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كان إذا أوى إلى فراشه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أبي هريرة َرِضي هللاُ َعْنه: أن النبي  

اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت السَّْبعِ َوَربَّ اْْلَْرِض، َوَربَّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم، َربَّنَا  ))

ْنِجيِل َواْلفُْرقَاِن،  ِ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراةِ َواْْلِ َوَربَّ ُكل ِ َشْيٍء، فَاِلَق اْلَحب 

ُل فَلَْيَس َقْبلََك  أَُعوذُ بَِك ِمْن َشر ِ ُكل ِ َشْيٍء أَْنَت آِخذٌ بِنَاِصَيتِِه، اللَُّهمَّ أَْنَت اْْلَوَّ

َشْيٌء، َوأَْنَت اْْلِخُر فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهُر فَلَْيَس فَْوقََك َشْيٌء، َوأَْنَت 

((اْلبَاِطُن فَلَْيَس ُدونََك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّْيَن َوأَْغِننَا ِمَن اْلفَْقرِ   
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In deze uitgave: 

Bovenstaande vers is uit de 57e soerah van de heilige Qurán, soerah al-Hadied (Het 
Ijzer(.  

Volgens Sheikh Abdoel Haq Moehaddith Dahelwi رحمة هللا عليه, in zijn boek Madaridj-

oen-Naboewwah, is dit vers de Hamd (lofprijzing( van Allahهلالج لج en ook Naát 

(lofprijzing( van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص. De vijf eigenschappen die in dit vers 

worden genoemd, zijn eigenschappen van Allahهلالج لج en behoren ook tot de namen 

(Asma-oel-Hoesna( van Allahهلالج لج. Echter, deze vier eigenschappen zijn ook 

eigenschappen die Allahهلالج لج aan zijn geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft toegekend en behoren 

dus ook tot de gezegende namen van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص. De betekenis 

van de vier genoemde eigenschappen van Allahهلالج لج heeft de Boodschapper van 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص in onderstaande hadith zelf gegeven, in een doe’a (smeekbede( die de 

Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص in zijn bed liggend verrichtte. Deze doe’a is heel effectief 

tegen schulden, hongersnood en armoede. Degene die in schulden zit zou deze 

doe’a moeten memoriseren en als hij/zij ‘s avonds tijdens zijn/haar slaap wakker 

wordt, dan zou deze doe’a ook gereciteerd moeten worden.   

Wordt vervolgd op blz. 4 

Overgeleverd door hazrat Aboe Hoerairah َرِضي هللاُ َعْنه, hij zei dat de Boodschapper 
van Allah ملسو هيلع هللا ىلص het volgende zei als hij naar bed ging: “O Allah, verzorger van de 
hemelen en de aarde, O Heer van de allerhoogste Troon, O mijn Heer en Heer van 
alles en iedereen, O Degene die zaden en pitten laat splijten. O Degene die de Tau-
rah en de Indjiel en de Furqaan (Qurán( heeft geopenbaard. Ik vraag Uw bescher-
ming tegen de slechtheid van alles waarvan het voorhoofd in Uw greep ligt. O Allah, 
U bent de Eerste, er is niets voor U. En U bent de laatste, er is niets na U. U bent de 
meest Manifesterende, er is niets boven U. U bent de meest Verborgene, niets en 
niemand kan Uw realiteit achterhalen. Los onze schulden af en verlos ons van ar-
moede. 



In deze uitgave gaan we het een hebben over het vrijwillige vasten (nafl( van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Het was een nobele 

gewoonte van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص om veelvuldig nafl te vasten. Er waren tijden dat hij achtereenvolgens dagenlang 

vastte. De deugden van het vasten zijn in vele overleveringen en boeken genoemd.  

