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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

Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
No. 2
“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”. Fa-iedzaa qoediejatiesh-shalaatoe fantasjieroe fiel ardhie wabetaghoe mien
fadh-liellahie wadz koeroellaha katsieral-la’allakoem toefliehoen (Soerah 62, vers 9 en 10)

“ 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. Wanneer dan het gebed beeindigd is, verspreidt u dan in het land
en zoekt naar Allah’s genade, en gedenkt Allah veelvuldig in de hoop dat gij
succes moogt hebben” (Soerah 62, vers 9 en 10)
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem en smeken Hem
om hulp en vergeving. Vandaag op de Djoemoe’a-dag zijn wij weer bij elkaar om
Namaaz, Doeroed Sjarief, Salatoessalam te lezen en Doe’a te vragen. Allah heeft ons
de Djoemoe’a- “Ied” dag geschonken om oneindig veel zegeningen te laten verwerven.
2* Allereerst moeten wij weten, dat Allah overal aanwezig is en heeft dus geen vaste
verblijfplaats en zelfs is onze Schepper heel dichtbij de Momiens. Tegelijkertijd
noemt Allah de Masdjieds “Baitoellah” – het Huis van Allah en Zijn Profeet
Mohammade heeft gezegd, dat wanneer wij het Huis van Allah
bezoeken om Hem
te aanbidden, dan moeten wij met veel eerbied en respect komen.Voor de Momiens zijn
de Masdjieds de allerbeste en zegenrijkste plaatsen om te vertoeven. Daarom moeten
wij ons goed voorbereid en verzorgd de Masdjieds betreden. Wij moeten dus rein zijn,
gebaad met nette kleding en met “Woedzoe” komen. Maar ook moeten wij keurig
ruikend naar “attar”-parfums en met gepoetse tanden met normale mond-adem zonder
rauwe knooflook en uien gegeten te hebben de Masdjieds betreden. Wij Moesliems
moeten ervoor zorgen dat door onze aanwezigheid de Masdjieds aantrekkelijk en
aangenaam riekend worden voor andere bezoekers. De Masdjied bezoekers zijn niet
alleen Momiens, maar ook andere onzichtbare schepselen, zoals “Noerie”- Engelen en
geesten, die reinheid, keurige kleding, aangename bloemen geur, “attar”, parfums en
goed gedrag zeer hoog waarderen en vrolijk van worden.
3* Allah heeft de Djoemoe’a dag verheven tot “Ied”-dag of feestdag van de week;wij
moeten daarom ons feestelijk opstellen en goed verzorgd het Huis van Allah betreden.
Onze Schepper heeft een speciale “Soerah”- No. 62 over Djoemoe’a aan ons gegeven
en ons opdracht gegeven om onze vermaak, handel en bedrijvigheid te laten varen voor
de Vrijdag Djoemoe’a Namaaz. Allah zegt specifiek in de bovenvermelde Soerah 62,
vers 9 tegen de Momiens: “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”.
4* Heilige Profeet Mohammade had de gewoonte om op iedere Vrijdag- Djoemoe’adag de Sahaba-e-Kiram uit te nodigen in Masdjiede Nabawie om uitleg te geven over
het geloof Islam, de Heilige Qoeran en Ahadiets Sjarief. Tevens werd het gezamenlijke
Djoemoe’a gebed gelezen. Deze Masdsjied was eenvoudig gebouwd, maar was altijd
propvol en de enthousiasme van de Metgezellen was zeer groot. De Moesliems
kwamen van heinde en ver en goed verzorgd naar Masdjiede Nabawie om te luisteren
naar de Dars van Heilige Profeet Mohammade en om Djoemoe’a Namaaz te lezen.
Door de hitte van de zon was het tijdens de Djoemoe’a vaak erg benauwd, maar
iedereen zat aandachtig te luisteren naar hun Leider . Om zoveel mogelijk frisheid en
aangenaam voor de bezoekers te maken, werden de Sahaba-e-Kiram aangemoedigd
om rein, met frisse adem en geparfumeerd met “attar” de Masdjied te betreden. Tevens
werd specifiek gevraagd, dat men de Masdjied netjes, aangenaam en respectvol moest
behandelen. Om de ruimte aangenaam en fris te houden voor de bezoekers, moest men
tevens vermijden om rauwe knoflook en uien te eten.
