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ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

َداوُ  ۥ ِعنَدنَا لَُزۡلفَىَٰ َوُحۡسَن َمـَٔاب ٍ۬   َوِِنَّ لَهُ  ۖۥ َذٲِلكَ  فَغَفَۡرنَا لَهُ  ف ٰـَ ۥُد ِِنَّا  يَ

َّبِعِ ٱۡلَهَوىَٰ فَيُِضلََّك  ِ َواَل تَت  فِى ٱۡۡلَۡرِض فَٱۡحُكم بَۡيَن ٱلنَّاِس بِٱۡلَحق 
َك َخِليفَة ٍ۬ ٰـَ َجعَۡلنَ

    َعن َسبِيِل ٱللَّ 

)Soerah Saad 24-25( 

“We hebben hem daarom deze (daad) vergeven, en inderdaad voor hem is in Onze 
Majestueuze Hof zeker een speciale nabijheid en een uitstekende verblijfplaats. Oh 
Dawoed! Wij hebben u inderdaad aangesteld als regeerder (khalifa) op aarde, oor-
deel daarom tussen de mensen met rechtvaardigheid, en volg niet (uw) verlangen 

dat u van het pad van Allah zal doen afdwalen..” 
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In deze uitgave: 

Bovenstaande aayaat )verzen( zijn uit de achtendertigste soerah van de Qurán, soe-

rah Saad.  

De verzen zijn een deel van een verslag van een bijzondere rechtszaak die in het hof 

van sayyidoena hazrat Dawoed عليه السالم afspeelt. 

Sayyidoena Dawoed عليه السالم had negenennegentig vrouwen. Hij عليه السالم stuurde 

een huwelijksaanzoek naar een andere vrouw die al een aanzoek had gekregen van 

een andere gelovige. Maar na het horen van de boodschap van sayyidoena Dawoed 

 vonden de voogden van de vrouw het niet gepast om enige aandacht te ,عليه السالم

schenken aan het voorstel van de andere man. Het aanzoek van sayyidoena Da-

woed عليه السالم werd dus geaccepteerd en het huwelijk vond plaats. Hoewel zo'n 

huwelijk niet in strijd met de religieuze ethiek was en ook niet tegen de tradities van 

de toenmalige samenleving inging, was het gezien de hogere normen die de rang 

van de Profeten vereist, niet gepast voor de waardigheid en status van sayyidoena 

Dawoed عليه السالم.  

Daarom was het de wil van Allah هلالج لج dat sayyidoena Dawoed عليه السالم hiervan op de 

hoogte werd gesteld en geïnformeerd werd. Daarvoor stuurde Allah هلالج لج twee engelen 

Wordt vervolgd op blz. 3 

Overgeleverd door Djarier bin Abdoellah  hij zei: “De Boodschapper van ,  رضي هللا عنهما

Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: ‘Wie niet genadig is jegens de mens, Allah zal hem niet genadig zijn.’”  



De eerlijkheid en rechtvaardigheid van onze geliefde Profeet Moehammed ملسو هيلع هللا ىلص 

De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص was het meest betrouwbaar, eerlijk en rechtvaardig van alle mensen. Dit is een feit 
dat zelfs door zijn ملسو هيلع هللا ىلص grootste vijanden werd beaamd. Ze noemden de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص immers bij namen als ‘Sadiq al 
Wa’d’ )Degene die zijn belofte nakomt( en ‘al-Amin’ )de Betrouwbare(. 

Het nakomen van beloftes en afspraken is een hoogstaande eigenschap en de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is ook 
hierin uitblinkend en onevenaarbaar. Sayyiduna Abdullah ibn Ab’il Hamsa  heeft overgeleverd: ‘Voor de  رضي هللا عنه
verkondiging van zijn ملسو هيلع هللا ىلص Profeetschap, deed ik eens een handelsruil met de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Er was iets 
wat ik hem ملسو هيلع هللا ىلص nog verschuldigd was, dus ik beloofde hem ملسو هيلع هللا ىلص dat ik het naar hem ملسو هيلع هللا ىلص toe zou brengen op dezelfde 
plek, maar ik ben het vergeten. Toen ik het mij drie dagen later herinnerde, ging ik naar dezelfde plek en daar vond 
ik hem ملسو هيلع هللا ىلص. Nog steeds wachtend op dezelfde plek..’ 

