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O broeders, ik adviseer jullie om de veelomvattende smeekbeden [te gebruiken]. Want
voorzeker, de Boodschapper -sallallaaho alayhie wa sallam- hield van smeekbeden
met weinig woorden en vele betekenissen. Een voorbeeld van de meest
veelomvattende smeekbeden, is dat jij zegt:

.ﻋﻨِّﻲ
ﻋﻔُ ﱞﻮ ﺗ ُ ِﺤ ﱡ
ُ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ ِإﻧﱠ َﻚ
ُ ﺐ ْاﻟﻌَ ْﻔ َﻮ ﻓَﺎﻋ
َ ْﻒ
“O Allaah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving,
dus vergeef mij.”

ﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ ََﻚ ِإﻧِّﻲ ُﻛﻨﺖُ ِﻣﻦَ ﱠ
. َاﻟﻈﺎ ِﻟ ِﻤﯿﻦ
َ َﻻ إِﻟَﮫَ ِإﻻ أ
ُ ﻧﺖ
"Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan U, Verheven
bent U van elke tekortkoming, voorwaar ik behoorde tot de onrechtvaardigen"

.ﺳ ِﻠّ ْﻢ
َ  َو،ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ ﺻ ِّﻞ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ
َ ﺻ ْﺤﺒِ ِﮫ َو
َ ﻋﻠَﻰ آ ِﻟ ِﮫ َو
َ و
“O Allaah, moge de zegeningen en vrede zijn met Mohammed,
zijn familie en zijn metgezellen.”
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En toen de Boodschapper -sallallaaho alayhie wa sallam- al-Hassan ibn 'Ali
-radiallahoe ‘anho- de smeekbede van al-qonoet leerde, beperkte hij zich tot:

،ْﺖ
َ  َوﺗ َ َﻮﻟﱠﻨِﻲ ﻓِﯿ َﻤ ْﻦ ﺗ َ َﻮﻟﱠﯿ،ْﺖ
َ ﻋﺎﻓَﯿ
َ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ ا ْھ ِﺪﻧِﻲ ﻓِﯿ َﻤ ْﻦ َھﺪَﯾ
َ ﻋﺎﻓِﻨِﻲ ﻓِﯿ َﻤ ْﻦ
َ  َو،ْﺖ
َ َوﺑَﺎر ْك ِﻟﻲ ﻓِﯿ َﻤﺎ أَ ْﻋ
ﻀﻰ
َ ﻀﯿ
َ ﻄﯿ
َ ﻀﻲ َو َﻻ ﯾُ ْﻘ
َ َﻣﺎ ﻗ
ِ  إِﻧﱠ َﻚ ﺗ َ ْﻘ،ْﺖ
َ  َوﻗِﻨِﻲ ﺷ ﱠَﺮ،ْﺖ
.ْﺖ
َ ﺖ َرﺑﱠﻨَﺎ َوﺗَﻌَﺎﻟَﯿ
َ ﺎر ْﻛ
َ ﻋﺎدَﯾ
َ ﻣ ْﻦ َواﻟَﯿ
َ ﻣ ْﻦ
َ
َ َ ﺗَﺒ،ْﺖ
َ  َو َﻻ ﯾَ ِﻌ ﱡﺰ،ْﺖ
َ  َو ِإﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾَ ِﺬ ﱡل،ﻋﻠَﯿ َْﻚ
"O Allaah, leid mij samen met degenen die U hebt geleid. En geef mij de
gezondheid, samen met degenen die U gezondheid hebt geschonken. En neem
mij onder Uw hoede samen met degenen die U onder Uw hoede hebt genomen.
En zegen hetgeen wat U mij hebt gegeven. En bescherm mij tegen het kwaad
dat U hebt voorbestemd. U bepaalt de voorbeschikking en niemand bepaalt
deze voor U. Voorwaar, degene die U als bondgenoot neemt, zal niet minacht
worden en degene die U als vijand neemt, zal niet geëerd worden. U bent
gezegend, onze Heer, de Verhevene."
Houd jullie daarom vast aan de Soennah en jullie zullen slagen.
Echter, het lang maken en het overdreven rijmen in de smeekbeden, zoals het gerijm
van waarzeggers, en het doen alsof de smeekbeden een nieuwsuitzending zijn, dit
behoort niet tot de Soennah.
Verricht van de daden naar gelang jullie kunnen. Sta op in de nacht en bid de
taraawieh in de moskeeën, en weet dat het niet gaat om het aantal gebedseenheden,
maar het gaat om de aanwezigheid van het hart, de toewijding en het volgen van de
Soennah. Een persoon kan beter twee gebedseenheden bidden die geaccepteerd
worden, dan dat hij tien gebedseenheden bidt zonder de aanwezigheid van het hart
of zonder het volgen van de Soennah.
En pas op voor het kleineren van de moslims. Want het behoort tot de listen van de
duivel dat hij ervoor zorgt dat de moslim trots wordt op het gehoorzamen [van Allaah]
en de goede daden [die hij verricht heeft], [op een manier] dat hij denkt dat niemand
onder zijn broeders op zo'n [goede] manier heeft gehandeld, wat bij hem leidt tot
verlies!
Moge Allaah ons succes schenken in het gehoorzamen van Hem en moge Allaah de
goede daden van ons en jou accepteren.
BRON: http://mohammadbazmool.blogspot.be/2015/06/blog-post_69.html

