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Du’a voor het lezen van een Boek:
Lees de volgende du’a (smeekbede) voor het bestuderen van
een religieus boek of islamitische les. U zult zich herinneren
wat U bestudeert, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ:
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Vertaling:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en
Ya Allah Ȑ
wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

$O0XVWDϭUDIGHHOEO] 

Opmerking: Reciteer Durud Sharif (Salat ‘Alan Nabi) ȯ een

keer voor en na de smeekbede.
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Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page.
Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to
contents.
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*

Voortreffelijkheid van de toegewijde reciteur van
Salat-o-Salam
Æ  ǆÅ ƅ
Eens kwam Shaykh Abu Bakr Shibli ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä È §Ä op bezoek bij
Æ
 ü ÄǾÄǉ ƣ ǆÅ ƅ
Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä È §Ä , een prominente
 ü ÄǾÄǉƣ
Æ ǆÅ ÄƅÈ §Ä
geleerde van Bagdad. Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid ȜÈȦÄȒÄʋŢǀ
stond onmiddellijk op en met uiterst respect omhelsde hij
hem, kuste zijn voorhoofd en liet hem naast zich zitten. Dat
gezien hebbende vroegen de aanwezigen, uiterst bescheiden,
Æ  ǆÅ ƅ
aan Shaykh Abu Bakr Bin Mujahid ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä È §Ä ‘Tot nu toe
hebben u en de mensen van Bagdad hem voor gek verklaard,
maar vandaag toont u enorme respect voor hem?’


Deze toespraak werd geleverd door Amir-e-Ahl-e-Sunnat ȜøÄȦ øÆ ȑǀ øÄǾ ÈøȑȻ ȔÅ øȞÅ øǉÅ ǀøȍÄ ǠÄ øÄǃȻ ǈÈ øȕÄ Ä¥ in de Madani
Markaz, Bab-ul-Madinah Karachi, tijdens de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima’
(bijeenkomst) van Dawat-e-Islami, een wereldwijde niet-politieke organisatie die de
leer van Quran en Sunnah verspreidt. Deze toespraak werd geleverd op 26ste van
Rajab-ul-Murajjab, 1431 A.H. (08/07/2010). Met wat aanpassingen wordt het gepubliceerd.
(Majlis Maktaba-tul-Madinah)

*
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Æ ǆÅ ƅ
Shaykh Abu Bakr Bin MujahidȜÈȦÄȒÄʋŢǀü Ä ǾÄǉƣ
Ä È §Ä antwoordde: ‘Ik heb
hem niet zonder een reden gerespecteerd. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄGisteren
Æ ǆÅ ÄƅÈ § naar
nacht droomde ik dat Shaykh Abu Bakr ShibliȜÈȦÄȒÄʋŢǀü Ä ǾÄǉƣ
Ä
Æ
Å ʄ
 ÄÇ ǭ
het hof van de Heilige Profeet ȔÄÇ Ȓ ǥÄ ¾Ä Ȝȳ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü Ä ǾÄǉƣ
Ä kwam.

De Sultan van beide werelden, de Meest Vriendelijke van de
 ü ÄǾÄǉƣ
 ÄÇ ǭ
mensheid, de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä stond op, omhelsde
Å ʄ
 ʄ
 ÄÇ ǭ
hem, en na het kussen van zijn voorhoofd liet Hij ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü Ä ǾÄǉÅƣ
Ä 
 ü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʄ
 ÄÇ ǭ
gezegende
zijde
Abu Bakr Shibli naast zijn ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä
 ʄ
 ÄÇ ǭ
zitten. Bescheidenvroeg ik: ‘Ya RasulallahȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü Ä ǾÄǉÅƣ
Ä ,wat
is de reden voor zoveel liefde voor Shibli?’ De Geliefde en
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Gezegende Rasul ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä antwoordde daarop (het
Å  ʄ
verborgene (ghayb) onthullend) ‘Na elk gebed, reciteert hij dit vers:

ÂÁ Á Ð ÁÁ
¿
Á Â Â ÐÁ
 c¿ ÐªcÃ ~Ð gÃ Ð ÄÃ ,¡Ð fÂ Á Ð ɖ7
R]
ÂÄ Á
Á
Ð
Á ¿
Ð Ð Â Á
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+RRIGVWXN6XUDK7DXEDKYHUV 

Daarna reciteert hij Durud Sharif (vredesgroet).’
$O4DXOXO%DGLՍEO] 
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ȯ

De Maand van Mijn

ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Ä
Å  ʄ

Nobele Profeet
heeft met betrekking tot de
heilige maand Sha’ban gezegd, ‘Sha’ban is mijn maand en
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’
Ramadan is de maand van Allah Ȑ
$O-DPLՍXV6DJKLUEO]+DGLV 

hû h

Geheimen van de 5 letters van `ĵĸš ő [Sha’ban]
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  Ȝˠȹ ȒøȑȻ

ȘÄ øǖ
ü È ǄøǥÅ !Wat

een grote eer heeft de maand Sha’ban-ul ÄÇ ǭ
Mu’azzam. Het feit dat de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉƣ
Ä deze
Å  ʄ
maand ‘Mijn Maand’ heeft genoemd is al een demonstratie van

hû h

de voortreffelijkheid van deze maand.Het woord ‘`ĵĸš ő’ bestaat

uit 5 Arabische letters, namelijk: N , S, B, A en `. Zijne Vrome
Æ  ǆÅ ƅ
Hoogheid Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä È §Ä heeft deze
letters als volgt uitgelegd: N staat voor Sharaf (Nobelheid), S
YRRU‘Uluww (Verhevenheid),B voor Barr (Vriendelijkheid en

Welwillendheid), A voor Ulfat (Liefde) en de `voor Nur (Licht);
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ aan zijn dienaren schenkt
dit zijn de gunsten welke AllahȐ
in deze gezegende maand.
In deze maand worden de deuren naar goede daden geopend,
zegeningen dalen neer, zondes worden vergeven, boetedoening
verricht voor zondes en Salat wordt overvloedig gereciteerd en dit
is de maand voor het zenden van Salat naar de Meest Verhevene
 ü ÄǾÄǉƣ
 ÄÇ ǭ
ProfeetȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä . *KXQ\DWXI7DOLELQEO]GHHO 
Å ʄ
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ġ h j h
 K van de Profeet
i ǂ
Enthousiasme van de metgezellen űû Źi Ŷû ȭh ĬA

Ä Æ §Ä heeft aangegeven dat de
Sayyiduna Anas Bin Malik ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀü Ä ǾÄǉ ƣ
Å ʝ
metgezellen op de verschijning van de maan van de maand
Sha’ban de aandacht zouden richten op het reciteren van de
Heilige Quran en het betalen van Zakat, zodat ook de zwakken
en armen de nodige maatregelen konden treffen voor het vasten
in de maand Ramadan.

De gouverneurs zouden gevangenen bijeenroepen voor het
bekendmaken van vonnissen voor de schuldigen en zouden hen,
die onschuldig waren, vrijlaten. Handelaren betaalden schulden
terug en verzamelden wat hen toekwam. Op deze manier
verlosten zij zich (van aansprakelijkheid) voor de verschijning
van de maan van Ramadan. Sommigen van hen verrichten
I’tikaf1 na het hebben gebaad (ghusl/ritueel bad).
*KXQ\DWXW7DOLELQEO]GHHO 

Hedendaags gedrag van Moeslims
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  Ȝˠȹ ȒøȑȻ Ș
ü È ǄøǥÅ !
Ä øǖ

Hoe enthousiast en ijverig waren de Moeslims
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Helaas zijn de
van vroeger in het aanbidden van Allah Ȑ
Moeslims van tegenwoordig alleen geïnteresseerd in het
vermeerderen van rijkdom. De vroegere Moeslims welke een
Madani gedachtegang hadden, besteedden hun tijd in de
aanbidding op heilige dagen en nachten, om zo de nabijheid
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ te verkrijgen.
van Allah Ȑ

1

Verblijven in de moskee
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Tegenwoordig besteden Moeslims deze gezegende dagen en
speciaal de maand Ramadan aan het maken van nieuwe plannen
om de nutteloze rijkdommen van deze wereld te verkrijgen. In
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , de Barmhartige, de beloning van
deze maand laat Allah Ȑ
goede dagen veelvuldig toenemen. Jammer genoeg verhogen
handelaren de prijzen van hun goederen, en vooral in de
gezegende maand Ramadan, om zo hun Islamitische broeders
uit te buiten. Het lijkt er helaas op dat de motivatie van
Islamitisch broederschap verdwijnt.

