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BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige Profeet

Mohammad
Sallallahoe Alaihie
Wassallam heeft

gezegd: “ Allah
heeft Namaaz in zijn
oneindige goedheid
aan de mens
gegeven; Namaaz wat
te vergelijken is met
de rechte weg, die
leidt naar voorspoed
en geluk”. Namaaz is
een cadeau, dat Allah
voor de Momien
gestuurd heeft
tijdens Meeradj-unNabie Sallallahu Alaihi
Wassallam. Wardeer
dit Heilige cadeau
van Allah Azza wa
Djalla en lees Namaaz
en verwerf voorspoed

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85

Allah’s naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.
“Wa maa naqamoe iellaa an aghnaa hoemoellaahoe wa rasoeloehoe mien fadhelieh”. En zij hebben
“En om niets anders waren zij mishaagt dan omdat Allah en zijn Boodschapper hen van Zijn Genade
rijk hadden gemaakt” ( Soerah 9, vers 74)
1* Allah, de Genadevolle heeft ons op deze Djoemah-dag de gelukzaligheid gegeven om in Djame
Masdjied TAIBAH Namaaz te lezen. Moge Hij ons zegenen met een leven van Momien.
2* Wij zullen vandaag de geloofsovertuiging van Ahle Sunnat wal Djama’at in het kort bahandelen.
Moge Allah, de Genadevolle ons helpen om ons geloof perfect te belijden.
3* Zoals wij reeds weten, zijn van oudsher afvalligen, joden, aanbidders van beelden, atheisten en
andersdenkenden bezig om ons geloof Islam te ondermijnen en onze kinderen op dwaalspoor te
zetten. Tegenwoordig zijn vele sekten, zoals Qadiani’s, Bahais, Mierzais, Wahabies en anderen bezig
om via Internet ons te frusteren, te misleiden en te verdelen.
4* Zij zeggen heel vaak, dat “Ayats”-delen van de Heilige Koran weggelaten zijn en vele nieuwe
“Ayats” bijgevoegd zijn. Ook wordt vaak gezegd, dat Overleveringen niet goed doorgegeven zijn en
de voorschriften waren niet genoteerd ten tijde van onze Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met
Hem. Daardoor zijn vele Overleveringen niet goed overgebracht en worden verkeerd geintepreteerd.
Ook zeggen deze domme sekten, afvalligen en atheisten, dat zij Moesliems zijn en zelfs Imam zijn. Zij
zeggen ook wel, dat de Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij
met Hem op het zelfde niveau plaatsen en beschouwen als Allah, de Genadevolle. Deze betichtingen
zijn niets anders dan satanische dwaalspoor om de Moesliems te frustreren en te verdelen. Zij
kunnen dan de twijfelaars gemakkelijk opnemen in hun sekten en daardoor hun financiele, politieke,
satanische en wereldse belangen vergroten.
5* Wij moeten altijd waakzaam zijn en vooral opletten, dat onze kinderen en de twijfelaars van onze
Djama’ats geen slachtoffers worden van deze sekten, bandieten en daardoor hun “Iman”- Geloof
verliezen en in “Djahannam”- Hel terecht komen. Allah, de Genadevolle heeft onze Djama’at
gezegend; deze Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at kunnen nadenken en kunnen ook kennis
vergaren om zichzelf weerbaar te maken.
6* Wij volgen de Heilige Koran en de ”Sunnat”- de Overleveringen van Heilige Profeet Mohammed
Vrede zij met Hem, precies op dezelfde manier zoals de Sahaba-e-Kiram, Taba-ien, Tabe Taba-ien,
Sarfe Salihien Radijallahoe Anhoem en wij hebben geen andere belangen dan Islam
De vier grote Imams, Islam geleerden, Filosofen en grote deskundigen hebben door de eeuwen heen de
juiste Islam bestudeerd en voor ons gemakkelijk gemaakt opdat wij ons geloof Islam Ahle Sunnat wal
djama’at kunnen vasthouden en generaties op generaties kunnen overdragen. Hierover is er geen
twijfel. Soennieten zijn zeker op het rechte pad, de weg naar Djannat.
Wij moeten ook weten, dat ons Geloof authentiek is en de delen van de Heilige Koran zijn letter voor
letter genoteerd, exact zonder verandering tot ons gebracht en zij zullen niet veranderen.
De “Ahadies”- Overleveringen van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zijn vanaf het begin
opgeschreven en bijgehouden en nu tot ons gebracht en deze zullen ook altijd zo blijven.
7* Wij geloven dat Allah, de Verhevene de Eeuwige is, heeft altijd bestaan en zal daarmee nooit
ophouden. Hij is de Enige, de Unieke, de Allerhoogste en niets gaat Hem te boven. Hij is de Schepper
van het Heelal, de Werelden, alle mensen, dieren en zonder uitzondering van alle andere scheppingen.
Hij is zelf niet geschapen, en is Alomtegenwoordig en waakzaam. Hij schenkt wat Hij wilt en aan wie
Hij wilt. Hij ziet wat wij op onze harten dragen en Hij is dichter bij Zijn schepselen dan hun
halsslagaders.
Allah, de Verhevene heeft Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ook geschapen en Hem als
Rahmatoelliel ‘Aalamien- als Genade van alle werelden (Soerah 21, vers 107) gestuurd en Hij heeft
Hem toestemming gegeven om Zijn Genade te verdelen en te schenken aan wie Hij wilt.
Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft zelf in “Kitaboel Ielm” gezegd : “Allah, de
Barmhartige is de Schenker en heeft aan Mij geschonken en Ik ben de Gever en Verdeler”.
