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Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammade is gerechtvaardigd en zegenrijk.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
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BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige
Profeet
Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft gezegd:

“ Allah heeft Namaaz in
zijn oneindige goedheid
aan de mens gegeven;
Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt
naar voorspoed en
geluk”.

“Hemesja hemko
nehien rehna hai ies
daroel-fanie meng;
koetj etjhie kaam
kerle tjar dien kie
ziende-ghanie
meng”

ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

1* “Alhamdoe liellah”. Wij zijn begunstigd, dat onze Schepper, Allah
ons heeft uitgenodigd
om in Djame Masdjied Taibah Djoemoe’a Namaaz te lezen in de heilige maand Rabie-oel-Awwal.

Van de 52 weken van het jaar zijn de 4 weken van de heilige maand Rabie-oel-Awwal” zeer
zegenrijk. De momiens van de gehele wereld vieren de geboorte van Heilige Profeet Mohammad
in deze maand. De Djoemoe’a-dag is op zichzelf zeer zegenrijk en op deze dag vergeeft Allah
de zonden van de momiens vanaf de vorige gelezen Djoemoe’a tot deze Djoemoe’a.

Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat de Djoemoe’a een “Ied-dag”- feestdag is voor
de momiens. Tevens schenkt Allah vele andere gunsten en zegeningen aan de momiens in de
zegenrijke maand “Rabie-oel-Awwal”, die ook wel de maand van de geboorte van Zijn
Beminde Dienaar en Profeet Mohammad wordt genoemd,. Hij heeft vele gunsten en
zegeningen bewaard voor de Djoemoe’a dag en stort deze op een speciale moment uit op de
momiens. Hoe meer innige liefde en gehoorzaamheid wij tonen aan Allah en Zijn Heilige
Profeet Mohammad , deste hoger zijn de gunsten, gelukzaligheden, zegeningen en
beschermingen tegen problemen, onderdrukkingen, misleidingen en ziekten.
2* Allah heeft door de Geboorte van Zijn Beminde Dienaar en Profeet de allergrootste
gunst aller tijden aan de mens geschonken. De Heilige Qoeran zit vol met Soerahs en verzen
waarin Allah de genade en roem van Zijn Beminde Profeet Moehammade openbaart.
Tevens zijn er duizenden ahadiets- overleveringen, waarin de viering van de geboorte van
Heilige Profeet Moehammade wordt aangemoedigd. Wij zijn begunstigd door Allah , dat
wij dienaren en volgelingen van Heilige Profeet kunnen zijn en tevens de beste aller
volkeren zijn, omdat wij goedheid bevelen, zonden verbieden en in Allah geloven. Daarom
moeten wij uit dankbaarheid aan Allah onze blijdschap tonen. Wij laten onze harten, huizen
en masdjieds schitteren om de zegenrijke maand Rabie-oel-Awwal feestelijk te verwelkomen.
Onze Beminde Profeet Moehammade heeft zelf ook zijn eigen geboorte-dag gevierd uit dankbaarheid aan Allah
; wij vieren dus ook zijn geboorte-dag in navolging van onze leider .
Bij de geboorte van een kind in de familie zijn wij erg blij en vieren ieder jaar zijn of haar verjaardags voor de zegenrijke gunst, die Hij
ons geschonken heeft.
feest en bedanken Allah