Ideale maand voor het verrichten van Nafl vasten
De Profeet van de mensheid, de Rust van onze harten en geest,
 ÄÇ ǭ
de Meest Genereuze en Vriendelijke ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉƣ
Ä hield van
Å  ʄ
veelvuldig vasten in de maand Sha’ban. Overgeleverd door
Ä Æ §Ä .De Moeder der
Sayyiduna ‘Abdullah Bin Abi Qays ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Å ʝ
 ü Ä ǾÄǉƣ
Ä Æ §Ä heeft gezegd
gelovigen, Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽÄ Ţǀ
Å ʝ
dat Sha’ban-ul-Mu’azzam de favoriete maand van Geliefde
 ʄ
 ÄÇ ǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉÅƣ
Ä was, omdat het zijn gewoonte was om
in deze maand te vasten en dit dan te verlengen tot de maand
Ramadan. 6XQDQ$EL'DZXGEO]GHHO+DGLV 

Mensen verwaarlozen het
Ä Æ §Ä  zei: ‘Ik vroeg aan
Sayyiduna Usamah Bin Zaid ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Å  ʝ
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
RasulAllah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä ik heb opgemerkt dat u meer
Å  ʄ
(extensiever) vast in de maand Sha’ban dan elke anderemaand.’
 ÄÇ ǭ
De Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä antwoordde: ‘Het is een
Å  ʄ
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maand tussen Rajab en Ramadan. Mensen verwaarlozen het.
In deze maand stijgen de daden van mensen op naar Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ en ik houd ervan dat mijn daden opstijgen terwijl ik aan
Ȑ
het vasten ben.’ 6XQDQ1DVDLEO]+DGLV

Namen van hen die zullen heengaan
 ʝ
Ä Æ §Ä heeft het volgende
Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
gezegd: ‘De Gezegende Rasul, de Sultan van de Mensheid, de
 ü ÄǾÄǉƣ
 ÄÇ ǭ
Kenner van het Ongeziene, De Geliefde ProfeetȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä 
Å ʄ
had de gewoonte om op alle dagen van de maand Sha’ban
te vasten. Tevens vertelde zij: ‘Ik vroeg aan Rasulallah
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü ¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ü Ä ǾÄǉ Åƣ
 ʄ
 ÄÇ ǭ
Ä  is Sha’ban uw favoriete maand voor het
 ʄ
 ÄÇ ǭ
vasten?’ De Geliefde ProfeetȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
Ä antwoordde: ‘De
namen van personen die dat jaar zullen overlijden worden dan
opgeschreven en ik houd ervan dat ik, bij het heengaan, in een
vastende staat verkeer. 0XVQDG$EX<DՍODGHHOEO]+DGLV 

Het veelvuldig vasten van de Profeet ȯ
Het is vermeld in 6aKih Bukhari dat Sayyidatuna ‘Aishah
 ʝ
Ä Æ §Ä heeft gezegd: ‘De Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
 ÄÇ ǭ
SiddiqahǀÄȞÈȚǽÄ Ţǀü ÄǾÄǉÅƣ
ü ÄǾÄǉƣ
Ä
Å  ʄ
vastte in geen enkele andere maand zo uitbundig (veelvuldig)
 ÄÇ ǭ
 ÄÇ ǭ
dan hij ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉƣ
ü Ä ǾÄǉ ƣ
Ä deed in Sha’ban. HijȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä
Å  ʄ
Å  ʄ
vastte de hele maand en zou zeggen: ‘Handel volgens je
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Zijn zegeningen niet beëindigt
capaciteit, aangezien Allah Ȑ
totdat je uitgeput raakt. 6DKLK%XNKDULGHHOEO]+DGLV
6
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Uitleg van de Hadis
De uitlegger van 6aKLK Bukhari, ‘Allamah Mufti Sharif-ul-+aq
AmjadiĀȠÆ øȊÄ ɌøȑȻ ȜÆ øȹ Ȓ øȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ heeft deze Hadis alsvolgt uitgelegd: De
 ü ÄǾÄǉ Åƣ
 ʄ
 ÄÇ ǭ
betekenis ervan is dat HijȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä op de meeste dagen
van de maand Sha’ban vastte en hier wordt verwezen naar de
hele maand (dus de hele maand vasten). Normaliter wordt er
gezegd dat die en die persoon heeft de hele nacht in
aanbidding doorbracht. Alhoewel, er zou ook tijd gespendeerd
zijn aan eten en toiletbezoek. In zulke gevallen wordt er met
meeste verwezen naar alle/gehele.
Æ  ǆÅ ÄƅÈ § vermeldt verder: Deze Hadis leert ons dat
Hij ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀü Ä ǾÄǉ ƣ
Ä
degenen die beschikken over de capaciteit voor het vasten,
veelvuldig zouden moeten vasten. Echter, degene die zwak is zou
niet moeten vasten, omdat dat zijn capaciteit om te vasten in de
Ramadan negatief kan beïnvloeden. Hetzelfde wordt vermeld
in een Hadis: ‘Vast niet na de eerste helft van Sha’ban’.

6XQDQXW7LUPL]L+DGLV1X]KDWXO4DULEO]GHHO 

Promotie van het vasten door Dawat-e-Islami
Het is vermeld op pagina 1379 van Faizan-e-Sunnat, bestaande uit
1548 pagina’s, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, de
uitgeverij van Dawat-e-Islami: +ujjat-ul-Islam Imam Muhammad
Æ  ǆÅ ȖøǕÈ § ȜÆ ȦÄȒøǽÄ vermeldt
 Æ ȠɌÄ ȑ ƣ
Bin Muhammad Bin Muhammad GhazaliŢ
Ä Ä È
dat in de bovenstaande Hadis de hele maand vasten gelijk staat
7
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aan de meeste dagen van de maand vasten (d.w.z. meer dan de
helft van de dagen van Sha’banvasten). 0XNDVKDIDWXO4XOXEEO] 
Er is geen verbod op het vasten op alle dagen van de maand.
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ 

Verscheidene Islamitische broeders en zusters van
Dawat-e-Islami, de wereldwijde niet politieke beweging voor
de verspreiding van de Quran & Sunnah vasten uitbundig in
de heilige maanden Rajab-ul-Murajjab & Sha’ban- ulMu’azzam. Door het voortdurend vasten verkrijgen zij vele
zegeningen van de maand Ramadan-ul-Mubarak.

Vasten op de meeste dagen van Sha’ban is Sunnah
Het is overgeleverd door de Moeder der Gelovigen, Sayyidatuna
Ä Æ §Ä : ‘Ik heb de Geliefde en Gezegende
‘Aishah SiddiqahǀÄȞÈȚǽÄ Ţǀü ÄǾÄǉƣ
Å ʝ
 ʄ
 ÄÇ ǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
Ä nooit zo veelvuldig zien vasten als in
de maand Sha’ban’. Het was zijn gewoonte de hele maand te
vasten met uitzondering van een aantal dagen.’
6XQDQXW7LUPL]LEO]GHHO+DGLV 

7D\UL6XQQDWRQSD\FKDONHUPD\ULUXKMDEQLNDONHU
&KDOD\WXPJDOD\ODJDQD0DGDQL0DGLQD\ZDOD\

hi h  h ġ

û

ğ

hh

Ġ

i ǔ
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ Ƥȇ
 Ǔĵ
 šh ȩĬA
 Ŕh Ķžû j ĸơA
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Heilige nachten
Het is overgeleverd door de Moeder der Gelovigen, Sayyidatuna
 ʝ
Ä Æ §Ä : ‘Ik hoorde de Heilige Profeet
‘Aishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ÄÇ ǭ
ü Ä ǾÄǉ ƣ
Ä zeggen: ‘Allah opent de Deuren van
Å  ʄ
Barmhartigheid (vooral) in vier nachten.
1. De nacht van Eid-ul-Adha
2. De nacht van Eid-ul-Fitr
3. De vijftiende nacht van Sha’ban, omdat in deze nacht de
namen van hen die voorbestemd zijn heen te gaan,
voorziening van levensonderhoud van mensen en de namen
van hen die de Hajj zullen verrichten (in dat jaar) worden
opgeschreven.


