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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 ziendeghanie meng”

Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Verheven zegeningen en gunsten van de vastenmaand RAMADAAN
Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Jaa ajjoehalladziena amanoe koetieba ‘alaikoemoesh-shiejaamoe kamaa koetieba ‘alalla- dziena mien
qabeliekoem la’allakoem tattaqoen”. ( Soerah 2. vers 183 )
“O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, verplicht was
gesteld, opdat gij wellicht (“taqewa”) - godvruchtig moogt worden”.Soerah 2, vers 183
1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Vandaag op deze gezegende Djoema-dag zijn wij weer bij
elkaar om de Namaaz te lezen en Doe’a te vragen. U wordt daarom gefeliciteerd, dat u samen met ons
deze dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en samen met ons Doe’a vraagt. Moge Allah, de
Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem onze goede wensen in vervulling
brengen en ons op het rechte pad, de weg van Vrienden van Allah,
de Genadevolle leiden.
Zoals eerder besproken zijn alle maanden van het jaar van Allah, de Genadevolle en Hij heeft er vele
speciale gunsten en zegeningen ingesloten en voor ons opgeslagen. De maand Radjab heeft Hij specifiek
benoemd tot Zijn Maand, de maand Shabaan is de maand van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met
Hem. De mensen, die Hen gehoorzamen en goede daden verrichten in deze maanden zullen zeer hoge
beloningen en zegeningen ontvangen. U wordt daarom nogmaals gefeliciteerd, dat u samen met ons deze
dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en samen met ons Doe’a vraagt.
2* Allah, de Barmhartige heeft voor de Moesliems het allerbeste geloof Islam voorbereid. Hij heeft de
Heilige Koran als de rechte leiding, gids en duidelijke woorden van oordeel voor ons gestuurd.Tevens
heeft Hij Zijn allerbeste, allerliefste Profeet en Dienaar voor ons gestuurd om ons te begeleiden en te
helpen om de juiste weg te bewandelen en om dichtbij Hem te komen. Deze weg leidt ons om onze
gedragsvormen en karaktertrekken te perfectioneren en ons de
weg naar het Paradijs te laten bewandelen.
3* De 9-de maand van het Islamitsche jaartelling, de maand Ramadaan is de zegenrijkste maand vol
gunsten, glorie, beloningen en zegeningen.
Allah, de Barmhartige heeft deze maand de vastenmaand genoemd en vasten is een zeer belangrijke plicht
in ons geloof Islam, die op de Moesliems rust. De Heilige Koraan zegt verder in
Soerah 2, vers 185: “ Daarom wie onder u deze maand beleeft, laat hem daarin zeker vasten. Maar wie
ziek is of op reis is, dan een gelijk aantal dagen vasten op andere dagen”.
4* Het eigenlijke doel van vasten is het ontwikkelen van “taqewa”- vroomheid. Vroomheid is een
zedelijke karakter en gedrag, dat ontstaat uit liefde voor Allah, de Barmhartige en vrees voor Hem. Liefde
voor Allah, de Barmhartige zal je slechts kunnen verwerven door in het hart en ziel
te geloven in Zijn Barmhartige Bestaan en dat alles wat wij hebben van Hem komt. Ons leven,
gezondheid, ziekte, heengaan, eten, drinken, huizen, rijkdommen, bezittingen en alle andere gunsten
komen van Hem. Hoe groter de liefde des te groter de zegeningen en gunsten. De vrees voor Allah, de
Verhevene wordt teweeggebracht door het besef van Zijn Misgenoegen, Ontevredenheid, Toorn, Straf en
Verblijf in het vuur onder zware bewaking van strenge Engelen in de Hel.
Door dit gevoel van Verheven Liefde en Vrees voor Hem ontstaat “Taqewa”- vroomheid. Deze “taqewa”
helpt ons en vormt de grondslag voor alle goede handelingen en behoedt ons van slechte daden en
handelingen.
5* De Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd:
A* Wanneer je de plicht van vasten nakomt, is het noodzakelijk, dat jij je oren, ogen, tong, handen,
voeten en alle andere lichaamsdelen onder controle houdt en zich ver houdt van alle handelingen, die
Allah, de Verhevene verboden heeft.
B* Allah, de Barmhartige vindt het niet nodig, dat een persoon honger of dorst lijdt, terwijl hij zich niet
van leugens kan onthouden en deze leugens zelfs tijdens het vasten blijft verspreiden.

Tijdens de Ramadan maand
kunt u ook een dag nemen
voor de iftarie maaltijd .
Rerseveer een dag en
verkrijg extra zegeningen.