Allah heeft ons de allergrootste gunst aller tijden, nl. “ni’amati-oeswa”- de zegenrijkste
gunst geschonken door de geboorte van Zijn Beminde Profeet Moehammade . Daarom
vieren de momiens van de gehele wereld “Ied Meladoennabie ”- geboorte feest van Heilige Profeet .
Allah
zegt b.v. in Soerah 5, vers 7: “En gedenkt de gunst van Allah over u”.
In de Heilige Qoeran Soerah 9, vers 28 lezen wij ook: “Waarlijk, een Boodschapper is uit uw
midden tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij is zeer bezorgd voor uw
welzijn, zeer milddadig en genadig jegens de moesliems”.
En onze Schepper zegt verder in Soerah 93, vers 11: “En verkondig de gunst van uw Heer”.
Heilige Profeet Moehammade is dus door Allah
als Zijn Boodschapper gestuurd en ook is
hij als de allergrootste gunst voor de werelden gestuurd. Onze Schepper zegt ook, dat
wij Zijn Gunsten moeten verkondigen en dus verkondigen wij met fanfare , liefde, respect,
en eerbetoon de gunst van de geboorte van de lieve Profeet Moehammade .
Het is overgeleverd, dat de metgezellen aan de heilige moeder van de momiens hazrat A’iesja
Siddiqua vroegen over het perfecte gedrag en karakter van Profeet Moehammade . Zij zei hierop:

