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Eerwaarde
Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammade is gerechtvaardigd en zegenrijk
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Laqade mannallahoe ‘alal moemieniena iedz ba’atsa fiehiem rasoelammien anfoesie- hiem jatloe ‘alaihiem ajatiehie
wa joezakkiehiem wa joe’alliemoehoemoel kietaba wal hiekmah; wa ien kanoe mien qabeloe lafie dhalaliem-mobien”

“Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper
uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek en de
Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden”. ( Soerah Ali Imraan 3, vers 164 )
1* “Alhamdoe liellah”. De zegenrijke maand Rabie-oel-Awwal is voor de deur en in deze maand vieren de momiens
van de gehele wereld de “Geboorte van heilige Profeet Moehammad ”. Allah heeft in de maand Rabie-oelAwwal de allergrootste gunst aller tijden aan de werelden geschonken. De Heilige Qoeran zit vol met Soerahs,
waarin Allah de Roem van Zijn Beminde Profeet Moehammad openbaart. Tevens zijn er duizenden AhadietsOverleveringen, waarin de viering van de geboorte van de Heilige Profeet Moehammade wordt aangemoedigd.
Wij zijn begunstigd door Allah , dat wij dienaren en volgelingen van de heilige Profeet kunnen zijn en tevens
de beste aller volkeren zijn. Daarom moeten wij uit dankbaarheid aan Allah onze blijdschap tonen.
Wij moeten zeer zeker de 12-de Rabie-oel-Awwal, de geboortedag van Heilige Profeet feestelijk verwelkomen en
onze harten, gezinnen, familieleden, Djama’a-tleden, huizen en Masdjieds laten schitteren met de “Noer”-licht van
Heilige Profeet Moehammad en wij moeten elkaar feliciteren met:“Ied Meladoennabie Mobarak”.
Allah zegt in bovenvermelde Soerah 3, vers 164: “Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de
moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond”.
Dus Allah zegt hier uitdrukkelijk, dat Hij een grote gunst heeft geschonken aan de moesliems om voor hen
een Boodschapper te sturen om hun te reinigen, de heilige Qoeran te leren en hun wijsheid te onderwijzen.
*Allah openbaart tevens in Soerah 93, vers11:“Wa amma bini’e-matie rabbika fahaddiets”.
Hetgeen betekent: “En verkondig de gunst van uw Heer”.
En in Soerah 14, vers 7 zegt Allah verder: “En gedenkt toen uw Heer zich deed horen: “Als gij dankbaar zijt,
dan zal Ik u meer geven en als gij ondakbaar zijt, dan is Mijn straf hevig”.
De metgezellen hadden deze Soerahs van de heilige Qoeran goed begrepen en zij waren erg dankbaar en blij met
de komst van de beminde Profeet Moehammade en verkondigden de gunst van Allah veelvuldig. Zij toonden
openlijk hun liefde en respect voor hun leider heilige Profeet Moehammade .
* Ook moeten wij weten, dat de heilige Qoeran gelezen wordt door de momiens en ook door de ongelovigen. De
momiens lezen uit liefde en respect voor Allah en Zijn Beminde Profeet , net zoals de metgezellen deze lazen.
Hierdoor kunnen zij dan de juiste toedracht van de Soerahs beter begrijpen.
* Een voorbeeld maakt het duidelijk. Op een dag ontstond er een meningsverschil tussen hazrat Ali Moertaza en
Amiere Moeawi-yah . Hazrat Ali Moertaza stelde voor om een “Hakam”-beslechtingsraad te vormen om het
probleem op te lossen.Vele metgezellen raakten met dit voorstel erg wrevelig en zeiden abusievelijk, dat slechts
Allah “Hakiem” is en niemand anders en dus is deze handeling van hazrat Ali onwettig en ongeloof.
Hazrat Abdoella ibne Abbaas zei, dat het voorstel van hazrat Ali volgens de heilige Qoeran wel gerechtvaardigd
was. Zoals bij een onenigheid tussen een man en vrouw in het gezin van beide families 2 personen van elke familie
bij elkaar gebracht worden en zij de onenigheid of meningsverschil weghalen om het gezin weer bij elkaar te krijgen.
* Ook moeten wij begrijpen, dat de heilige Qoeran in Arabisch geopenbaard is en bij het vertalen kunnen er fouten
gemaakt worden. Sommige vertalers hebben abusievelijk de Soerah 48, vers 2 vertaald, dat Allah de fouten en
zonden van Zijn Beminde Profeet Moehammad zal vergeven. Terwijl alle heilige Profeten “Masoem” zijn en
maken nimmer zonden en fouten. De vertaling van Ala Hazrat Ahmad Raza Khan van de Soerah 48, vers 2 in de
“Kanzoel Imaan” zegt het volgende: “Opdat Allah wegens u de zonden moge vergeven van de vroegeren en de
lateren uwer, en opdat Hij Zijn gunsten aan u moge volmaken en u op de rechte weg moge leiden”.
Het is ook overgeleverd, dat op de Dag des Oordeels de Beminde Profeet van Allah in de Siedjdah zal zijn en hij
zal niet tevreden zijn totdat Allah zijn laatste metgezel uit de hel zal laten verwijderen.
* Allah zegt verder in begin Soerah Fatiha 1, vers1: “Alle Lof aan Allah, de Heer van alle werelden”.
En in Soerah 2, vers 2: “Dat hoog verheven Boek (Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel; is een rechte
leiding voor de godvrezenden”.
* En Allah openbaart in Soerah 21, vers 107:“Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-‘aalamien”Pagina 1

