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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Wa iennaka la ‘alaa goelkien ‘ashiem” (Soerah 68, vers 4)
“En voorzeker, gij staat op een hoog zedelijk peil” (Soerah 68, vers 4).
En: “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. Op deze gezegende feestdag van de week, Djoema dag zijn wij weer
bij elkaar om Namaaz te lezen en Doe’a te vragen. U wordt gefeliciteerd, dat u hier aanwezig
kunt zijn en u samen met ons deze feestdag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest.
Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem hebben ons een feestdag
in de week geschonken om bij elkaar te komen om Djoemah Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed
Sjarief en Naat Sjarief te lezen. Tegelijkertijd kunnen wij aandachtig luisteren naar de lezingen
van Islam deskundigen, die steeds vele belangrijke onderdelen van ons geloof Diene Islam
uitleggen. Hierdoor kan het voorkomen, dat wij met de Wil van Allah, de Barmhartige inzichten
krijgen van bepaalde hoofdstukken en onderdelen van ons geloof en deze in onze routine
Iebadat opnemen en daarmee ons gedrag verder verbeteren.
2* Vandaag zullen wij over het gedrag en karakter van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede
zij met Hem spreken en uitleggen.
Allah, de Barmhartige heeft vanaf het begin van de schepping van de mens vele Heilige Profeten
Alaihiessalam gestuurd om onze voorouders te leiden en te begeleiden en om ons te richten om
onze Schepper Allah, de Barmhartige te gehoorzamen.
Nadat Heilige Profeet Iesha (Jezus) Alaihiessalam teruggeroepen was, leefden de mensen zeer
slecht en barbaars. Meeste mensen leefden voor zichzelf en hun gedrag was barbaars,
mensonterend en dierlijk. De wereld zat vol met wrede rovers, bandieten, leugenaars,
ondermijners, onderdrukkers, moordenaars, slavendrijvers en vrouwenhaters.
Bejaarden, zieken, kinderen, vrouwen en armen werden mensonterend mishandeld en moesten
vaak het onderspit delven.Zij hadden geen leven en er was nauwelijks een uitweg en bevrijding.
Allah, de Barmhartige heeft de mens opnieuw willen helpen en stuurde Zijn Innig Geliefde Heilige
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem voor de wrede wereldbevolking te corrigeren.
Onze Schepper heeft eerst Zijn Lieveling intensief getraind in alle verheven, zegenrijke en perfecte gedragsvormen en karaktertrekken en dan hem naar de wrede bevolking als “Noer” en
voorbeeld gestuurd. De mensen leefden met hem, spraken met hem, keken naar hem, luisterden
naar hem en zetten hem op de proef. Zij konden geen betere persoon met een karakter, gedrag
en morele leefwijze in de gehele wereld vinden, die in perfectie boven de hemelen reikten.
De Sahaba-e-Kiram Radijallahoe Anhoem hadden hem snel begrepen en geleerd. Zij volgden hun
Leider Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en leefden als perfecte momiens en deze
metgezellen zijn allen bewoners van het Paradijs geworden.
De metgezellen vroegen aan onze Heilige Moeder Hazrat Aisja Siddiqua Radijallahoe Anha over
het gedrag en karakter van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.
Zij gaf hierop antwoord en zei, dat het gedrag van onze “Aqaa”- Leider is de complete Heilige
Qoeran en alle gedragsvormen en karaktertrekken van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met
Hem staat in de Heilige Qoeran. Duizenden boeken zijn geschreven over her perfecte gedrag van
onze Profeet. Hij is uniek en de beste van alle mensen, alle scheppingen en alle profeten.
Er bestaat geen betere schepping en een prachtige houvast en redding van de gehele
wereldbevolking. Hij heeft zondeloos en perfect geleefd in Mekka Sjarief en niemand heeft ooit
over zijn eerlijkheid, volharding, geduld, reinheid, nederigheid, behulpzaamheid,
ondersteuning, vergevingsgezindheid en andere gedragsvormen en karaktertrekken negatieve
opmerkingen gemaakt
Allah, de Barmhartige heeft zijn Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem met de
allerhoogste schoonheid, gedrag en karakter voor ons gestuurd en heeft ons opgedragen om
Zijn Allerliefste Dienaar sls voorbeeld te nemen en hem zonder enige aarzeling te volgen.
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Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem met werd zijn gehele leven belaagd,vernederd en
mishandeld door zijn eigen familileden en volk. In de laatste belangrijke 23 jaren van zijn
prediking van het geloof Islam werd hij in Mekka Sjarief, Medina Sjarief, Taif, Badr, Oehoed
wreed mishandeld en vernederd en zelfs zijn Heilige tand werd beschadigd.
