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Eerwaarde
Geloofsovertuiging, Geloofsbelijdenis en Liefde voor heilige Profeet Moehammad is Imaan.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Laa ta’eta dzieroe qade kafartoem ba’eda iemaaniekoem”. ( Soerah 9, vers 66)
Hetgeen betekent: “Verontschuldigt u niet; gij zijt na moesliem te zijn geweest, ongelovig geworden” ..
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah
. Vandaag op de 22-ste Safar van het jaar1437 heeft
Allah ons in Djame Masdjied TAIBAH uitgenodigd om de Djoemoe’a Namaaz te lezen, Darse Qoeran
en Darse Hadiets te leren en elkaar sociaal te ontmoeten. Moge Allah
en Zijn Beminde Profeet
Moehammade ons zegenen met de gunsten van de Djoemoe’a Namaaz, onze goede intenties en ons
op het rechte pad leiden en beschermen tegen de duivel-sjaitan.
* Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammade hebben aan de moesliems de allerhoogste rijkdom,
Imaan geschonken en hun de allerhoogste eer en positie gegeven. Maar als de moesliems deze gunsten
niet goed begrijpen en niet goed onderhouden, dan kunnen zij deze allerhoogste
van hun Schepper
rijkdommen gemakkelijk verliezen en Non moesliem worden. Met als gevolg, dat zij alle wereldse gunsten
mis kunnen lopen en erger nog kunnen zij in de hel belanden en hevige martelingen ondergaan.
Daarom waarschuwt Allah in bovenvermelde Soerah 9, vers 66 om geen excuses te zoeken nadat
Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad je begunstigd hebben met Imaan en dan door jouw eigen
slordigheden je ongelovig (kafier) bent geworden. En als jullie erop gewezen worden, bedenken jullie allerlei
smoesjes, zoals ik heb het niet goed begrepen of ik wist het niet of het was maar een grapje, maar bedenkt
weet zeer zeker uw bedoelingen.
u goed dat Allah naar uw hart kijkt en uw intenties goed kent en Hij
Om het verlies van de Imaan beter te kunnen begrijpen, zullen wij de volgende voorvallen bestuderen:
A* Op een dag vroeg een metgezel aan de heilige Profeet Moehammad om hem te helpen. Zijn kameel
was weggelopen en hij kon het dier niet terugvinden. Hierop zei heilige Profeet : “Jouw kameel is in de
vallei van een bepaalde berg, ga hem daar halen”. Een afvallige, die in de buurt stond, zei het volgende:
“Deze Profeet weet niet eens, dat ik in werkelijkheid geen moesliem ben. Hoe kan hij dan precies weten
waar jouw kameel is”. De engel Djibriel
daalde neer met de boodschap van Allah , dat deze man
werkelijk een “moenafieq”-afvallige is. Hij leest wel namaaz achter u maar hij is geen moesliem. Toen
heilige Profeet hem ermee confronteerde, zei hij, dat hij dit als een grap zei en hij meende het echt niet.
B* Een jood en moesliem kwamen bij hazrat Oemar Faroeq met hun probleem. Het meningsverschil
was water gebruik voor hun landerijen. Voordat hazrat Oemar Faroeq begon te praten, zei de jood, dat
wij reeds bij heilige Profeet Moehammad zijn geweest en hij heeft reeds besloten, dat ik gelijk heb.
Ik begrijp nu niet waarom wij voor hetzelfde bij u zijn. Toen hazrat Oemar Faroeq dit hoorde, zei hij:
“wachten jullie en ik kom zo terug”. Inderdaad kwam hij met een zwaard en onthoofde de z.g. moesliem.
De metgezellen begonnen te klagen over hazrat Oemar Faroeq , dat hij nu ook moesliems elimineert.
Op dat moment daalde de Soerah 4, vers 65 neer: “Darom, O Beminde (Profeet), bij uw Heer, zij zullen
geen moesliem zijn, zolang zij u niet tot rechter maken over hun onderling getwist en zij dan geen
belemmering zullen ondervinden als gevolg van hetgeen gij hen beveelt en zij het ter harte aannemen”.
Uit deze Soerah kunnen wij concluderen, dat als een moesliem heilige Profeet Moehammad niet gehoorzaamt en hem met innige liefde niet volgt, hij dan zijn imaan kwijt raakt en dus geen moesliem meer is.
C* Een metgezel zei tegen de heilige Profeet Moehammad :“O Lieve Profeet, wij zijn nu bij u en kunnen
u ontmoeten, maar in het Paradijs zult u een hogere plaats dan wij hebben. hoe kunnen wij u daar zien”.
Allah
stuurde op dat moment de Soerah 4, vers 69 neer:“En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die zal dan samen zijn met degenen wie Allah gunsten heeft geschonken, namelijk de Profeten,

