid, gunsten, gelukzaligheden en zegeningen”.
Heilige Profeet Mohammad zei tevens het volgende :“Allah vergeeft op deze nacht zoveel van
Zijn dienaren en mijn volgelingen als de grote hoeveelheden wollen van de geiten van Banoe Kalb”.
En Allah roept van de hemelen uit: a* “O Mijn dienaren, kom bij mij en nader mij. Waarom rennen
jullie van Mij weg. Ren dus niet weg van mij naar anderen, die je sowieso niet kunnen helpen.
Ik ben je Schepper Allah , vraag alle goede zaken aan Mij en Ik zal je vergeven en je helpen”.
“Daré Kariem sé bendeng ko kia nehien mieltaa. Djo mangné ka tarieka hai, oes tarhaa mangho”.
De Deur van Allah is wijd open. Vraag Hem
wat je maar wenst. Hij
zal je uit Zijn oneindige
Liefde, Barmhartigheid en Genade zeer zeker helpen en zegeningen en gelukzaligheden schenken.
Wij moeten met de intentie en vertrouwen van “Tawakkoel”-(op Allah rekenen) onze Schepper
benaderen en niet op “Tawaakoel”-(op de wereld rekenen) vertrouwen.
b* “O Mijn dienaren, kom bij mij en vraag aan mij Riezq-levensonderhoud, eten en drinken”.
c* “O Mijn dienaren, ren niet weg van mij, kom bij mij en vraag aan mij gezondheid en lang leven”.
De lotsbestemming van iedere persoon is wel reeds bepaald, maar onze smeekbeden, extra aanbiddingen van Allah , Dziekroellah, Nafl Namaaz en Doeroedo-Salaam brengen ons dichterbij Allah .
Allah ontvangt op deze nacht de rapporten van de goede en slechte daden van iedere persoon. Uit deze
rapporten worden daarna de begrotingen en budgetten van iedere persoon opgemaakt en uitgereikt.
In de budgetten van het komende jaar zullen wij het volgende te lezen krijgen: * Wie zal overlijden of
langer leven. ** Betere gezondheid krijgen of ernstig ziek worden. *** Meer levensonderhoud en
rijkdommen ontvangen of armoede lijden. **** Welke gezinnen zullen begunstigd worden met meer
kinderen en gelukzaligheden. Wij moeten daarom op de Sjabe Bara’at nacht actief bezig zijn met het
volgende: A*Begraafplaatsen bezoeken voor Fatiha recitatie en smeekbeden. B* Extra Nafl Namaaz.
C*Dziekroella en Fatiha lezen. D* Doeroedo-Salaam en Doe’a-Smeekbeden lezen . E* Vrijwillig vasten.
Moge Allah
en Zijn Beminde Profeet Mohammad 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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