786

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

Ahle Sunnat
Djoemoe’a 27-ste Sjabaan 1437

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

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

Djoemoe’a 3-06-2016.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Goetbah ( Tekrier ) van

Zijne Eminentie Maulana Shah Mohammed Anas Noerani Siddiqui Saheb
Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah
en het vasten. 1
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“ Jaa ayyoehalladziena aamanoe koetieba ‘alaikoemoesh-shiejaamoe kamaa koetieba ‘alalladziena
mien qabeliekoem la‘allakoem tattaqoen. Ayyaamam-ma’e-doedaat; fa man kaana miienkoemmariedhoen aw ‘alaa shafarien fa ‘ieddatoem mien ayyamien oegar”. (Soerah 2, vers 183. 184)
Hetgeen betekent:“O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren,
was verplicht gesteld, opdat gij wellicht godvruchtig (taqewa-vroom) moogt worden”. Een geteld aantal dagen.
Maar wie onder u ziek is of zich op reis bevindt, dan een gelijk aantal dagen vasten op andere dagen”.

1* Alhamdoeliellah, alle lof en dank behoort toe aan Allah , de Heer en Meester der werelden. Wij
prijzen Hem , zoeken hulp bij Hem
en vragen Hem
Zijn Vergiffenis. Allah heeft de Momiens
werkelijk lief en dus heeft Hij
ons vandaag op de laatste Djoemoe’a dag van de maand Sjabaan in
Djame Masdjied TAIBAH uitgenodigd voor de Namaaz, Heilige Qoeran recitatie, Darse Qoeran,
Doeroed Sjarief, Salatoes-salam en Doe’a- smeekbeden. Moge Allah ons allen versterken in onze
Imaan, Liefde, Eerlijkheid ,Vrijgevigheid en Onbaatzuchtigheid. Amien !.
en de Schepper
heeft de mens zeer liefdevol gescha2* De mens is de beste Schepping van Allah
pen om Hem
te aanbidden. Daarom heeft Allah
de mens vele speciale eigenschappen geschonken,
waardoor deze kan uitblinken boven alle andere schepsels, zelfs hoger dan dieren,vissen, vogels, enz.. .
De twee belangrijke eigenschappen in de mens zijn als volgt: De “Bahimiyat” en de “Rahmaniyat” .
a* De “Bahimiyat” eigenschappen zijn emotioneel en vaak funest voor de mens en indien deze niet
beheerst worden, dan kunnen deze 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.
b* De “Rahmaniyat” eigenschappen daarentegen zijn goddelijk en vrome vol taqewa; als een persoon
dit gedrag bezit, dan vertoont hij een hoge mate van beschaving, liefde en vrede. Zelfs de noerie
engelen groeten, respecteren en buigen uit eerbied voor deze personen.
* Allah heeft de mens erg lief en om de mens te redden en hun gedrag en karakter te verbeteren heeft
Allah
Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet Moehammad als Zijn beste leider voor hen gestuurd.
* Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat in het lichaam van de mens een stuk hangende vlees
aanwezig is, dat de naam draagt van “het hart”. Als dit hart goed is, dan is het gehele lichaam goed en
veilig, maar als dat hangende stuk vlees ziek is, dan is het het gehele lichaam ziek, bedorven en slecht.
* Hazrat Salman Farsie heeft overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammad de Sahaba-e-Kiraam
toesprak en zei: “O mijn metgezellen, er is een zegenrijke maand vol gunsten op komst met Barmhartigheid, Vergeving en Verlossing en wij moeten ons voorbereiden om deze maand te verwelkomen.
De Beminde Profeet van Allah heeft de heilige maand Ramadaan zeer zegenrijk vol gunsten genoemd.
De momiens van de gehele wereld hebben deze woorden van harte genomen en verwelkomen deze maand.
* In de bovenvermelde Soerah 2 vers 183 en184 zegt Allah :“O gij die gelooft, het vasten is u verplicht
gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht godvruchtig
(vroom) moogt worden. Een geteld aantal dagen (vasten). Maar wie onder u ziek is of zich op reis bevindt,
dan een gelijk aantal dagen vasten op andere dagen. En voor degenen, die ertoe niet in staat zijn, die
treft een lossing door het voeden van een arme. Maar wie uit vrije wil meer goede daden verricht,
dan is dat beter voor hem; maar dat gij vast is veel beter voor u, indien gij het weet”.
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
wilt ons daarom leren om zelfs de lekkere en aangename halal
vernietigingen en martelingen en Hij
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 onze
gemoedstoestand, 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 en daardoor vroom
worden en taqewa verwerven.
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Het effect van deze gedragsverbetering maakt ons sterk en gezond; onze gemoedstoestand en