De nacht van ‘Arafah (de nacht tussen de 8ste en 9de van
Zul- +ajjah) tot de Azan (van Fajar)’
$G'XUUXO0DQVXUEO]GHHO

Kritische beslissingen
Lieve Islamitische broeders! Hoe kritisch is de 15de nacht van
Sha’ban-ul-Mu’azzam! Niemand weet wat voorbestemd zal
zijn voor hem. Soms is een persoon bezig met zijn activiteiten,
volledig onbezorgd, terwijl ongeluk voorbestemd is voor hem.
Het is vermeld in Ghunya-tut-Talibin, ‘de doodskleden van
9
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velen worden gewassen en voorbereid, maar zij zijn druk bezig
met het bezoeken van markten. Er zijn velen mensen wiens
graven gereed zijn, maar zij zijn bezig met amusement. Een
aantal mensen zijn druk aan het lachen, alhoewel het einde
nadert. De verbouwing van vele huizen is bijna compleet, maar
zo ook is het leven op aarde van de eigenaren bijna compleet.
*KXQ\DWXW7DOLELQEO]GHHO 

$JDKDSQLPDXWVD\NRLEDVKDUQDKLQ
6DPDQVDZEDUDVNDKD\SDONLNKDEDUQDKLQ

ğhi h  hh iġ

ğ h

û û

hh

Ġ h

 ŉųƤȇ
 Ǔĵšȩ ĬAǔ
 ŔĶžjĸơA
h ȇAźû ŰŔ

Zegeningen voor de zondaren, maar…
Het is overgeleverd door Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah
ǀÄȞÈȚǽÄ Ţǀ
 ʝ
Ä Æ §Ä dat de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
 ÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉÅƣ
ü ÄǾÄǉƣ
Ä heeft gezegd:
Å  ʄ
de
Æ
‘Jibrail»ȮøÄ Ǧøȑ
ÄÇ  Ȝ øÈȦÄȒøǽÄ kwam naar mij toe en zei: ‘Dit is de 15 nacht
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ bevrijdt net zoveel mensen uit de hel
vanSha’ban. Allah Ȑ
als het aantal haren op de geiten van de stam Bani Kalb. Echter,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ werpt geen Genadevolle Blik op een ongelovige,
Hij Ȑ
kwaadaardig persoon, degene die de familiebanden verbreekt,
degene die zijn kleding laat hangen, een persoon die zijn
ouders niet gehoorzaamt en de persoon die de gewoonte heeft
te drinken. 6KXՍDEXO,PDQEO]GHHO+DGLV 
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(NB: ‘degene die zijn kleding laat hangen, verwijst naar de
persoon die zijn broek, Shalwar, Tahband etc. over zijn enkels
laat hangen uit arrogantie / hoogmoedigheid). Een soortgelijke
Hadis is overgeleverd door een grote vrome geleerde Shaykh
 ʝ
Ä Æ §Ä namens Shaykh Abdullah
Imam AKmad Bin +anbal ȜÅ È ȚøÄǽŢǀü ÄǾÄǉÅƣ
 ʝ
Ä Æ §Ä , in dat Hadis is de moordenaar ook
Ibn ‘Amr ǀȖÄ ȞÅ È ȚǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
genoemd. 0XVQDG,PDP$KPDGEO]GHHO+DGLV
Ä Æ §Ä levert over dat de
Sayyiduna Kasir Bin Murrah ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Å ʝ
Profeet van RaKmah, de Pleiter van de Ummah, de Eigenaar van
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Jannah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä zei:‘Op de 15 denacht van Sha’ban
Å  ʄ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ iedereen op aarde, behalve degene die
vergeeft Allah Ȑ
 ÄÇ Ǒ
Ä ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ toeschrijft of degene die
deelgenoten aan Allah Ȑ
kwaadaardigheid draagt in zijn hart tegen een andere Moeslim.’

6KXՍDEXO,PDQEO]GHHO+DGLV 

De smeekbede van Sayyiduna Dawud »ȮøÄ Ǧøȑ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ

Å ȹ »Ä ǠÄÄÇ ȍ had de gewoonte naar buiten te
 ü ÄǾÄǉȻȸȻ
Sayyiduna ‘AliȔɌȥ ǠÆ ȎÄ Ɍ ȑȻȜÅ ÄȞǑɌ ¾ȻÄ ţǀ
gaan op de 15de nacht van Sha’ban. Zodoende kwam hij een
keer naar buiten en kijkend naar de hemel zei hij: ‘Eens, op de
15de van Sha’ban, richtte Sayyiduna Dawud »ȮøÄ Ǧøȑ
ÄÇ  ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ , de
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä Ǣ
ÄÇ ǽÄ , zijn blik naar de hemel en
bijzondere Profeet van Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ de smeekbedes verhoort
zei: ‘Dit is de tijd wanneer Allah Ȑ
van wie dan ook en voor welke reden dan ook. Indien Hij om
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ hem op de voorwaarde
vergiffenis vraagt, vergeeft Allah Ȑ
dat diegene geen belastingontvanger is (een persoon die
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onterecht belastinggeld opeist), een magiër, een waarzegger of
een muzikant is. Daarna reciteerde hij deze smeekbede:

h h ğ
û
h û h û û h h ğ h ğ iġ h
 ĵŹh žjû ȯ]h ŋh ŧh Ťļh ŎAû jb AjĹŰžû ŰɉAajȳ ŊŸ Ǎ
û j ]h ȕh IŴ
 ųj ɉŋŧj ţAIbA
ȵ IBKűŹŰɉA
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 2Heer van Dawud»Ȯø
Ä Ǧøȑ
Vertaling: ‘O Allah Ȑ
ÄÇ  ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ ! Degene
die u aanroept in deze nacht of U om vergiffenis vraagt, vergeef
hem.’ /DWDLIXO0DՍDULIOL,EQ5DMDEXO+DQEDOLEO]GHHO

+HUNKDWDWXGDUJX]DUNHUED\NDVRPDMEXUNL
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 0DJKILUDWNHUED\NDVRPDMEXUNL
<D,ODKL Ȑ

ğhi h  hh iġ

ğ h

û û

hh

Ġ h

 ŉųƤȇǓĵ
 šȩĬAǔ
 ŔĶžjĸơA
h ȇAźû ŰŔ

Onthouden van vergiffenis
Lieve Islamitische broeders! Shab-e-Bara-at (Nacht van Verlossing)
is een bijzondere nacht en zou niet achteloos doorgebracht
moeten worden. Deze heilige nacht brengt een tal van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
zegeningen met zich mee. Op deze avond bevrijdt Allah Ȑ
net zoveel mensen uit de hel als het aantal haren op de geiten
van de stam Bani Kalb. Het wordt vermeld in boeken dat,
onder de stammen van Arabië, de stam van Bani Kalb het
grootste aantal geiten bezat.
Helaas! Er is vastgesteld dat er een aantal ongelukkige mensen
zijn die onthouden zijn van vergiffenis; zelfs op Shab-e-Bara-at
12
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d.w.z. de nacht van vergiffenis. Shaykh Imam Bayhaqi Shafi’i
Æ
ĀȠÆ øȊÄ Ɍøȑ Ȼ ȜÆ øȹ Ȓ øȑȻ ǆÅ Ȗø
Ä ǕÈ §ȻÄ ȜÈȦÄȒøǽÄ vermeldt in ‘FaGail-ul-Awqat’: De Profeetvan
 ʄ
 ÄÇ ǭ
RaKmah, de Pleiter van de Ummah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
Ä heeft
gewaarschuwd: ‘zes personen zullen, zelfs niet in die nacht,
vergeven worden:
1. Een alcoholist;
2. Hij die zijn ouders niet gehoorzaamt;
3. Hij die de gewoonte heeft tot het plegen van ontucht/
overspel;
4. Degene die de familie banden verbreekt;
5. Degene die portretten schetst en
 Degene die verhalen vertelt. 

6.

)DGDLOXO$ZTDWEO]GHHO+DGLV 

Zo zijn de waarzegger, tovenaar, degene die zijn Shalwar of
Tahband, uit arrogantie (hoogmoedigheid), over zijn enkels
laat hangen en degene die een andere Moeslim haat of boosheid
jegens hem in zich draagt onthouden van vergiffenis. Indien
iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een van de hierboven
genoemde zondes dan zou hij vergiffenis moeten vragen uit de
kern van zijn hart. Voor de komst van Shab-e-Bara-at zou
13
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vergiffenis gevraagd moeten worden voor de betreffende zonde
en ook voor de andere algemene zondes. Het liefst zou gelijk
berouw getoond moeten worden zonder enig uitstel. Indien
iemand de rechten van een ander heeft geschonden, zal hij
naast het tonen van berouw, zijn excuses moeten aanbieden.
h

i

ġ
h ń
 ĹųZ
û Kh voor
Een brief van Imam-e-Ahl-e-Sunnat ŷžû ŰŠh  jĬA

alle Moeslims
Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid [Herlever] van de Ummah,
‘Allamah, Maulana, Al-+aaj Al-+afi], Al-Qari, Ash-Shah Imam
AKmad Raza Khan ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑ ǆÅ ÄƅÈ §Ä  ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ schreef een brief gericht aan
een van zijn leerlingen waarin hij het belang van berouw tonen
voor de aanvang van Shab-e-Bara-at benadrukte. Ook hier
wordt die waardevolle informatie gepresenteerd. Het is
vermeld op pagina’s ‘356 tot en met 357’ van Kulliyat Makatibe-Raza:
Shab-e-Bara-at is al bijna gearriveerd. In deze nacht worden
alle daden van alle dienaren gepresenteerd in het Verheven
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Omwille van de Meest Waardige Profeet
Hof van Allah Ȑ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ de zondes van de
Ä vergeeft Allah Ȑ
Å  ʄ
Moeslims behalve die van een aantal. Tussen hen bevinden
zich die twee Moeslims die wederzijdse vijandigheid dragen
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ zegt: ‘Laat ze
vanwege een aantal wereldse redenen. Allah Ȑ
zoals ze zijn totdat ze hun relaties herstellen.’
14
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 Ahl-e-Sunnah zouden onenigheden moeten
Mensen van
beëindigen en relaties herstellen voor de zonsondergang van de
14de van Sha’ban. Vervul de rechten van anderen of krijg
vrijstelling zodat het boek van daden vrij is van rechten van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
anderen bij de presentatie in het Hof van Allah Ȑ
Ä
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ is slechts oprecht
Betreffende de rechten van Allah Ȑ
berouw tonen voldoende. Het is vermeld in een +adis

h h üû h ğ û h h üû ğ h i ğ h
ƠȔ
ȵ Ķŵ J ƅ Ŵ
 ųŬ
 Ķ
j ŵȑA ŴjŲ ĶjɋĵȋAơ (Iemand die oprechte berouw
om een zonde toont, is net alsof hij de zonde niet heeft
begaan). 6XQDQ,EQ0DMDK+DGLV