In elke opdracht van Allahهلالج لج  zitten ongetwijfeld duizenden voordelen en wijsheden. Onze denkwijze en ons 

beperkte verstand kunnen die wijsheden van Allah de Alwijzeهلالج لج  niet bereiken. Zoals elke opdracht van Allahهلالج لج  

vervuld is met duizenden voordelen en deugden, zo is ook het vasten vervuld met voordelen en deugden. Een paar 

hiervan zijn vanzelfsprekend en zichtbaar voor ons, zoals liefdadigheid en sympathie. Iemand die honger lijdt, er-

vaart wat een hongerige/arme persoon voelt. Wat voor moeilijkheden hij doormaakt. Het creëert bij de vastende 

zodanige sympathie dat het een passie opwekt om de hongerigen, de armen te helpen. Wat nog meer gebeurt tij-

dens het vasten, is dat de dierlijke lusten en behoeften van de mens onderworpen worden. Maulana Rumi رحمة هللا

 :heeft hierover het volgende gezegd عليه

Deze liefde die men tegenwoordig heeft, is niet de liefde die goede mensen hebben. Het is een bedrog om de 

maag te vullen. Wanneer de maag is gevuld, komen onwettige gedachtes naar boven. En wanneer de maag leeg 

en hongerig is, dan worden liefde en liefdadigheden vergeten. 

Daarom heeft de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص ook gezegd: ‘Degene die (nog( niet kan trouwen, moet veelvuldig vasten, want dit zal 

zijn behoeften onderdrukken.’ 

Een grote deugd van het vasten is de spirituele kracht die men eruit verkrijgt. Daarom is er in elke religie of bevol-

king een vorm van vasten (geweest(. Vanuit de ware geloven is sinds de komst van hazrat Aadam عليه السالم altijd 

het vasten voorgeschreven. De manieren van vasten van de verschillende Profeten waren echter verschillend. Ha-

zrat Noeh عليه السالم vastte altijd 12 maanden lang. Hazrat Dawoed عليه السالم had de gewoonte om om de ene dag te 

vasten. Hazrat Iesa  vastte elke derde dag. Zoals al deze Profeten verschillende manieren hadden om te  عليه السالم

vasten, zo had ook onze Profeet Moehammad ملسو هيلع هللا ىلص zijn eigen unieke manier van vasten. Wegens voordelen en 

gunsten van Allahهلالج لج die zich periodiek voordeden, vastte de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص op speciale en vaste dagen. Daarnaast 

vastte hij voor bepaalde voordelen soms dagen achterelkaar, en soms vastte hij niet. De reden is duidelijk: als er 

werd gevast met als doel genezing, dan werd er voor zo een bepaalde periode gevast. Immers, een medicijn wordt 

ook slechts voor bepaalde tijd gebruikt; tot wanneer de ziekte voorbij is. Hierna volgen een bepaald aantal hadith 

met betrekking tot het vrijwillige vasten van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 

Hazrat Aisha  hechtte vaak waarde aan het vasten ملسو هيلع هللا ىلص heeft overgeleverd: ‘De Boodschapper van Allah  رضی ہللا عنھا

op de maandagen en de donderdagen.’ 

 In sommige overleveringen wordt de reden voor specifiek deze twee dagen genoemd. Eén reden wordt ge-

noemd in een hadith overgeleverd door hazrat Aboe Hoerairah  namelijk dat onze daden op deze , رضي ہللا عنه

dagen aan Allahهلالج لج worden gepresenteerd. In een andere overlevering opgenomen in Sahih Muslim zegt de 

Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص over de maandagen: ‘Ik ben geboren op een maandag en de openbaring van de 

Quràn op mij begon ook op een maandag.’ In een andere hadith wordt verteld dat Allahهلالج لج de zondes van alle 

moslims vergeeft (behoudens de regels en uitzonderingen( op de maandagen en donderdagen.  

Aboe Hoerairah  heeft gezegd: ‘De daden worden ملسو هيلع هللا ىلص heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah  رضي ہللا عنه

gepresenteerd (aan Allahهلالج لج( op maandagen en donderdagen. Ik wil graag dat mijn daden worden gepresenteerd 

terwijl ik aan het vasten ben.’” 

 In Sahih Muslim duiden een aantal ahaadith aan dat onze daden aan Allahهلالج لج worden gepresenteerd elke 

ochtend en elke avond. Wat wordt er dan mee bedoeld dat onze daden elke maandag en donderdag worden 

gepresenteerd? De grote hadith-geleerden (muhaditheen( leggen beide op verschillende manieren uit. De 

makkelijkste is dat de daden van de dag en de nacht tweemaal daags in detail aan Allahهلالج لج worden 

gepresenteerd. De daden van de nacht apart en de daden van de dag apart. Op de maandagen en donder-

dagen worden de daden zogezegd samengevat aan Allahهلالج لج gepresenteerd. Zo worden ook in de maand 

