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Het vieren van de ‘verjaardag’ van de Profeet
Shaykh ‘Abdur-Razzaaq bin ‘Abdul-Muḥsin al-‘Abbaad al-Badr
In de naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Alle lof zij aan Allaah, de Heer der werelden. Ik getuig dat niemand het
waard is om aanbeden te worden, behalve Allaah zonder enige
deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper
is. Moge de vrede en de zegeningen van Allaah op onze Profeet
Muhammed, al zijn verwanten en metgezellen zijn.
O Allaah, leer ons datgene wat ons van nut zal zijn, laat hetgeen U ons
geleerd heeft ons van nut zijn, vermeerder onze kennis en zet al onze
zaken recht. Laat ons niet over aan onszelf voor ook maar een ogenblik.
En vervolgens,
Nobele broeders, het onderwerp van vanavond is een gebeurtenis en we
zullen een aantal details ervan bespreken. Maar eerst wil ik beginnen
met een verhaal over dit onderwerp dat een aantal jaar geleden is
gebeurd rond deze zelfde tijd.
Een van de bezoekers van dit gezegende land kwam mij ontmoeten rond
deze tijd (van het jaar). Hij zei verrast: “Ik ben verrast door de staat van de
meeste mensen hier in Madienah, het land van de Boodschapper van Allaah
.” Rond dezelfde tijd als nu is de ‘verjaardag’ van de Profeet
. Hij zei: “Ik ben verrast. Ik zie geen enkel soort van viering van de
Profeet zijn ‘verjaardag’ in Madienah.” Hij zei: “Madienah zou de eerste land
in de wereld moeten zijn om de ‘verjaardag’ van de Profeet  te vieren.
Ik zie geen enkel soort van viering of wat dan ook voor de ‘verjaardag’ van de
Profeet  in Madienah. Terwijl in vele andere landen tijdens deze
dagen grote vieringen plaatsvinden omwille van de ‘verjaardag’ van de Profeet

. Ze blijven tot laat in de nacht op en reciteren teksten en wellicht
slaan ze op trommels, dansen ze en andere van dit soort zaken.” En dus zij hij:
“Maar in Madienah zijn er geen enkele soort van deze vieringen van de
‘verjaardag’ van de Profeet .”
Ik zei tegen hem: “Als jij de reden wist dan zou je alsnog verrast zijn
in jezelf, één enkele reden.” Hij zei: “Wat is dat?” Ik zei: “Omdat zij
van de Profeet  houden en daarom vieren zij de
‘verjaardag’ van de Profeet  niet.” Hij zei: “Wonderbaarlijk.”
Ik zei: “Klopt, ware liefde voor de Profeet  is niet door middel
van geïnnoveerde vieringen in de religie van Allaah. De enige ware
manifestatie van de liefde voor de Profeet  is het volgen van
hem!”
Ik zei tegen hem: “Als jij een bewijs wilt hierover; ken jij een meer
waardevolle liefde voor de Profeet  dan de liefde van Abū
Bakr, ‘Umar, ‘Uthmaan, ‘Alie, de tien metgezellen aan wie het
paradijs is beloofd en de rest van de metgezellen die hen volgden?
Ken jij iemand zijn liefde voor de Profeet die groter was dan die
van hen? En denk jij dat degenen die nahen kwam, vooral de latere
generaties, dat hun liefde voor de Profeet  sterker was?”
Ik zei: “Niemand van de metgezellen vierde de ‘verjaardag’ van de
Profeet , niemand van de tabi’ien vierde de ‘verjaardag’
van de Profeet .”
Deze vieringen waren niet geïntroduceerd in de Ummah behalve aan
het einde van de derde generatie zoals dat is gezegd door vele van de
mensen van kennis. En de beste generaties zijn gestorven zonder een
van deze vieringen. En het is mogelijk om te zeggen dat Allaah 
dit goedheid (‘verjaardag van de Profeet’) heeft bewaard voor de latere
generaties en de metgezellen heeft buitengesloten, en degenen die hen

volgden op het goede. De waarheid is dat het iets slechts is dat Allaah
 de metgezellen van beschermd en gered heeft om erin te
vallen en Hij  heeft degene die na hen kwamen ermee beproeft. Als
er iets goeds in was, dan zouden zij ons zeker in zijn voorgegaan omdat
zij ons in al het goede zijn voorgegaan. Allaah  zei:
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“De allereerste (Moslims) van de Muhaadjirien en de Anṣaar en
degenen die hen met volmaaktheid volgden. Allaah heeft
welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Hij heeft
voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onderdoor rivieren
stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige
overwinning.”
[Sūrah At-Tawbah 9:100]

Dus dat zijn degene aan het begin van de Islaam, de mensen van het
goede.
َ أُ ُ أ َأ ُذ ذ َ َُ َُ أ ُذ ذ َ َُ َُأ
 ثم اَّلِين يلونهم، ثم اَّلِين يلونهم،خْيكم قر ِِن
“De besten onder jullie is mijn generatie, vervolgens degenen die
na hen komen en dan degenen die na hen komen” 1
Niemand van hen vierde de ‘verjaardag’ van de Profeet  en het
is niet bekend dat ook maar iemand van hen het vierde. Dus als iemand
zegt: “Voorwaar, onze intentie met deze vieringen zijn om de Profeet
 te gedenken en om zijn grootheid te bevestigen.” Tegen hen
wordt gezegd dat deze affaire van de grootheid van de Profeet
 en het gedenken van hem elke dag wordt voortgezet in de
Islamitische gemeenschap. Allaah  zegt:
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َ َ َأَ َ َ أ
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“En Wij hebben voor jou je goede naam verheven.”
[Sūrah Ash-Sharḥ 94:4]