Indien men het bovenstaande advies opvolgt, dan (door de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ) is er een sterke hoop op vergiffenis in
Genade van Allah Ȑ
ihû i
deze nacht, op voorwaarde dat zijn geloof perfect is. Ki źû ŧŤůA  źh Ÿbh

ğ (Hij vergeeft zondes en schenkt Barmhartigheid).
űžjû ńŋɉA

Broeders in Islam dichterbij brengen om onenigheden te
herstellen en het voldoen van de rechten van anderen is een
manier die sinds een lange tijd bestaat. Hopelijk, zult u deze
punten doorgeven aan de Moeslims van uw omgeving, zodat u
in aanmerking komt voor de beloning vermeld in de volgende
overlevering:


h h û h i û hh h i û h hh eh h h eğ i h û û
_j źû hŽ Ǔj AĵŹh j ķ Ůųj Š
ŴŲ ŋŁAbĵŸŋŁA ŷȵ ŰŦ ĹŶŏń ĹŶŎ _j ƆŎjƅA Ǎ
 j Ŵğ Ŏ
h Ŵû Ųh
h
û
û h űjû ŸKźû Łi i AŴjû Ųœi Ūi Ŷû Ȭh ƅj
 ;f ƾ
 Ĺųh žŪj ůA
j
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Hij die een deugdzame traditie in de Islam start, zal een eigen
beloning ontvangen. Daarbij zal de beloning van alle anderen
die handelen volgens deze traditie voortdurend in zijn boek van
daden opgeschreven worden tot aan de Dag des Oordeels. Dit
zonder enige afname in de beloning van hen die ernaar handelen.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ),
Verricht du’a voor deze Faqir (nederige dienaar van Allah Ȑ
zodat hij gezegend wordt met vergiffenis en vrede in deze
wereld en het Hiernamaals! Ik zal aan u denken gedurende mijn
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ Ȝøȹ Ȓ øȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ. Het moet
smeekbedes en zal dat blijven doen Ȑ
duidelijk zijn voor alle Moeslims dat overeenstemming en
vragen om vergiffenis uit de kern van het hart moet komen. De
uiting hiervan alleen met de tong is niet voldoende en noch
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
schijnheiligheid is geliefd in het Hof van Allah Ȑ

h ğ h
 _ƆŏɉA
b


Faqir AKmad Raza Qadiri
(Van: Bareilly)
Vasten op de vijftiende van Sha’ban
 ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Sayyiduna ‘Ali ȔɌȥ ǠÆ øŏÄ ɌøȑȻ ȜøÅ ÄȞøǑɌ ¾Ä Ȼ Ţǀø
Å ȹ Ȓ øȑȻ »Ä ǠÄÇ øÄŎ vermeldde dat de Heilige
 ÄÇ ǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä zei: ‘Wanneer de 15de nacht van
Å  ʄ
Sha’ban komt verricht dan Qiyam (aanbidding) in de nacht en
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
vast gedurende de dag. Er is geen twijfel dat Allah Ȑ
Goddelijke Openbaring onthult op de Hemel boven de Aarde
vanaf zonsondergang en kondigt aan: ‘Is er iemand die om
vergiffenis vraagt, zodat Ik hem zal vergeven? Is er iemand die
om levensonderhoud vraagt, zodat Ik hem levensonderhoud
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schenk? Is er iemand droevig zodat Ik hem daarvan kan verlossen?
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ blijft aankondigen tot de tijd van
Is er die en die….? Hij Ȑ
Fadjr. 6XQDQ,EQ0DMDKEO]GHHO+DGLV

Een Lonende kans
Het boek van daden wordt verwisseld op de nacht van Shab-eBara-at. Indien mogelijk, vast op de 14de van Sha’ban, zodat
het vasten vastgelegd wordt op de sluitingsdag van het boek.
Het is beter om na het gezamenlijke Asr gebed op de 14de van
Sha’ban, in de Masjid I’tikaf te verrichten met de intentie te
wachten voor het Magrib gebed.
Op deze manier worden, op de laatste momenten voor de
uitwisseling van het boek, goede daden opgeschreven, zoals het
aanwezig zijn in de Masjid, in staat van I’tikaf zijn, het
wachten om Salat-ul-Maghrib te verrichten enzovoorts.
Bovendien zou het een groot voorrecht zijn om heel de nacht
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ door te brengen.
in aanbidding van Allah Ȑ

Het Groene strookje papier
Amir-ul-Mūminin, Leider van de Gelovigen Sayyiduna ‘Umar Bin
 ü ÄǾÄǉ Åƣ
 ʝ
Ä Æ §Ä was een keer bezig met aanbidding op
‘Abdul ‘Aziz ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀ
de 15de nacht van Sha’ban. Bij het opheffen van zijn hoofd
vond hij een groen strookje papier, diens glans zich uitbreidde
tot aan de hemel, met de woorden:

û h û û h û h h i û h û h û Űųh û ɉAŴjh ŲKĵğȍAŴh Ųj k fC;A
h ŋh hķȳajŊŸ
j
j
jŌ ɆŌj šůAjŉĸȭŴj ķŋųȭȳajŉĸšj ůŌj ɆjŌšůAūj
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
dit is een bevel voor verlossing van de Hel gezondes door Allah Ȑ
de Almachtige, voor zijn dienaar ‘Umar Bin Abdul ‘Aziz

7DIVLU5XKXO%D\DQ 

Lieve Islamitische Broeders! ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ  Aan de ene kant toont
deze gebeurtenis de grootheid en heiligheid van Sayyiduna
Ä Æ §Ä en aan de andere kant
‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz ȜÅ È ȚøǽÄ  Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ ʝ
openbaart het de voortreffelijkheid en zegeningen van Shab-e ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ Ȝøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜø
Bara-at. Ȑ
Å Ȗ
Ä È ȑÄ ! Deze gezegende nacht brengt Bara-at
È ǖø
(vrijspraak) van het laaiende vuur van de Hel. Dit is waarom
het Shab-e-Bara-at genoemd wordt.

Zes Nawafil na 6alat-ul-Maghrib
Het verrichten van zes specifieke Nafl Rak’at na de Fard en
Sunnahs van 6alat-ul-Maghrib, is één van de tradities van de
Æ
Vrome Heiligen Ţǀü ÄǾøÄǉȜøÅ ȹ ȒøȑȔÅ ȞÅ ƅ
Ä §Ä van Islam. Na het verrichten van de
Fard, Sunnahs etc., kunt u zes Nafl verrichten in paren van
twee. Maak voor het verrichten van de eerste twee Rak’at, de
volgende intentie:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ schenk mij middels deze twee Rak’at een lang
Ya Allah Ȑ
leven met welzijn. Maak ook voor het verrichten van de tweede
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ bescherm mij middels
twee Rak’at de intentie: Ya Allah Ȑ
deze twee Rak’at van ongeluk. Voor het verrichten van de
laatste twee ‘Rak’at maakt u de volgende intentie: Ya Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ maak mij middels deze twee Rak’at onafhankelijk van
Ȑ
iedereen behalve U.

18

www.dawateislami.net

De maand van Mijn Profeet



In deze zes Rak’at, kan na Surah al- FatiKah elke andere Surah
gereciteerd worden. Het heeft de voorkeur om in elke Rak’at,
na Surah al-Fatihah drie keer Surah al-Ikhlas te reciteren. Na
elke twee Rak’at te hebben verricht, reciteer Surah al-Ikhlas 21
keer of Surah Yasin één keer. Indien mogelijk reciteer beide.
Het is ook mogelijk dat één broeder Surah Yasin reciteert
terwijl alle anderen ernaar luisteren. Houd er rekening mee dat
de andere Islamitische broeder(s) Surah Yasin niet hardop
individueel reciteren op het moment dat er al luid gereciteerd
wordt.
Vergeet nooit de regeling met betrekking tot de recitatie van de
Glorieuze Quran. Indien de Quran luid wordt gereciteerd is
het Farঌ-e-‘Ayn (verplicht voor iedereen) voor hen die
aanwezig zijn om in stilte en met volle aandacht te luisteren
naar de recitatie. Een enorme hoeveelheid beloning zal
opgestapeld worden voor u aan het begin van de gezegende
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹ Ȓ øȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ
nacht Ȑ
Reciteer, elke keer na de recitatie van Surah Yaasien, de Du’a
van mid-Sha’ban.

