Ramadanrooster gevorderd
advies van onze eerwaarde Sheikh Said el Mokadmi
Nachtgebed
8 raka³āt tahadjoed bidden vóór adhān Ṣoebḥ gebed.
(1e 20 dagen indien haalbaar, maar wel met de nadruk op de laatste 10 dagen.)

Ṣalāt aṣ-Ṣoebḥ
1. Verricht al-Fadjr gebed.
2. Verricht aṣ-Soebḥ gebed.
3. 1 Ḥizb lezen voor of na aṣ-Ṣoebḥ gebed.
Adhkār:
100x Soebḥāna Llāh, wa l-ḥamdoe li Llāh, wa lā ilāha illa Llāh, wa Llāhoe akbar.
100x Astaghfiroe Llāha wa atōēboe ilayh.

 َوهَّللَا ُ َأ ْك َب ُر، ُ  َواَل ِإ َل َه ِإاَّل هَّللَا، ِ  َو ْال َحمْ ُد هَّلِل، ِ ان هَّللَا
َ ُسب َْح

100x Allāhoemma ṣallī wa sallim ³alā sayyidinā Moeḥammad.
100x Soebḥāna Llāhi wa biḥamdih, Soebḥāna Llāhi l-³aḍḥīm

َأسْ َت ْغ ِف ُر هَّللا َ َوَأ ُتوبُ ِإ َل ْي ِه
لى َس ِّيدِنا َ م َُح َّم ٍد
َ صلِّي َو َسلِّ ْم َع
َ اَللَّ ُه َّم
ان هَّللَا ِ اَ ْل َعظِ ِيم
َ ُسب َْح
َ  ُسب َْح، ان هَّللَا ِ َو ِب َحمْ ِد ِه

100x Lā ilāha illa Llāh waḥdahoe lā sharīka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe l-ḥamd, wa hoewa ³alā
koelli shay’in qadīr.

 َوه َُو َع َلى ُك ِّل َشىْ ٍء َقدِي ٌر، َو َل ُه ْال َحمْ ُد،ُ َل ُه ْالم ُْلك،ُيك َله
َ الَ ِإ َل َه ِإالَّ هَّللا ُ َوحْ دَ هُ الَ َش ِر

100x Lā ḥawla wa lā qoewwata illā bi-Llāhi l-³alayyi l-³aḍḥīm.

هَّٰلل
ِ ِاَل َح ْو َل َواَل قُوَّ َة ِإاَّل ِبٱ ِ ْٱل َعلِيِّ ْٱل َعظ
يم

Ṣalāt aḍ-Ḍohā
2 tot 8 raka³āt bidden.
Dit kan vanaf ongeveer een kwartier na ash-shoerōēq tot voor az-zawāl (ongeveer 10 min voor aḍḥ-Ḍḥohr).

Ṣalāt aḍḥ-Ḍḥohr
- 4 raka³āt soennah voor en 4 raka³āt soennah na het gebed.
Ṣalāt al-³Asr
- Lees 1 ḥizb Koran voor of na het gebed.
- 4 raka³āt soennah voor het gebed.
- Herhaal dezelfde adhkār van ṣalāt aṣ-Ṣoebḥ. (direct na ṣalāt al-³Asr of vlak voor adhān ṣalāt al-Maghrib)
Ṣalāt al-Maghrib
Zorg ervoor dat je voorbereidingen voor de iftar minimaal 1 uur voor al-Maghrib klaar zijn.
- Lees 2 ḥizb uit de Koran.
- 5-10 min smeekbede verrichten net voor het verbreken van je vasten.
- Verbreek je vasten met dadel(s).
- Verricht eerst je ṣalāt al-Maghrib + 2 raka³āt soennah voordat je gaat eten.
Ṣalāt al-³lshā’
- 2/4 raka³āt soennah voor en 2 raka³āt soennah na het gebed. (zover dat mogelijk is)
- Bid het tarawieḥ gebed volledig (20 raka³āt). (Je kan je 8 raka³āt tahadjoed gebed hierin meenemen)
Volg ook ons online programma op Facebook en YouTube.

youtube.com/SheikhSaidElMokadmi
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Overige tijden
- Verricht de verplichte gebeden zoveel mogelijk in de moskee met de djamā³ah. (voor mannen)
- Lees zoveel mogelijk uit Riyāḍoe ṣ-Ṣālihīn.
- Houd je tong vochtig met de dhikr van Allah  ﷻzowel tijdens het vasten als daarna.
(Waar je ook bent. In de auto/lopen/keuken enz.)

- Help elkaar binnen het gezin zodat de huishoudelijke taken voor elkaar verlicht worden.
Vrijdag
- Lees sōēratoe l-Kahf.
- Doe veelvuldig ṣalawāt over de Profeet ﷺ:
Allāhoemma ṣallī wa sallim ³alā sayyidinā Moeḥammad.

لى َس ِّيدِنا َ م َُح َّم ٍد
َ اَللَّ ُه َّم
َ صلِّي َو َسلِّ ْم َع

Laatste 10 nachten van Ramadan
- Voor mannen: Verricht de laatste 10 dagen I³tikāf in de moskee. Indien dit niet mogelijk is dan
minimaal 1 dag in de moskee en de rest thuis.
- Voor vrouwen: Verricht de laatste 10 dagen I³tikāf thuis.
- Herhaal zoveel mogelijk de doe³ā’:
Allāhoemma innaka ³afoewwoen karīmoen toeḥibboe l-³afwa fa³foe ³annī.

ك ُعفُ ٌّو َك ِري ٌم ُتحِبُّ ْال َع ْف َو َفاعْ فُ َع ِّني
َ اللَّ ُه َّم ِإ َّن
Extra advies
Probeer de gehele Ramadan zoveel mogelijk te memoriseren uit de Edele Koran.
Volg ook ons online programma op Facebook en YouTube.

youtube.com/SheikhSaidElMokadmi
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