Sha’baan en op de nacht van Qadr (Lailatoel Qadr( onze daden van het hele jaar nog eens aan Allahهلالج لج 

gepresenteerd. Een van de vele voordelen van het veelvuldig gepresenteerd laten worden van onze 
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daden, is dat de status van de vrome moslims benadrukt worden bij de engelen. Toen Allah de mensen 

schiep, stelden de engelen Allahهلالج لج een vraag: ‘Oh Allah, u schept zo een wezen dat in de wereld bloed 

zal vergieten en onrust zal veroorzaken?’ Het presenteren van de daden is dus niet voor Allahهلالج لج. 

Immers, Allahهلالج لج is op elk moment op de hoogte van elke daad begaan bij elke persoon. Het is voor 

Allahهلالج لج dus niet nodig dat onze daden aan Hem worden gepresenteerd. 

Ik heb ervoor gekozen om dit onderwerp en specifiek deze vrijwillige vasten in deze uitgave te bespreken, om-

dat we ons bevinden in de gezegende maand Rabi-ul-Awwal, de geboortemaand van de Profeet der Profeten, 

Moehammad Moestafa ملسو هيلع هللا ىلص. Jaarlijks worden er omtrent het vieren van de Eid-Milaad-un-Nabi ملسو هيلع هللا ىلص vele vragen 

gesteld. Bovenstaande stuk levert een kleine bijdrage als antwoord op die vragen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vastte op de 

maandagen onder andere omdat zijn geboortedag (zijn komst op deze wereld( op de maandag had plaatsge-

vonden. Zijn vasten op die dag is een vorm van dankbaarheid aan Allahهلالج لج. Wij moslims, sunni’s, oemmah van 

de Profeet Moehammad ملسو هيلع هللا ىلص, zijn ook dankbaar! Dankbaar aan Allahهلالج لج voor de komst van onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 

Dankbaar dat wij tot zijn ملسو هيلع هللا ىلص oemmah mogen behoren. Dankbaar voor degene die voor ons shafa’at zal doen op 

de dag des Oordeels. Waarom zouden wij dan niet deze dankbaarheid uiten en kenbaar maken aan elkaar en 

aan de wereld? In de vorm van vasten, maar ook in de vorm van lezingen over onze geweldige Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, in 

de vorm van lofzangen over onze mooie Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en in de vorm van samenkomen en onze liefde en respect 

betuigen voor de geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص.  

Dit is de Eid der Eid’s. Zonder Eid-Milaad-un-Nabi ملسو هيلع هللا ىلص was er geen Eid-ul-Fitr en was er geen Eid-ul-Adha. Dus 

laten we deze Eid vieren zoals we niet eerder een Eid-ul-Fitr of een Eid-ul-Adha hebben gevierd. In shaa Al-

lah.                                                                                                                                     Bron: Shamaail – E – Tirmidhi;  

Chaaron taraf Noor chhaaya 

Aaqa ka Milaad aaya 

Khushiyon ka peghaam laaya 

Aaqa ka Milaad aaya! 

Eid Milaad un Nabi ملسو هيلع هللا ىلص Mubarak!  

Vervolg tafseer … Status van de Geliefde Profeet  ملسو هيلع هللا ىلص 

Wat betreft de eerste zin van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص, dan is de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص het eerste 

schepsel van Allahهلالج لج, zoals de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zelf zegt: “Het eerste wat Allahهلالج لج heeft geschapen is 

mijn licht )ُل َما َخَلَق هللاُ نُْوِرى  maar in ,ملسو هيلع هللا ىلص de vader van de Boodschapper van Allah عليه السالم Fysiek is hazrat Adam ”.(اَوَّ

werkelijkheid is de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص vader van hazrat Adam عليه السالم. Praktisch gezien is dus de bloem 

uit de boom, maar in werkelijkheid is de boom uit de bloem. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is ook de eerste aan 

wie Allahهلالج لج de profeetschap heeft geschonken volgens de hadith: “ ِْيِن َواْلَماء  Ik was al Profeet toen - ُكْنُت نَِبيَّا َوآَدُم بَْيَن اْلط ِ

