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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

moet sterker en hoger zijn dan alle andere liefdes

Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Hoewal-ladzie arsala Rasoelahoe bielhoedaa wa dienielhaqqie lie-joezh-hierahoe’alad-dienie koellie-hie wa law karihal-moesjriekoen”.Soerah 9, vers 33.
Hetgeen betekent:“Hij is het, Die Zijn Boodschapper met leiding en ware godsdienst heeft
gezonden om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, al mogen de afgodendienaren er
afkerig van zijn”. ( Soerah 9, vers 33).

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen en smeken Hem om
hulp en vergeving. Tevens feliciteren wij elkaar van harte, dat Allah ons de kans heeft
gegeven om samen op deze “Ied”-dag in Djame Masdjied Taibah Namaaz te kunnen lezen.
2* Vandaag zullen wij over de hartgrondige liefde voor Allah en Zijn Beminde
Dienaar en Profeet Mohammad uitweiden en hoe wij met deze liefde als een Momien
in deze wereld en in het Hiernamaals kunnen schitteren en gelukzaligheid verwerven.
Wij lezen Namaaz, wij staan rechtop vóór onze Schepper , wij buigen in Roekoe neer
en knielen neer in Siedjedah. Deze verplichte aanbidding is een opdracht van Allah .
Iedere Momien heeft de overtuiging, dat hij Namaaz leest, vast, Hadj rituelen uitvoert,
Zakaat en Sadaqa afdraagt in opdracht van Allah en deze aanbidding is een belofte,
die deze dienaar gemaakt heeft aan zijn Schepper .
Zonder enige twijfel zijn wij overtuigd, dat Heilige Profeet Mohammad de allerbeste
dienaar van Allah is en Profeet van Allah .
In een overlevering is verteld, dat Hazrat Djibriel Alahiessalam bij de Heilige Profeet
Mohammad kwam, en zat vóór hem en zei: “Jaa Rasoelallah, wat is Imaan ? ”.
Onze lieve Profeet Mohammad zei hierop: Het geloven in Allah , in Zijn Engelen, in
Zijn Boeken en in Zijn Profeten en ook in het einde der wereld en dat alle voorspoed en
tegenspoed van Allah afkomstig zijn. Het geloven tevens in de verrijzenis na de dood
(op de Dag des Oordeels). Dus als wij zeggen, dat wij Imaan hebben, dan bedoelen wij,
dat wij beloven in Allah te geloven. Maar met deze belofte alleen zullen wij er niet in
slagen om een perfecte Momien te zijn. Wij moeten zeer zeker deze belofte waarmaken
met onze daden en Allah gehoorzamen. Maar om de belofte en gehoorzaamheid aan
Allah te laten grondvesten, moeten wij onze Schepper hartgrondig beminnen.
Iedere Momien bemint zijn Schepper heel sterk om te kunnen schitteren.
Deze liefde is boven alle andere liefdes, meer dan van je ouders, kinderen, echtgenote of
echtgenoot, familieleden, vrienden, collega’s, rijkdommen en andere zaken.
Allah zegt in Soerah 2, vers 165: “Walla-dziena amanoe asjaddoe hoebbal-liellah”
Hetgeen betekent:“Maar de gelovigen zijn sterker in liefde voor Allah”.
Deze is de reden waarom de Momiens met afschuw reageren op plaatsen met zonden.
Als zij zonden zien of horen, dan laait hun woede op. Als b.v. bij een “Nikaah” (huwelijk)
ceremonie een muziek band ingehuurd wordt, gedanst wordt of alcohol gedronken
wordt, dan zullen zij boos reageren omwille van Allah . Zij roepen op om met de
vervloekte praktijken te stoppen en als de wrede hoogmoedigen niet willen luisteren
om de “haram”-verboden handelingen uit de “ Nikaah” ceremonie te verwijderen,
dan lopen zij omwille van Allah boos weg. Want daar blijven zitten en meedoen is
tegen de regels van Allah , een grote zonde en vervloeking van Allah .
De Heilige Profeet Mohammad zei, dat als iemand omgaat met een Momien omwille
van Allah en ver blijft van een slechte, ongelovige persoon omwille van Allah ; en
zijn “halal”-reine rijkdommen uitgeeft aan Masdjieds of Jamia omwille van Allah en
zijn rijkdom niet uitgeeft aan verboden consumpties en handelingen, z.a. alcohol, haram
voedsels, casino, haram muziek, omwille van Allah , dan heeft hij zijn Imaan volmaakt.
Deze momiens hebben Allah erg lief en zij zullen in het Hiernamaals schitteren.
In Soerah 6, vers 162 zegt Allah : “Qoel ienna shalaatie wa noesoekie wa mahjaaja wa
mamaatie liellaahie rabbiel-‘aalamien”. Hetgeen betekent: “Zeg (Profeet): ‘Waarlijk,
mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah,
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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