Heilige Profeet Moehammade is een lopende heilige Qoeran. “Lees de Heilige Qoeran,
daarin heeft Allah
in alle Soerahs zijn verheven gedrag en karakter geopenbaard”.
Hieruit kunnen wij ook opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammade de meest rechtschapen man van de gehele wereld is en hij vreest en gehoorzaamt Allah het meest. Al het
denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij van zijn Schepper meegekregen.
* Hazrat Hassan bin Sabit presenteerde de volgende Naat Sjarief: “Goeliekta moebarra-an
mien koellie aibien ka annaka qade goelieqeta kama tasjaa”-O Profeet , u bent geboren zonder
enig tekortkoming en zwakte. Allah heeft u met hoog zedelijk peil geschapen. Pagina 1
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U bent geschapen zoals u zelf hebt gewenst. Het verheven gedrag van de Heilige Profeet is
niet alleen door zijn eigen mensen, maar ook door andersdenkenden zeer hoog gewaardeerd.
* Iets waar vandaag de dag vaak gebrek aan heerst, is het “rahma”-genade hebben jegens elkaar.
Eén van de Eigenschappen van Allah is “Ar-Rahma”-de Genadevolle. Hetgeen betekent
zachtmoedigheid, barmhartigheid, vrijgevigheid, vergevenisgezindheid, loyaal enz., enz.
Allah
openbaart in Soerah 68, vers 4:“Wa iennaka la’alaa goeloeqien azhiem”. Hetgeen
De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam’at betekent: “En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil”. Hieruit kunnen wij opmerken, dat
onze lieve Profeet Moehammade de meest rechtschapen man van de gehele wereld is en hij
Secretariaat
vreest en gehoorzaamt Allah het meest. Allah heeft met deze “Rahma” Zijn Beminde
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
Dienaar en Profeet Moehammade naar de werelden gestuurd. Onze beminde Profeet
: 020 - 6982526
Moehammade is dus zachtmoedig, barmhartig, vrijgevig, vergevensgezind, trouwhartig,
Fax: 020 - 6953522
loyaal, onbaatzuchtig, enz. Door de komst van Heilige Profeet Moehammade als
Afdeling Amsterdam
“Rahmatoelliel-‘aalamien” worden de werelden beschermd tegen problemen en vernietigingen.
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
De wereld van zieken, bejaarden, mannen, vrouwen, kinderen, dieren, vogels, planten, bloemen
Afdeling Eindhoven
rivieren, bergen, de werelden, het heelal, de sterren en alle andere schepselen genieten van de
Kastelenplein 169a
“noer”-licht van de “Rahma”-genade van heilige Profeet Moehammade .
5653 LX Eindhoven
Als wij geschiedenis bestuderen, dan lezen wij, dat de heilige Profeet Noeh
950 jaren met
: 040 - 2513089
zijn
volk
had
gesproken
om
Allah
te
gehoorzamen
en
zich
te
zuiveren
van
de
slechte daden,
Afdeling Almere
: 020-6982526
maar zij luisterden niet en bleven in hun zonden en slechte daden leven. Heilige Profeet Noeh
Bankiers:
vroeg aan Allah en zei: ‘O Allah, deze mensen zijn ongehoorzaam aan U en zij leven
Postbank
in grote zonden. Laat hun niet op Uw Aarde leven’. Allah heeft deze zondaren door
48.63.847
“tsunamie”-vloed verzwolgen en vernietigd. Tevens zijn de volkeren van heilige Profeet
Fortis bank
94.93.36.149
, heilige Profeet Saleh
en heilige Mozes zwaar door Allah gestraft door hun
Loet
ABN-AMRO
gezichten te veranderen, waardoor zij op apen en varkens leken en hun tevens vernietigd,
54.02.27.471
omdat zij ongehoorzaam aan Allah waren en in grote zonden leefden.
Als wij nu de komst van Heilige Profeet Moehammade bestuderen, dan zien wij, dat hij
BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de
als “rahmatoelliel-‘aalamien” met een perfect gedrag en karaktervorm door Allah is gestuurd.
Barmhartige
Hij werd b.v. op velerlei manieren onderdrukt en mishandeld, maar hij bleef geduldig
Onze Heilige Profeet
volharden met het enige doel om de Missie van Allah aan zijn volgelingen over te dragen.
Mohammad Sallallahoe
Heilige Profeet Moehammade is dus een schild en afscherming van de directe straf, die de
Alaihie Wassallam heeft
zondaren van Allah moeten krijgen. Deze ongehoorzame zondaren worden dus bespaard
gezegd: “ Allah heeft
van directe bestraffingen en vernietigingen en krijgen alsnog kansen om taubah te doen en
Namaaz in zijn oneindige
goedheid aan de mens
om zich te zuiveren door de genade van Heilige Profeet Moehammade .
gegeven; Namaaz wat te
Het
is overgeleverd, dat de edele Profeet van Allah vaak door brute atheisten en zondaren
vergelijken is met de
mishandeld werd, maar hij heeft nimmer doe’a gevraagd om deze mensen te vernietigen.
rechte weg, die leidt naar
voorspoed en geluk”.
Hij heeft altijd hun vergeven en zei steeds, dat hij door Allah gestuurd is als de genade.
Geeft u Donatie en
Allah heeft Zijn Dienaar en Profeet Moehammade alle kennissen onderwezen en hem alle
ontvangt u gunsten van machten geschonken en hem tot “moegtaare koel”-macht van alle kennissen en genade, gemaakt.
de Barmhartige Allah.
Hij heeft kennis van alles wat gebeurd is, wat nu gebeurt en wat in de toekomst tot en met
de
Dag des Oordeels zal gebeuren.
IED MELADOENNABIE
Hazrat Mu’awiyah heeft overgeleverd, dat heilige Profeet Heilige Moehammade gezegd heeft,
MOBARAK
dat Allah
hem als eigenaar van alle “Rahma”-genade heeft gestuurd en hij deelt deze aan
«Taakè tarieghè
iedereen uit. Heilige Profeet Moehammade is dus “Qaseem”-uitdeler van genade van Allah en
wiladet ko na
hij heeft dus door deze Genade van Allah ongeveer 140.000 metgezellen onderwezen en
bhoelè neslè.
hun harten gericht om te buigen voor hun Schepper en nimmer te buigen voor anderen.
Bazme Mielaad
Als
wij onze lieve Profeet Moehammade volgen en Allah liefdevol respecteren, Hem
joenhie sedjajie
vrezen
en voor Hem buigen, dan zullen wij zeker de zoetigheid van het geloof Islam proeven.
rekhjè »
Onze lieve Profeet Moehammade is op de 12-de Rabie-oel-Awwal geboren.En omdat hij geboren is,
zullen wij zeker uit liefde en eerbied de geboortedag van onze lieve Profeet Moehammade vieren.
Erkend bij
ANBI Instelling
“Taakè tarieghè wiladet ko na bhoelè neslè. Bazme Mielaad joenhie sedjajie rekhjè”.
Koninklijk besluit nr. 85
KvK. No. 41200872

Moge Allah en Zijn Profeet Moehammade ons zegenen met Imaan, een goed gedrag 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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