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Salaat, deze aanbidding van Allah weerhoudt u van zedeloosheid en kwaad.
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
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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

“Iennass-shalata tanhaa ‘aniel fahsjaa-ie wal moenkar (S. 29, vers 45)
Betekenis:“Voorzeker het gebed weerhoudt van zedeloosheid en kwaad”.
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Wij prijzen Hem en smeken Hem
om vergiffenis en rechte leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde
Profeet Moehammad , zijn “Ahle Bayt”- afstammelingen en zijn metgezellen en
moge er zegeningen dalen op alle momiens en moge er een succesvolle einde zijn voor alle
heiligen . Wij bidden en smeken Allah door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet
Mohammad om ons een verheven leven te schenken en ons beschermen tegen ziekten,
onderdrukkingen, ellenden en andere duivelse daden. Moge onze harten gevuld worden
met innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet Moehammad .
* Vandaag zullen wij uitweiden over de belangrijkste aanbidding van Allah , de
Namaaz en wat kan er gebeuren als wij deze verheven aanbidding verwaarlozen.
Allah zegt dat als wij moesliems eenvoudig ons leven leiden, dan zullen wij nimmer
door Hem vernederd worden zolang wij standvastig als een momien blijven leven.
De metgezellen leefden gelukzalig en eenvoudig en zij werden hoog en verheven
gerespecteerd. Heilige Profeet Mohammad heeft de Sahaba-e-Kiram opgevoed,
onderwezen en de gunsten en zegeningen voor hun zichtbaar gemaakt als zij als
momiens leefden. Zij hadden de smaak van goed gedrag en respect voor elkaar te
pakken. De momiens waren dus altijd behulpzaam, eerbiedig, zorgzaam, ondersteunend
en behandelden anderen liefdevol zoals zij zichzelf behandelden. Er was geen ruimte
voor onderlinge jaloezie, haat, verdriet, beroving, onderdrukking en ondermijning.
Allah zegt in bovenvermelde Soerah 29 ,vers 45: “Voorzeker het gebed (Namaaz)

weerhoudt van zedeloosheid en kwaad”.
Zij lazen Namaaz uit liefde, respect voor en omwille van Allah . De Namaaz werd met
volle concentratie, uit innige liefde, onderdanigheid en respect voor Allah gelezen.
Heilige Profeet Mohammad heeft uitgelegd, dat “Ihsan” niets anders is dan dat gij uit
innige liefde, onderwerping en eerbetoon Allah zo aanbidt alsof gij Hem ziet. Zelfs
als gij Hem niet kunt zien, weet dan dat Hij jou zeer zeker ziet en aankijkt.
Als Namaaz op deze manier gelezen wordt, dan zal de “Noer”-Licht van Allah op het
hart huisvesten, waardoor zedeloosheid en zonden vanzelf uit het hart wegvluchten.
Heilige Profeet Mohammad heeft op deze wijze zijn metgezellen getraind en deze
heiligen hebben goed begrepen wat zedeloosheid en zonden waren. Zij wisten als
momiens, dat zij zich niet stand konden houden als zij Namaaz niet zouden lezen. Iedere
metgezel las Namaaz. Zelfs de afvalligen moesten in de Masdjied opstaan om samen
met de momiens te buigen. Zij waren bang om verstoten te worden van de gemeenschap.
* Heilige Profeet heeft ook titels en speciale posities gegeven aan de metgezellen z.a:
Hadjies, Hafiez, Aliems, Siddique, Faroeq, Ghani, Haider, Saifoellah om de extra kundigheden en karakters van de moesliems zichtbaar te maken, maar heeft nimmer de
metgezellen Namazies genoemd. Hieruit kunnen wij concluderen, dat alle metgezellen
Namazies waren en daardoor waren zij allen ook ver van kwade daden en zonden.
* In deze tijd zijn zedeloosheid, kwade daden en zonden in alle hoeken van de wereld
zichtbaar verspreid. Op de markt-plaatsen, winkels, bedrijven, kantoren en zelfs in de
huizen kunnen deze waargenomen worden. Het is zelfs zo erg, dat de mensen niet eens
weten, dat deze kwade daden en zedeloosheden grote zonden zijn. Erger nog vele zonden
en zedeloosheden worden als kunst, cultuur en wetenschap op de scholen onderwezen.
Als wij b.v. de grote satanische handelingen z.a. dansen en muziek bekijken, dan weten
wij uit de geschiedenis, dat deze zedeloosheid en kwade daden zeer laag gezien werden.
Uit schaamte werden deze zonden in het geheim achter gesloten deuren uitgeoefend. In
deze tijd worden dans en muziek heel hoog gewaardeerd en zelfs op de
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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
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KvK. No. 41200872
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scholen als kunst, cultuur en wetenschap onderwezen. Erger nog worden deze schaamteloze wandaden en zonden door vele moesliems uitgeoefend. De ouders vinden het gezellig en hoogwaardig, dat hun eigen jonge dochters en zonen in het openbaar dansen en
muziek bespelen. Zedeloosheid en zonden zijn nu in vele moesliem huizen via mobiele
telefoons, televisie en internet binnen gedrongen. Niemand durft om erop te wijzen, dat
deze kwade daden en zedeloosheden zijn en zij leiden naar vernietiging en verdoemenis.
* De heilige zoon van “Ala Hazrat” Moeftie Azam zat eens in de trein en een Sikh
soldaat kwam voor hem zitten eten. Hij at met zijn linkerhand en Moeftie Saheb zei
abrupt tegen hem om met zijn rechterhand te eten. De soldaat zei bedeesd, dat hij geen
moesliem was. Moeftie Saheb zei hierop: “Je bent toch een mens en een mens eet met
zijn rechterhand en met de linkerhand wast de mens viezigheid van zijn lichaam weg”.
* Niet lang geleden werd bestudeerd, waarom in bepaalde scholen weinig door de
leerlingen gepresteerd werden. Het resultaat werd openbaar gemaakt, dat op deze
scholen de meisjes met “mini” rokken en half bloot de school bezochten en de aandachten werden gericht op de schaamteloosheden, kwade daden en zondige blikken. Toen de
kledingen verbeterd werden, zagen de deskundigen betere resultaten.
Om het gedrag en karakter van de mens te verbeteren en zedeloosheid en zonden te
verbannen zijn er geen medicijnen of injecties op de wereld te vinden.
zegt Soerah 20, vers 14:“En verricht het gebed tot Mijn gedachtenis” .
* Allah
En zoals bovenvermeld in Soerah 29 ,vers 45:“Voorzeker het gebed ( Namaaz )