8* Wij moeten verder weten, dat betalen van “Zakaat “- Armen-bijdrage een verplichting en de derde
Pijler van ons geloof is. Als een Gelovige een deel van zijn rijkdom aan armen als “Zakaat”weggeeft
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dan wordt zijn rijkdom gereinigd, beschermd tegen verlies, diefstal en vernietiging. Als een Gelovige
daar naast nog een deel van zijn rijkdom als “Sadaqa” –vrijwillig bijdrage afstaat ter wille van Allah’s
Welbehagen, zal hij een aangename reiniging van het hart en geest ondervinden; zijn welzijn zal
gelukzalig zijn; problemen en ziekten zullen worden verminderd. Hij wordt bevrijd van de wereldse
liefde en hebzucht en ervaart verfrissing, reinheid, verlossing van ziekten en ellenden en Genade van
Allah’s Liefde.
In Boogaarie Sharief deel 1, hfst.6 is overgeleverd door de metgezel en Leider Aboe Hoerairah
Radijallahoe Anhoe, dat Aboe Djamiel had geweigerd om “Zakaat” –armen bijdrage af te staan.
Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met Hem zei, dat “Zakaat” betalen zeer belangrijk is.
Aboe Djamiel moet niet weigeren en is hij vergeten, toen hij een armzalige bedelaar was en Allah, de
Barmhartige en Zijn Boodschapper hem rijk hebben gemaakt. Naar aanleiding van dit voorval heeft
Allah, de Verhevene daarna de bovenvermelde Soerah 9, vers 74 geopenbaard en zegt zelf in deze Ayat:
“En om niets anders waren zij mishaagt dan omdat Allah en Zijn Boodschapper hen van Zijn Genade
rijk hadden gemaakt”. Hieruit blijkt duidelijk, dat Allah en Zijn Boodschapper hen rijk hadden
gemaakt.
Wij moeten wel hier duidelijk begrijpen dat Allah, de Verhevene “Gaaliek”- de Schepper is en geeft uit
Eigen Wil en uit Eigen Bron. Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met Hem daarentegen is “Magloek”
door Allah, de Verhevene geschapen als Zijn Allerliefste en Laatste Boodschapper en Hij heeft Hem
gemachtigd als “Rahmatoelliel’aalamien” om Zijn Genade en alle andere Rijkdommen, Hulp en
Zegeningen te verdelen en te schenken aan wie Hij wilt.
9* Een andere voorval wordt overgeleverd over Osama ibne Zaid Radijallahoe Anhoe.
Zijn heilige vader Zaid ibne Harsa Radijallahoe Anhoe werd verkocht en de ouders en familie-leden
van Zaid zochten hem jaren lang; uiteindelijk ontdekten zij, dat hij bij de Heilige Profeet Mohammed
Vrede zij met Hem in dienst was. De familie verzocht Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met Hem om
hem vrijheid te geven en hem terug te sturen naar zijn familie.
Onze Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met Hem gaf hem toestemming, maar Zaid weigerde om
zijn Leider te verlaten. Hij zei, dat hij een Verheven leven leidt vol liefde, respect, genegen- heid en
genade en zal daarom de Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met Hem nooit verlaten.
Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met Hem heeft over Osama ibn Zaid Radijallahoe Anhoe gezegd
dat Allah, de Verhevene en Zijn Boodschapper hem genadig is geweest en hem begunstigd heeft.
In “Sjahe Miesjkat” heeft Hazrat Moella Ali Qari Radijallahoe Anhoe ook overgeleverd, dat van de
124.000 Metgezellen er niet één Metgezel was, die geen Gunst en Genade van Allah, de Verhevene en
Zijn Boodschapper heeft gekregen. Hier wordt weer genoemd, dat Allah en Zijn Boodschapper Gunst
en Genade heeft geschonken.
10* Allah, de Verhevene zegt verder in de Heilige Koran, Soerah 9 , vers 59: ”En hoe goed zou het
geweest zijn als zij tevreden waren met wat Allah en zijn Boodschapper hun gaven en zij hadden gezegd:
Allah is ons voldoende”. Allah geeft ons nu van Zijn Genade en ook de Boodschapper van Allah; wij zijn
naar Allah begerig”.
11* In Soerah 33, vers 37 zegt Allah, de Verhevene verder: “O beminde Profeet, gedenkt toen u tot hem,
wie Allah een gunst had bewezen en wie U een gunst had bewezen, zeide:” Behoudt uw vrouw voor u en
vrees Allah”.
12* Eens kwam Hazrat Ali Radijallahoe Anhoe langs en onze Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met
Hem zei, dat “Sajjadoel Arab” gekomen was. Hazrat Aisha Siddiqua Radijallahoe Anha zei hierop “Jaa
Rasoelallah”, U bent toch “Sajjadoel Arab”. De Leider reageerde hierop en zei: “Ik ben “Sajjadoel
‘Aalamien” -Leider van alle Werelden en op een andere keer zei Hij : “Ik ben “Sajjadoennasie yawmalQajamat”- Leider van iedereen op Dag des Oordeels.
Uit het bovenvermelde Ayats en Ahadies kunnen wij concluderen, dat wij Moesliems Ahle Sunnat wal
Djama’at Allah, de Verhevene als “Gaaliek”- Schepper en Heilige Profeet Mohammed Vrede zij met
Hem als “Magloek”-Geschapene beschouwen en nooit gelijk stellen en wij volgen de Koran en Ahadies,
de weg van Sahaba-e-Kiraam, Taba-ien, Tabe Taba-ien en Sarfe Salihien.
Moge Allah, de Barmhartige ons leiden op het rechte pad en ons bevrijden van de wereldse glamour,
wereldse glitter en ons beschermen tegen de vervloekte sekten. Amien tsoemma Amien.
Wassallam Alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh.
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