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Eerwaarde
Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profeet Moehammad
is de Redding, de Roem en de Genade der werelden.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“En gedenkt toen Jezus, zoon van Mariam zeide: ‘O zoon van Iesra’iel, ik ben de Boodschapper van Allah tot u, bevestigend
het Boek, dat vóór mij was van de Thora en een blijde tijding gevende van een Boodschapper, die na mij komen zal, zijn
naam is Ahmad’. Doch toen Ahmad met duidelijke tekenen tot hen kwam, zeiden zij: ‘Dit is duidelijke toverij’”. Wie is
onrechtvaardiger dan hij, die een leugen over Allah verricht, terwijl hij opgeroepen wordt tot de Islam ? En Allah leidt de
overtredende mensen niet. Zij wensen het Licht van Allah met hun monden te doven, maar Allah zal Zijn licht volmakwn, al
moige de ongelovigen er afkerig van zijn. Hij is het, Die zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware
godsdienst, opdat Hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al mogen de afgodenbienaren er afkerig van
zijn”. ( Soerah Assaaf 61, vers 6-9 )

“Oenhie kie boeh maaje saman hai, oenhie kie djalwah tjaman tjaman hai. Oenhie se ghoelsjan mehak rehe hai,
oenhie kie ranghat ghoelab meng hai”.
1* “Alhamdoe liellah”. Vandaag op 13-de Rabie-oel-Awwal zijn wij bij elkaar om de Djoemoe’a namaaz te lezen,
Darse Qoeran en Darse Hadiets te leren en om elkaar liefdevol te groeten en vredig te ontmoeten.
De momiens presenteren veelvuldig Doeroedo-Salaam op deze Ied-dag van de week. Normaal worden de gelezen
Doeroedo-Salaam door de engelen als geschenk aan de heilige Profeet Moehammad gepresenteerd, maar op de
Djoemoe’a dag worden de gepresenteerde Doeroedo-Salaam direct online door de Beminde Profeet Moehammad
ontvangen en hij weet wie deze gestuurd hebben en beantwoordt deze, waardoor de harten van de momiens schitteren.
* Heilige Profeet Moehammad had de gewoonte om na de Fadjr namaaz met de metgezellen gezellig te praten over
de dromen, die zij in de nacht gezien hadden. De dromen van de heiligen kunnen goede leerrijke boodschappen zijn.
Op een dag na de Fadjr namaaz liep heilige Profeet Moehammad met zijn metgezellen in de stad Medina Sjarief.
Op een kruispunt zagen zij een persoon met een kameel naar hun komen en een 2-de persoon liep haastig achter hem.
Deze tweede persoon groette hen en zei: “Assalatoes-salaam, jaa Rasoelallah, Assalatoes-salaam, jaa Habieblallah ”.
Hij zei daarna, dat deze persoon mijn kameel van mij heeft afgepakt. De eerste persoon keek aandachtig naar de
hemel en las stilletjes iets. Heilige Profeet Moehammad zag, dat de hemel bezaait was met noerie engelen, die de
noerie woorden oppakten en naar de hemelen brachten. Hij vroeg: “O heilige, terwijl deze persoon u betichtigde,
dat u zijn kameel hebt afgepakt, wat las u stilletjes”. De heilige zei: “Jaa Rasoelallah , ik las de Doeroed Sjarief”.
Hieruit kunnen wij zien, dat het met oprechtheid lezen van de heilige Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoes-salaam, enz.
deze onze harten, onze huizen, onze omgeving verlichten en ook opgeslagen worden in de hemelen en deze noerie
woorden kunnen later ons goed van dienst zijn. Heilige Profeet heeft gezegd, dat het lezen van Doeroedo-salaam zeer
zegenrijk is en dus lezen wij moesliems Ahle Soennat wal Djama’at ongetwijfeld op iedere moment Doeroedo-salaam.
* Hazrat Djabier vroeg op een dag aan de heilige Profeet wat de eerste schepping van Allah
is geweest.
Heilige Profeet Moehammad heeft hierop gezegd, dat Allah
allereerst mijn “Noer”-Licht heeft geschapen.
Van uit deze Noer heeft onze Schepper de zon, de maan, de werelden, de mens en alle andere creaties geschapen.
Nadat Allah de Noer van heilige Profeet Moehammad geschapen had, heeft Hij
daarna deze Noer op het lichaam
van hazrat Adam geplaatst en deze begon te schitteren. Deze Noer werd steeds verder door de generaties heen op de
heilige Profeten en andere heiligen geplaatst en kwam daarna bij de heilige Profeet Moesa
en heilige Profeet Jezus .
Allah heeft tenslotte in de maand Rabie-oel-Awwal de allergrootste gunst aller tijden aan de werelden geschonken.
Onze Schepper heeft in deze maand Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet Moehammad voor alle werelden
gestuurd, om de mensen te reinigen en hun wijsheid te leren. Wij zijn dus begunstigd door Allah , dat wij dienaren en
volgelingen van de heilige Profeet kunnen zijn en tevens de beste aller volkeren kunnen 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’at-leden, huizen en Masdjieds laten schitteren met de “Noer”-Licht
van heilige Profeet Moehammad en wij moeten elkaar feliciteren met:“Ied Meladoennabie Mobarak”.
*Allah openbaart tevens in Soerah 93, vers 11: “Wa ammaa bieni’e-matie rabbika fahaddiets”.
Hetgeen betekent: “En verkondig de Gunst van uw Heer”.
*Allah zegt in bovenvermelde Soerah 61, vers 6-7: “En gedenkt toen Jezus, zoon van Mariam zeide: ‘O zoon van
Iesra’iel, ik ben de Boodschapper van Allah tot u, bevestigend het Boek, dat vóór mij was van de Thora en een blijde tijding
gevende van een Boodschapper, die na mij komen zal, zijn naam is Ahmad’. Doch toen Ahmad met duide- lijke tekenen tot
hen kwam, zeiden zij:‘Dit is duidelijke toverij’”. Wie is onrechtvaardiger dan hij,
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die een leugen over Allah verricht, terwijl hij opgeroepen wordt tot de Islam ?En Allah leidt de overtredende mensen niet”.
* Heilige Profeet Iesa ( Jezus) verkondigde de Boodschap van Allah en zei, dat hij een Boodschapper van Allah

