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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

“ Wal takoem-mienkoem oemmatoenj-jade ‘oena ielal-gairie wa ja’e moeroena bielma’eroefie wa janhawna ‘aniel moenkar. Wa oelaa-ieka hoemoel-moefliehoen”.
“En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid oproept en rechtvaardigheid gebiedt
en het kwade verbiedt. En dit zijn degenen, die succes zullen hebben”.(Soerah 3, vers 104)
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 Ied-dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz te kunnen lezen.
Allah en Zijn Heilige Profeet Mohammade
hebben ons deze Ied-dag van de week
geschonken om bij elkaar te komen om Djoemoe’a Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed
Sjarief en Salatoessalam te lezen.
Allah zegt in 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”. 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. Deze aanbidding en andere dagelijkse
Namaaz zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten
schitteren. De zegeningen en gunsten van Vrijdag, de Djoemoe’a dag zijn zeer groot.
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.
B* Als een Moesliem de Djoemoe’a Namaaz met alle oprchtheid voor Allah leest, dan
zal zijn fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe’a vergeven worden.
C* Allah, de Barmhartige heeft de werelden op de Djoemoe’a dag geschapen.
D* Op Vrijdag zal op de Grote Bazijn van “Qajamat” door de Engel worden geblazen.
E* De “Qajamat” en vernietiging van de werelden zullen op Vrijdag plaatsvinden.
F* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door Engelen
naar de Heilige Profeet Mohammade overgebracht, maar op Vrijdag de Djoemoe’a
dag worden deze rechtstreeks door onze Leider gehoord en waargenomen. Hij
reageert en geeft antwoord op de geluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.
2* Tevens moeten wij beseffen, dat de Heilige Qoeran een wonder is van Heilige Profeet
Mohammade . Dit Heilig Boek is zeer zeker een complete levenscode van Heilige
Profeet Mohammade . Zijn gedrag, karakter, leefgewoonte, optreden tegenover Metgezellen, aanbidding van Allah , manier van uitleg en motivering zijn genoteerd in de
Heilige Qoeran en dus is dit Heilige Boek tevens “Naat Sjarief” van Profeet Mohammade .
Dit Heilige Boek beschrijft alle “Haram”-verboden en “Halal”-geoorloofde handelingen.
Heilige Qoeran is voor ons als leidraad en als leefmodel achtergelaten en dus moeten wij
het grondig blijven bestuderen en ons leven en gedrag ermee verder verbeteren en onze
harten laten schitteren. Wij zullen zeer zeker hierdoor schitteren; ons gezin, familie en
de gehele Djamama’at zullen van ons leren en zich ook verbeteren en schitteren.
3* Wij zijn mensen en Sjaitan-de duivel zal ons blijven misleiden. Wij zullen hierdoor
fouten maken en zondigen, maar Allah wilt ons beschermen en redden en zegt in
Soerah 11, vers 114 :”Iennal hasanaatie joedz hiebenas-sajjie-aat”- “Waarlijk, goede
daden wissen kwade daden (zonden) uit”. De Heilige Qoeran leert ons, dat Allah onze
fouten en zonden vergeeft als wij goede daden verrichten. Daarom moeten wij goede
daden blijven verrichten. Als wij vergiffenis vragen aan Allah en wij verrichten daarnaast goede daden, dan zal onze Schepper onze fouten en zonden zeer zeker weghalen.
Vele Moesliems worden beinvloed door de westerse cultuur, waardoor zij zich dompelen
in alcohol, drugs, vrije seks, dobbelen, overspel, liegen, roddelen, leugens
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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

vertellen en andere Moesliems vernederen. Allah vloekt en waarschuwt deze mensen.
Allah zegt in Soerah 17, vers 32: “En laat u niet in met overspel; waarlijk, het is een
zedeloosheid en een zeer slechte weg”.Ook moeten wij weten, dat de woede van Allah
zeer groot is, wanneer men overspel pleegt. De straf van deze grote zonden zijn
overweldigend; 40 dagen lang worden de gebeden niet geaccepteerd. Wij moeten de
Heilige Qoeran bestuderen, Tauwbah doen en goede daden verrichten, waardoor onze
zonden vergeven kunnen worden. Wij lezen verder, dat Allah in de Heilige Qoeran
Soerah 40, vers 28 zegt:“Waarlijk Allah leidt degene niet, die overtreedt en liegt”.