Zijn Metgezellen werden erg verdrietig en konden het niet meer verdragen. Zij adviseerden
hun Aqaa-Leider om “bad-doe’a” –vervloekingen te vragen en hun te laten vernietigen.
In de boeken over Heilige Profeten Alaihiessalam staat, dat Heilige Profeet Noeh Alaihiessalam zijn
volk“bad-doe’a” – vervloeking en vernietiging had gesmeekt. Hij zei: O Allah, de Verhevene, mijn
volk is erg ongehoorzaam, bedriegelijk en wreed. Zij willen Uw wetten en regels niet
accepteren. Zij zijn wrede kafiers en hun nakomelingen zullen ook als kafiers leven en ik smeek
U om hun te vernietigen, en Allah, de Verhevene, heeft een grote vloed en storm gestuurd en het
gehele volk werd vernietigd.
Heilige Profeet Moesa Alaihiessalam heeft ook “bad-doe’a”-vervloeking en vernietiging gesmeekt
en zijn volk werd varkens en Qawme Firawn werd overspoeld en vernietigd in de Nijl.
Heilige Profeet Loet Alaihiessalam heeft ook “bad-doe’a” – vervloeking en vernietiging voor zijn
volk die homofiel was geworden, gesmeekt en Allah, de Verhevene heeft hun in de aarde bedolven.
Als een Heilige Profeet Alaihiessalam doe’a vraagt, dan zal Allah, de Verhevene zijn doe’a zeker
verhoren en de vloek, verdoemenis en vernietiging zal zeker op hun neerdalen.
De metgezellen waren overtuigd, dat Allah, de Barmhartige de doe’a van alle Heilige Profeten
Alaihiessalam en vooral die van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zou verhoren en de
vijanden van Islam zouden onherroepelijk vervloekt en vernietigd worden. Maar het antwoord
van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem was: Ik ben als ”Rahmatoelliel-‘alamien”als genade der werelden gekomen en deze mijn volk zal mij in de toekomst beter begrijpen en
op het rechte pad vertoeven en hij vroeg doe’a alsvolgt: “ O Allah, de Barmhartige deze mensen zijn
onwetend en zij hebben mij niet goed begrepen. Schenkt U hun kennis om mij te begrijpen en
Uw Geloof en Leiding te accepteren. Schenkt U hun Imaan en leidt hun op het rechte pad.
De afvalligen en ongelovigen bleven hem mishandelen en zijn missie om de Boodschap van
Allah, de Barmhartige te verspreiden, te ondermijnen.
Op een dag In Medina Sjarief zag Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem een bejaarde zieke
vrouw wankelend lopen. Zij droeg een zware last op haar hoofd en kon nauwelijks lopen.
Onze “Aqaa”-Leider haastte zich naar de bejaarde vrouw en zei: “O lieve moeder, u bent zo
ziek en zwak en u draagt zo’n zware last. U gaat struikelen en een ongeluk krijgen”.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem pakte de last van haar hoofd en liep met haar mee.
Zij werd gevraagd, waar zij naar toe ging en zij begon heel erg emotioneel en verdrietig te
praten en zei: “ Ik heb haast en ik vertrek van Medina Sjarief omdat ik erg angstig ben om
dichtbij en in het schaduw van Moehammad te zijn. Hij doet aan zwarte magie en kan mij
ernstig verzieken. Vele huizen zijn door hem ontwricht en gezinnen zijn uit elkaar gevallen.
Kinderen maken ruzies met hun ouders. Deze Moehammad laat ons ook afstand nemen onze
afgodsbeelden”. Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bleef luisteren en haar begeleiden.
Toen zei haar beledigende gedachtengang en frustraties had uitgestort op onze “Aqaa”, zei hij
heel beleefd en rustig: “Ma ik ben Moehammad”. De oude vrouw was zeer onthutst, begon te
trillen,viel neer en pakte de Heilige Voeten van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en zei:
“Laa ielaha iellallahoe, Mohammadoer-rasoelallah” en zij werd spontaan Moesliemah.
Allah, de Barmhartige zegt in Soerah 68, vers 4: “En voorzeker, gij staat op een hoog zedelijk peil”
en in 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 vaak Allah gedenkt”.
Onze Schepper heeft de mens willen helpen en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem
speciaal getraind en voor ons als “Noer”- voorbeeld gestuurd en ons opdracht gegeven om hem
te volgen. Wij moeten zijn perfecte gedrag en karakter overnemen en ons leven daarmee te
perfectioneren. Allah, de Barmhartige zal ons zegenen, een perfecte leven en het Paradijs schenken.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met een
gedrag en karaktervan momiens en ons 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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