is en na mij zal een andere Boodschapper komen, die de heilige naam “Ahmad” zal krijgen.
Maar het volk van Iesra’el werd ongehoorzaam aan Allah en wilden niets van hem weten en wilden hem pijn doen.
* Allah heeft hem teruggeroepen en hij leeft nu in de hemelen om later terug te komen als een volgeling van heilige
Profeet Moehammade . Het volk van Iesra’el had hem tegengewerkt en nu worden grote feesten georganiseerd op zijn
naam. In de feesten worden allerlei verboden (haram) handelingen uitgevoerd. Vele miljoenen tonnen alcohol
worden gedronken en in deze toestanden worden duizenden aanrandingen, moorden, ongeoorloofde sex bedreven.
In de sexclubs worden dagen schaamteloos gedanst en vrije sex bedreven en deze ter hendenking van heilige Profeet
Iesa ( Jezus). De heilige Qoeran waardeert en respecteert alle heilige Profeten . Heilige Profeet Mozes , heilige
Profeet Jezus , heilige Profeet Iebrahiem , heilige Profeet Iesma’iel , heilige Profeet Noeh
en zelfs de heilige
moeder van heilige Profeet Jezus , heilige Maria worden met hoge waardering in de heilige Qoeran genoemd.
Tevens beschrijft de heilige Qoeran de geboortplaats van heilige Profeet Jezus
, n.l. de heilige plaats Betlehem

De heilige Qoeran beschrijft ook de meeste Tekens van Allah , zoals de Safa, Marwa, de Kaaba Sjarief, de
Goembade Gazra in Medina Sjarief, de Zam Zam bronwater, Maqame Ibrahiem, enz.
* Allah openbaart in Soerah 21, vers 107:“Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-‘aalamien”Hetgeen betekent:“En Wij hebben u (beminde Profeet) niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden”.
Allah

heeft Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet Moehammade

gestuurd als “Genade voor alle werelden”.