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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
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5* Verder heeft Heilige Profeet Mohammad over de Djoemoe’a het volgende gezegd:
“Er zijn vijf zegenrijke zaken zo, dat als een Moesliem deze op één dag uitvoert, dan zal
hij opgenomen worden onder de bewoners van het Paradijs”, deze zijn alsvolgt:
a*. Het verrichten van het Djoemoe’a gebed.
b*. Het bezoeken van zieken
c*. Het deelnemen aan een Djanaza gebed.
d*. Het Vasten ( Roza ) op de Djoemoe’a dag.
e*. Het vrijkopen of bevrijden van een onderdrukte persoon of een slaaf.
6*. Wij moeten ook begrijpen, dat wij in een Westerse maatschappij leven en onze
omgeving is atheistisch. Wij leren zonder te realiseren vele “Non Moslim” gedragsvormen aan en handelen daardoor vaak onbewust tegen ons geloof in. Wij moeten ons
daarom erg nauwlettend in deze maatschappij profileren met als hoofddoel: “Mijn
geloof Islam, de Heilige Qoeran en liefde en respect voor mijn Heilige Profeet
Mohammade mag nimmer in geding komen”.
Enkele opvallende slechte gewoonten, die tegen ons geloof en cultuur indruisen zijn:
A* Vele Namazies betreden de Masdjieds en gedragen zich onbehoorlijk tegenover het
Huis van Allah en storen tevens de andere bezoekers, die Allah willen aanbidden.
Wij moeten dus de Masdjieds met eerbied en respect betreden en vredig Heilige
Qoeran, Zikr, Doeroed Sjarief, Namaaz, Salatoessalam lezen om dichtbij Allah te
komen en zich inverbinding stellen met onze Schepper .
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,
horen wij “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 !
Sommige bezoekers zitten vaak met wijd verspreide benen naar de Qiblah richting en
vergeten heel vaak, dat zij in de Masdjied met respect en eerbied moeten zitten en zich
bezig houden “Iebadat”- aanbidding van Allah .
B*. Ook zien wij, dat bij een “Nikaah”- huwelijksvoltrekking Maulana Saheb het
religieuze werk gedaan heeft en Doe’a gevraagd is, de Moesliems zich daarna erg
vernederen met Haram muziek, alcohol en dans. Zij zeggen tevens erg enthousiast, dat
zij blij zijn en moeten feesten. Zij realiseren zich niet, dat zij bezig zijn met zelf
vernietiging; deze “Non Moslim” gedrag leidt tot vervloeking en vernietiging en de
Moesliems plegen grote zonden en verliezen daardoor de zegeningen van de Nikaah.
C* Ook tijdens Djanaza, Tiedja, Tjalieswa en Iesale Sawaab bijeenkomsten van een
dierbare overledenen zien wij na de plechtigheden en Doe’as, dat het verplichte
Namaaz-aanbidding van Allah verzaakt worden. Deze houdingen van sommige
onnozele Moesliems leiden ook tot zelf vernietiging en ondemijning van het geloof.
7* Heilige Profeet Mohammade heeft tevens gezegd, dat wij op de Djoemoe’a dag
Soerah Al Kahf, Soerah Jaasien moeten reciteren, Zikr, Doeroed Sjarief en Salatoessalam moeten lezen. Speciale Engelen brengen de Doeroed Sjarief en Salatoes- salam
naar onze lieve Heilige Profeet Mohammad over en hij reageert hierop en wij
ontvangen zelfs antwoord hierop, ook krijgen wij hiervan vele gunsten en zegeningen.
Wij moeten ook weten, dat wij verplicht zijn om de Djoemoe’a Namaaz te lezen en
Heilige Profeet Mohammade heeft gezegd, dat als een Moesliem achter elkaar drie
Djoemoe’a Namaaz zonder dringende redenen verzaakt en hij komt niet lezen, bestaat
er grote kans, dat zijn naam op de lijst van Moenafiqiens-afvalligen wordt genoteerd.
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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