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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

“Sjahroe Ramadaanal-ladzie oenziela fiehiel-Qoeraanoe hoedal-liennasie wal bajjienatiem-mienal hoedaa wal foerqaan fa man sjahieda mienkoemoesj-sjahra faljashoemh”
Hetgeen betekent: “De maand Ramadaan is die, waarin de Qoeran werd nedergezonden;
rechte leiding voor de mensen, gids en duidelijke woorden van oordeel; daarom wie
onder u deze maand beleeft, laat hem daarin zeker vasten”. (Soerah 2, vers 185 )
* Alhamdoeliellah, alle lof en dank aan Allah , de Heer en Koning der werelden.
Wij zijn Allah erkentelijk, opdat Hij ons vandaag de gelegenheid heeft geschonken
om de Namaaz van Djoemoe’a-toelwadaa van de zegenrijke maand Ramadaan te lezen in
Djame Masdjied TAIBAH. De volgende Djoemoe’a zal in de maand Sjawwaal vallen.
Wij hebben vannacht op de “Lailatoel Qadr” de gehele avond tot en met Fadjr Namaaz
Allah aanbeden, de Tarawie Namaaz gelezen, Doe’a gevraagd en geluisterd naar de
laatste Soerahs van de Heilige Qoeran. Vandaag is de 27-ste vastendag, Djoemoe’a-toelwadaa en wij hebben nog enkele zegenrijke dagen om te vasten in de maand Ramadaan.
* Allah heeft ons als Zijn beste Schepping liefdevol geschapen om Hem te aanbidden.
Allah heeft ons werkelijk lief en is ons genadig en leert ons om in de maand Ramadaan
standvastig, weerbaar te leven en met volharding onze Imaan en gedrag te beschermen.
Allah heeft in de maand Ramadaan ons de Heilige Qoeran en “Lailatoel Qadr”gegeven
en heeft ons opgedragen om te vasten, opdat wij vroom en godvruchtig worden.
Wij moeten wel begrijpen, dat onze Schepper Allah , die ons erg lief heeft, wilt ons zeer
zeker niet kwetsen. Integendeel Zijn oneindige Barmhartigheid stort Hij op ons uit.
Allah wilt ons beschermen tegen vernietiging en verdoemenis en leert ons om zelfs
alle voedsels, dranken en seks te vermijden vanaf het aanbreken der dageraad tot en met
zonsondergang in de gehele maand Ramadaan om “Taqewa”-vroomheid te verwerven.
In de bovenvermelde Soerah wordt de naam van de vasten-maand “Ramadaan” duidelijk
genoemd. Allah heeft geen enkele andere naam van de maand in de Heilige Qoeran
vermeld, slechts de naam van de vasten-maand “Ramadaan” is specifiek genoemd. Dit
aan de
bewijst, dat de vastenmaand erg belangrijk is. In deze maand heeft Allah
mens de Heilige Qoeran geschonken, die de rechte leiding aangeeft en de mensen
opgedragen om de gehele maand te vasten om vroom en standvastig te worden en
daardoor dichtbij zijn Schepper te komen. ( Soerah 2, vers 185)
De psychlogie en het leerproces van deze verplichte aanbidding van Allah heeft een
geweldig effect op ons gedrag en karakter. Door de gehele maand Ramadaan streng te
vasten, hebben wij onze innerlijke krachten ontdekt, gewaardeerd en begrepen, dat als
wij het werkelijk willen, kunnen wij de gehele dag zonder eten, drinken en seks even
sterk, gezond en gelukzalig blijven en daardoor vroom worden.
De ervaring , die wij opgebouwd hebben, kunnen wij dan gebruiken om onze Imaan te
versterken en dichtbij Allah te blijven leven. Wij zullen hierdoor onze verplichtingen
en gehoorzaamheid aan Allah beter kunnen onderhouden. Tevens zullen wij ver
blijven van zonden, zoals haram eten, alcohol, dobbelen, ruzie, vechtpartijen, liegen,
bedriegen, stelen, verdeeldheid zaaien, slecht praten over andere mensen, etc.
Wij moeten de hartverwarmende ervaring van de vastenmaand Ramadaan, de lange
Vastentijden, lange Tarawie Namaaz, Ieftaarie, Sehrie en hoe wij elkaar liefdevol
behandelden, vasthouden. Deze herinneringen zullen ons helpen om de komende 11
maanden onze Imaan te beschermen en wij zullen zeer zeker niet terug glijden in het
verval van slechtheid, viezigheden en zonden. Onze vasten en vroomheid zullen ons
beschermen in deze wereld en als een schild dienen in het graf en ons helpen in Qajamat.
Heilige Profeet Moehammade heeft gezegd, dat een Momien de 2 adembenemde en
zielsverwarmende gelukzaligheden in ogenschouw moet nemen, nl.
a* Op de Dag des Oordeels zullen wij Allah ontmoeten en edelmoedig voor Hem
staan. De Dienaren van Allah zullen hun Schepper aanschouwen.