emotionele gedragsvormen van hebzucht, gierigheid, eerzucht, jaloezie, hoogmoed, leedvermaak,
pesten, uitschelden, ruzie veroorzaken kunnen nu onder controle gehouden worden en kunnen wij
vertoeven.
zonder zonden en fouten perfect ons leven leiden en daardoor dichterbij Allah
* Heilige Profeet Moehammad maakte er een gewoonte van om in de heilige Maand Radjab de
volgende Doe’a-smeekbede te lezen:“Allahoemma Bariek lana fie Radjab wa Sja’baan wa ballieghna
Ramadan”. Hetgeen betekent: “O Allah, maak de maanden Radjab en Sja’baan gezegend voor ons en
laat ons de zegenrijke maand Ramadan vol verdiensten bereiken. In deze Doe’a vroeg onze Profeet
Moehammad om ons leven te verlengen tot en met de gezegende maand Ramadaan, zodat wij
moesliems kunnen profiteren van de verdiensten, genade en zegeningen van de zegenrijke Ramadaan.
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.
Let wel, de heilige maand Ramadaan, die ook wel de vastenmaand genoemd wordt, is zeer verheven; n.l.
A* In de eerste 10 dagen van Ramadaan ontvangen wij de Barmhartigheid en Genade van Allah .
Door de regen van Barmhartigheid en Genade van Allah
worden onze fouten en zonden weggewassen en schoongeveegd; wij ervaren dan innerlijke zoete geur en gelukzaligheid van het Paradijs.
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).
B* Dan in de tweede 10 dagen van de maand Ramadaan worden wij vergeven van onze zonden.
Allah
stort nog meer regens van Zijn Genade op de vastenden en Allah geeft ons een vrij-brief
om naar het Paradijs via de speciale deur voor de vastenden, de“Baboel Rayyan” te gaan.
C* Tenslotte worden wij in de laatste 10 dagen van de Ramadaan gevrijwaard van het intense Hellevuur.
Heilige Profeet Moehammad heeft over de maand Ramadaan ook het volgende gezegd:
a* Wanneer de eerste nacht van Ramadaan aanbreekt, worden de grote 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* Als een persoon een “Soennat”-vrijwillige aanbidding in de maand Ramadaan uitvoert, dan zal
hij gezegend worden met de verdienste gelijk aan een “Fardz”-verplichte aanbidding van Allah .
Wij zullen dus in de maand Ramadaan naast de verplichte aanbiddingen extra veel vrijwillige daden
verrichten, zoals het lezen van Tarawie Salaat, de Heilige Qoeran, Doeroedo-Salaam,Fatiha, enz.
c* Er is een nacht in de maand Ramadaan, die “Lailatoel Qadr” heet en deze is groter in zegeningen
en verhevenheid dan duizend andere maanden van het jaar en dit is dus meer dan 84,3 jaren.
Allah
wilt ons redden en nodigt ons uit om zo dicht mogelijk bij Hem
te komen door het vasten.
d* Aan degene die het 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 en fouten vergeven worden.
e* Één van de 8 poorten van het Paradijs wordt “AR-RAYYAN” -VERFRISSING genoemd en
slechts de vastenden zullen met hun “vrij-brief” erdoor naar het Paradijs kunnen gaan.
f* Het vasten moet zonder onderbreking uitgevoerd worden. Als een persoon zonder geldige reden één
dag van de maand Ramadaan het vasten verzaakt, dan is hij verplicht om 60 dagen achtereenvolgens
te vasten om de schade in te halen.( “Kaffaara” ).
aangenamer dan “Musjk en Amber”.
g* De adem van de vastenden is bij Allah
Het vasten is een geheime en vertrouwelijke aanbidding van Allah ; slechts de vastenden en Allah
weten precies of werkelijk gevast wordt. Als een persoon b.v. tijdens het vasten stiekem achter gesloten
deur toch eet, drinkt, seks bedrijft, liegt, steelt, alcohol drinkt en andere zonden begaat, dan is dit geen
geheim voor Allah
en op de Dag des Oordeels zal het geheim van de ware vastenden geopenbaard
worden; de ware vastenden zullen zichtbaar herkend worden door de geur van “Musjk en Amber”,
die zij zullen verspreiden en iedereen zal hen hierdoor herkennen en respecteren.
Wij moeten dus met hart en ziel vasten, niet alleen door niet te eten, drinken en roken, maar ook moeten
wij met onze hart, tong, ogen, oren, voeten en handen vasten door niet te kijken, luisteren, lopen,
grijpen naar slechte ongeoorloofde zonden, zoals stelen, liegen, slecht praten, bedriegen, ophitsen,
roddelen, ondermijnen, vernederen, onbeschoft en ruw gedragen, etc. Tevens moeten wij ons gedrag
en karakter verder oppoetsen door nog beter, beleefder en aangenamer tegenover je medemens te zijn.
Wij moeten dus vriendelijk voor elkaar zijn en voor onze broeders en zusters Doe’a voor hun welzijn vragen.
Moge Allah
en Zijn Beminde 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!
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