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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

Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Het gedenken van Allah , innige liefde tonen aan Heilige Profeet Mohammade
“ Iennaniie annallahoe laa ielaaha iellaa ana fa‘a-boedeniie wa aqiemiesh-shalaata lie
Dzikriie”- Hetgeen betekent: “ Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god behalve Ik, dien
dus Mij en onderhoud het Gebed tot Mijn Nagedachtenis” ( Soerah 20, vers 14 )
Dawlet hai berie tjiiez na iezzat hai berie tjiiez;iezzat hai berie tjiiez na sjohrat hai berie tjiez;
Kawtsar hai berie tjiez na Djannat hai berie tjiez. Ai Rahmate Alam terie rahmat hai berie tjiez.
“Qoewate iesjq se her pest ko bala kerde; daher iesme Moehammad se oedjaala kerde”.
1* Alhamdoe liellah, alle lof en dank aan Allah , de Heer en Meester der werelden.
Allah heeft de Momiens werkelijk lief en heeft om Zijn Schepsels te redden de Heilige
Qoeran en Zijn Beminde Dienaar en Laatste Profeet Mohammade voor ons gestuurd.
* In Soerah 51, vers 56 zegt Allah :“Wa maa galaqetoel djienna wal iensa iellaa lieja’eboedoen”-“En Ik heb de djienn en de mensen slechts tot Mijn Aanbidding geschapen”.
* De Djoemoe’a namaaz, ook wel “Ied-oel-Mominien” genoemd, is een Verplichte
Aanbidding van Allah en wordt in Djame Masdjieds gelezen; hierdoor kunnen de
Momiens elkaar tevens sociaal ontmoeten en elkaars problemen en gunsten bespreken.
Allah openbaart in Soerah 49, vers 10:“Iennamal moeminiena iegwatoen fa-ashliehoen
baina agawaikoem watta-qoellaha la-allakoem toerhamoen”.
Hetgeen betekent:“Moesliems zijn elkaars broeders; brengt dus verzoening tussen uw beide
broeders tot stand en vreest Allah, opdat op u Barmhartigheid moge neerdalen”.
* Als een Moesliem de Djoemoe’a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah leest, dan
zullen zijn fouten en zonden vanaf de vorige tot deze Djoemoe’a vergeven worden.
* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door Engelen
naar de Heilige Profeet Mohammade overgebracht, maar op Donderdagavond en op de
Djoemoe’a dag worden deze rechtstreeks door onze Lieve Heilige Profeet gehoord en
waargenomen. Hij weet, wie de Doeroedo Salaam gepresenteerd heeft, reageert hierop
en geeft antwoord op de beluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.
* De Djoemoe’a Namaaz is zeer zegenrijk, een bevrijding van verdoemenis en redding op
de Dag des Oordeels. Allah heeft deze Namaaz verheven en verplicht gesteld, daarom
moeten wij deze strikt onderhouden en daardoor een vredig en schitterend leven leiden.
2* Allah heeft dus in bovenvermelde Soerah 20, vers 14 ons opgedragen om Hem te
gehoorzamen, te aanbidden en Namaaz te lezen tot Zijn Nagedachtenis.
En in Soerah 13, vers 28 zegt onze Schepper :“Alaa bie-dziekriellahie tathema-iennoel
qoeloebe”, hegeen betekent: “Luistert! In het gedenken van Allah alleen is er rust voor
de harten”. Wij moeten wel begrijpen, dat onze Schepper onze tekortkomingen goed
begrijpt en weet, dat wij ontspanning, rust en vrede nodig hebben. Daarom moeten wij
“Dzikr” van Allah doen en daardoor ontspannen leven en onze harten laten schitteren door de Noer van Allah . Namaaz en Doeroedo-Salaam lezen, Zakaat afdragen,
vasten,hadj rituelen uitvoeren en andere verplichte aanbiddingen zijn “Dzikr” van Allah
en deze verplichte aanbiddingen zullen ons bevrijden van interne spanningen,
frustraties, depressies, hoge bloed-druk, hartproblemen en andere ziekten.
Alle schepsels, bomen, bergen, bloemen, planten, rivieren, oceanen, de hemelen, dieren,
vissen, insecten, muggen doen Dzikr van hun Schepper en Allah geeft ons ook
opdracht om Dzikr van Allah te doen en Hem dag en nacht te gedenken om ons hart,
ziel en lichaam te beschermen van ellenden en om rust en gelukzaligheid te verwerven.
De Heilige Qoeran Soerah 59, vers 7 zegt verder: “ En wat Boodschapper u ook moge
geven, neemt het en wat hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah.
Voorwaar de straf van Allah is hevig”
Als de mensen van de voorgaande Heilige Profeten Alahiessalam erg ongehoorzaam aan
Allah waren en zij grote zonden pleegden, werden zij vervloekt en kregen zware
straffen van hun Schepper ; zij moesten grote ellenden en verdoemenissen ondergaan.
