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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Laqade kaana lakoem fie Rasoelallahie oeswatoen hasanatoel-lie man kaana jardjoellaha wal
jawmal agierah wa dzakarallaha katsierah” ( Soerah 33, vers 21 )
“ Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah, voor hen die
hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt” ( Soerah 33, vers 21 )
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Wij prijzen Hem en smeken
Hem om hulp en vergeving. Vanmorgen op de eerste Djoema-dag van de maand Sjawwal
hebben wij Ied-oel-Fietr Namaaz gelezen. Wij hebben op deze dag dubbele Ied en dus dubbel
feest. Op deze gezegende Djoema-dag zijn wij weer bij elkaar om de Namaaz te lezen en Doe’a
te vragen. U wordt gefeliciteerd, dat u hier aanwezig bent en u samen met ons deze dubbele
feestdag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en Doe’a vraagt. Moge Allah, de Barmhartige
en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem onze Namaaz, Iebadat en onze goede wensen
in vervulling brengen en ons op het rechte pad, de weg van Sahaba-i-Kiraam leiden.
2* Wij zijn zeer gelukzalig en wij zijn Allah, de Barmhartige zeer dankbaar omdat Hij ons gezegend
heeft met het vasten in de maand Ramadaan. Wij zijn tevens begunstigd met de zegeningen van
Lailatoel Qader, Ieftaarie , Sehrie, Tarawie namaaz en nog veel meer gelukzaligheden. Wij
hebben in de maand Ramadaan geleerd en “Taqewa”-vroomheid opgebouwd. Wij vragen
Doe’a, dat Allah, de Barmhartige ons helpt om ons gedrag en karakter op niveau van een momien
te brengen en nog verder te verbeteren. Als wij dan met ons perfecte moesliem-gedrag ergens
lopen of vertoeven, dan zullen de mensen met slechte gedragsvormen het verschil duidelijk zien,
dat wij moesliems zijn. Zij zullen dan concluderen, dat moesliems zeer beschaafde mensen zijn.
Onze omgeving, familieleden en jongeren zullen snel ontdekken, dat wij veel beter zijn en op
niveau leven. Met deze karaktertrekken en moraal zullen wij onze omgeving en zeer zeker onze
familieleden leren om zichzelf beter te gedragen.
3* Allah, de Barmhartige heeft ons de Ied-oel- Fietr geschonken en wij moeten Zijn Grootheid
uitspreken door het lezen van: “Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Laa ielaha iellalahoe. Allahoe
Akbar, Allahoe Akbar wa liellahie hamd”. “Ied-oel-Fietr” is een feestdag aan het einde van de
vastenmaand Ramadaan en geeft aan, dat de vastenperiode verbroken en voorbij is.
Deze dag is dus:
a* Een Dankdag. Wij komen in een broederlijke, opgewekte, sfeervolle en feestelijke stemming
bij elkaar in de Moskee om Allah, de Barmhartige onze dankbaarheid te tonen voor Zijn Hulp om
onze spirituele verplichtingen te vervullen. Wij hebben onze vasten volbracht en danken Hem
door aalmoezen/giften aan de armen en hulpbehoevenden nl. “Fietrana” en “Zakaat” te geven.
b* Een Dag van Bezinning en Herinnering. In een feeststemming moeten wij Allah, de
Barmhartige gedenken door middel van “Ied-oel-Fietr” namaaz en Hem lofprijzen en Zijn
Verhevenheid uiten. Tevens uiten wij onze verdriet aan overledenen en bidden voor hun zielen.
Wij helpen de armen en hulpbehoevenden en tonen aan hen onze sympathie. Wij bezoeken de
zieken, vragen Doe’a voor hun gezondheid en wensen hun veel succes.
c* Een Dag van overwinning. Door het vasten bewijst een momien, dat hij een sterke controle
heeft op zijn verlangens en emoties. Als hij deze voortreffelijke eigenschap heeft opgebouwd,
dan heeft hij een zegenrijke overwinning behaald.
d* Een Oogstdag. Het volharden in het vasten en de goede Iebadat en Allah, de Barmhartige
gehoorzamen zijn grote zegeningen en verdiensten. De gunsten worden uitgedeeld op deze dag.
e* Een Dag van Vergiffenis en Vrede. Op deze dag vergeven wij elkaar, feliciteren en omhelzen
elkaar en wensen elkaar veel vrede en “Ied Mobarak” toe.
De moesliems, die heel hard hun best gedaan hebben om te vasten en hun gedrag te polijsten en
te laten schitteren, zijn op de Ied dag erg gelukkig. De personen, die in de maand Ramadaan
nonchalant zijn geweest, niet gevast hebben en in grote zonden hebben geleefd, hebben niet de
voordelen, gunsten en zegeningen kunnen krijgen en zullen dus ook niet gelukzalig zijn. Zij
hebben de kans niet benut om zichzelf te corrigeren en de werkelijke voordelen van Ramadaan
te verwerven. Sommige van deze schaamteloze personen zijn niet bereid om hun slechte
gewoonten en gedrag te corrigeren. Zij hebben ook geen feest en geen recht op de zegeningen
en gunsten van dit jaarlijkse terugkerende Ied-oel-Fietr feest.