en de waarachtigen en de martelaren en de goeden. Wat een uitstekende metgezellen zijn dat”.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat mijn metgezellen zijn als sterren, volgt hun en jullie
zullen rechtgeleid worden, gelukzalig leven en het Paradijs bereiken.
zegt Soerah 9, vers 119: “O gij die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen”.
Allah
De Zegeningen van Allah
dalen op de Djama’at Ahle Sunnat neer; dus verlaat nooit deze Djama’at.
* De wijsgeer hazrat maulana Djalaloeddien Roemi schrijft in zijn boek, dat als een momien Allah wilt
ontmoeten, dan moet hij bij de Awliya’s-Vrienden van Allah
zitten.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat het juiste geloof “Islam Ahle Sunnat wal Djama’at” Pagina 1

is het geloof van mij en dat van mijn Sahaba-e-Kiraam .
* Hazrat Abdulla ibn Mas’oed heeft overgeleverd, dat een Sahabie aan heilige Profeet vroeg:
‘Wat zal gebeuren met een persoon, die anderen bemint, maar hij heeft hen nooit ontmoet’
Heilige Profeet zei hierop:“Een persoon zal op de Dag de Oordeels met iemand zijn, die hij lief heeft”.
Allah
zegt tevens in Soerah Annisa 4, vers 136: “O gij die gelooft, gelooft met hart en ziel in Allah
en in de Boodschapper van Allah”.
* Onze Lieve Profeet Moehammad is als Rahmatoelliel-‘aalamien -Genade der werelden tot alle
werelden gekomen. Zijn goed gedrag, karakter, manier van praten, zijn helfhaftig optreden tegenover
onderdrukkers, zijn zachtaardige verzorging van armen, wezen zijn perfect. De engelen, momiens, vogels,
dieren, bergen, planten en alle andere schepsels van Allah kennen hem, respecteren en begroeten hem.
* Onze lieve Profeet
heeft zijn voorbeeld en zijn zegenrijke aanbiddingen voor ons achtergelaten.
*Een voorval op de grens van de Haram in Kaaba Sjarief vertelt ons meer over de Beminde Profeet van Allah .
Een hongerige wolf rende achter een geit om deze te verslinden. De geit zette zijn stap net binnen de
grens van de Haram. De wolf stopte zijn aanval. De ongelovigen Safwan en Soefiyan zagen het voorval
en reageerden alsvolgt:“Zelfs dieren weten, dat in de Haram iedereen veilig is”. Allah liet de wolf direct
daarna praten en hij zei in het Arabisch:“Ik ken de zegeningen van de Haram, maar jullie kennen niet eens
de Beminde Profeet van Allah , die met de verborgen kennis bij jullie aanwezig is. Soefiyan en Safwan
reageerden alsvolgt: “Wij weten het wel, maar wij accepteren het niet”. De ongelovigen accepteren dus niet.
Moesliems accepteren wel met hart en ziel: “Laa ilaha iellallahoe Moehammadoer-rasoelallah”.
Moesliems geloven met hart en ziel, met innige liefde en respect in Allah en Zijn Profeet Moehammad .
Imam Qazie Ejaz Malikie schrijft in zijn heilige boek “Sjiefa Sjarief”, dat als een moesliem zelfs de heilige
schoeisel van heilige Profeet Moehammad vernedert en niet met respect behandelt, dan is dat Koefrongeloof. Alles van de heilige Profeet Moehammad is heilig en de metgezellen respecteerden deze
als zodanig. Iedere momien moet deze eerbied en liefde voor de heilige Profeet Moehammad ook tonen.
Een ander voorbeeld van eerbied voor de heilige Profeet is toen Aboe Soefiyan, de vader van Oemmoelmominien Hahibah bij haar op bezoek kwam en hij maakte de poging om op de heilige stoel van
heilige Profeet Moehammad te gaan zitten. Zijn dochter Habibah reageerde als volgt: “O vader, U kunt
op deze heilige stoel van de heilige Profeet Moehammad