Heilige Profeet Moehammad 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 “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”.
* 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 ook het gedrag en karakter van de metgezellen na te volgen.
* Onze Lieve Profeet Moehammad is als Rahmatoelliel-‘aalamien -Genade der werelden gekomen. Zijn goed gedrag,
karakter, manier van praten, zijn helfhaftig optreden tegenover de vijanden, zijn zachtaardige verzorging van armen
en wezen zijn hoog verheven en reiken de hemelen.De engelen, de momiens,vogels, dieren,bergen, enz. respecteren hem .
* Onze lieve Profeet en de metgezellen hebben hun voorbeeld en zegenrijke leven voor ons achtergelaten.
Allah heeft ons begunstigd met Imaan en ons als moesliem naar de wereld gestuurd. De moesliems zeggen veelal, dat zij
van Allah houden en Allah openbaart in Soerah 3, vers 31:“O Beminde (Profeet), zeg:‘Indien gij Allah bemint, weest
mij dan gehoorzaam, Allah zal u dan beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol”.
* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat u nimmer een momien kunt zijn, indien u mij niet meer lief hebt

dan uw huizen, bezittingen, handel, vader, moeder, kinderen en alle mensen en tevens uw eigen leven.
Allah zegt in Soerah 94, vers 41: “Wa rafa’e-naa laka dziekrak”- “En Wij hebben voor u uw roem verheven”
En Allah zegt in Soerah 93, vers 51:“Waarlijk Uw Heer zal u weldra zoveel schenken, zodat gij tevreden zult zijn”.

En Allah zegt tevens in Soerah 5, vers 15:“Qade djaa-akoem minallahie noeroenwa-wa kitaboem-moebien”.
Hetgeen betekent: “Er is van Allah een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen”.
Ondanks de vele Soerahs in de heilige Qoeran, waarin Allah over de verheven eerbied en liefde van Zijn Beminde
Profeet Moehammad openbaart, zijn er toch vele domme mensen, die zich moesliems noemen en ongehoorzaam
zijn aan Allah en de Beminde Profeet Moehammad vernederen, waardoor zij ongetwijfeld uit het geloof treden.
Heilige Profeet Moehammade is gekomen als redding voor de mensen. Hij leert de mens verdraagzaamheid,
vrede, liefde, onbaatzuchtigheid, behulpzaamheid, gehoorzaamheid en om de helpende hand te bieden aan wezen,
armen, zieken en bejaarden. Door zich voorbeeldig op te stellen heeft hij ongeveer 140.000 wrede mensen in 23 jaren
omgevormd tot grote heiligen en vredelievende mensen. Hij heeft zijn voorbeeld en dat van zijn metgezellen
voor ons achtergelaten. Er zijn vele jaloerse domme mensen, die negatieve propaganda over Islam en heilige Profeet maken.
Onze Geestelijk leider Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui reisde door Afrika (Kenia) en verzorgde prachtige lezingen

over liefde, vrede, vriendelijkheid, onbaatzuchtigheid, behulpzaamheid aan wezen, armen, zieken en bejaarden,
die Islam en heilige Profeet Moehammad voorschrijven.
De Ierse filosoof en strijder voor gelijke rechten George Bernard Shaw hoorde dit alles. Hij zei tegen de Geestelijke
leider, dat de Islam terrostische handelingen en onderdrukkingen van vrouwen en minder bedeelden voorschrijft.
Maar jij praat over over vrede, liefde, verheven karakter en goed gedrag. De eerbiedwaardige Geestelijke leider heeft
een prachtig kans gekregen om hem te overtuigen over de missie van Islam en de heilige Profeet Moehammad .
De filosoof heeft hierop alsvolgt gereageerd:“Ik heb nu de overtuiging, dat de Islam, de heilige Qoeran en de
Overleveringen van heilige Profeet Moehammad de juiste weg bieden voor de redding van de verdeelde wereld”.
De slechte mensen willen met hun woorden het licht van Islam en heilige Profeet Moehammad doven, maar Allah is
onze Beschermheer. 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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