Sayyiduna al-Rabi ibn Khutaym  heeft vermeld: ‘Alle Mekkanen waren het er unaniem over eens dat de  رضي هللا عنه
Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص de meest betrouwbare en meest rechtvaardige persoon was. Het is om deze reden dat, 
ook al voordat de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zijn Profeetschap had verkondigd, de Mekkanen hun geschillen 
voorlegden aan de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص en van harte zijn ملسو هيلع هللا ىلص oordeel accepteerden, zeggende: “Dit is het 
oordeel van al-Amin”.’ 

Eens had een vrouw van de Banu Makhzum stam een diefstal gepleegd. Dientengevolge oordeelde de Bood-
schapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص dat haar hand eraf gesneden moest worden. In de Islam is het afsnijden van de rechterhand 
tot de pols de straf voor het plegen van diefstal. Het gehele Quraysh-volk maakte zich hier extreem veel zorgen 
over, omdat dit een absolute schande en vernedering zou zijn voor het hele volk. Om deze reden stuurden ze ie-
mand uit hun midden om hierover te bemiddelen bij de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Ze benaderden Sayyiduna 
Usamah ibn Zayd  en ze zetten hem ,ملسو هيلع هللا ىلص iemand die zeer geliefd was bij de Boodschapper van Allah , رضي هللا عنه
onder druk om namens hen te gaan bemiddelen. Sayyiduna Usamah  legde het verzoek voor bij de  رضي هللا عنه
Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص en pleitte voor genade namens de vrouw. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص raakte hier 
zichtbaar ontdaan van en de tekenen van woede verschenen op zijn gezegende gelaat, en op een strenge manier 
zei hij ملسو هيلع هللا ىلص: 

 اَتَْشفَُع فِْي َحد   ِمْن ُحُدْوِدهللاِ 

“(O Usamah!) Bemiddel jij bij mij over een zaak die betrekking heeft op een legale straf uit de straffen van Allah?” 

Hij ملسو هيلع هللا ىلص stond toen op en sprak de mensen toe, zeggende: 

ِعْيُف فِْيِهْم اَقَاُمْوا َعلَْيِه اْلَحدَّ ضَّ يَا اَيَُّها النَّاُس اِنََّما َضلَّ َمْن قَْبلَُكْم اَنَُّهْم َكانُْوا اَِذا َسَرَق الشَِّريُف تََرُكْوهُ َو اَِذا َسَرَق ال  

ٌد يََدَها د  َسَرقَْت لَقََطَع ُمَحمَّ  َو اَْيُم هللاِ لَْو اَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ

“O mensen! De vorige volkeren dwaalden af omdat als een nobel persoon vanuit hun midden een diefstal pleegde, 
dan keken zij daarvan weg, maar als een zwak en arm persoon vanuit hun midden een diefstal pleegde, dan leg-

den ze hem de straf op. Bij Allah, zelfs als Fatimah, de dochter van Moehammad, een diefstal zou plegen, dan zou 
ik, Moehammad, haar hand eraf snijden!” 

[Sahih al-Bukhari – vol. 2, blz. 1003] 

 

De basis van uitmuntendheid in kennis, ethiek en gedrag komt voort uit de intelligentie van een persoon. Daarom 
volgt hierna nog een korte hadith om de intelligentie van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص aan te duiden. 