Hetgeen betekent:“En Wij hebben u (beminde Profeet) niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden”.
De heilige Qoeran
Allah
heeft Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet Moehammade geschapen als “Genade voor alle werelden”.

Deze genade is dus voor alle schepselen en voor iedereen, dus voor de momiens en ook voor de ongelovigen en
andersdenkenden. De atheisten krijgen ook hun deel van de genade van de heilige Profeet . Door hun ongehoor zaamheid aan Allah zouden zij direct gestraft worden, maar zij worden nu gespaard om later in het hiernamaals
in de hel gebrand te worden. Allah heeft alle werelden z.a. de planten, dieren, vissen, de zon, de maan, de
sterren, de mens en dus ook de ongelovigen en afgodsdienaren, enz.enz. geschapen uit de “Noer”-licht van heilige
Profeet Moehammade . Dus profiteren de ongelovigen ook mee van de genade van de heilige Profeet .
Heilige Profeet Moehammade zegt zelf ook, dat hij als de genade voor alle werelden is gekomen, maar slechts
de moesliems waarderen deze genade.
*Allah zegt verder in Soerah 33, vers 21:“Laqade kaana lakoem fie Rasoelallahie oeswatoen hasana-toellie
man kaana jardjoellaha wal jawmal agierah wa dzakarallaha katsierah”. Hetgeen betekent:“Voorwaar, er is voor
u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt”.

