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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

“Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie mienj-jawmiel
Djoemoe’atie fas’aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba’i; dzaalikoem
gairoellakoem ien koentoem ta’elamoen”. (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”.(Soerah 62, vers 9)
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen en smeken Hem om
hulp en vergeving. Op deze Vrijdag zijn wij bij elkaar om Djoemoe’a Namaaz te lezen
en Doe’a te vragen. Wij feliciteren elkaar van harte, dat Allah ons de kans heeft geschonken om samen op deze Ied-dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz te kunnen lezen.
Tegelijkertijd kunnen wij aandachtig luisteren naar de lezingen van Islam deskundigen,
die steeds vele belangrijke onderdelen van ons geloof “Diene Islam” uitleggen.Hierdoor
kunnen wij met de Wil van Allah meer inzicht krijgen van de hoofdstukken en
onderdelen van ons geloof en deze in onze routine aanbiddingen opnemen en daarmee
ons gedrag en karakter te laten schitteren en om dichterbij Allah te komen.
2* Vandaag zullen wij de zegeningen en gunsten van Djoemoe’a nader bespreken.
Allah heeft één Soerah (62) over Djoemoe’a aan ons geschonken en ons opdracht gegeven om onze vermaak, handel en bedrijvigheid te laten varen voor de Djoemoe’a Namaaz.
3* Heilige Profeet Mohammade heeft over Vrijdag het volgende gezegd:
A* Vrijdag, de Djoemoe’a-dag is in de Ogen van Allah de meest uitnemende en
uitzonderlijke dag onder de dagen van de week. Het is onze “Ied-dag” van de week.
B* Op de Djoemoe’a dag komen de Moesliems bij elkaar om gezamenlijk het Djoemoe’a
gebed te lezen, maar tegelijkertijd komen zij uuk om elkaar sociaal te ontmoeten.
C* Vrijdag is een gezegende dag en Allah zal de Doe’a-het Gebed van de Moesliems
op de Djoemoe’a dag zeer zeker verhoren (Boogarie Sjarief).
Het moment van het Doe’a verhoor is niet precies vastgelegd, maar overleveringen
zeggen dat er vele momenten op Vrijdag zijn, waarvan 2 momenten meest bekend zijn, nl.
a* De tijd vanaf het moment dat de Imaam de “Member”- Preekstoel opgaat om de
“Goetbah”- Preek te houden tot en met het Djoemoe’a Gebed.
b* De tijd tussen Asr en Maghrieb Namaaz op Vrijdag.
D* De Masdjied, “Baitoellah” is het Huis van Allah (en dus geen privé bezit), waar
Moesliems gezamenlijk Allah aanbidden. Tevens kunnen de Moesliems elkaar
ontmoeten, feliciteren en voor elkaar Doe’a vragen. De armen maken kennis met de
rijken. De deskundigen praten respectvol met de Momiens. De zwakkeren sluiten
vriendschap met de sterke Moesliems. Het is een verzamelplaats van “conferenties” en
versterking van vriendschappelijke famileband. Als de Moesliems regelmatig elkaar
ontmoeten, dan wordt de familieband sterker en leven zij vredig en gelukzalig met elkaar.
Allah zegt in Soerah 3, vers 103:“Wa’e-tashiemoe bie habe-liellahie djamie-‘anwwa laa tafarraqoe wadz-koeroe nie’e-matallahie ‘alaikoem iedz-koentoem a’e-daaa an
fa allafa baina qoeloebikoem fa ash-bah-toem bie ni’e-matihiie ieghwaanaa”.
Hetgeen betekent:“ Klampt u vast aan het koord van Allah allen tezamen en weest elkaar
niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah jegens u toen jullie vijanden waren en Hij
toen uw harten verenigde zodat jullie door Zijn weldaad elkaars broeders werden”.
Allah heeft de Moesliems opdracht gegeven om het “Koord van Allah ” gezamenlijk
stevig vast te houden en elkaar niet te verdelen.
De Masdjied en vooral het wekelijkse Djoemoe’a Gebed heeft het doel, dat de Moesliems
regelmatig bij elkaar komen om gezamenlijk Allah te aanbidden. Door het gebed en
andere aanbidddingen van Allah komen wij dichterbij onze Schepper .
Wij moeten voor Allah buigen, knielen, Hem vergiffenis en Doe’a vragen. 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
KvK. No. 41200872

Daarna met hart en ziel Allah beloven niet te zondigen, zich te reinigen en te zuiveren.