Du’a voor Mid-Sha’ban
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä Ǣ
ÄÇ ǽÄ - beginnend met de naam van–de Meest Genadige,
Allah Ȑ
de Meest Barmhartige.
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¦Ä   ǀøȥÄ    »
 ÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ 
Æ ǠøÈ
Ä Ŏ Æ ȭÈ ¾Ä   ºÆ ȮÄ ǒÈÄ ȑ Ä¦ ǀøȥÄ    ɟÆ ȦÄÈ ȒʋÄ   ȘÅÇ ȖÄ Åȥ ȭÄ  ¾Ä   ȘÆÇ ȖÈÄ ȑ Ä¦ ǀȥÄ   Ȕ


ÄÇ ǠȞÈ ǹÄ ǈ
ÄÇ
ȘÄ ȥÈ Ÿ
 Ä È ǑÆ Ȯȑ
 Ä șÈ Ä ȭÄÇ ÆɟÄ ü ȑÆ Ă ȭ
 Ä »ǀ
 Æ ǾÄ șÈ Æ ȭÈ ¾Ä º
Æ ȠÈ Ƕȑ
Æ È ǒÆ ǊÄ ǦÈ ȖÈÅ ȑ§ǀ
Å
Å ǑÄ ¾Ä  Ź

 Æ  Ä¹ǜÄ ȚÈ ǽÆ  ŶÄ
 Ä ȚÈ ŎÅ  ¼
 È Æ    Ȕ
 ÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ   Ź
 Ä È ȆÆ ÆƽƴǚÄ Èȑ ¼ǀ
 Å ȕÄ Ä  ¾Ä  
ǂ
Æ Ǌü ŏÆ øÈȑ  »ÇÆ Å  ÈĂ Ŝ
È Æ ʐǄÈ ǊÄ ŎÄ   ǈ

 ȔÄÇ ȞÅ ÇüȒȑ  ÅǔȕÈ ǀÄȅ  ¸Æ ¨È Ǡȑ
ÆÇ   È ŜÆ   ÄÇʄÄÄ ʋ ŵÄ
Á ÄÇ ȊȕÅ  ¾È Ä  ¥Á ¾È ǠÅ ǶÈ ȕÄ  ¾È Ä  ǀȕÁ ¾È ǠÅ ǖÈ ȕÄ  ¾È Ä  ǀȦÁÇ ȊÆ ǩÄ

 Ä¹ǜÄ ȚÈ ǽÆ   ŶÈ
È Æ ʐǄÆ ǍÈ Ä  ¾Ä    È ˉÆ ¨È §Æ   §ǀ
Ä ǊÄ ʐÆ ȉÈ ¾Ä   Ā
Ä ÆȒǲÄ
È ȆǃÆ
Æ ȕÄ ǠÆÈ Ǖ ¾Ä  È ʊÆ ¾ǀÄ
È ¥Æ ǠÈ ǵÄ  ¾Ä  Èťǀ
Ä ȊǩÄ   Ȍ

Ä
ȌÅ
Ä ȑȠÄÈ ȉ ¾Ä ǈÈÄ ȒÅȉ Ȍ
Ä ÄșÇ ÆǀÄȅ   Æ Ÿ
Æ Ǌü ŏÆ øÈȑ »ÇÆ Å ÈĂ ŜÆ
Ä È ǚÄ È ȒÇÆȑ ǀÁȊÇȅȠÄ ȕÅÇ  ǀÁȉ¾È ¨Å Ǡø
È ȕÄÇ  ǜÁ ȦÈ ǾÆ ǥÄ  ǂ
ÄÌ
ÄÇ Ä ȖÈÅ ȑȌ
 CÁ   õÂ ö´ ¡WÂ Å Á ªơȐÆ ǥÄ Ǡø
 ü ÄʋºÆ ˟
Ä ǃǀ
Ä ȦÇÆ ʏÆ șÄ ¼ż
Æ ǦÆÄ ȑ ʄ
Æ ǊÄ ŎÆ È ŜÆ ȈÅÇ ǖÈÄ ȑ
È ȖÈÅ ȑ Ȍ
Ì Å ÂÄ Â Ó Ê Á Å Á Â Å Â Á Â Á Á

Ä
ȑ
ǒ
Ǌ
ȑ
ü
Ç
 Æ ǺÄ ǽÈ Ä ȭ
È Ŝ
Æ  Ȕ
È ʄÆ Ä Ç ǀÆǃ˖
Ã ɘ -  / ]~Ã 0ıIGÃ Oª 0   7kɃ
Ã Kɕ
È Æ ÆƠèé E
ÅÇ Å ʅ  ǀȞÄ ȦÈ Æȅ  ¸
 Æ ǠÄÄÇ ŏȖÈÅ ȑ ¼ǀ
ǠÃ ȕÈ Ä  Ȑ
 Å ǠÈÄ ȆȥÅ   ų
È Æ ÄÇȑ Ä   »
Ä ȘÈ ȕÆ   Ȅ
Æ ǮÈ ȚÇÆ ȑ  ǆÆ Ä ȒȦÄÈ ȑ
Ä ǄÄ ǾÈ ǩÄ  ǠÆ ȞÈ ǩ

ǀȕÄ ¾Ä ȔÄÅ ȒǾÈ șÄ  ǀȕÄ   Æ ȠÈÄ ȒǄÈÄ ȑ ¾Ä Æ ȮÄ ǄÈÄ ȑ ȘÄ ȕÆ  ǀȚÄÇ ǽÄ  ȄÄ ǪÈÆ ƉǉÄ  ¼
 È Ä   »Å Ů
Ä È ȥÅ  ¾ÄÇ ȔÃ ȦÈ ŏÆ ǕÄ


Ä
 Ţǀ
 Å ǠÈÄ Ŏ Ä ȭ
 Ä ÄșÇ Æ ȔÄÅ ȒʋÈ Ä ɟȳ ǃÆ ǈ
È ǢÅÇ ǽÄ Ä ȭ
È ǈ
Ä șÈ Ä  Ȍ
ü ǾÄ ǉÄ ɟÅ ÇüȒȑʄÄÇ ǭÄ ¾Ä   »
Ä șÈ Ä ¾Ä  ȔÄÅ ȒǾÈ șÄ ȭ
 ÆÇ §Ä  ɟÆ ÇüȒÆȑ ǜÅ ȖÈ ǖÈÄ ȑ¾Ä  Ȕ
 ü ʋ ¾ÄÇ  ǜÃ ȖÄÇ ǖÄ ȕÅ  ǀșÄ ǜÆ ȦÇÆ ǥÄ  ʄ
 ü ø ǽÄ
 Ä ÄÇ ȒǥÄ ¾Ä  ɟȳ ǃǀ
Æ ǖÄ ǭÈ  Ä  ¾Ä  ɟȳ Æȑ ü  ʄÄ
 Ä È ȖÆ Ä ȒǾü Èȑ
 èé Ź

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ! O U die iedereen bevoorrecht, maar
Vertaling: O Allah Ȑ
niemand kan U bevoorrechten! O Drager van Majesteit en Pracht!
O Toekenner van Giften en Beloningen! Niemand is het waard
te worden aanbeden behalve U. U helpt hen die in moeilijkheid
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verkeren, U verstrekt beschutting aan hen die toevlucht zoeken
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Indien
en schenkt Vrede aan hen die angstig zijn. O Allah Ȑ
ik in het Primaire boek (d.w.z. Lauh Mahfuz/Beveiligd Tablet),
welk in Uw bezit is, onder de ongelukkige, de gedepriveerde, de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , met Uw barmhartigheid,
afgewezen sta, Dan O Allah Ȑ
verwijder mijn ongeluk, deprivatie, schande en tekort aan
onderhoud, schrijf mijn naam tussen hen die gezegend zijn met
geluk, toegenomen levensonderhoud, de capaciteit voor het
verrichten van goede daden. Voorwaar, U heeft werkelijk in Uw
eigen neergedaalde boek (d.w.z. De Heilige Quran) vermeld, tevens
 ü ÄǾÄǉƣ
 ÄÇ ǭ
geuit door Uw Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä Vertaling van Kanz-ulÅ  ʄ
Iman: ‘Allah verwijdert en bevestigt wat Hij wilt en alleen bij
Hem is het echte Script. +RRIGVWXN6XUDK$U5DՍGYHUV
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Op grond van de Goddelijke Openbaring
O mijn HeeU Ȑ
welke ligt in de 15de nacht van de gezegende maand van Sha'ban;
waarin elke voorzichtige taak wordt toegewezen en onherroepelijk
wordt gemaakt, verwijder al onze calamiteiten en onenigheden,
die waarvan we afweten alsmede waar we niet van afweten,
voorwaar U weet het meeste over deze zaken. Waarlijk, U bent de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ de
machtigste, de meest eerbiedwaardige. En moge Allah Ȑ
Almachtige Zegeningen en Salaam sturen naar Sayyiduna
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä en zijn heilige familie en zijn
Å  ʄ
Æ
Ȕ
Ȟ
Ț
ǽ


