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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

“Iennaa anzalnaahoe fie lailatiel qader. Wa maa aderaaka maa lailatoel qader. Lailatoelqaderie gairoem-mien alfie sjahr. Tanazzaloel malaa-iekatoe war-roehoe fiehaa
bie iedznie rabbiehiem, mien koellie amr. Salaam. Hieja hattaa mathela-‘ielfadjer”.
(Soera 97, vers 1-5)

” Waarlijk, Wij hebben Hem (de Heilige Qoeraan) nedergezonden in de waardevolle
nacht. En wat doet u kennen, wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is
beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en Djibriel neder door het gebod
van hun Heer voor iedere zaak.Vredig is hij (nacht) tot het schitteren van de morgen”
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Vandaag op de Djoemoe’a dag in
de maand Ramadaan zijn wij weer bij elkaar om de Namaaz te lezen en Doe’a te
vragen. Moge Allah en Zijn Heilige Profeet Moehammad onze goede wensen in
vervulling brengen en ons op het rechte pad, de weg van Vrienden van Allah leiden.
2* Allah zegt in de Heilige Qoeraan:“ O gelovigen, jullie moeten vasten om “taqewa”
te verwerven of godvruchtig te worden. Onze Schepper is Barmhartig en Genadevol en
Hij wilt ons laten vasten, niet om ons te onderdrukken en niet te laten eten en te
drinken. Maar Hij wilt ons redden van vernietiging en volharden met veel “Shabr”.
Hij wilt ons trainen om ons gedrag en karakter te verbeteren. Hij is onze Schepper
en heeft ons geschapen. Hij kent al onze gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze
sterke punten en andere emotionele krachten. Hij kent ons van top tot teen en veel beter
dan wij onszelf kennen en daarom heeft Hij de Heilige Qoeraan in de maand Ramadaan
als leidraad en instructieboek voor ons gestuurd.
3* Profeet Moehammad heeft gezegd, dat Allah bij de aanvang van de maand
Ramadaan de Engelen de opdracht geeft om het Paradijs te versieren en nog meer te
sprenkelen met de aangename, frisse en adembenemende reuken en geuren.
Wij weten ook, dat Allah het Paradijs reeds adembenemd en schitterend voorbereid
heeft en zegt, dat de verhevenheid en schoonheid van het Paradijs zo perfect is, dat geen
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Toch zegt Allah om het Paradijs extra te
versieren en te sprenkelen met adembenemende geuren om de vastenden extra te eren.
Tevens worden alle deuren van het Paradijs opengegooid bij het aanbreken van de
maand Ramadaan. De Engelen Riedwan, die het paradijs beheren, laten extra zalige
winden waaien, waardoor de ramen van het Paradijs sissen met betoverende geluiden.
Al deze extra voorzieningen worden getroffen om de maand Ramadaan te verwelkomen.
De vastenden, die met oprechtheid Allah aanbidden en slechts voor Hem vasten de
zalige schitteringen en de zoetigheid van de verfrissende atmosfeer voelbaar te maken.
Tevens wordt vermeld, dat de deuren van de Hel worden gesloten en Sjaitan en slechte
Djiens worden vastgeketend, waardoor de Momiens ongestoord kunnen vasten.
4* Allah heeft reeds in de eerst 10 dagen ons Zijn Barmhartigheid geschonken en in de
tweede 10 dagen voor Zijn Vergeving. Vanavond na Maghrieb begint de derde gedeelte
van de maand Ramadaan en hierin zullen wij in Iettikaaf-Retraite vertoeven.
Iettakaaf heeft vele voordelen,waarvan één voordeel is, dat een Momien zijn wereldse
leven achterlaat, in Masdjied zich terugtrekt en Doe‘a vraagt totdat dit verhoord wordt.
In een overlevering wordt verteld, dat Heilige Profeet Moehammad met de Sahaba-eKiram in de Masdjied verbleef en extra Iebadat- aanbiddingen deed in deze periode.
Vele gelovigen zullen zich in de Masdjied terugtrekken en in Iettikaaf dag en nacht in
Hof van Allah verblijven. Zij zullen hierin leven, drinken, eten, slapen, maar zij
zullen zeer zeker tevens ervoor zorgen, dat de Masdjied rein gehouden wordt.
Voorts dienen zij ervoor te zorgen, dat zij de Masdjied respectvol behandelen en zoveel
mogelijk het Huis van Allah
gebruiken om Allah
te aanbidden. Wij moeten hierin
vasten, de Heilige Qoeran, Naat Sjarief, Tasbieh, Zikr lezen en veel Doe’a vragen.
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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