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4* Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Qoeraan: “Voorwaar, er is voor u beter in het volgen
van de Boodschapper van Allah, voor hen die hoopt op Allah en de laatste Dag en Allah vaak
gedenkt” ( Soerah 33, vers 21 )
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem is de Leider en Begeleider van de moesliems. Hij is
Rahmatoel-liel ‘alamien - de Genade van de werelden , en zijn woorden, regelgeving,
aanwijzingen en handelingen zijn als fakkels voor ons. Wij moeten Hem volgen zoals de
“Sahaba-e-Kiraam” Radijallahoe Anhoem- de Heilige Metgezellen Hem letterlijk volgden.
Deze opdracht van Allah, de Barmhartige om de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem te
volgen, werd door de Heilige Metgezellen goed begrepen en uitgevoerd. Wij moeten de
gedragsvormen van de “Sahaba-e-Kiraam” Radijallahoe Anhoem bestuderen, aanleren en ons
leven ermee aanpassen. Deze Metgezellen moesten ook zoals wij heel hard werken en hun gezin
en gemeenschap bijstaan. Sommige waren grote handelaren en zakenlieden en moesten vaak
honderden kilometers reizen om hun handelswaren te importeren.
Hazrat Oesman Ghanie Radijallahoe Anhoe was ook een grote zakenman, handelaar en steenrijk.
Maar hij was ook een perfecte moesliem, een Dienaar van Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet
Mohammad Vrede zij met Hem en volgde Profeet Mohammad Vrede zij met Hem als een Dienaar.
De Sahabi Hazrat Hoezaifa bin Al Jamanie Radijallahoe Anhoe was heel dichtbij zijn Leider
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en deed alles om Hem bij te staan. Hij was erg intelligent,
humoristisch en betrouwbaar. Hij kon vertrouwelijke zaken zeer goed geheim houden.
Hij beschermde zijn geloof en de moesliems standvastig en vocht mee in de heilige oorlogen.
De moesliems in Mediena Sharief kregen bericht, dat de moesjriekiens-kafiers van Mekka
Sharief Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en Zijn Metgezellen wilden elimineren en
vermoorden. De moesliems moesten zichzelf beschermen en bouwden onder leiding van Profeet
Mohammad Vrede zij met Hem binnen enkele weken een diepe en brede greppel, die ongeveer
5 kilometers lang was om de heilige stad Mediena Sharief. Tijdens de “Gandak Djiehaad”- de
Greppel Oorlog in Mediena Sharief teisterden de moesjriekiens dagen lang de moesliems.
Allah, de Barmhartige stuurde een sterke zandstorm en koude windvlaag op deze pikdonkere
avond naar de moesjriekiens en vernietigde de tenten, kampen, vuurhaarden en gezichten van
deze wrede kafiers.
De moesliems waren ook getroffen door de koude en sterke zandstorm. Profeet Mohammad
Vrede zij met Hem ging langs de metgezellen, die ziek waren geworden en vroeg Doe’a en hulp
aan Allah, de Barmhartige. Hij zag Hazrat Hoezaifa bin Al Jamanie Radijallahoe Anhoe op de
grond kreunen van pijn en van de lage temperatuur. De Leider vroeg Doe’a voor hem en hij
stond spontaan op. Hij werd gevraagd om naar de kamp van de vervloekte moesjriekiens te
gaan en te onderzoeken wat hun plannen waren. Deze Sahabie mocht alleen onderzoeken en
geen enkele andere actie ondernemen en snel terugkeren.
Na zijn missie kwam Hazrat Hoezaifa bin Al Jamanie Radijallahoe Anhoe terug en vertelde, dat
hij op de bewuste pikdonkere avond tussen de wrede militairen zat en luisterde mee naar de
toespraak van de legerleider Aboe Soefiaan. Deze zei, dat hij op het punt stond om een besluit
bekend te maken en het was pikdonker, daarom vroeg hij om de hand van je buurman nu vast
te houden. Hazrat Hoezaifa bin Al Jamanie Radijallahoe Anhoe pakte spontaan de hand van zijn
buurman en vroeg hem naar zijn naam, waardoor deze geen kans kreeg om ook deze vraag te
stellen. Aboe Soefiaan zei verder, dat vele paarden en kamelen verdwenen zijn en wij verkeren
in een benarde en onveilige positie.Wij zijn vermoeid en ziek geworden, daarom moeten wij
snel terugkeren en dus vertrekken wij nu zonder vertraging.
Aboe Soefiaan kwam dichtbij hem en hij had alle kansen om hem neer te slaan, maar hij
mocht niets doen en keerde stilletjes terug. Deze handelwijzen zijn voor ons leerrijke
voorbeelden. Wij moesliems moeten ook onze Leider gehoorzamen en ons geloof en Djama’at
beschermen.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met een
leven van momiens en ons de gunsten van de vastenmaand Ramadaan en een gelukzalig leven
schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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