Ţǀ
Ǿ
ǉ

ƣ


ʝ

§
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ de
metgezellen Å È Ä ü Ä Ä Å Ä Ä en Alle lof is voor Allah Ȑ
Onderhouder van Alle Werelden.
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Enkele Madani verzoeken van Sag-e-Madinah
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ Ȝøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜø
Å Ȗ
Ä È ȑÄ !
È ǖø

Al sinds een lange tijd is het een gewoonte van
Sag-e-Madinah (auteur) om zes Nafl te verrichten en de
Glorieuze Quran te reciteren op Shab-e-Bara’at, zoals
hierboven beschreven. Deze vorm van aanbidding na het
Maghrib gebed is Nafl. Het is nietFarঌ noch Wajib en er
bestaat geen verbod in de Shari’ah over Nafl en Tilawah na
Maghrib. ‘Allamah Ibn Rajab +anbali ĀȠÆ øÄȊɌøȑȻ ȜÆ øȹ Ȓ øȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ heeft
vermeld: Onder de Syriërs toonden grote heiligen, zoals Shaykh
Khalid Bin Ma’dan, Shaykh MakKul, Shaykh Luqman Bin
Æ
‘Amir Ţǀü ÄǾøÄǉ ȜøÅ ȹ Ȓøȑ ȔÅ ȞÅ ƅ
Ä §Ä en anderen, grote respect jegens deze heilige
nacht en aanbaden uitbundig. Moeslims hebben van deze
Heiligen geleerd respectvol te zijn tegenover deze nacht.
/DIDLIXO0DՍDULIOL,EQ5DMDEXO+DQEDOLEO]GHHO 

Het is vermeld in het authentieke boek van Fiqh +anafi, Durre- Mukhtar: ‘In Shab-e-Bara-at, is het waken in de nacht (voor
aanbidding) Mustaতab (gewenst). Het is niet noodzakelijk de
hele nacht wakker te blijven, maar een groot gedeelte van de
nacht wordt eveneens gezien als de hele nacht.’ 'XUUH0XNKWDU
EO]  GHHO   Madani Verzoek: Dus, indien het mogelijk is
zouden alle Islamitische broeders, na de Salah van Maghrib in de
Masjid, deze zes Nawafil en andere activiteiten van aanbidding
moeten verrichten voor het verdienen van grote beloning.
Islamitische zusters kunnen deze activiteiten thuis verrichten.
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Veiligheid tegen vervloekingen/zwarte magie
gedurende het jaar
Het is vermeld op pagina 134 van het boek ‘Islami Zindagi’,
bestaande uit 170 pagina’s, gepubliceerd door Maktaba-tulMadinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami: ‘Kook op de 15de
nacht van Sha’ban zeven blaadjes van de bessenboom in water
en verricht dan ghusl (rituele reiniging) met dit water (wanneer
het afgekoeld is), u zult het hele jaar door beschermd zijn tegen
vervloekingen en zwarte magie Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ.

Shab-e-Bara-at en het bezoeken van begraafplaatsen
Æ
De Moeder der gelovigen, Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah ǀÄȞÈȚÄǽŢǀü ÄǾÄǉƣ
Ä §Ä
Å ʝ
heeft gezegd: ‘Op een nacht miste ik de Heilige Profeet
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉ ƣ
Ä en vond hem later in (de begraafplaats van)
Å  ʄ
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Al-Baqi’. De Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä zei; ‘was je bang
Å  ʄ
Æ
Æ
ȳ
Ä
ǽ
Ä
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä en zijn Profeet ȔÇ ȒǥÄ ¾Ä  Ȝȑü¾Ä  ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ÄÇ ǭ
dat Allah Ȑ
ü ÄǾÄǉ ƣ
Ä je jouw recht
Å  ʄ
Æ
ȳ
Ä
 ʄ
 ÄÇ ǭ
zouden ontnemen?’ Ik zei: ‘Ya RasulAllah ȔÇ ȒǥÄ ¾Ä Ȝ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉÅƣ
Ä . Ik
dacht dat u misschien een bezoek bracht aan een van uw
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , de Glorieuze en
gezegende vrouwen. Hij zei: ‘Allah Ȑ
Verhevene, toont Goddelijke Openbaring in de hemel boven de
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vergeeft een
aarde op de 15de nacht van Sha’ban, Hij Ȑ
groter aantal zondaars dan het aantal haren op de geiten van
de stam Bani Kalb.’ 6XQDQXW7LUPL]LEO]GHHO+DGLV 
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Wie is de uitvinder van vuurwerk?
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȼ Ȝøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜø
Lieve Islamitische Broeders Ȑ
Å Ȗ
Ä È ȑÄ ! Shab-e-Bara-at is de
È ǖø
nacht voor het verkrijgen van vrijheid en verlossing van het
hellevuur, maar helaas een groot aantal Moeslims verspilt hen
met moeite verdiende geld aan het kopen van vuurwerk, zoals
rotjes en andere vormen van vuurwerk, en schenden zo de
heiligheid van deze nacht.

De beroemde uitlegger van de Heilige Quran Mufti AKmad
Yar Khan ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä  ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ vermeldt in zijn boek ‘Islami Zindagi’:
het is een enorm verlies om deze nacht door te brengen met
het plegen van zondes. Het wordt gezegd dat vuurwerk
uitgevonden was door Namrud. Toen Sayyiduna Ibrahim ¾Ä ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșüʄøǽÄ
»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ  ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ het vuur ingegooid werd, doofde deze en
ÄÇ ¾Ä  Å ȠüȒǮøȑ
veranderde in een tuin vol bloemen. Zodoende, werden rotjes
voorbereid door de mensen van Namrūd en na deze aan te
hebben gestoken vuurden ze deze richting Sayyiduna Ibrahim
»Ȯø
Ä Ǧøȑ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ . ,VODPL=LQGDJLEO] 

Vuurwerk gerelateerd met Shab-e-Bara-at is Haram
Helaas! Onder de Moeslims groeit deze zondige traditie van
vuurwerk in de nacht van Shab-e-Bara-at. Het is vermeld in
‘Islami Zindagi’: Moeslims verspillen miljoenen aan deze
traditie en elk jaar komen er meldingen binnen van vele
afgebrande huizen en levend verbrande mensen. Deze zondige
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activiteit is een serieus risico voor het leven, rijkdom en
bezittingen. Daarbij wordt iemands rijkdom in vuur en vlam
gezet en in ruil daarvoor wordt de last van ongehoorzaamheid
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ in zijn dadenboek geschreven.
aan Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Onthoudt uw zelf van het plegen van
Omwille van Allah Ȑ
deze absurde en তaram handeling, en voorkom ook dat uw
kinderen en familieleden eraan meedoen. Indien sommige
onbeschaafde kinderen vuurwerk afsteken op straat, blijf dan
niet om het spektakel te aanschouwen. ,VODPL=LQGDJLEO]

Het afsteken van vuurwerk op Shab-e-Bara-at is, zonder twijfel
een verspilling van geld en onzinnigheid, daarom is deze
handeling Karam en ongeoorloofd. Zo ook zijn productie, verkoop
en aanschaf van vuurwerk verboden volgens de Shari’aĥ.
)DWDZD$MPDOL\\DKEO]GHHO 

Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid [Herlever] van de Ummah,
hij die de Sunnah liet herleven, vernietiger van Bid’ah, Geleerde
van het Heilige Recht, ‘Allamah Maulana Al-+aaj Al-+afiz, AlQari, Ash-Shah Imam AKmad Raza Khan ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä  ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ heeft
vermeld: ‘Zonder twijfel, het traditioneel afvuren van vuurwerk
bij gelegenheden, zoals trouwerijen en Shab-e-Bara-at is তaram
en een zekere overtreding omdat het een verspilling van geld
is.’ )DWDZD5D]DZL\\DK -DGLG EO]GHHO 
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Vormen van geoorloofd vuurwerk
Het vuurwerk dat afgestoken wordt op Shab-e-Bara-at is
normaliter alleen voor plezier en amusement, hierom zijn ze
তaram en is het een daad die naar de hel leidt. Alhoewel, er zijn
een aantal specifieke vormen van geoorloofd vuurwerk. Gedurende
Æ  ǆÅ ÄƅÈ § werd
 ü Ä ǾÄǉ ƣ
de gezegende aanwezigheid van A’la +aGrat ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä
gevraagd: ‘Is volgens de Islamitische geleerden de productie en
het afsteken van vuurwerk তaram of niet?’ Antwoord: Het is
verboden en een daad van zonde behalve in situaties die vrij zijn
van amusement en onzinnigheid bijvoorbeeld: rotjes en vuurballen
afsteken voor de aankondiging van een nieuwe maand; het
wegjagen van dieren die schade aan kunnen richten of het
wegjagen van dieren en vogels uit velden of fruitbomen in
jungles of zelfs in steden, indien dit nodig is.’
)DWDZD5D]DZL\\DKEO]GHHO 

