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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

“ Leidt ons op het rechte pad; het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken. Niet
dat van hen, over wie toorn is uitgestort, noch dat van de dwalenden”. ( Soerah 1, vers 5, 6,7)
En in Soerah 9, vers 119) “O gij, die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen”.
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah . Moge Allah en Zijn Beminde
Profeet Moehammad ons op deze Djoemoe’a-dag van de maand Rabie-oes-Sanie zegenen
met een sterke Imaan en ons een vroom leven schenken en moge Allah ons leiden op de
voetsporen van de waarachtigen en rechtgeleiden en ons beschermen tegen de influisteringen
van sjaitan en van onze slechte emoties, de interne duivel. Deze maand wordt ook de maand
van Ghiejaarwie Sjarief, de maand van Ghause Azam Abdoel Qadier Djielanie genoemd.
Om ons geloof goed te kunnen begrijpen en om als een momien te kunnen leven, zullen wij
zeer zeker moeten leren en Islam boeken bestuderen. Het is erg jammer, dat wij geen tijd
besteden om deze allerbelangrijkste doelen te bereiken, waardoor wij niet goed genoeg als
een momien ons leven kunnen leiden. Vooral in deze westerse cultuur worden wij door
wereldse glitteringen afgeleid en wij kunnen daardoor niet zien welke de beste wegen zijn
om gelukzalig in deze wereld te kunnen leven en tevens het Paradijs te kunnen bereiken.
2* Ook moeten wij begrijpen, dat onze Schepper Allah ons geschapen heeft en kennis
heeft van alle zaken en dus ook van onze kwaliteiten en tekortkomingen. Hij heeft daarom
sinds de schepping van de mens duizenden heilige Profeten als leermeesters en begeleiders
voor de wankelende volkeren gestuurd. Er zijn vele voorbeelden in de heilige Qoeran en
Ahadiets-overleveringen van goede leefwijzen en gedragsvormen. Tevens zijn er duizenden
slechte gewoonten en gedragsvormen welke geleid hebben tot grote onenigheden, oorlogen
en vernietigingen geopenbaard in de heilige Qoeran en in de Ahadiets boeken beschreven.
Om gelukzalig te kunnen leven en om het Paradijs te kunnen verdienen, zullen wij Allah
moeten gehoorzamen, onze beminde Profeet Moehammad
moeten beminnen en volgen.
3* De wijsgeer hazrat maulana Roem schrijft in zijn boek, dat een leeuw, een wolf en een
luiaard in het oerwoud samen gingen jagen. Na een tijdje werden de drie jacht-buiten, een
buffel, een hert en een haas bij elkaar gebracht. De leeuw liet eerst de wolf bij zich komen en
vroeg hem hoe deze te verdelen. De wolf zei, dat hij de buffel moest nemen, de wolf zelf zal
dan de hert nemen en de luiaard krijgt dan de haas. De leeuw werd erg boos op dit voorstel
en gaf de wolf een flinke klap, waardoor zijn oog eruit vloog. De wolf rende jankend weg.
De leeuw liet daarna de luiaard bij zich komen en vroeg hem hoe wij deze buit moeten
verdelen. De luiaard zei uit onbaatzuchtigheid, dat de leeuw alle 3 beesten, de buffel, de hert
en de haas kan nemen. De buffel kan hij als avondmaal nuttigen, de haas voor de ochtend
maaltijd en de hert voor zijn middag maaltijd. De leeuw was erg verrast, verheugd, omhelsde en
knuffelde hem en hij vroeg daarna, hoe hij aan dit slimme, onbaatzuchtige voorstel kwam. De
luiaard antwoordde hierop:“Als ik vóór de wolf gevraagd zou worden, dan zou ik het zelfde
antwoord als de wolf hebben gegeven. Ik ben van de fout van de wolf en het resultaat ervan
wijzer geworden, daardoor heb ik dit wijze en onbaatzuchtige antwoord gegeven.
Nadat de mens duizenden jaren ervaring heeft opgebouwd en de resultaten van onwijze
gedrag en ondermijning heeft ervaren, heeft Allah daarna tenslotte Zijn Beminde Dienaar
en laatste Profeet Moehammade gestuurd als “Rahmatoellliel-‘aalamien”. Hij is genadevol,
barmhartig, zachtaardig, onbaatzuchtig en gehoorzaamt en vreest Allah het meest, etc.
4* Heilige Profeet Moehammad heeft gezegd, dat het juiste geloof Islam Ahle Sunnat
wal Djama’at is het geloof van mij en dat van mijn Sahaba-e-Kiraam .
* De metgezel Abdoella ibne Oemar heeft overgeleverd, dat de heilige Profeet Doe’a
vroeg voor de welzijn en zegeningen van Syrie en Jemen. Een delegatie van het dorp Nadjd,
die er ook bij zat, verzocht de heilige Profeet om ook Doe’a voor het dorp Nadjd te vragen.
Maar zelfs na drie verzoeken werd de Doe’a niet gevraagd en hij zei daarna, dat uit het
dorp Nadjd een groep zal ontstaan, die onenigheid, verdeeldheid, haat, ruzie en ondermijning
onder de moesliems zal stichten en sjaitan handelingen zal uitvoeren.
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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