weerhoudt van zedeloosheid en kwaad”.
* Heilige Profeet Mohammad heeft gezegd, dat een momien altijd Namaaz leest en een
kafier-atheist niet. Namaaz lezen is de rode lijn tussen een momien en een atheist. Dus
het niet verrichten van de Namaaz leidt tot dwaling en ongelovigheid. Een persoon, die
opzettelijk de Namaaz verzaakt, verricht een “kafier”-ongelovige handeling.
Allah
en Zijn Beminde Profeet hebben daarom de moesliems het beste redmiddel
geschonken en dat is het met hart en ziel en gecontreerd met liefde en respect Namaaz
te onderhouden. De zedeloosheid, kwade daden en zonden zullen dan zelf verdwijnen.
Ter illustratie wordt het volgende voorval naar voren gebracht. Een moeried kwam bij
een Sjaigh en zei, dat hij zijn moeried wilde worden, maar zijn zonden kan hij niet
vaarwel zeggen. De Sjaigh zei, dat hij welkom was, maar hij moest niet vóór hem zondigen. De moeried heeft met hart en ziel beloofd. Hij ging naar de café en zag de heilige
Sjaigh vóór de deur staan en keerde terug. Hij ging naar de coffie shop en zag hem daar
weer en keerde terug. Hij ging naar de winkel om te stelen, maar hij kon niet stelen
omdat de Sjaigh steeds te voorschijn kwam. Overal waar hij wilde zondigen, zag hij de
Sjaigh en daardoor raakte hij al zijn slechte gedragsvormen kwijt en werd een momien.
* Omdat er veel gestolen werd, hebben wij nu veel meer politie-agenten, bewakers en
miljoenen camera’s. De dieven kijken eerst waar deze staan en lopen daardoor snel weg.
Als wij moesliems met “Ihsan” Namaaz lezen zoals onze Heilige Profeet ons geleerd
heeft en wij lezen met routine de 5 dagelijkse Namaaz gebeden, dan zal de “Noer”- Licht
van Allah in onze harten huisvesten. Iedere keer als wij dan voor kwade daden en
zonden staan, dan zullen wij abrupt realiseren, dat Allah naar ons kijkt en Zijn
woede is heftig; onze Noerie-harten zullen reageren en wij zullen niet meer zondigen.
Wij zullen zelf dan voor altijd van de zonden en kwade daden afstand nemen en zelfs
andere moesliems helpen om kwade daden en zonden te herkennen en niet te zondigen.
Als wij Namaaz lezen en wij blijven toch zondigen, dan moeten wij goed nadenken of de
Namaaz met “Ihsan”, met liefde, respect, nederigheid en onderwerping gelezen wordt.
Moge Allah onze Imaan verheffen en ons als waarachtige moesliems, die altijd
Namaaz lezen, leiden; wij zullen dan als momiens in deze maatschappij zedeloosheid
en kwade daden helpen uitroeien en een gezegende maatschappij helpen opbouwen.
Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met shabr en volharding en ons
helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in Masdjied te kunnen lezen. Amien!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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