Sayyiduna Wahb ibn Munabbih  heeft vermeld: ‘Ik heb eenenzeventig geschriften gelezen )van eerdere  رضي هللا عنه
openbaringen( en ik heb daaruit afgeleid dat Allah هلالج لج niet heeft gegeven aan iemand in de mensheid, van het begin 
van de wereld tot het eind, zo een intelligentie vergeleken met de intelligentie van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص, 
behalve als een enkele zandkorrel vergeleken met al het zand van de wereld; en )ik heb daaruit afgeleid( dat de 
Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص het meest intelligent en zuiver is in oordelen van de gehele mensheid.’ 

Moge Allah هلالج لج ons de kennis en de kracht geven om te treden in de voetsporen van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
betreffende zijn eerlijkheid, zijn rechtvaardigheid en zijn betrouwbaarheid. Moge Allah هلالج لج onze harten vullen met 
meer liefde voor onze broeders en zusters dan voor onszelf, opdat wij altijd met zuivere intenties met hen om zul-
len gaan. Aameen. 

 

Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa II.   

Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص... 
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Vervolg tafseer … Een bijzonder rechtszaak in het hof  van 

sayyidoena Dawoed  ع ل ي ه   ا ل  س ال م 

in het heilige hof van sayyidoena Dawoed عليه السالم. Één van de engelen nam de rol van verweerder op zich en de 

andere nam de rol van eiser op zich. In plaats van door de deur naar binnen te gaan, gingen ze de moskee binnen 

door over de muur te klimmen. Dit omdat sayyidoena Dawoed عليه السالم zijn dagen als volgt had ingedeeld: Eén dag 

besteedde hij in zijn hof voor het publiek om de rechtszaken te behandelen. De tweede dag deed hij zijn huishou-

delijke taken en de derde dag besteedde hij aan de aanbidding van Allah هلالج لج en op deze dag stelde hij bewakers 

aan in zijn hof, zodat hij tijdens zijn aanbidding niet gestoord werd. De dag dat de engelen kwamen was zijn dag 

voor aanbidding, daarom kwamen ze over de muur. 

Sayyidoena Dawoed عليه السالم werd een beetje ongerust toen hij عليه السالم hen de muur zag beklimmen. Als 

antwoord zeiden de engelen: ‘Wees niet bang. Wij zijn twee partijen en de een heeft de ander onderdrukt. Neem 

daarom in ons geval de juiste beslissing en leid ons op het juiste pad. Ons geval is dat mijn broer negenennegentig 

schapen heeft en ik maar één schaap. Hij vraagt mij om hem mijn enige schaap te geven zodat zijn aantal van 100 

compleet wordt. Hij zegt dat hij voor het dier gaat zorgen waardoor mijn last minder wordt. Hij is een goeie prater, 

waardoor mensen hem altijd gelijk geven en mij als de schuldige zien. Hij spreekt mij zodanig streng aan dat ik 

hem niet durf te antwoorden. Zo zet hij mij dus onder druk.’ 

Toen sayyidoena Dawoed عليه السالم deze zaak hoorde, zei hij onmiddellijk: 'Natuurlijk is het onrechtvaardig dat hij 
wilt dat uw schaap zich in zijn kudde mengt, en het lijdt geen twijfel dat in situaties waarin sprake is van een sa-
menwerkingsverband, partners elkaar vaak onderdrukken, behalve degenen die geloof hebben en rechtvaardige 
daden verrichten. Maar zulke mensen zijn er maar weinig.'  
Nadat sayyidoena Dawoed عليه السالم het vonnis had uitgesproken, realiseerde en begreep hij عليه السالم dat deze 
zaak in feite was bedoeld om hem te testen. Daarom viel hij عليه السالم onmiddellijk in sadjdah en vroeg vergiffenis 
van Allah هلالج لج en Allah هلالج لج vergaf hem, zoals vermeld in de voorgaande verzen. 
 
Moraal van het verhaal: De waardigheid en rang waarmee de Ambiyaa van Allah هلالج لج gezegend zijn, is extreem hoog 
en verheven. Om deze reden worden ze door Allah هلالج لج geïnformeerd over zelfs kleine kwesties. Zulke heilige 
individuen zijn zo gehoorzaam en nederig aan het hof van Allah هلالج لج dat ze onmiddellijk vergiffenis vragen en zich ter 
aarde werpen voor Allah هلالج لج, zelfs voor kleine problemen. Het is waar: ‘de goede daden van de vrome worden als 
zondig beschouwd voor het uitverkoren volk van Allah هلالج لج.’ 
 

