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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

“Iennallaha wa malaaa-iekatahoe joeshalloena alan-nabiejie; jaa-ajjoehalladziena
amanoe shalloe ‘alaihie wa sallimoe taslimaa”. Hetgeen betekent: “Voorwaar, Allah en
Zijn Engelen zenden zegeningen over de verkondiger van de verborgenheid. O gij die
gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst hem veelvuldig vrede toe”.(Soerah 33, vers 56)
“Koeweté iesjq se her pest ko bala kerdé. Deher mé iesmé Moehammad sé oedjala kerdé”
Alhamdoe liellah, alle Lof zij Allah , de Heer der werelden, de Beschermer der hemelen
en aarde, de Begeleider der schepselen, de Zender der Heilige Profeten Alaihiessalan naar de
mensen met de opdracht om Allah te aanbidden en te gehoorzamen. Allah heeft
tevens Zijn Beminde Dienaar en Zijn Allerbeste Laatste Heilige Profeet Mohammade
met de Heilige Qoeran naar Zijn Beste Creatie gestuurd om deze te laten schitteren.
Vandaag heeft Allah ons de kans gegeven om samen op deze Ied-dag in Djame Masdjied
TAIBAH Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te kunnen lezen.
De zegeningen en gunsten van Vrijdag, de Djoemoe’a dag zijn zeer groot.
Heilige Profeet Mohammade heeft over Vrijdag het volgende gezegd:
a* Djoemoe’a-dag is in de Ogen van Allah de meest uitnemende en uitzonderlijke dag
onder de dagen van de week en is dus deze dag een Ied-dag.
b* Allah, de Barmhartige heeft de werelden op de Djoemoe’a dag geschapen en zal deze
ook op de Vrijdag beeindigen.
c* 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 beluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.
Allah heeft ongeveer 124000 Heilige Profeten Alaihiessalam voor de mens gestuurd, maar
Zijn Beminde Profeet Mohammade heeft Hij tot en met de Dag des Oordeels als
Genade en Roem der werelden voor de mens gestuurd. Op Djoemoe’a dag luistert hij
rechtstreeks met volle aandacht naar alle gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam van alle schepsels. Wij zijn hierdoor dus rechtstreeks verbonden en zijn in
contact met onze Beminde Profeet Mohammade . Allah heeft slechts Zijn Beminde
Dienaar deze verbondenheid, directe communicatie en genade geschonken; geen enkele
andere Heilige Profeet Alaihiessalam heeft deze verheven gunst ontvangen. Deze verbinding
is nu gemakkelijk te begrijpen als wij denken aan Skype, Satelliet, Televisie en Internet.
2* De Edele Qoeran is tevens een voortdurende wonder van Heilige Profeet Mohammade
. Dit Heilig Boek van Allah is op het hart van Heilige Profeet Mohammade
neergedaald en hij heeft alle Soerahs met veel liefde en genegenheid nageleefd.
Voor de rechtgeaarde Momiens zullen de Heilige Qoeran en de Overleveringen van
Heilige Profeet Mohammade tot en met de Dag des Oordeels beschermd blijven.
Heilige Profeet Mohammade is tevens een lopende voorbeeld van de Heilige Qoeran.
Zijn Heilige gedrag, karakter, leefgewoonten, optreden tegenover de Metgezellen ,
aanbidding van Allah , manier van uitleg en motivering zijn genoteerd in de Edele
Qoeran en dus is dit Heilige Boek tevens “Naat Sjarief” van Heilige Profeet Mohammade .
De Heilige Qoeran beschrijft alle “Haram”-verboden en “Halal”-geoorloofde handelingen.
Heilige Qoeran en de Overleveringen zijn 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, onze kinderen, familie, de gehele Djama’at en de omgeving zullen
van ons leren en zich ook verbeteren en schitteren.
Wij moeten begrijpen, dat de vervloekte duivel Sjaitan ons niet zal laten rusten en zelfs
in ons lichaam kruipen en met ons bloed meestromen. Sjaitaan is erg sluw en pakt ons
met zeer aantrekkelijke middelen om het kwade te laten uitvoeren en
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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

hindert ons om goede daden te kunnen uitvoeren. Sjaitaan bouwt valkuilen om zijn doel
te bereiken.Wij moeten deze valkuilen herkennen. Denkt aan de vele schitteringen van
de casino’s, de cafe’s, koffie-shops, cinema’s, vele honderden miljoenen Euro’s van de
loterijen en aantrekkelijke vrouwen, die de duivel voorbereid heeft om ons te misleiden.
