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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”.

“Hemesja hemko
nehien rehna hai ies
daroel-fanie meng;
koetj etjhie kaam
kerle tjar dien kie
ziende-ghanie
meng”

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

“Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie mienj-jawmiel
Djoemoe’atie fas’aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel bai’e; dzaalikoem
gairoellakoem ien koentoem ta’elamoen”. (Soerah 62, vers 9)
“ O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe’a Namaaz opgeroepen wordt,haast u dan tot
de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet.(Soerah 62, vers 9)

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem en smeken Hem
om hulp en vergeving. Op deze Djoemoe’a-dag zijn wij weer bij elkaar om Namaaz te
lezen en Doe’a te vragen. Wij feliciteren elkaar van harte,dat Allah ons de kans heeft
gegeven om samen op deze feestdag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz kunnen lezen.
Allah en Zijn Heilige Profeet Mohammade
hebben ons deze feestdag van de week
geschonken om bij elkaar te komen om Djoemoe’a Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed
Sjarief en Naat Sjarief te lezen. Tegelijkertijd kunnen wij aandachtig luisteren naar de
lezingen van Islam deskundigen, die steeds vele belangrijke onderdelen van ons geloof
“Diene Islam” uitleggen.Hierdoor kunnen wij met de Wil van Allah inzicht krijgen
van de hoofdstukken en onderdelen van ons geloof en deze in onze routine aanbidding
opnemen en daarmee ons gedrag en karakter te laten schitteren.
2* Vandaag zullen wij de zegeningen en gunsten van Djoemoe’a nader bespreken.
Allah heeft een speciale “Soerah”- No. 62 over Djoemoe’a aan ons geschonken en ons
opdracht gegeven om onze vermaak, handel en bedrijvigheid te laten varen voor de
Vrijdag Djoemoe’a Namaaz.
3* Heilige Profeet Mohammade heeft over Vrijdag het volgende gezegd:
A* Vrijdag is in de Ogen van Allah de meest uitnemende en uitzonderlijke dag
onder de dagen van de week.Het is zelfs beter dan “Ied-oel-Fitr” en “Ied-oel-Adhaa”.
B* Allah, de Barmhartige heeft Hazrat Adam Alaihiessalam op Vrijdag geschapen.
C* Hazrat Adam Alaihiessalam werd door Allah op Djoemoe’a-Vrijdag naar de
wereld gestuurd als Zijn Stedenhouder.
D* Op Djoemoe’a -Vrijdag heeft onze Oer-grootvader Hazrat Adam Alaihiessalam
afscheid genomen van het wereldse leven.
E* Op Vrijdag heeft Hazrat Adam Alaihiessalam het Paradijs betreden.
F* Op Vrijdag zal op de Grote Bazijn van “Qajamat” door de Engel worden geblazen.
G* De “Qajamat”-de Dag der Opstanding zal op Vrijdag plaatsvinden.
H* Vrijdag is een gezegende dag en Allah zal de Doe’a-het Gebed van de Moesliems
op de Djoemoe’a dag zeer zeker verhoren (Boogarie Sjarief).
Het moment van het Doe’a verhoor is niet precies vastgelegd, maar overleveringen
zeggen dat er vele momenten op Vrijdag zijn, waarvan 2 momenten zeer bekend zijn, nl.
a* De tijd vanaf het moment dat de Imaam de “Member”- Preekstoel opgaat om de
“Goetbah”- Preek te houden tot en met het Djoemoe’a Gebed.
b* De tijd tussen Asr en Maghrieb Namaaz op Vrijdag.
Allah en Zijn Heilige Profeet Moehammade hebben ook niet het juiste moment van
zegeningen en Doe’a verhoor in “Lailatoel Qadr” aan ons verteld. Wel weten wij dat wij
de gehele avond moeten bidden en Doe’a vragen om maximale zegeningen te krijgen.
4* Toen op de Arafat-dag, die tevens Djoemoe’a-dag was, Heilige Profeet Moehammade
bekend maakte, dat Allah ons geloof Islam compleet heeft afgerond, zei een jood
het volende: “Wij joden zouden door deze verheven gunsten van Allah de Arafat-dag
en de Djoemoe’a-dag tot “Ied”-dagen (feest-dagen) maken”. Hazrat Oemar Faroeq
reageerde hierop en zei, dat wij vandaag inderdaad 2 “Ied”- dagen (feestdagen) hebben.
5* Tijdens de Hiedjrat naar Medina Sjarief verbleef heilige Profeet Moehammade
enkele dagen in Qoebah Sjarief, de voorstad van Medina Sjarief. Op de Djoemoe’a-dag
vertrok onze Leider naar Medina Sjarief en onderweg verrichte
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BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de
Barmhartige
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”.

Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten van
de Barmhartige Allah.
“Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal nehien
Ai ta-iere lahoetie,
Oes Riezq se mawt etjie,
Djies Riezq se atie ho,
Perwaaz kotahie”
Erkend bij

Koninklijk besluit nr.
85
KvK. No. 41200872

hij het eerste gezamenlijke Djoemoe’a gebed in de plaats van Banie Saliem ibn‘Auf.
Heilige Profeet Mohammade had ook de gewoonte om zich vanaf Donderdag-avond
alvast voor te bereiden voor de Vrijdag en hij heeft gezegd, dat wanneer een Momien
met verlangens en begerigheid uitkijkt naar de Djoemoe’a Vrijdag Gebed, dan zal hij
begunstigd worden met de zegeningen en gunsten van deze belangrijke Ied-dag.
Allah heeft het Djoemoe’a Vrijdag Gebed verplicht gesteld en dit Gebed treedt in de
plaats van het Zohar Gebed en het bestaat uit: 4 Rak’ats Soennat, 2 Rak’ats
gemeenschappelijke Farz, 4 Rak’ats Soennat, 2 Rak’ats Soennat en 2 Rak’ats Nafl.
Heilige Profeet Mohammade heeft ook gezegd, dat op de Djoemoe’a dag de Engelen
met hun Notitie Boek bij de deur van de Masdjieds staan en de namen van de Moesliems
in chronologische volgorde noteren vanaf de eerste tot en met de laatste persoon.
*. De eerste Moesliem, die de Masdjied betreedt, zal de zegeningen en gunsten
ontvangen van een“Qoerbani”- offer van een kameel.
*. De tweede persoon zal de zegeningen ontvangen van “Qoerbani”- offer van een stier.
*. De derde persoon zal de gunsten ontvangen van een “Qoerbani” - offer van een ram.
*. De vierde persoon zal de zegeningen ontvangen van “Qoerbani” - offer van een geit.
*. De vijfde persoon zal de zegeningen en gunsten ontvangen van “Sadaqa” van een kip.
*. De zesde persoon zal de gunsten ontvangen van “Sadaqa” van een ei, enz.enz.
De Momiens moeten daarom zich haasten om de rijen vóór de “Member”-Preekstoel
bezet te houden voordat de Imaam met de Preek begint. Deze “Goetbah” Preek is erg
belangrijk en vormt een deel van het Gebed. Men moet met aandacht en stilte zonder
afleidingen naar de Preek luisteren, omdat het vier Rak’ats Farz Gebed van Zohar
Namaaz op Vrijdag omgezet is in twee Rak’ats Gemeenschappelijk Farz Gebed en de
“Goetbah”- Preek. Precies zoals wij in de Namaaz-het Gebed niet mogen lopen, praten
en andere bewegingen maken, moeten wij zo ook in de “Goetbah”- Preek stil zijn en
met eerbied en respect aandachtig luisteren naar de “Goetbah”-Preek.
Heilige Profeet Mohammade heeft tevens gezegd, dat wij op de Djoemoe’a dag veel
Doeroed Sjarief en Salatoessalam moeten lezen. Speciale Engelen brengen deze naar
onze lieve Heilige Profeet Mohammad over en hij reageert hierop en wij ontvangen
zelfs antwoord hierop en ook krijgen wij hiervan vele gunsten en zegeningen.
6* Heilige Profeet Mohammad heeft ook het volgende over de Djoemoe’a gezegd:
a*Een Momien , die op Djoemoe’a Soerah 19 - Al Kahf leest, zal een verheven “Noer”schitterende lichtzuil op zijn graf krijgen en deze zal tot de Ka’abah Sjarief reiken.
b*Iemand, die tijdens Djoemoe’a Soerah 36 - Jaasien reciteert, zal verlossing van de
straf in het graf en op de Dag des oordeels krijgen.
c* Als een Momien op Vrijdag overlijdt, zal hij beschermd worden van straf in het graf.
d*Voor iedere stap, die een Momien zet om naar Masdjied te gaan voor Djoemoe’a, zal
hij 20 zegeningen krijgen en als hij eerbiedig zit,zal hij zegeningen van een jaar krijgen.
e* Als een Momien op de Djoemoe’a met liefde en respect 100 keer Doeroed Sjarief
leest, dan zal Allah hem de zegeningen van een “Sjahied”-martelaar schenken.
De Djoemoe’a is aanbidding van Allah en een Momien moet tijdens het gebed in
verbinding blijven met zijn Schepper en daardoor hoge zegeningen verwerven.
Het is soms erg triest en frusterend voor de Momiens, dat enkele onnozele bezoekers in
de Masdjied komen en hun mobiel telefoon niet uitschakelen.Als zij gebeld worden, dan
hoor je vaak “haram” muziek.Vaak wordt er ook opgenomen en zelfs tijdens het Gebed
stellen zij zich in verbinding met de beller. A.u.b. laten wij deze ziekte verdrijven !
Moge Allah en Zijn Profeet Mohammad ons zegenen met de Djoemoe’a en ons
beschermen tegen “haram” muziek en bij betreding van Masdjieds onze mobiel uit te
zetten en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in hetGraf. Amien!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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