Om de ware toedracht van de heilige Qoeran en de Ahadiets goed te kunnen begrijpen, moeten de momiens uit
liefde en eerbied voor Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad dit heilige Boek lezen en bestuderen.
De heilige Qoeran kan slechts goed begrepen worden met de Tauwfiek-Wil van Allah en Zijn Beminde Profeet .
* Heilige Profeet Moehammad heeft ook gezegd, dat het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama’at is het geloof van
mij en van mijn Sahaba-e-Kiraam (volgelingen). Dus om het geloof Islam, de heilige Qoeran en de overleveringen
goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om het gedrag en karakter van de metgezellen te bestuderen.
* Onze Lieve Profeet Moehammad is als Rahmatoelliel-‘aalamien -Genade der werelden , dus van alle werelden
gekomen. Zijn goed gedrag, karakter, manier van praten, zijn helfhaftig optreden tegenover onderdrukkers,
zijn zachtaardige verzorging van armen en wezen zijn hoog verheven en reiken de hemelen. De engelen, momiens,
vogels, dieren, bergen, planten en alle andere schepsels van Allah kennen hem, respecteren en begroeten hem .
* Onze lieve Profeet en de metgezellen hebben hun voorbeeld en zegenrijke leven voor ons achtergelaten.
Allah heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad niet in de zegenrijke maanden Radjab, Dzoel Qada, Dzoel
Hiedj-dja of Moharram gestuurd, maar in de gewone maand “Rabie-oel-Awwal”-(de eerste zegenrijke lente dag)
en deze maand is dus de verhevendste maand van het jaar geworden door de komst van de Beminde Profeet .
Het volgende voorval geeft een duidelijk beeld over de liefde en eerbied, die de metgezellen aan hem toonden.
De onderhandelaar van het vredesproces “Soele Hoedaibiyah”, Oerwah ibne Mas’oed Thaqafie zei tegen de ongelovige Qoeraisj leiders: “Jullie moeten de heilige Profeet Moehammad met rust laten”. Maar de atheisten waren
woest en wilde niet gehoorzamen. Oerwah bracht daarna een bezoek aan de heilige Profeet en zijn metgezellen .
Hij was zeer verrast over de verheven liefde en eerbied, die de metgezellen aan de heilige Profeet toonden.
Oerwah ibne Mas’oed kwam terug en zei heel streng tegen de stugge ongelovige leiders: “Ik wil jullie nu streng
aanraden om de heilige Profeet Moehammad en zijn metgezellen nooit meer lastig te vallen. Wat ik daar gezien heb,
heb ik nooit eerder meegemaakt. Ik heb vele koningen, presidenten, keizers, generaals en landsbestuurders bezocht,
maar nog nooit heb ik deze taferelen van innige liefde, eerbied en gehoorzaamheid, die de dienaren van de heilige
Profeet Moehammad aan hem toonden. Als hij woedzoe maakte, stonden zijn lieve dienaren om hem heen om
het gebruikte water op te vangen. Zij gebruikten het water als zegen om hun lichamen en gezichten ermee te wrijven”.

Deze innige beminning, liefde, respect en gehoorzaamheid hebben de metgezellen voor ons achtergelaten.
* Imaam Boesierie zegt, dat de heilige Profeet Moehammad de allerbeste Creatie van Allah is. Toon hem
alle liefde, respect en gehoorzaamheid . Noem hem en eer hem als “Rahmatoelliel-‘alamien”-genade der werelden.
Hij is onbaatzuchtig, schoon, mooi, leider en heeft alle verheven eigenschappen. Noem hem liefdevol wat je
maar wenst, maar noem hem nooit Allah of zoon van Allah , zoals de Cristenen met heilige Profeet Iesa
gedaan hebben. Allah heeft ons begunstigd met de komst van de heilige Profeet Moehammad en met vele
voordelen en genade. Laten wij dankbaar zijn, zijn eer hooghouden en nimmer hem vernederen, want Allah
zegt in Soerah 9, vers 66:“Verontschuldigt u niet; gij zijt na moesliem te zijn geweest, ongelovig geworden” .
Allah heeft ons begunstigd met Imaan en als moesliem naar de wereld gestuurd. Toch zijn er velen, die door
ongehoorzaamheid en slecht gedrag uit het geloof treden door invloed van hun slechte familieleden en vrienden.
Denk aan de sekten Qadianies, Wahabies, Salafies, Deobandies, enz., die de Soennie moesliems verdelen.
Wij moeten niet onder invloed en druk van deze onnozele sekten onze belangrijkste rijkdom verliezen. Verlaat je
Djama’at Ahle Sunnat nooit. Ga niet als zwervers heen en weer rennen; houdt u vast aan de missie van Qaide Ahle
Sunnat. Hij heeft ons geleerd en hij heeft openlijk gestreden met de afvalligen. Denk er aan, dat in het graf en op de
Qayamat onze lieve Profeet Mohammad ons zal bijstaan, niet onze dierbare vader, moeder, collega’s of vrienden.
Als wij onze lieve Profeet Moehammade volgen en Allah liefdevol respecteren, Hem vrezen en voor Hem
buigen, dan zullen wij zeker de zoetigheid van het geloof Islam proeven. 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 Moehammad vieren. “Taakè tarieghè wiladet ko na bhoelè neslè. Bazme Mielaad joenhie sedjajie rekhjè”.
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: Mohamed Junus Abdul-Gaffar
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