Grand Mosque “ANWAR-e-MEDINA” Eindhoven
Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere
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Inderdaad sinds 1924 zeggen een onwijze groep van Nadjd, dat Moesliems Ahle Sunnat wal
Djmama’at moesjrieks zijn, omdat zij uit liefde en eerbetoon de heilge Profeet Moehammad
Sahaba-e-Kiram , Salfe Salihien , Taba-ien, Martelaren, Awliya-e-Kiram respecteren en
eren. Omdat wij Naat sjarief, Salatoes-salam, Doeroed sjarief en Fatiha sjarief lezen, denken
deze stomme en jaloerse idioten dat wij hun aanbidden. Wij aanbidden slechts de ene Allah
en niemand of niets anders, maar wij respecteren en tonen innige liefde aan deze heiligen.
5* Op een dag verdeelde heilge Profeet Moehammad giften aan de Sahaba-e-Kiram en
een persoon vroeg zijn deel en hij kreeg dat ook, toch zei hij tegen hem:“wees rechtvaardig”.
Heilge Profeet zei hierop, dat hij als “Rahmatoelliel-‘aalamien” op de wereld is gekomen
en dat hij de rechtvaardigste mens op de wereld is. Hazrat Oemar Faroeq werd boos op
de onbeleefde persoon en wilde hem een lesje leren. Heilge Profeet zei hierop: “Oemar
laat hem met rust, je kan hierbij niets veranderen;ik zie dat de nakomelingen van deze persoon
ruzie, beledigingen, verdeeldheid en grote tweedrachten zullen stichten onder de moesliems”.
6* Als wij:“Laa ilaha iellallahoe-moehammadoer-rasoeloellah”- “Er is geen God behalve
Allah-Moehammade is Zijn Boodschapper” lezen, dan geloven wij in de Eenheid van Allah
en weten, dat Allah de Enige is, er is dus geen tweede als Hij en Hij heeft geen deelgenoot;
wij aanbidden alleen Hem . Tevens geloven wij dat heilge Profeet Moehammad Dienaar
en Boodschapper van Allah is en hij aanbidt ook Allah . Wij zijn Moesliems Ahle Sunnat
wal Djama’at en aabidden Allah
. Wij vragen Hem vergiffenis en smeken Hem voor
hulp, welzijn, genade en rechte leiding. Deze zijn de principes van ons geloof Ahle Sunnat.
7*In Soerah 4, vers 64 zegt Allah : :“En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O
Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om
vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend en Genadevol is”
In Soerah 5, vers 35 zegt Allah :“O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt middel van toenadering

tot Hem (wasiela ) en strijdt op Zijn weg in de hoop, dat gij succes moogt hebben”.
* Tijdens een grote droogte was de nood groot en stierven vele mensen. Enkele
moesliems verzochten Khalifa Hazrat Oemar Faroeq om Doe’a voor regen te vragen.
Hij vroeg de Doe’a en zei: O Allah, ik smeek U voor regen met de “wasiela” van Hazrat
Abbaas , de oom van Uw Beminde Profeet Moehammade en het begon te regenen.
8* Het is tevens overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammade verteld heeft, dat
een zondaar van het volk van Iesra’el 99 personen had vermoord. Na een tijd kreeg hij
berouw en wilde taubah doen. De mensen stuurden hem naar een heilige. Hij vertelde
hem over de 99 moorden en wilde taubah doen, maar de heilige werd erg boos en
reageerde heftig en zei, dat hij een zeer slechte, onbeschaamde moordenaar was en er
was voor hem geen ruimte voor taubah. De moordenaar raakte erg gefrustreerd en in
zijn woede heeft hij ook deze heilige vermoord. Later kreeg hij weer berouw en de
mensen stuurden hem naar een dorp waar vele heiligen woonden. Hij liep er naar toe
maar onderweg overleed hij. De engel van Djahannam en de engel van Djannat
kwamen beiden om zijn ziel mee te nemen. De discussie tussen de engelen kwam op
gang en besloten werd, dat als de afstand naar het dorp van de heiligen korter zou zijn
dan naar zijn woonplaats, de ziel naar het Paradijs zou gaan. Na meting werd door de
Wil van Allah de afstand korter gemaakt en de ziel bereikt het Paradijs.
Onze Beminde Profeet heeft hiermee ons willen vertellen, dat heilgen bezoeken en
wasiela, het zoeken naar een tussenpersoon of middel van toenadering tot Allah
gerechtvaardigd is en kan helpen om snellere resultaat van onze Doe’a te krijgen.
9 * Djame Masdjied Taibah streeft slechts één doel na en dat is om het juiste geloof Islam
Ahle Sunnat wal Djama’at aan de moesliems over te brengen. Wij geloven, dat liefde en respect
tonen aan onze beminde Profeet , Sahaba-e-Kiram , Ghause Azam Abdoel Qadier Djilanie
, Khwadja Garieb Nawaz , Martelaren, Vrienden van Allah , etc. zeer zegenrijk zijn.
Wij herdenken deze heiligen, bestuderen hun karakter en leefwijzen om vromer te worden.
Moge onze harten gevuld worden met liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet en
moge Allah ons leiden op de voetsporen van de waarachtigen en rechtgeleiden. Amien !!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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