Heilige Profeet Mohammad heeft gesmeekt en speciale Doe’a gevraagd voor Pagina 1
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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
Anbi instelling
KvK. No. 41200872

Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Het gedenken van Allah , innige liefde tonen aan Heilige Profeet Mohammade
zijn volgelingen, waardoor de vervloekingen en grote straffen van Allah wegblijven.
Zelfs tijdens de Hemelreis en ontmoeting van Allah
bij Zijn Troon boven de
hemelen, heeft de Beminde Profeet Mohammad de volgende Doe’a gevraagd en hij
smeekte: : “O Allah mijn Djama’at is erg zondig en ik smeek U haar te vergeven”.
Allah antwoorddde hierop, dat als u dat wenst, dan zal Ik uw Djama’at vergeven.
Allah
heeft in de Heilige Qoeran gezegd: “Zij die de Boodschapper volgen, hebben
Allah gevolgd”; Allah
heeft ook Zijn Beminde Profeet Mohammad ontzettend lief.
Allah
in zegt in Soerah 9,vers 24: “Zeg: ‘ Indien uw vaders en uw zonen en uw
broeders en uw vrouwen en uw stamgenoten en de bezittingen die gij verworven hebt
en de koophandel waarvan gij mislukking vreest en de woningen die u behagen, al deze
zaken u liever zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht
dan totdat Allah met Zijn gebod komt. En Allah leidt de overtreders niet”. En in
Soerah 33, vers 6 zegt Allah : “De Profeet is de gelovigen meer nabij dan zij zichzelf”.
Dus het geloof van een persoon is niet compleet totdat hij meer van Heilige Profeet
Mohammad houdt dan van zichzelf.
Het is overgeleverd, dat de Beminde Profeet Mohammad gezegd heeft: Bij degene in
Wiens Handen mijn ziel is, niemand van jullie zal werkelijk gelovig zijn totdat ik hem
geliefder ben dan zijn familie, zijn bezittingen en alle andere mensen” (Moesliem Sjarief)
De liefde voor Allah en Zijn Beminde Boodschapper Moehammad is de grootste
deugd van een Momien. Allah zond hem als Genade der werelden.
De bovenvermelde gezegde: “Dawlet hai berie tjiiez na iezzat hai berie tjiiez; iezzat hai
berie tjiiez na sjohrat hai berie tjiez; Kawtsar hai berie tjiez na Djannat hai berie tjiez.
Ai Rahmate Alam Terie Rahmat hai berie tjiez” leert ons, dat geld, rijkdommen, eer,
populariteit, Kawthar en Djannat niet de allerbelangrijkste voor ons zijn, maar wel
zijn de Zegeningen van Allah de belangrijkste.
Wij krijgen slechts één keer de Gunst van Allah onze schitterende jeugdige leeftijd
en een wereldse leven om dichtbij Allah te komen en wij moeten daarna deze wereld
verlaten. Toon daarom de allerhoogste liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet
Moehammad en bescherm hierdoor je Imaan-geloofsovertuiging.
Met onze Iebadat, de Namaaz, Zakaat, Vasten, Hadj en andere verplichtingen komen
wij erg dichtbij Allah en deze aanbiddingen zullen zeker geaccepteerd worden als wij
Doeroedo-Salaam lezen en allerhoogste liefde tonen aan Heilige Profeet Moehammad .
* In een andere overlevering zegt Heilige Profeet Moehammad :“De liefde voor Allah
en Zijn Beminde Profeet Moehammad is de juiste teken voor een oprecht geloof en
imaan; er zijn 3 kwaliteiten, als deze in een persoon gevonden worden, dan zal hij de
zoetheid van het geloof proeven; a* Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad
de allerhoogste liefde tonen, b* omwille van Allah liefde tonen aan zijn medebroeders,
c* grote afkeer te hebben om atheist te worden netals in het Vuur te worden gesmeten.
Om de zoetheid van de allerhoogste liefde voor Heilige Profeet Moehammad en aan bidding van Allah beter te kunnen begrijpen, hebben wij een praktisch voorbeeld.
Als wij b.v. in een schotel met verschillende soorten lekkere ijsjes aangeboden krijgen
en deze wordt van boven versierd met extra zoete lekkere vruchten-stroop en geurende
bloemen, dan proeven wij en voelen de verheven zoetigheid van deze gastvrijheid.
De soorten ijsjes zijn te vergelijken met de aanbiddingen van Allah , de extra lekkere
stroop en de geurende bloemen bovenop is de liefde van Heilige Profeet Moehammad .
Door deze liefde van Heilige Profeet Moehammad is onze Imaan compleet en zal onze
aanbiddingen bij Allah gezegend en zeer zeker aanvaard worden.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met de Djoemoe’a Namaaz, 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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