C* Er zijn velen, die vasten en daaruit niets anders dan honger en dorst verkrijgen.
D* Vasten is een schild tegen zonde.
E* Een persoon, die vast in volledig bewustzijn van zijn geloof en omwille van Allah, de Barmhartige,
diens voorgaande zonden worden vergeven ( Bogarie Sharief, Moesliem Sharief ).
F* Tevens heeft Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gezegd:
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“Zie de maan en vast dan; indien zij schuil gaat achter de wolken, moeten 30 dagen van de maand
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6*. De maand Ramadaan wordt ook wel de vastenmaand genoemd. Wij zullen in deze maand ongeveer
20 uren vasten en in Iebadat doorbrengen. Het lijkt wel lang om zonder eten en drinken te vasten, maar
wij zullen ontdekken, dat het toch wel meevalt. Feit is, dat hoe langer wij moeten vasten, des te meer
beloningen en zegeningen er zullen zijn en wij zullen door onze “Shabr”- volharding nog vromer worden.
De maand Ramadan is de zegenrijkste maand van het jaar en deze is in 3 gedeelten als volgt verdeeld:
a* De eerste 10 dagen verleent Allah, de Barmhartige Zijn Barmhartigheid.
b* De tweede 10 dagen verleent de Barmhartige Allah Vergiffenis .
c* De laatste dagen verleent Hij verlossing en bevrijding van het Hellevuur.
Het is verplicht voor degene, die vast om voor het verschijnen van de dageraad, dus ongeveer 10 minuten
vóór begin Fadjr tot en met de zonsondergang het volgende in acht te nemen:
a* het is verboden om te eten, drinken of roken.
b* het is verboden om geslachtsomgang en anderen seksuele handelingen plegen.
c* de uren van het vasten moeten besteed worden aan het lezen van Namaaz, Zikr en Doeroed
d* de vastentijd zal besteed moeten worden om ons gedrag en karakter te verbeteren en
“taqewa”- vroomheid op te bouwen.
e* wij moeten er extra opletten, dat wij geen Haram-verboden handelingen plegen, zoals liegen,
bedriegen, leugens verspreiden, ondermijnen, ruzie maken, betichten en verdeeldheid zaaien.
7* Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Qoer’aan, dat Hij in de maand Ramadaan vele verdiensten,
zegeningen en voortreffelijkheden heeft ingesloten.
De 3 belangrijkste verdiensten van de maand Ramadaan zijn:
A* De Heilige Qoer’aan zelf is nedergedaald in deze maand.
B* De “Lailatoel Qadr” nacht is beter dan de zegeningen en verdiensten van 1000 maanden.
C* Vasten in de maand Ramadaan is verplicht gesteld voor de Moesliems
8* Tevens kunnen wij in “Ietekaaf”- zich afzonderen van wereldse zaken en in de Masdjied verblijven.
Hierdoor kunnen wij Allah, de Barmhartige intensief en geconcentreerd gedenken. Vele moesliems
trekken zich terug van de sociale en wereldse omgeving en verblijven de laatste 10 dagen van de maand
Ramadaan in de Masdjied.
9* De Heilige koraan zegt in Soerah 97, vers 1-3: “Wij hebben Hem ( Heilige Koraan) in de Nacht van de
Maat (Lailatoel Qadr nacht) nedergezonden. En wat doet u kennen wat de Nacht van de Maat is ? De
Nacht der Maat is beter dan 1000 maanden.
In de Lailatoel Qadr nacht wordt door Allah, de Barmhartige de lotsbestemming bepaald, de tijdslimiet
en de maat voor alles vastgesteld.
De Lailatoel-Qadr avond is tevens vol glorie, zegeningen en gunsten en is beter dan 1000 maanden
zegeningen. Daarom moeten wij deze nacht niet missen en de gehele nacht Allah, de Barmhartige
gedenken door Vrijwillige gebeden, Zikr, Tarawie namaaz en Doeroed Sharief.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat wanneer de Lailatoel Qadr nadert, dan
komt Hazrat Djibriel Alaihiessalam op de aarde samen met een Djama’at van Engelen naar beneden en
zij allen bidden voor de vergiffenis van elke persoon, die in gedachten verzonken is aan Allah, de
Barmhartige staand of zittend.
10* Op maandag 8 juli na Maghrieb Namaaz zullen Oelema-e-Kiram van de Roeyate Hilal Comité
Nederland onderzoeken of ergens de nieuwe maan gezien is en vergaderen en daarna bepalen of dinsdag
of woensdag de 1-ste vastendag zal zijn.
Wij moeten dan vóór de Fadjr Namaaz de “Sahrie” eten en dan vasten.
Na het vasten zullen wij in Maghrieb de “Ieftaarie” maaltijd nuttigen en iedere avond na Iesha Namaaz
20 Raka’ats Tarawie gebeden uitvoeren.
11 * Allah, de Barmhartige heeft ons nu weer begunstigd met de vastenmaand Ramadaan en wij moeten
daarom deze omhelzen en zoveel mogelijk onze tijd in iebadat doorbrengen.
Wie weet of wij volgend jaar een tweede kans zullen krijgen.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons een gelukzalig leven
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