moet sterker en hoger zijn dan alle andere liefdes

de Heer van alle werelden”. Hieruit is af te leiden dat wij niet alleen de verplichte aanbiddingen, z.a. Namaaz, Zakaat, Vasten, Hadj moeten uitvoeren, maar ons gedrag, ons
leven, sterven en onze gehele leefwijze moeten uit liefde voor en omwille van Allah zijn.
Het is overgeleverd, dat toen Heilige Profeet Mohammad in de begin periode de
Boodschappen van Allah verkondigde, hij vele mensonterende weerstanden kreeg;
Op een dag kwamen enkele wrede afgodendienaren bij zijn familie en zeiden, dat zij
Heilige Profeet Mohammad wilden meenemen en een schonere jongeman voor hun
achterlaten. Deze wrede atheisten zeiden tevens, dat zij hem zouden dwingen om zijn
missie te stoppen of zij zouden hem elimineren. Toen onze lieve Profeet dit vernam,
reageerde hij alsvolgt: “Mijn Heer heeft mij deze verantwoordelijkheid gegeven en
ik zal deze nooit laten varen, al geven jullie mij in mijn ene hand de zon en in de andere
de maan. Mijn Schepper zal mij begeleiden en helpen”. Deze hartgrondige liefde
voor Allah moeten wij proberen te begrijpen, vast te houden en ons eigen te maken.
Wij kunnen niet zeggen, dat wij van Allah houden en tegelijkertijd Hem niet gehoorzamen en Zijn Bevelen niet nakomen. Als je iemand met hart en ziel werkelijk bemint,
dan is het onmogelijk om hem ongehoorzaam te zijn en zijn bevelen te verzaken.
Wij moeten dus laten zien, dat wij van Allah en Zijn Beminde Profeet werkelijk
houden door gehoorzaam aan hen te zijn en als een perfecte Momien je leven te leiden.
Een Momien staat omwille van Allah ’s nachts op en voert vrijwillige gebeden uit.
Allah zegt in Soerah 17, vers 79: “En doe de “Tahadj-djoed” gedurende een deel van
de nacht. Dit is in het bijzonder als toegift voor u bestemd. Het zal niet lang duren, dat
uw Heer u op een plaats zal stellen waar iedereen uw roem zal verkondigen”.
Een Momien zuivert zijn hart en reinigt zijn ziel door Tauwbah te doen en belooft zijn
Schepper , dat hij of zij nooit zal terugvallen in de zonden en verwerft “Taqewa”vroomheid en vrees voor Allah en schittert uit liefde voor Allah en Zijn Profeet .
Deze Momiens schitteren en zij leven vriendelijk, vredig, eerlijk en zachtmoedig; zij
zijn zichtbaar in de Masdjieds, in Dzikr-Allah, Milaad Sjarief en in andere rituelen.
Zij weten dat Allah rijkdommen en andere wereldse zaken geeft aan degenen waarvan
Hij houdt en van wie Hij niet houdt, maar geeft Geloof-Imaan aan mensen van wie
Hij houdt. Wij Moesliems hebben het geloof Islam en Imaan van Allah gekregen
en weten dus dat onze Schepper van ons houdt en dichterbij ons dan onze slagader is.
Wij lezen Doeroed Sjarief en Dzikr-Allah, onze harten schitteren en wij zijn gelukzalig.
In Soerah 33, vers 56 zegt Allah : “Iennallaaha wa malaaa-iekatahoe joeshalloena
‘alannabijie; jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe shalloe ‘alaihie wa sallimoe tasliemaa”.
Hetgeen betekent: “Voorwaar, Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de
Verkondiger van de verborgenheid (Profeet). O gij, die gelooft, zendt zegeningen over hem
en wenst hem veelvuldig vrede toe”.
In Soerah 20,vers 47 zegt Allah tevens:”Wij hebben u, voorwaar, tekenen gebracht
van Uw Heer, en vrede rust op hen die de leiding volgt”.
En in Soerah 37, vers 181-182 lezen wij: “En Vrede zij de Boodschappers. En alle lof aan
Allah, de Heer van alle werelden”. Volgens deze Soerahs stuurt Allah zegeningen en
vredesgroet naar de Heilige Profeten en naar Zijn Beminde Profeet Mohammad .
De Momiens lezen uit liefde en eerbetoon ook Naat-, Doeroed Sjarief en Salatoessalam.
Sommige onnozele stomme mensen zeggen, dat het niet nodig is om zoveel liefde en
respect te tonen aan Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad .
Wij moeten ver van deze mensen blijven, omdat zij onze Imaan willen vernietigen.
Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah en Zijn Beminde
Profeet Mohammad en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de
duivel, tegen verdeeldheid, 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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