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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 Meeradjun-Nabie Sallallahu Alaihi
Wassallam. Wardeer dit
Heilige cadeau van Allah
Azza wa Djalla en lees
Namaaz en verwerf
voorspoed

Liefde en respect hebben voor Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem.
Jawme Siddique Akbar Radijallahoe Anhoe en Jawme Fatimah Zohra Ra dijallahoe Anha
“Iennallaha wa malaaa-iekatahoe joeshalloena ‘alannabiejoe; jaa ajjoe-halladziena aamanoe shalloe
‘alaihie wa shalliemoe tasliemaa”. ( soerah 33- vers 56)
“Voorwaar, Allah en Zijn Engelen zenden zegeningen over de Verkondiger van de verborgenheid
(Mohammad). O gij die gelooft, stuurt zegeningen over Hem en wenst Hem veelvuldig vrede toe”. (
Soerah 33- vers 56)
Wij lezen dus: “Allahoemma shallie ‘alaa Sajjiedienaa wa Maulanaa Mohammadien wa ‘alaa aalie
Sajjiedienaa wa Maulanaa Mohammadien wa bariek wa salliem”.
1* Op deze Djoemah dag hebben wij Moesliems het geluk om zegeningen van Allah, de Verhevene te
ontvangen en wij zijn erg blij en Allah, de Verhevene dankbaar voor mijn aankomst in Nederland en
om u allen weer te mogen begroeten en te feliciteren.
2* In deze maand hebben wij de herdenkingen van Hazrat Abu Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe en
van eerwaarde Fatimah Zohra Radijallahoe Anha, de zeer geliefde heilige dochter van onze Heilige
Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem.
3* Onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem heeft met zijn perfecte gedrag,
verdraagzaamheid, shabr-volharding en harde aanpak Zijn Opdracht en Missie, die Hij van Allah, de
Verhevene heeft gekregen, op een perfecte wijze uitgevoerd.
Wij moeten ons realiseren, dat Hij ook een gezin heeft geleid, Zijn Heilige echtge- noten, Zijn kinderen
en kleinkinderen heeft Hij op een perfecte manier opgevoed.
Hij heeft met Zijn perfecte karakter tevens meer dan 140.000 mensen opgevoed tot zeer vrome
Moesliems; Hij heeft deze heilige Sahaba-Metgezellen voor ons achter- gelaten. Hij heeft wel vele
honderden ontberingen, tegenslagen, onderdrukkingen, oorlogen en aanvallen moeten weerstaan. De
wrede Kafiers- atheisten, afgoden- dienaren, afvalligen hebben Hem niet met rust gelaten. Ondanks al
deze pijnlijke onderdrukkingen en mishandelingen heeft Hij voor ons de Sahaba-e-Kiraam, de Heilige
Koran en Zijn Overleveringen achtergelaten als een fakkel in de duisternis.
In de bovenvermelde “Ayat” van de Heilige Koran zegt Allah, de Verhevene, dat Hij en Zijn Engelen
Zegeningen zenden over de Heilige Profeet Mohammad en Hij vraagt de gelovigen om ook Zegeningen
over Hem te sturen en Hem veelvuldig Vrede te wensen.
3* Zijn allerbeste vriend en vertrouweling Hazrat Abu Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe heeft zijn
gehele leven met Hem door gebracht, zelfs tijdens de Hiedjrie - emigratie naar Medina Sharief was hij
met Hem. Deze voorbeeldige Sahabi Radijallahoe Anhoe heeft ook vele duizenden ontberingen moeten
doorstaan om ons geloof Islam tot ons te laten komen. Wij zullen in deze maand ook de Oers Shariefherdenkingsceremonie van deze heilige Sahabie organiseren en nog meer over zijn gedrag en karakter
horen
4* De dochter Hazrat Fatimah Radijallahoe Anha, Schoonzoon Hazrat Ali Radijallahoe Anhoe,
Kleinkind Hazrat Hasan en Kleinkind Hazrat Hussain Radijallahoe Anhoem waren zeer geliefd door
onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem
5* Onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem heeft eens gezegd:
”Deze mijn zeer geliefde dochter Fatimah Zohrah is een deel van mijn hart”.
Wij herdenken ook de Oers Sharief van haar in deze maand omdat zij in deze maand geboren was. Zij
was erg dichtbij haar Vader en leerde het verheven gedrag en karakter van Hem. Door haar harde
inzet en verheven gedrag is zij een voorbeeldige dochter, dame, echtgenote en moeder in de Moesliem
wereld geworden. Zij is hierdoor benoemd als Leidster van de vrouwelijke bewoners van het Paradijs.
Moge Allah, de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem ons op het rechte pad leiden en
ons beschermen tegen slechte daden en ons“Hajjate Tajjibah” schenken.
Amien tsoemma amien!!
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