Adam عليه السالم nog in de fase van klei en water was.” Toen Allahهلالج لج alle zielen uit de rug van hazrat Adam عليه السالم 

verzamelde en de belofte nam )أَلَْسُت بَِرب ُِكْم - Ben ik niet jullie Heer?(, was de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص de eerste 

die antwoorde met  als ملسو هيلع هللا ىلص ongetwijfeld’. Op de dag des Oordeels zal de graf van de Boodschapper van Allah -  ‘بَلَىَٰ 

eerste open gaan en de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zal als eerste uit zijn graf herrijzen. Op deze dag zal de 

Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص als eerste de opdracht krijgen om voor Allahهلالج لج te buigen (sadjda( en de Boodschapper 

van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zal de eerste zijn die voor ons zal pleiten. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zal de eerste zijn die de 

deuren van het Paradijs zal laten openen en de hij ملسو هيلع هللا ىلص zal de eerste zijn die het Paradijs zal betreden. Kortom de 

Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is overal ‘de Eerste’. 

En alhoewel de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص overal de eerste is, heeft hij ملسو هيلع هللا ىلص ook de privilege om de eigenschap en naam van 

“de Laatste” te hebben. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is namelijk als laatste (Profeet( gezonden, hij is degene die 

de titel van ‘Khatim-oen-Nabiyyien’ (zegel der Profeten( heeft. Dit is tevens een essentieel onderdeel van het ge-

loof (Iemaan(; degene die de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص niet als de laatste Profeet van Allahهلالج لج erkent en na de 

Profeet Moehammad ملسو هيلع هللا ىلص nog de komst van andere profeten mogelijk acht, is geen gelovige en kan geen moslim 

genoemd worden. Hazrat Isa عليه السالم zal vóór de Dag des Oordeels inderdaad nog komen, maar hij zal niet als 
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Profeet komen, maar als een volgeling van de Profeet Moehammad  ملسو هيلع هللا ىلص.  

Allahهلالج لج vermeldt in de heilige Qurán: 

ِ َوَخاتََم النَّبِي ِينَ  ُسوَل َّللاَّ ِكن رَّ َجاِلُكْم َولََٰ ن ر ِ ٌد أَبَا أََحٍد م ِ ا َكاَن ُمَحمَّ  مَّ

“Moehammad is niet de vader van één der jullie mannen, maar de Boodschapper van Allah en de zegel der profe-

ten.” 

Ook in de ahaadith heeft de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص vermeld dat er geen profeten na hem zullen komen: 

ال تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثالثين كلهم »عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 )سنن الترمذي( «وأنا خاتم النبيين ال نبي بعدي»يزعم أنه رسول هللا 

 
Overgeleverd door hazrat Aboe Hoerairah َرِضي هللاُ َعْنه, hij zei, de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “De Dag des 

Oordeels zal niet tot stand komen, totdat er ongeveer 30 dadjdjaals, leugenaars, zijn geweest, elk van hen zal bewe-

ren dat zij boodschappers van Allah zijn, terwijl ik de zegel der profeten ben, er is geen profeet na mij.”  

Hij is degene die als laatste het (laatste( boek van Allahهلالج لج heeft ontvangen. Zijn religie (de Islam( is als laatste 

gekomen en zal tot de laatste dag (Dag des Oordeels( voortbestaan. 

Kya Khabar Kitne Taare Khile Tjhoep Gaye 
Par na Doebe na Doeba Hamara Nabie 

 
Namaze Aqsa Me Tha Yehi Sir, Ayaan Ho Maana-e Awwal Aakhir 
Ke Dast Basta Hain Peetjhe Haazir, Djo Sultanat Aage Kargaye The 

 
(Doel van het gebed in moskee al-Aqsa (in de nacht van de Meraadj), dat de betekenis van “Eerste en Laatste” dui-
delijk wordt. Degenen die als eerste hun keizerrijk hadden gebouwd, stonden nu met gevouwen handen achteraan). 