Hetzelfde geldt ook voor de geleerden, zij zijn immers de erfgenamen van de Profeten ( العلماء ورثة األنبياء إن ). 
Geleerden horen dus ook altijd rechtvaardig en met wijsheid te handelen en altijd gepast gedrag te tonen. Hoe gro-
ter de kennis hoe groter de verantwoordelijkheid.  
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Zoals jullie weten bevat deze maand Sha’baan een gezegende nacht. Deze nacht kennen we als Nisf e Sha’baan 

)helft van Sha’baan( of Shab e Bara’at ) Nacht van Vergeving/Verlossing( en het vindt plaats op de 15e nacht van 

Sha’baan. Volgens de Gregoriaanse kalender vindt dat dit jaar plaats op de avond van donderdag 17 maart, na 

Maghrib. 

 َِذا كانَُت لَْيلَةُ الن ِْصِف ِمْن َشْعباَن فَقُوُموا لَْيلََها ْوُصوُموا يَْوَمها
De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: ‘Als de nacht van de 15e Sha’baan komt, breng de nacht dan door in 

aanbidding en de dag vastend.’ 

MISHKAAT-UL-MASAABIEH 

 

Overgeleverd door al-Qaaim ibn AbdoerRahman  deed doe’a op , رضي هللا عنه hij zei: ‘Hij, Ibn Masóed , رضي هللا عنهما

de 15e nacht van Sha’baan met de volgende worden: 

اللَُّهمَّ يَا َذا اْلَمن ِ ، َوال يَُمنُّ َعلَْيَك ، يَا َذا اْلَجالِل َواإِلْكَراِم ، يَا َذا الطَّْوِل ال ِِلَهَ ِاِل 

أَْنَت ، َظْهَر الالِجئِيَن ، َوَجاَر اْلُمْستَِجيِريَن ، َوَمأَْمَن اْلَخائِِفيَن . ِِْن َكاَن فِي أُم ِ 

اْلِكتَاِب أَن ِي َشِقيٌّ ، فَاْمُح ِمْن أُم ِ اْلِكتَاِب َشقَائِي ، َوأَثْبِتْنِي ِعْنَدَك َسِعيد ا ، َوِِْن َكاَن فِي 

ْزِق ، فَاْمُح ِمْن أُم ِ اْلِكتَاِب ِحْرَمانِي َوِِْقتَاَر  أُم ِ اْلِكتَاِب أَن ِي َمْحُروٌم ُمقَتٌَّر َعلَيَّ ِمَن الر ِ

ِل  ِرْزقِي ، َوأَثْبِتْنِي ِعْنَدَك َسِعيد ا ُمَوفَّق ا لََك فِي اْلَخْيِر ، فَإِنََّك قُْلَت فِي ِكتَابَِك اْلُمنَزَّ

ُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ َعلَى نَبِي َِك :  يَْمُحو َّللاَّ  
O Allah! Onuitputtende Eigenaar van Genade. O Eigenaar van Sublimiteit, Eer, Kracht en Zegeningen. Er is geen 

God, behalve U, de Steun van toevluchtzoekenden en de Buur van degenen die nabijheid zoeken, Beschermer 

van de vrezenden. O Allah! Als U in Uw Boek hebt geschreven dat ik verachtelijk, verstoken, verstoten en gierig 

ben, verwijder dan O Allah, middels Uw Genade, mijn ellende, achterstelling, verbanning en gierigheid en zet mij 

neer bij U als gelukkig, voorzien van zegeningen, want voorwaar, U hebt gezegd - en Uw Woord is Waar - in Uw 

