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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

اْل سٰخ َر
ْ َاّٰلل َ َوا ْليَ ْوم
ان يَ ْر ُجوا ه
ان لَكُ ْم ۪۪ف َر ُسو سل ه
َ َاّٰللس ُا ْس َوةٌ َح َسنَةٌ ل س َم ْن ك
َ َلَقَ ْد ك

.اّٰلل َ كَ ۪ثريًا
َوذَك ََر ه

ول ه س
:اّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل ََّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

ِب َ س
ات
َ  َوكَذَل س،ت
َ  َو س،يم
َ دَ ْع َوةُ أ َ سِب سإ ْب َراهس
ْ َ  َو ُر ْؤيَا أُّمِس ال سَِّت َرأ،يَس سِب
ُ َك أُ َّمه
َ ارةُ ع

.الن َّ سب ِ سينيَ تَ َر ْي َن

DE
GEBOORTEVIERING
VAN
LOYALITEIT AAN DE PROFEET ﷺ

EN

DE

Beste broeders en zusters, wij staan op zondagavond 17
oktober 2021 stil bij de geboorte van de Profeet ﷺ. De
Profeet  ﷺbeschikte over een verheven karakter en hij is
voor ons, volgens de Qurʾān, een uswatun ḥasanatun,
ofwel een goed voorbeeld. Beste moslims, één van de
punten waarmee de Profeet  ﷺeen voorbeeld voor ons is,
is zijn loyaliteit. Loyaliteit betekent dat je je aan je woord
houdt, de goede daden van de ander niet vergeet en dat je
de goedheden van anderen beantwoordt met nog mooiere
goedheden. De Profeet  ﷺbracht zijn loyaliteit aan Allah
 ﷻtot uiting door Hem vaak dankbaar te zijn en door Hem
op de beste wijze te dienen. De Profeet  ﷺtoonde zich ook
loyaal aan degenen die iets voor hem hadden betekend.
Beste gelovigen, laten we loyale dienaren en een loyale
gemeenschap zijn door Allah  ﷻgoed te dienen en de
verheven akhlāq van de Profeet  ﷺover te brengen naar
ons leven. Laten we ook loyaal zijn aan onze ouders,
familie, buren en alle anderen die goed voor ons zijn.
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