7XMKNR6KDՍEDQXO0XՍD]]DPND.KXGD\DZDVWDK
%DNKVKGD\5DEH0XKDPPDG7XPD\ULKHUD\NNKDID

1. Inspirerende Ijtima’ van Shab-e-Bara-at
Als iemand wenst om de motivatie te verhogen om deze
bijzondere nacht door te brengen in aanbidding en jezelf te
onthouden van de zondes (zoals het afsteken van vuurwerk) en
wenst een goede Moeslim te worden, dan zou hij de Madani
omgeving van Dawat-e-Islami: de wereldwijde, niet politieke
organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt, moeten
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omarmen. Men zou elke maand met de geliefden van de
 ÄÇ ǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉƣ
Ä moeten reizen in de drie daagse Sunnah
Å  ʄ
Inspirerende Madani Qafilah. Daarbij zou men moeten proberen
om volgens de Madani In’amat zijn leven te leiden. Ter
overtuiging worden hieronder twee inspirerende Madani
gebeurtenissen vermeld. Dit is een samenvatting van de tekst
van een Islamitische broeder uit Markaz-ul-Auliya, Lahore
(Pakistan), betreffende de grote verandering in zijn leven. Voor
het omarmen van de Madani omgeving van Dawat-e-Islami:
de wereldwijde, niet politieke organisatie die de leer van Quran
en Sunnaĥ verspreidt, bracht ik mijn dagen door in een
gezelschap van de misleide sekte. Ik was betrokken bij
verschillende zondige activiteiten. Helaas was ik trots op mijn
levensstijl waarbij ik films en drama’s keek en plaatsen bezocht
waar immorele activiteiten plaatsvonden (Ȝøȹ Ȓ øȑȻÄ¦ǀøÄǾøȕÄ ).
Het verlaten van zondes en het aanbreken van de veranderde ‘ik’
heb ik te danken aan de individuele motivatie van een
Islamitische broeder. Hij overtuigde mij de Sunnah Inspirerende
Ijtima’ van Shab-e-Bara-at bij te wonen, gehouden in Hanjarwal.
De toespraak van Muballigh-e-Dawat-e-Islami was zo inspirerend
en hartverscheurend dat ik mijn verleden vol zonde diep betreurde.
Ik transpireerde, voelde mij zo beschaamd en angstig vanwege
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , dat ik in tranen
mijn ongehoorzaamheid jegens Allah Ȑ
uitbarstte. Na de Ijtima’ ontmoette ik een Islamitische broeder,
die verantwoordelijk was voor de Madani Qafilah. Hij
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motiveerde mij om drie dagen te reizen met de Madani Qafilah
,NZDVDOJHïnspireerd en ging akkoord met zijn voorstel.
In het gezegende gezelschap van de geliefden van de Nobele
 ÄÇ ǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä leerde ik verscheidene Sunnahs in de
Å  ʄ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻȜøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜø
Madani Qafilah enȐ
Å Ȗ
Ä È ȑÄ toonde ik berouw voor al mijn
È ǖø
voorgaande zondes. Bij het arriveren van de maand Ramadan-ulMubarak verrichtte ik de gezegende I’tikaf in de laatste 10
dagen, en dit samen met de geliefden van de Verheven
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä . Gedurende deze I’tikaf, in de 27ste
Å  ʄ
nacht, werd een gelukkige Islamitische broeder gezegend met
 ÄÇ ǭ
de aanschouwing van de Heilige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀü ÄǾÄǉƣ
Ä . Deze
Å  ʄ
betekenisvolle gebeurtenis liet mijn voorkeur voor Dawat-eIslami toenemen. Zo omarmde ik stevig de Madani omgeving
van Dawat-e-Islami.
$RNDUQD\ODJRJD\EDKXWQD\NNDDP
0DGDQL0DKDXOPD\QNDUORWXP,ՍWLNDI
)D]OH5DEVD\KRGLGDUH6XOWDQH'LQ
0DGDQL0DKDXOPD\QWXPNDUOR,ՍWLNDI
5DKDWRFKD\QSD\HJDTDOEH+D]LQ
0DGDQL0DKDXOPD\Q NDUORWXP,ՍWLNDI
:DVDLOH%DNKVKLVKEO] 
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2. Gek op films
De verklaring van een andere Islamitische broeder van Bara
Board, Bab-ul-Madinah (Karachi) wordt als volgt samengevat:
Ik was een buitenbeentje in de maatschappij. Mensen noemden
me ‘film gek’ omdat ik elke dag extreem veel films en drama’s
bekeek. De veranderingen in mij heb ik te danken aan de
individuele motivatie van een Islamitische broeder. Dit leidde
tot het bijwonen van de Sunnah Inspirerende Ijtima’ van Shab-eBara-at, wat in Khajji grond (Gulbahar, Karachi) werd
georganiseerd door Dawat-e-Islami, de wereldwijde, niet-politieke
beweging voor de verspreiding van de Quran en de Sunnah.
Tijdens het luisteren naar de hartverscheurende toespraak over
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
'De eerste nacht in het graf' voelde ik de vrees voor Allah Ȑ
in de kern van mijn hart. Ik toonde berouw voor al mijn vorige
zondes en omarmde de Madani omgeving van Dawat-e-Islami.
Mijn hele familie had de westerse cultuur omarmd.

Ȝøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜÅ øȖÈ ǖøÄ È ȑÄ, als gevolg van mijn individuele inspanning werden

ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ

vijf broers van mij ook liefhebbers van Dawat-e-Islami en ze
kroonden hun hoofd met de groene tulband. Geleidelijk
veranderde de omgeving van onze huis tot een volledige Madani
omgeving. Momenteel dien ik de Sunnah als Nigran van
ণalqaĥ Mushawarat. Ik hou van reizen met de Sunnaĥ
Inspirerende Madani Qafilah enȐ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻ Ȝøȹ Ȓ øȑȻÆ ǜø
Å Ȗ
Ä È ȑÄ ik reis regelmatig
È ǖø
met de maandelijkse 3-daagse Madani Qafilah.
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<DTLQDQ0XTDGGDUNDZRKKD\VLNDQGDU
-LVD\NKD\UVD\PLOJD\D0DGDQL0DKDXO
<DKDQ6XQQDWD\QVLNKQD\NRPLOD\QJL
'LOD\HJDNKDXIH.KXGD0DGDQL0DKDXO
$\ELPDUHՌLV\DQWXDMD\DKDQSHU
*XQDKDXQNLGD\JDGDZD0DGDQL0DKDXO

ğhi h  hh iġ

ğ h

:DVDLOH%DNKVKLVKEO] 

û û

hh

Ġ h

 ŉųƤȇǓĵ
 šȩĬAǔ
 ŔĶžjĸ ơA
h ȇAźû ŰŔ
Lieve Islamitische broeders! Nu aan het einde van mijn Bayan,
wil ik graag gebruik maken van deze gunstige gelegenheid om
jullie te vertellen over een voortreffelijkheid van de Sunnaĥ en
daarna zal ik jullie vertellen over een aantal Sunnahs en
Etiquette.
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
De meest Geliefde Profeet Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
Ä heeft
Å  ʄ
gezegd: ‘Degene die van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van
mij gehouden en degene die van mij heeft gehouden zal met mij
in het Paradijs zijn.’ 0LVKNDWXO0DVDELEO]GHHO+DGLV

6LQDKWD\UL6XQQDWND0DGLQDKEDQD\$DTD
-DQQDWPD\QSDUDZVLPXMKD\WXPDSQDEDQDQD
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11 Madani parels met betrekking tot het bezoeken
van Begraafplaatsen
 De Profeet van de mensheid, de Rust van onze harten
en gedachten, de Meest Genereuze en Vriendelijke
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀ
 ü ÄǾÄǉ ƣ
 ÄÇ ǭ
Ä zei: ‘Ik had het bezoeken van
Å  ʄ
begraafplaatsen verboden. Nu geef ik jullie toestemming,
want het veroorzaakt afkeer van het wereldse en herinnert
aan het hiernamaals. 6XQDQ,EQ0DMDKEO]GHHO+DGLV 

1.

 Indien iemand van plan is het graf van een Moeslim te
bezoeken (of een Rustplaats/graf van een geliefde van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ), is het Mustaতab voor hem om eerst twee
Allah Ȑ
Rak’at Nafl Salaĥ thuis te verrichten (niet in Makruĥ
tijden).

2.

Reciteer hierbij één keer Ayat-ul-Kursi en drie keer Surah
Al-Ikhlas na Surah Al-FatiKah in elke Rak’at en stuur de
Sawab (zegeningen) ervan aan 6aKib-e-Qabr (d.w.z. de
begraven persoon);(Uzal Nur (licht) komen in het graf
van die overledene en]DOGH]Hpersoon (die Sawab stuurde)
Rijkelijk beloond worden. )DWDZDՌ$ODPJLULEO]GHHO 
 Houdt u niet bezig met nutteloze gesprekken tijdens het
bezoeken van een graf. )DWDZDՌ$ODPJLULEO]GHHO 

3.
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 Betreed de begraafplaats via de gebruikelijk route, waar
nooit graven van Moeslims geweest waren. Gebruik nooit
de nieuw aangelegde paden. Het is geciteerd in Rad-dulMuতtar: Lopen op nieuw aangelegde paden (welke
opgebouwd zijn door het verlagen van graven) is +araam
5DGGXO0XKWDU EO]  GHHO  Ook al is er alleen een
vermoeden met betrekking tot de nieuwe weg, is het niet
toegestaan en een zonde om erop te lopen. 