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
IETTIKAAF en LAILATOEL QADR in de vastenmaand RAMADAAN
5* Allah heeft in de maand Ramadan tevens aan ons de Lailatoel Qader geschonken.
Het woord “Lailat” betekent Nacht en “Qader” heeft 3 betekenissen, nl:
a* Kracht of power hebben om iets te realiseren. Hiermee toont Allah Zijn Vermogen
en Kracht doordat Hij voor de gebeden, iebadat, giften en donaties in deze ene nacht
meer zegeningen en gunsten geeft dan 1000 maanden iebadat van andere jaartijden.
b* De Lailatoel Qader nacht is verhevender dan andere nachten omdat hierin de Helige
Qoeran nedergezonden is en deze nacht heeft vele zegeningen, glorie en schitteringen.
c* In deze nacht geeft Allah de Engelen opdrachten om de lotsbestemmingen van zijn
dienaren beginnende deze Lailatoel Qader tot de volgende Lailatoel Qader uit te voeren.
In opdracht van onze Schepper dalen hazrat Djibriel Alaihiessalam, de zielen van Hazrat
Iesha Alaihiessalam, andere Profeten Alaihiessalam en een grote groep Engelen vanuit de
hemelen op de aarde neer met alle zaken, die Allah heeft bepaald en besloten voor
Zijn Dienaren voor het komende jaar tot de volgende Lailatoel Qader. Zij gaan de
gehele wereld rond en bewonderen met verbazing naar de verheven schitteringen,
glorie en Iebadats-aanbiddingen van de volgelingen van Heilige Profeet Mohammad .
5* De Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat op de Lailatoel Qader nacht daalt
hazrat Djibriel Alaihiessalam met een grote djama’at Engelen en andere zielen neer op de
aarde waarna deze doe’a vragen, gunsten, zegeningen en vergiffenis vragen voor de
momiens, die in staande en zittende houding Allah aanbidden, Dzikr, Doeroed/Naat
sjarief en Namaaz lezen. Op de nacht van Lailatoel Qader dalen er overal op de aarde
zegenen / gelukzaligheden neer en overal heerst er glorie, vrede en rust. De gehele nacht
tot de ochtendschemering zal Allah zijn Barmhartigheid schenken aan de Momiens.
Heilige Profeet Mohammad heeft tevens gezegd:”O mensen! Jullie getuige is de
maand in welke er één nacht is, die beter is dan 1000 maanden. Degene die misdeeld is
van al het goede (dus van de gunsten en zegeningen van Allah ) en hij kan alleen
misdeeld worden van de zegeningen van deze nacht, die ver blijft van het al het goede.
6* Wij hebben weer een kans gekregen om deze maand te omhelzen en de voordelen
ervan te plukken. Wij vasten en verwerven vroomheid. Ons gedrag en karakter worden
verder gepolijst en wij zullen over enkele dagen de Lailatoel Qader verwelkomen en
nog meer zegeningen verwerven. Daarna zullen wij deze maand vaarwel moeten zeggen
of wel “Alwieda” zeggen. Wie weet of wij volgend jaar deze maand weer mogen
verwelkomen. Honderden Momiens van onze Djama’at liggen nu in hun graven. Wij
zullen ook op een dag deze wereld moeten verlaten en onze graven bereiken. Wij zullen
in het graf de volgende vragen moeten beantwoorden: a* “Marrabboeka”-Wie is jouw
God. b* “Maa Dienoeka”- Wat is jouw geloof en c* Wat weet jij van deze persoon,
aanwijzend naar Heilige Profeet Mohammad .
Deze vragen moeten juist beantwoord worden om te kunnen slagen. De antwoorden
zijn:a* Mijn God is Allah . b* Mijn geloof is Islam en c* deze Heilige is mijn Profeet
Mohammad . Maar als wij erg gelovig zijn en Allah en Zijn Profeet . met veel
respect en liefde hebben gevolgd,dan kan het zijn, dat onze lieve Profeet de 3-de vraag
zelf beantwoordt door aan de Engelen te zeggen:“Ik weet, dat hij mijn lieve dienaar is”.
Het vasten zal tevens als een schild dienen in ons graf. De straf in het graf kan intens
zijn en de aarde kan ons samenpersen, slangen en schorpioenen kunnen ons aanvallen.
Onze zonden, zoals liegen, bedriegen, stelen, alcohol drinken, haram eten, vrije seks
bedrijven, aanbiddingen van Allah verwaarlozen kunnen ons teisteren en pijnigen in
het graf. Maar onze vasten zal dan als een schild voor onze redding in het graf dienen.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad . ons de zegeningen en
gunsten van de vastenmaand Ramadaan en een gelukzalig leven schenken en ons
beschermen tegen het Hellevuur 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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