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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
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De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten en Djoemoe ‘a-toel-wadaa
Deze ontmoeting zal zich ontvlammen in een hartverwarmende gelukzaligheid.
b* Op het moment van ontvasten tijdens “Ieftaarie”. Na een lange tijd ver blijven van
eten, drinken en zich extra goed gedragen, komen wij erg dichtbij Allah . De Ieftaarie
geeft ons het gevoel van bevrijding en tegelijkertijd een overwinning op een succesvolle
beproeving. Een gevoel van overwinning en het bereiken van ons gezegende levensdoel.
Onze gemoedstoestand en emotionele gedragsvormen van hebzucht, gierigheid, bedrog,
eerzucht, dobbelen, jaloezie, hoogmoed, leedvermaak, belazerij kunnen nu beter onder
controle gehouden worden en wij zullen dan ver weg blijven van haram voedsel,
alcohol, vrije seks, pesten, onderdrukken, etc. Wij zullen dan ook in staat zijn om de
basis van alle zonden “het liegen” uit ons lichaam te verdrijven en alle slechte gedragsvormen uit te roeien en daardoor vroom te blijven. Dus het vasten heeft ons geleerd om
onze emotionele krachten in bedwang te houden en de slechte satanische eigenschappen
uit ons lichaam te verdrijven en standvastig weerbaar te blijven van zonden en de duivel.
Precies zoals een militair, die dag en nacht getraind heeft en zich sterk heeft gemaakt om
goed te kunnen strijden en daardoor zijn land te kunnen beschermen, moet hij daarna
blijven trainen en oefenen om zich verder te ontwikkelen om door te kunnen strijden.
Wij moeten ook na 30 dagen getraind te hebben in het Vasten, Tarawie Namaaz, Zikr,
Heilige Qoeran, verplichte Namaaz te lezen, zich terugtrekken in “Iettekaaf” en zich
gekoppeld te hebben met de Masdjied, ook na de maand Ramadaan op de zelfde
manier ons leven leiden. Wij moeten onze Imaan, gedrag en gehoorzaamheid aan Allah
en andere verplichtingen blijven beschermen en uitvoeren en met shabr blijven strijden
tegen sjaitan en met onze innerlijke emoties en gevoelens om niet in verval te geraken.
* Allah heeft de Moesliems ook aan elkaar verbonden als familieleden.(Soerah 49, vers 10).
Heilige Profeet Moehammade heeft de vastenmaand Ramadaan “Sjahroel Mawazaat”
genoemd, hetgeen betekent de maand van medelijden en medeleven. Hij maakte in
deze periode een gewoonte van om een zee van gunsten en zegeningen uit te delen en
keek niet om of iemand rijk of arm was, maar bleef uitdelen en nogmaals uitdelen.
Hazrat Aisja Siddiqua heeft overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammade aan de
gemeenschap zoveel gunsten en giften uitdeelde, dat het leek op een razende frisse wind,
die zijn adembenemende frisheid aan iedere arme en rijke persoon voelbaar maakte.
Heilige Profeet Moehammade deelt nog steeds zijn gunsten en zegeningen uit en zal tot
en met de Dag des Oordeels uitdelen. In de maand Ramadaan b.v. worden miljoenen
vastenden hoffelijk de Ieftaarie maaltijd aangeboden Masdjied Nabawie in Medina Sjarief
* Omdat wij Moesliems elkaars familieleden zijn, zullen wij onze gunsten en zegeningen
ook met elkaar delen. Wij moeten daarom de “Sadqa Fitr” van 5 €uro’s afstaan om ook
de minderbedeelde Momiens de kans te geven om het Ied-ul-Fitr feest te vieren. De rijken
zullen tevens de verplichte Zakaat moeten afstaan om de arme Moesliems te helpen.
Wij weten ook, dat wij allen eens deze wereld zullen moeten verlaten en Allah en
Zijn Beminde Profeet ontmoeten. Wie weet of wij volgend jaar weer een kans zullen
krijgen om de vastenmaand Ramadaan te verwelkomen.
Als b.v. een beminde van ons afscheid neemt, dan jammeren wij en wij zijn zeer droevig.
Een Momien krijgt hetzelfde gevoel als de maand Ramadaan voorbij gaat. Door aan dit
moment te denken, zullen wij in staat zijn om onze Imaan en vroomheid vast te houden.
Hazrat Oemar Faroeq heeft gezegd, dat door mijn geloof Islam heb ik eer en repect
gekregen en nergens anders kunnen wij deze eer en respect krijgen dan in Islam.
Wij weten ook, dat blijvende eer en respect in deze wereld en in het Hiernamaals slechts
verkregen worden door ons geloof Islam. Laten wij daarom trots zijn op ons geloof.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met Ramadaan, Djoemoe’a, 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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