4.

'XUUH0XNKWDUEO]GHHO 

5. Bij enkele rustplaatsen (graven) van de geliefden van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ is waargenomen dat de paden zijn gemaakt
Allah Ȑ
door het vernietigen van graven van Moeslims, enkel voor
vergemakkelijking voor bezoekers. Lopen, staan, liggen,
zitten voor Quran recitatie en smeekbedes op zulke vloeren
is +araam. Reciteer FatiKah vanaf een afstand.
 Het graf aanschouwen zou gedaan moeten worden in de
positie waarbij men voor het gezicht van de geliefde van
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ staat. Men moet hem benaderen van de kant
Allah Ȑ
waar zijn voeten zijn en niet waar zijn hoofd is, aangezien
hij dan zijn hoofd zou moeten draaien om de bezoeker te
bezichtigen. )DWDZD5D]DZL\\DKEO]GHHO 

6.
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7. Sta op de begraafplaats met de rug richting

 de Heilige

Qiblah gericht naar het gezicht van de begraven persoon
en reciteer dan:

ğ hA
û i i û h û h h û i û h h i  h ŏɉ
jKźĸŪůAŮŸ AĵZŽűȲžŰ Š_ Ɔ
hh û ûh ğ f h h hh û i ûh û i h h hh iġ i û h
ŋľƅĵjķŴi Ɨb
ťZŰŎĵȍ
 űļȫAűȲůbĵȍĬAŋ ŧj ŤȬ 

Vertaling: Gegroet, O bewoners van de graven, moge Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ons vergeven en u vergeven. Jullie kwamen (hier) voor
Ȑ
ons en wij komen hier na jullie )DWDZDՌ$ODPJLULEO]GHHO 

8. Indien iemand dit reciteert bij het betreden van de
begraafplaats:

ûĠ h û h h h û ğ h ğ j h û h h hû h û hû ğ h ğ iġ h
ĵžh ȫ ȐA
ŴjŲĺŁŋŇƲ
 j ůAj Cŋň
 ĹȎĵj ȊAjIĵŏŁƅABKűŹ Űɉ A
j ȍA_ĵŞšj ůAbj
h h û ûh f û h h h
û
k Ųe Ɔh Ŏh bh ]
k ń
ƴj
û jk Ųĵ
h ŉj ŶjŠŴjû Ųĵ
e bû Kh ĵŹh žû Ű ŠŮjŇIA Ĺ Ŷjh Ųźn Ɋi ūj ķǗ
 j b

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , O Heer Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ van rotte lichamen en
Vertaling: O Allah Ȑ
geruïneerde botten! Zend Uw Zegeningen en mijn groet
naar hen die deze wereld verlieten met geloof (in U)

Dan zullen alle Moeslims die heengegaanzijn, vanaf de tijd
van Sayyiduna Adam »ȮøÄ Ǧøȑ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ tot aan dat ogenblik, smeken
voor zijn vergiffenis. 0XVDQQDI,EQ$EL6KD\EDKEO]GHHO 
 ʄ
 ÄÇ ǭ
 De Meest Barmhartige Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾Ä  ȜÆ È ȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ Åƣ
Ä zei:
‘een persoon die de begraafplaats betreedt, en dan

9.
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Surah al-FatiKah, Surah Al-Ikhlas en Surah At-Takasur
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ !
reciteert en deze smeekbede verricht: ‘O Allah Ȑ
Zend de Sawab van wat ik reciteerde uit de Heilige
Quran naar de Moeslim mannen en vrouwen van deze
begraafplaats. Al die gelovigen worden dan zijn
(persoon die Sawab doneerde) bemiddelaar op de Dag
des Oordeels.’ 6KDUKXV6XGXUEO] 
Het is vermeld in een Hadis: degene die 11 keer Surah
al-Ikhlas reciteert en de Sawab (zegeningen) ervan stuurt
naar de doden, hij zal beloond worden met Sawab dat
gelijk is aan het aantal doden. 'XUUH0XNKWDUEO]GHHO 
 Agarbatti (geurstokjes) zouden niet aangestoken
moeten worden boven graven aangezien het een
onbeleefde activiteit is en het ongemak veroorzaakt
voor het lijk. Alhoewel, indien er behoefte is geur te
verspreiden om bezoekers op hun gemak te stellen, dan
zou het naast het graf op vrij land aangestoken moeten
worden, omdat parfumeren aanbevolen is. DINRPVWLJYDQ

10.

)DWDZD5D]DZL\\DKEO]GHHO 
Æ  ǆÅ ƅ
Elders vermeld, A’la +aGrat ȜÈȦÄȒÄʋ Ţǀü ÄǾÄǉ ƣ
Ä È §Ä : ‘In 6aKiK
Muslim Sharif wordt vermeld via Sayyiduna ‘Amr bin
Æ
 ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
‘Aas ȜÅ È ȚøǽÄ Ȼ Ţǀ
Ä §Ä dat hij zijn zoon adviseerde op het
Å ʝ
moment van zijn overlijden, ‘laat, als ik heenga geen
enkele jammerende vrouw of vuur mijn uitvaart
vergezellen.’ 6DKLK0XVOLPEO]+DGLV 
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11. Plaats geen lamp of geurstokken bovenop het graf, omdat
het vuur is en het plaatsen van vuur bovenop de graven
kwelt het lijk. Alhoewel, indien het nodig is om
voorbijgangers te voorzien met licht, dan mag een kaars
of lamp naast het graf op vrij land geplaatst worden.
Schaf ‘Bahar-e-Shari’at’, bestaande uit 312 pagina, en ‘Sunnatayn
en Aadab’ bestaande uit 120 pagina’s aan voor het leren van
duizenden Sunnah’s. Één van de beste methode voor het leren
van de Sunnaĥ is het reizen inde Madani Qafilah met de
 ü ÄǾÄǉƣ
 ÄÇ ǭ
geliefden van de Meest Nobele Profeet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾Ä ȜÆ È ȦÄȒÄʋŢǀ
Ä ͘
Å ʄ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA




Geef dit boekje cadeau aan een ander na het

zelf gelezen te hebben
Verspreid boekjes gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah
tijdens huwelijksfeesten, momenten van verdriet, Ijtima’at,
andere gelegenheden en verdien veelvuldige beloningen.
Maak het een gewoonte om een aantal boeken te bewaren
in uw winkel of op werk zodat u deze gratis aan klanten
kunt aanbieden. Geef boeken aan de postbode of aan
kinderen en verspreid ze in uw buurt. Geef elke keer een
nieuw boekje en verdien beloning voor het uitnodigen
naar het goede.
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5 Madani Parels
Æ
 ü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Amr Bin Al-‘AasȜÅ È ȚøǽÄ Ȼ Ţǀ
Ä §Ä heeft
verklaard: er zijn vijf dergelijke gewoontes welke, indien iemand
toepast, hem succesvol maken in het wereldse leven en het
hiernamaals:

ġ i û i ğ f ğ h i i ġ ğ h h
  ƅj
 A Ȕj A ƅ
 , zou van tijd tot tijd gereciteerd
1. j ĬA ^ź ŎK ŉ ųƤ ĬA
moeten worden.
2. Wanneer hij getroffen wordt door ramp (bijvoorbeeld hij
wordt ziek, lijdt verlies of hoort verontrustend nieuws)
ğ h i h h h
h
ġ
û h û k šh ûůA  j Ĭĵ
h ûh mğ h ġ ğ
 źû ši Ł
 A Cźğ ũ ƅbh  ^źû ńh ƅ
zou hij `
j AK jŷȎj A ĵȫj A b  j Ĭj  ĵŵj A en űj žjŞšůA  ǔ
j ķ ƅj
jj


moeten reciteren.
û h û k h ġ i û hû h
h ųj Űš ůA  B
3. Op het ontvangen van gunsten zou hij ǻ
j K j Ĭj ŉų ơA
moeten reciteren, voor het tonen van dankbaarheid.
4. Voor het beginnen van elke (toegestane) daad, zou hij
ûğ ġ
ğ Ŵ
űj žjû ńŋɉA
j  Ƨ
 ŋɉA
jĬA
 ƈ moeten reciteren.
h
û h û h ġ  ŋji ŧŤû ļh Ŏ
û A
5. Wanneer een zonde wordt begaan, reciteer űh žjŞšůA  ĬA
h i ûihh
 ź ĻAb. (ik vraag om vergiffenis van de Grote Heer Ȑ
 ÄÇ Ǒ¾ÄǢǽ
jŷȎjû A B
Ä Ä Ç Ä

Ik wend mij tot hem voor berouw.) $O0XQDEELKDWEO]

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
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