Tevens moeten wij weten, dat liegen de grondoorzaak is van alle zonden en dat Allah
de personen, die liegen heftig veroordeelt en zelfs vervloekt. 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 als wij Taubah (vergiffenis) doen,
Doe’a vragen door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet Mohammad .
Onze Schepper is erg ingenomen van Zijn dienaren, die Taubah doen; Hij zal dan
ons vergeven.Blijf dus Taubah doen en goede daden verrichten, Allah zal ons helpen.
3* Allah zegt in Soerah 33, vers 21:“Laqade kaana lakoem fie Rasoelallahie oeswatoen
hasana-toellie man kaana jardjoellaha wal jawmal agierah wa dzakarallaha katsierah”.
Hetgeen betekent:“ Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper
van Allah voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt”.
Allah zegt verder in Soerah 59, vers 7:“Wa maa ataakoemoer-rasoeloe fagoedzoehoe
wa maa nahaakoem ‘anhoe fantahoe, wattaqoellah. Iennallaha sjadiedoel‘ieqaabe”.
Hetgeen betekent:“En wat de Boodschapper u moge geven, neemt het en wat hij u
verbiedt, onthoudt daarvan. En vreest Allah. Voorwaar, de straf van Allah is hevig”.
Tevens lezen wij Soerah 2,vers 110:“Wa aqiemoesh-shalaata wa aatoez-zakaah; wa maa
toeqad-dimoe lie anfoesikoem mien gairien tadjiedoehoe ‘iendallah; iennallaha biemaa
ta’emaloena bashier”. Hetgeen betekent: “En verricht het gebed en geeft de zakaat, en
het goede dat gij vooruit zult zenden voor uw zielen, gij zult het bij Allah vinden; voorzeker, Allah ziet uw werken”. Wij merken hier op, dat Allah ons wilt redden en geeft
opdracht om goede daden te verrichten en die vooruit te sturen als genade in het Graf.
In Soerah 73, vers 20 wordt nog duidelijker:“Wa aqiemoesh-shalaata wa atoez-zakaata
wa aqerie-dhoellaha qardhan hasanaa; wa maa toeqaddiemoe lie anfoesiekoem mien
gairien tadjie-doehoe ‘iendallaahie hoewa gairanw-wa a’e-zhama adjeraa; wastaghfieroellaah, iennallaaha ghafoer-rahiem”. Hetgeen betekent: “En onderhoudt het gebed en
betaalt de zakaat en leent aan Allah een schone lening. En wat gij voor uzelf van het
goede vooruit zendt, gij zult daarvoor betere en grotere beloning bij Allah vinden. En
vraagt Allah om vergeving; Allah is waarlijk Vergevingsgezind,Genadevol”(Soerah 73,Vers 20)
Namaaz lezen, Zakaat geven, Vasten, Hadj rituelen uitvoeren, ouders verzorgen, armen
helpen, zieken helpen, niet liegen en bedriegen, gezinsleden koppelen met de Masdjied,
Djamia steunen, goed gekleed en met hoofd-bedekking leven en zich goed gedragen; deze
goede daden zijn zeer zegenrijk en worden als een schone lening aan Allah gegeven.
De gespaarde schone lening wordt met betere en vele malen grotere beloningen teruggegeven als bescherming, gunsten en zegeningen in deze wereld en in het Hiernamaals.
Heilige Profeet Mohammad is de beste van alle schepsels van Allah . Zelfs de wereld
filosofen Thompson en George Bernard Shaw hebben beaamd, dat van de 100 beste
wereld personen onze Heilige Profeet Mohammad op de top geplaatst wordt.Hij heeft
de harten van de mensen veroverd en de Boodschap van Allah met veel liefde, geduld
en volharding overgedragen; hij heeft de Heilige Qoeran nageleefd en zijn voorbeeld
achtergelaten. De Heilige Qoeran en de Overleveringen zullen tot de Dag des Oordeels
voor de mens als voorbeeld en perfecte leefmodel dienen. “Djiene mé too djiena hai,
kia baat hai djiene kie.Ziendeghie too ziendeghie hai, per kia baat hai Mediene kie”
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad ons zegenen met de Djoemoe’a
Namaaz en ons beschermen tegen “haram” Satanische handelingen, ons vergeven en
ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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