niet zitten. U bent niet rein als ongelovige”.

* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat onze harten rondslingeren net als droge bladeren, die
door de wind geslingerd worden en hij verrichtte een Doe’a-smeekbede en zei: “O Allah onze harten
slingeren heen en weer. O Allah, laat onze harten niet meer slingeren en standvastig zijn op Uw Weg”.

* Heilige Profeet Moehammad heeft tevens gezegd, dat zijn metgezellen als sterren in de hemel zijn,
volgt hun standvastig en jullie zullen de rechte leiding vinden en succes hebben.
* Wij moeten ook goed begrijpen, dat de Sahaba-e-Kiraam, Salfe Salihien, Heiligen, Ala Hazrat en Qaide
ahle Sunnat ons op de juiste weg, in de Djama’at Ahle Soennat hebben achtergelaten. Wij moeten deze
weg niet negeren en als zigeuners of als zwervers en bedelaars heen en weer rennen. Onze “Imaan”geloofsovertuiging is onze allerhoogste rijkdom; de bandiet sjaitaan is op de loer om onze “Imaan” te
beroven en ons tot “kafier”-ongelovige te maken. Volgt a,u,b, de dwaze vrienden en familieleden niet.
De hulp in echte nood zullen wij slechts van Allah en Zijn Beminde Profeet krijgen. In het graf en op
de Qayamat zal onze lieve Profeet Moehammad ons bijstaan, niet onze dierbare moeder of vrienden.
* In het jaar 1900 tijdens de Engelse overheersing maakte in Qadiaan, Hindoestan de Kafier Mirza
Ahmad Goelam Qadianie bekend, dat hij een Profeet was. Maar Ala Hazrat Ahmad Raza Khan en
andere geleerden hebben hem op zijn plaats gezet. Maar deze onkruid in het geloof, de Qadianie’s,
Mierzai’s en Lahorie’s groeiden rustig verder en een afstammeling van Hazrat Aboe Bakr Siddique , de
wel bekende Qaide Ahle Sunnat Maulana Hafiez Shah Ahmad Noerani Siddiqui heeft samen andere
geleerden deze onkruid de Qadianie’s, Mierzai’s en Lahorie’s sekten in het Pakistaanse Parlement voor
eeuwig tot Non Moesliem laten verklaren. De Lahoerie sekte smeekte om hem te vrijwaren en bracht een
koffer vol geld, maar Qaide Ahle Sunnat weigerde en zei:“Ik ben reeds verkocht aan Allah en op de
markt van mijn Leider Heilige Profeet Moehammad ” . Daarom moeten wij begrijpen, dat als iemand dan
de heilige Profeet beledigt of zegt, dat hijzelf een Profeet is, dan is dat een dwaling en koefr-ongeloof.
Ala Hazrat Ahmad Raza Khan heeft reeds in het jaar 1900 ook de sekten Wahabies, Deobandies, Ahle
Hadiets en Sjiieten tot dwaling aangemerkt, maar deze onnozele mensen blijven koppig en ongelovig.
Sommige mensen noemen zichzelf moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at en verdelen de Oemmat in vele
sekten. Deze mensen hebben de Djama’at Ahle Sunnat wal Djama’at verdeeld voor zelfverrijking, afgunst
en allerlei andere stommiteiten in sekten, z.a. Wahabies, Qadiyanies, Lahoeries, Deobandies, enz.
Moge Allah
en Zijn Beminde Profeet ons helpen om in de Djama’at Ahle Sunnat een gelukzalig
leven te leiden en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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