En hiermee is zijn  gedenking verheven met de adhaan, de
tashahhud en in vele andere plaatsen in het dagelijkse leven van de
moslims. Dus de Heer der werelden wordt niet genoemd in de
geloofsgetuigenis behalve dat het gekoppeld is met de getuigenis van
de Profeet zijn profeetschap. De mensen van de Islaam blijven elke dag
doorgaan met het gedenken van de Profeet  en het luisteren
naar zijn aḥaadieth, het leven van zijn biografie, hunzelf praktiseren
met zijn karaktereigenschappen, zijn specifieke handelingen,
eigenschappen en daden. Zij lezen zijn overleveringen, leren zijn
biografie en kennen zijn leiding. Dus ze zijn elke dag met hem. Als dit
inhoudt dat je zijn status verheft en hem gedenkt, dan is dit niet
gekoppeld aan een specifieke dag in het jaar. Als hetgeen bedoeld is om
de liefde voor de Profeet  te manifesteren, dan wordt de liefde
voor de Profeet  enkel getoond door het volgen van hem.
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“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allaah houden volgt mij dan.
Allaah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allaah
is Vergevensgezin, Meest Genadevol.”
[Sūrah Aal-‘Imraan 3:31]

Liefde is niet dat een individu zaken praktiseert dat niet van de
verplichtingen van Allaah  zijn en claimt dat hij dit enkel doet uit
liefde voor de Profeet . Waarlijk, ware liefde is enkel het
volgen van hem en het bewandelen van zijn methodologie. Dan hebben
we het nog niet over wat er gebeurd bij vele van deze vieringen van
praktijken die in tegenstelling staan tot de sharie’ah. Van de grootste

hiervan is door het gaan in extreme in het prijzen van de Profeet
. Dit alles is hierop gebouwd. De Profeet zei:
“Prijs mij niet zoals de christenen de zoon van Maryam (Jezus)
hebben geprezen. Voorwaar, ik ben een dienaar van Allaah, dus
zeg: ‘De dienaar van Allaah en zijn Boodschapper.”
En in een andere ḥadieth zei hij :
“Ik ben enkel een dienaar van Allaah en Zijn Boodschapper. Ik
hou er niet van dat jullie mij boven mij rang verheft waar Allaah
mij geplaatst heeft.”
Dus deze vieringen zijn gevestigd door het reciteren van gedichten die
in het extreme gaan met betrekking tot de Profeet ,
buitensporigheid en hem verheffen boven zijn rang. De gedichten zijn
gebouwd op het in extreme gaan in het prijzen van de nobele Profeet
. Ze beschouwen het zelfs dat de viering van de ‘verjaardag’
van de Profeet  niet compleet is totdat ze zulke soort
gedichten reciteren. Niet te bedenken dat bij veel van dit soort
vieringen de aanwezigheid is van het slaam op trommels, dansen en
meer daarvan. Zelfs zo ver dat gisteren een nobele broeder mij verteld
heeft dat hij het in sommige plaatsen heeft meegemaakt dat tijdens
deze dagen, binnen de moskee wordt geslagen op trommels, gedanst en
dat zij claimen dat dit hoort bij de manifestaties van het vieren van de
‘verjaardag’ van de Profeet .
De Profeet  heeft aan zijn Ummah een alomvattende principe
betreft deze zaak overgeleverd in een geweldige ḥadieth. De geleerden
beschouwen het als een van de fundamenten van zijn sharie’ah.
Voorwaar, het zijn zijn woorden :
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“Degene die een daad verricht die niet van deze zaak (Islaam) is,
het zal worden verworpen.” 2
Ook al was de intentie om liefde te manifesteren (voor de Profeet) zal
het verworpen worden, het wordt niet geaccepteerd van hem. Omdat
Allaah  geen daad accepteert behalve als het met een zuivere
intentie wordt verricht voor Hem en volgens de leiding van Zijn
Boodschapper .
Het is genoemd over vele die meedoen met de vieringen van de
‘verjaardag’ van de Profeet dat ze zo gespitst zijn om de nacht van de
‘verjaardag’ en de viering ervan niet te missen, dat ze het fadjr gebed
diezelfde nacht en andere nachten missen! Dus de verplichte daden
verdwijnen maar de innovaties worden in stand gehouden. En dit is een
geweldige calamiteit dat is gebeurd door deze innovatie waarop zij
volharden en zich aan houden. Deze innovatie heeft een slechte effect
op hun leven. Hiervan is het verlies van de Sunan, zelfs het verlies van
de verplichte daden van de religie.
In het kort, wat verplicht is voor de moslims is om hun liefde voor de
Profeet  een waarachtige liefde te maken, een liefde dat
vanuit de hart komt, een liefde dat zorgt voor het vasthouden, een
liefde dat is volgens de weg van de nobele metgezellen , een liefde
dat voortbrengt dat je hem zal volgen en geen niewe zaken toevoegd
aan de religie van Allaah  en daden praktiseert die geen enkele
basis hebben in de wetgeving van Allaah .
Er zijn profijtvolle, uitgebreide werken die kostbare en geweldige
profijten bevatten door een groep van onze grote geleerden. De
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woorden van de nobele Shaykh Mohammed bin Ibraahiem, de eerste
mufti van dit land, de woorden van de nobele Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin
Baaz, de woorden van de nobele Shaykh Mohammed bin Ṣaaliḥ al‘Uthaymien zijn verzameld en daarin bevinden zit profijtvolle
uitleggen. Ik geloof dat hiervan kopies beschikbaar zijn om ervan te
profiteren. En misschien kan het worden geschonken aan degene die
wenst ervan te profiteren met de wil van Allaah .
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