Geopenbaarde Boek via de tong van Uw Boodschapper: ‘Allah veegt uit of bevestigt wat Hem behaagt en met 

Hem is de Moeder van de Boeken’ - [13:39] 

ِم، الَّتِي يُْفَرُق فِيَها ُكلُّ  ِِلَِهي بِالتََّجل ِي اْۡلَْعَظِم فِي لَْيلَِة الن ِْصِف ِمْن َشْهِر َشْعبَاَن اْلُمَكرَّ

أَْمر  َحِكيم  َويُْبَرُم. أَْن تَْكِشَف َعنَّا ِمَن اْلباََلِء َما نَْعلَُم َوَما اَل نَْعلَُم َوَما أَْنَت بِِه أَْعلَُم. 

ِ َوَعلَى آِلِه  ي  ِ اۡلُم ِ د  النَّبِي  ِِنََّك أَْنَت اْۡلََعزُّ اْۡلَْكَرُم. َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

 َوَصْحبِِه َوَسلََّم.

لَِمْين ِ اْلعَٰ  َواْلَحْمُد ِہللِ َرب 
Mijn heer! Bij de grootse verschijning van de Nacht in het midden van de Verheven Maand Sha’baan ‘waarin elke 

zaak van wijsheid duidelijk wordt en geautoriseerd wordt’ [44:4], verwijder van ons calamiteiten - die waarvan we 

op de hoogte zijn en die waarvan we niet op de hoogte zijn, en U weet het beste - voorzeker, U bent de Meest 

Machtige, de Meeste Vrijgevig. En Moge Allah Zijn Zegeningen zijn op Moehammad en zijn metgezellen en zijn 

familie. 

En alle Lof is voor Allah, Heerser van de werelden. 

Bron: Moesannaf ibn aboe Shaiba 

Doea Nisf  Shabaan 
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Welke beroemde Profeet en Koning is de zoon van sayyidoena Dawoed عليه السالم?  

Vraag 

 

Antwoord vorige uitgave 

Hoeveel sadjdah’s zijn er in de heilige Qurán? 

 

Er zijn 14 plaatsen in de Qurán waar men tijdens het reciteren ervan de sadjdah moet verrichten.  
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Om deze nacht in aanbidding door te brengen, volgen hierna een aantal nafl gebeden, 

speciaal voor deze gezegende nacht: 

Na het maghrib gebed verricht men 6 rakaat nafl )3x 2 rakaat( 

 2 rakaat met de nieyat )intentie( van Umr Daraaz )gezond lang leven(. Na het ver-

richten van dit gebed reciteert men 1x Soerah Yaasien of 21x Soerah al-Ikhlaas. 

Daarna leest men de Doe’a Nisf e Sha’baan. 

 2 rakaat met de nieyat )intentie( van Dafa e Balaa )verwijderen van allerlei proble-

men(. Na het verrichten van dit gebed reciteert men 1x Soerah Yaasien of 21x 

Soerah al-Ikhlaas. Daarna leest men de Doe’a Nisf e Sha’baan. 

 2 rakaat met de nieyat )intentie( van Makhloeq ka Mohtaadj na hona )het niet af-

hankelijk zijn van anderen dan van Allah de Verhevene(. Na het verrichten van dit 

gebed reciteert men 1x Soerah Yaasien of 21x Soerah al-Ikhlaas. Daarna leest 

men de Doe’a Nisf e Sha’baan. 

Doe deze nacht zoveel ibaadat en doe’a als u kunt. Het is de Nacht van Vergeving. Al-

lah هلالج لج kijkt deze nacht met een extra vergevingsgezinde blik op de wereld neer en 

vergeeft meer mensen uit de Oemmah van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dan dat er haren zijn op de 

geiten van de Banu Kalb stam. 

Moge Allah هلالج لج ons de kracht schenken deze nacht zoveel mogelijk te benutten en de 

volgende dag in staat van vasten door te brengen. Moge Allah هلالج لج onze gebeden 

accepteren en onze doe’a verhoren. Aameen. 