 .is ook de gemanifesteerde, de bekende, de openlijke, de duidelijke ملسو هيلع هللا ىلص De Boodschapper van Allah - (َوالظَّاِهر  )

Bekend omdat iedereen hem kent, elke gelovige kent hem en de ongelovige herkennen hem. Allahهلالج لج zegt in de 

heilige Qurán: 

 يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ 

“Zij kennen hem (zo goed( zoals zij hun zonen kennen” 

Allahهلالج لج vergelijkt het kennen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص met het kennen van zonen door hun vaders en niet andersom. De 

reden daarvan is dat vaders hun zonen beter kennen dan zonen hun vader. Zonen kennen hun vaders pas nadat ze 

in de wereld zijn gekomen en verstandig zijn geworden, maar vaders kennen hun zonen al voordat ze nog in de we-

reld zijn gekomen. Zo kenden de mensen van de boeken ook de Profeet voordat hij in de wereld was gekomen, door 

aankondigingen door de profeten وةُ َو اْلسَّالم لَٰ ى َنبِي ِنا َو َعلَْيِهُم الصَّ  die voor zijn geweest en ze deden zelfs smeekbeden علَٰ

voor de komst van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 

Kortom de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص was bekend bij iedereen en alles. Zelfs de bergen begroetten de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en de 
stenen verkondigden zijn profeetschap. Bomen bogen om hun schaduw aan de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص te geven, de maan sprak 
tegen de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص en zelfs de ongelovigen getuigden van zijn profeetschap. De dieren kenden 
hem, kamelen bogen voor hem, herten vragen om zijn hulp en zelfs de zon en de maan erkennen zijn bevoegdheid. 
De maan splitst zich in tweeën als de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص ernaar wijst met zijn vinger en de zon keert terug nadat het onder 
was gegaan. Op elk blad van het Paradijs staat de naam van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is overal 

bekend. Overal waar de zikr van Allahهلالج لج wordt gedaan, wordt ook de zikr van zijn geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص gedaan. En niet 
alleen de naam van de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص  , maar zijn hele leven is bekend bij iedereen. Vanaf zijn geboorte tot het 
heengaan, elk deel van zijn leven. Zijn eten en drinken, zijn lopen en zitten, zijn glimlach, zijn smeekbeden, zijn sla-
pen en wakker worden. Alles is bij iedereen bekend en over hem zijn honderden boeken geschreven en worden nog 

steeds geschreven en toch is hij ook de Verborgene (  َواْلبَاِطن (,want de waarheid van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
is niet door het menselijk oog te zien. Net zoals de zon omringd wordt door zijn felle licht waardoor de mens niet er 
doorheen kan kijken, zo is de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص omringd door zijn licht (Noer(, waardoor zijn werkelijkheid 

niemand kan zien behalve Allahهلالج لج.  
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Op welke Profeet was het boek van Allahهلالج لج ‘Zaboer’ geopenbaard?  

Vraag 

 

Antwoord vorige uitgave 

Vraag: Welk vers uit de heilige Qurán wordt ‘het Troonvers’ genoemd? (De Arabische benaming ervan en de 
soerah en versnummer( 

Antwoord: Het Troonvers wordt in het Arabisch Aayat-oel-Koersie genoemd en het is het 255ste vers uit surah 
Al-Baqarah. 
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Allahهلالج لج vermeldt in de heilige Qurán (Surah al-Maaïdah 15(: 

بِينٌ  ِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َن َّللاَّ  قَْد َجاَءُكم م ِ

“Voorzeker is er tot jullie gekomen van Allah een licht en een duidelijk boek” 

De Moefassirien zijn het erover eens dat in dit vers met licht de Boodschapper van Al-

lah ملسو هيلع هللا ىلص bedoeld wordt en het duidelijke boek is de heilige Qurán. 

 Dit is de vijfde eigenschap die in dit vers genoemd wordt (En hij - َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعِلْيمٌ 

(de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص( is de Alwetende(. Met andere woorden: hij weet alles. 

Hij kent Allahهلالج لج en Zijn eigenschappen, hij heeft de kennis van het openlijke en het 

verborgene. Alle kennis van elk schepsel vanaf het begin tot de Dag des Oordeels is 

verzameld in de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص en onder de schepselen van Allahهلالج لج is 

hij  .Boven elke wetende staat de Alwetende( - Surah Yusuf 76)  فَْوَق ك ل ِ ِذي ِعْلٍم َعِليم  

De ogen die de Schepper van het heelal in de nacht van de Meraadj hebben gezien, 

hoe kunnen de schepselen voor deze ogen verborgen blijven? 

 

 اور کوئی غیب کیا تم سے نِہاں ہو بھال

 جب نہ ُخدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دُُرود


