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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

ْ اّٰللس َوا ْليَ ْو سم
اّٰللس َم ْن ٰا َم َن ب س ه
اسنَّمَا ي َ ْع ُم ُر َم َسا سج َد ه
َاْل سٰخرس َواَقَام

كونُوا
ُ َ ك اَ ْن ي
اّٰللَ فَعَ ٰ ى
َ ٰس اُو۬لٰ ى سئ
َ الصلٰوةَ َواٰ ََت الزَّ ٰكوةَ َوَلَ ْ ي َ ْخ
ش اس َّْل ه
َّ
س
.ين
َ م َن ا ْل ُم ْهتَ ۪د

ول ه س
:َاّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل َّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

ال ل َُه ب َ ْيتًا سِف
َّ اّٰللس ب َ ََن
َّ ََم ْن ب َ ََن َم ْس سج ًدا ي َ ْبتَ سِغ بسهس َو ْجه
َ َاّٰللُ تَع

.ا ْل َجنَّةس

MOSKEE EN BESCHAVING
Beste broeders en zusters, Allah omschrijft de moskeeën
als “de moskeeën van Allah”. Dit laat zien dat de
moskeeën erg waardevol zijn. Om deze reden kreeg de
bouw van moskeeën veel aandacht in de islamitische
geschiedenis. Beste moslims, moskeeën hebben veel
kennis en wijsheid voortgebracht. Net als in het verleden
leveren de moskeeën ook vandaag een belangrijke
bijdrage aan de vrede en rust in de samenleving. Telkens
wanneer wij zij aan zij bidden, realiseren we ons dat wij
gelijk zijn aan elkaar. Beste gelovigen, jullie zijn onze
bezoekers die onderdeel zijn van de mooiheid van de
moskeeën. Laten we een sterke band hebben met de
moskee en zoveel mogelijk in de moskee bidden. Laten
we ook onze kinderen naar de moskeeën brengen, zodat
ze een goede akhlāq en hun īmān meekrijgen. Moge Allah
 ﷻZijn genade tonen aan degenen die hebben bijgedragen
aan de bouw en het onderhoud van onze moskeeën. Āmīn.
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