Heilige Profeet Mohammade heeft hierover het volgende gezegd: “Wees eerlijk want
eerlijkheid leidt tot goedheid en goedheid leidt tot “Djannat”-het Paradijs”. Valsheid
leidt tot onzedelijkheid en onzedelijkheid leidt tot “Djahannam” - de Hel”.
Heilige Profeet Mohammade heeft ook gezegd, dat het lezen en bestuderen van de
Heilige Qoeran zeer zegenrijk is en voor iedere letter, dat gelezen wordt, kunnen 10
zegeningen en goede daden verkregen worden. Namaaz lezen , Zakaat overdragen,
Vasten, Hadj rituelen uitvoeren, ouders verzorgen, armen ondersteunen, zieken helpen,
Masdjied bouwen, Masdjied onderhouden, Namaaz lezen in Masdjied, Djamia steunen,
enz., enz. zijn zeer zegenrijk en resulteren in zeer veel goede daden.
In de bovenvermelde Soerah 3, vers 104 zegt Allah tevens:“Wal takoem-mienkoem
oemmatoenj-jade ‘oena ielal-gairie wa ja’e moeroena bielma’e-roefie wa janhawna
‘aniel moenkar. Wa oelaa-ieka hoemoel-moefliehoen”. Hetgeen betekent:
“En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid oproept en rechtvaardigheid gebiedt
en het kwade verbiedt. En dit zijn degenen, die succes zullen hebben”.(Soerah 3, vers 104)
Allah roept ons op om goede daden te verrichten en anderen tot het goede te motiveren
en het kwade te stoppen en anderen te verbieden om met het kwade bezig te zijn.
Wij moeten dus blijven vechten om het goede te bewerkstelligen en het kwaadheid te
minimaliseren. Maar wij weten ook, dat de vervloekte duivel Sjaitan de mens niet zal
laten rusten en zelfs in zijn lichaam treden en met het bloed mee stromen. De
zwakkeren zullen misleid worden en zij zullen gemotiveerd worden om te zondigen.
Sjaitaan is erg sluw en pakt met zeer aantrekkelijke middelen om het kwade te laten
uitvoeren. Wij moeten zeer zeker ver blijven “Zina”- vrije seks, vreemdgaan, seks bedrijven met vreemde vrouwen, aanrandingen, enz. De woede en vloek van Allah dalen
op deze mensen neer, die zonder “Nikaah”-huwelijk zich inlaten met vreemde vrouwen
en mannen en vrije seks bedrijven. Generaties op generaties worden hierdoor vervloekt.
Tevens moeten wij weten, dat liegen de grondoorzaak is van alle zonden en dat Allah
de personen, die liegen heftig veroordeelt en zelfs vloekt. Wij moeten streven om nooit
te liegen. Eerlijke personen zullen vele zegeningen ontvangen en zij zullen schitteren.
Allah wilt ons door Zijn Genade toch weer helpen en zegt in Soerah 4, vers 64:
“Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaaaoe ka fastagh-faroellaaha wastaghfarala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiemaa”. Hetgeen betekent:
“En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en
daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om Vergiffenis vraagt,
dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is”(S. 4, V.64)
Allah geeft ons opdracht om bij Zijn Beminde Profeet Mohammad in Medina
Sjarief te gaan en door hem vergiffenis te laten vragen, dan zal onze Schepper onze
fouten en zonden vergeven. Onze harten en levens zullen zeer zeker weer schitteren.
“Kia baat hai Madiene kie, djiene me too djiena hat, kia baat hai djiene kie”
Moge Allah en Zijn Profeet Mohammad ons zegenen met de Djoemoe’a en ons een
Momien leven schenken en beschermen tegen “haram” Satanische handelingen, ons
vergeven
en ons beschermen tegen de Hel en tegen
de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur
Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
Hadjie M. Junus Gaffar
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