Wij zullen dus “Taqewa” -vroomheid en vrees voor Allah verwerven en zullen als een
Momien schitteren. Onze karakter en ons gedrag zullen verbeterd worden en wij zullen
dan ook andere Moesliem broeders respecteren, waarderen en nimmer discrimineren.
Wij zullen als één familie elkaar groeten, onderling onze problemen bespreken, te hulp
schieten en ondersteunen. Wij zullen voor elkaar Doe’a vragen en onze gunsten met
elkaar delen. De rijken krijgen kansen om de armen te ondersteunen en hun noden op
te lossen. De geschoolde momiens kunnen de gestrande Moesliems de weg wijzen om
hun problemen te vergemakkelijken. De moesliems kunnen dus samenwerken en
elkaars noden, gunsten en zegeningen bespreken, hulp krijgen en oplossing aandragen.
Allah heeft de Moesliems met elkaar verbonden als één familie. Wij moeten niet
alleen onze eigen (bloed) kinderen, broers, zusters, moeders en aanverwanten als één
familie beschouwen en behandelen, maar de opdracht van Allah is om de gehele
Moesliem Ahle Sunnat Waldjama’at als je eigen familie met hart en ziel te beschouwen
en te behandelen. Als een persoon in problemen zit, dan moeten wij hem helpen met
onze kennis, kracht, kundigheid, rijkdom, advies en smeekbeden.
Allah heeft ons aangemoedigd om bij meningsverschillen elkaar te helpen om gezamenlijk in een Djama’at op te treden en de verschillen op te lossen. Iedere goede daad om
Moesliems aan elkaar te koppelen is zeer zegenrijk en leidt naar het Paradijs.
Het is soms erg triest en frusterend voor de Momiens, dat enkele onnozele bezoekers
naar de Masdjied komen om de Moesliems te verdelen en om onrust te zaaien.
In Soerah 17, vers 53 zegt Allah : “En zeg tot Mijn dienaren, dat zij datgene spreken,
wat het schoonste is. Voorzeker de Sjaitaan sticht onenigheid onder hen. Voorzeket de
duivel is voor de mens een openlijke vijand”.
En Soerah 49, vers 12:“O gelovigen vermijdt te veel gissingen;waarlijk sommige gissingen
worden zonden. En zoekt niet naar gebreken, noch belastert elkaar. Zou iemand onder u
wensen het vlees van zijn dode broeder te eten? Want gij zoudt er walging tegen hebben”.
Enkele meest voorkomende zonden om de Moesliems te verdelen zijn alsvolgt:
a* Momiens worden belachelijk gemaakt als zij goed gekleed in Moesliem kleding z.a.
tulband, topie, djoebba en lange jas netjes naar de Masdjieds komen. Zij zeggen
meestal, dat deze pas in Djamia is gaan studeren en nu al doet hij alsof hij Maulana is.
Als een Moesliem moeten wij juist deze Momiens waarderen en voor hun Doe’a vragen
en met hart en ziel “Alhamdoe liellah, Soebehan Allah, Masja Allah” reciteren.
b* Vaak worden allerlei negatieve opmerkingen geuit over andere Moesliem broeders.
Direct na de Djoemoe’a Namaaz rennen enkele onnozele personen naar buiten voor de
deur van de Masdjieds om te roddelen. Zij begrijpen niet, dat roddelen over andere
personen zeer grote zonden zijn. De andere personen, die naar deze zondaars luisteren,
worden meegesleurd in hun satanische roddel-daden en zij zondigen keihard ook mee.
Deze zondaars hebben de belangrijkheid van Djoemoe’a Namaaz niet goed begrepen en
verwerven in plaats van zegeningen grote zonden, waardoor zij zichzelf vernietigen.
c* Als Islam deskundigen en leidinggevenden zeer belangrijke boodschappen uitleggen,
dan denken deze half geleerden en vooral ongeschoolden, dat zij alles beter weten en
belanden in hevige roddel-praktijken. Vele jongeren worden hierdoor meegesleurd en
aangespannen om met onbehoorlijke taal onenigheid te zaaien.
d* Sommige personen beleggen vergaderingen, waarin anderen worden aangezet om te
spioneren en daardoor verdeeldheid te zaaien om het Masdjied beleid te ondermijnen.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad ons zegenen met de gunsten van
Djoemoe’a Namaaz, ondersteuning van Masdjieds, ons beschermen tegen verdeeldheid
zaaien en ons beschermen van de Hel en tegen de bestraffing in hetGraf. Amien!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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