Allah’s naam zij het begin, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Duas voor Ramadan

ادﻋﯿﺔ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك
Ad-ie’yah sehr ramadan-ul-mobarak
Dua bij het zien van de nieuwe maan
Let op! blijf niet naar de maan staren maar loop door en lees de Dua

Uitspraak:

Allahumma ahillahu a’lainaa bilyumni wal-iemaani wassalaamati walislaami Wattawfieki limaa tuhibbu wa tardaa, Rabbie wa Rabbukallaah.

Vert.ned.:

0 Allah! Dat deze maan mag opkomen met zegen en geloof en vrede en islaam en geef
ons kracht om datgene te doen dat U behaagt. (O maan ) Allah is mijn en jou schepper.
Dua voor Radjab, Sha’ban en Ramadan

اَﻟﻠّﮭُﻢﱠ ﺑَﺎرِكْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻰ رَﺟَﺐَ وَ ﺷَﻌْﺒَﺎنَ وَ ﺑَﻠﱢﻐْﻨَﺎ رَﻣَﻀَﺎن
Uitspraak:
Vert.ned.:

Allahumma bariklana fie Rajaba wa Sha'baana wa ballighna Ramadan
O Allah! Maak de maanden Rajab en Sha'baan gezegend voor ons, en laat ons de maand Ramadan bereiken
( zodat wij kunnen profiteren van de verdiensten en zegeningen )

ٌ اِﻧﱢﻲْ ﺻَﺎﺋﻢ، ٌاِﻧﱠﻲْ ﺻَﺎﺋِﻢ
Je hebt gevast en iemand is onbeleefd tegen je, zeg dan “innie saa-imoen, innie saa-imoen”
Vert: Ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten

Nieyat voor het vasten en Duwa voor iftari
Rozah kie nieyat / de intentie om te vasten:

روزه ﮐﯽ ﻧﯿﺖ

Indien men vóór het fadjr gebed de nieyat doet:

ﻧَﻮَﯾْﺖُ اَنْ اَﺻُﻮْ مَ ﻏَﺪً اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟﻰ ﻣِﻦْ ﻓَﺮَضِ رَﻣَﻀَﺎنَ ھﺬَا
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻧﯿﺖ ﮐﯽ ﮐہ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس رﻣﻀﺎن ﮐﺎ ﻓﺮض روزﮦ ﮐﻞ رﮐﮭﻮں ﮔﺎ
Uitspraak:

Nawaito an asoema ghadan Lillahi Ta A’la mien farade Ramadan haza

Vert. urdu:
Vert.ned.:

Maine nieyat kie keh Allah Ta A’la ke liye ies ramadan ka farz rozah kal rakhoe’nga
Ik heb mij voorgenomen om morgen omwille van Allah Ta A’la aan de vastenplicht van
deze ramadan te voldoen.

Indien men overdag ( vóór zawaal ) de nieyat doet:

َﻧَﻮَﯾْﺖُ اَنْ اَﺻُﻮْ مَ ھﺬَاﻟْﯿَﻮْ مَ ِﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟﻰ ﻣِﻦْ ﻓَﺮَضِ رَﻣَﻀَﺎن
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻧﯿﺖ ﮐﯽ ﮐہ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آج رﻣﻀﺎن ﮐﺎ ﻓﺮض روزﮦ رﮐﮭﻮں ﮔﺎ
Uitspraak:

Nawaito an asoema hazal yaum Lillahi Ta A’la mien farade Ramadan

Vert. urdu:
Vert.ned.:

Maine nieyat kie keh Allah Ta A’la ke liye aadj ramadan ka farz rozah rakhoe’nga
Ik heb mij voorgenomen om vandaag omwille van Allah Ta A’la aan de vastenplicht van
de ramadan te voldoen.
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Enkele regels m.b.t. de nieyat:
U mag vanaf zonsondergang ( magrib ) helemaal tot de volgende dag vóór zawaal tijd de nieyat doen
maar het is beter om het s’nachts vóór fadjr te doen.
Als u vóór zonsondergang (magrib) al nieyat hebt gedaan dat u de volgende dag gaat vasten, dan geldt
dat niet en u zult alsnog nieyat moeten doen.
Als u in of ná de zawaal tijd (middelpunt van de dag) de nieyat doet dan is uw vasten ongeldig.
Als u ná begin fadjr nieyat doet, dan moet u erbij zeggen of denken dat u al vanaf subah sadiq (begin
fadjr) aan het vasten bent, want als u zegt of denkt dat u vanaf nu, ( dus ná begin fadjr ) aan het vasten
bent is uw roza niet geldig.
Als u in de nacht al nieyat hebt gedaan en u hebt daarna gegeten ( vóór begin fadjr ) dan hoeft u niet
opnieuw nieyat te doen. M.a.w. ná nieyat doen mag u nog eten mits het tot vóór begin fadjr is.
Nieyat (intentie) is het voornemen in je hart, maar het opzeggen is beter.
De Sehrie (nasihat)
Het eten vlak voor het aanbreken van de dageraad (vóór begin Fadjr ) wordt sehrie genoemd.
Het nuttigen van de sehrie is een zeer zegenrijke gewoonte van de Heilige Profeet
, al is het slechts een hapje eten of een slokje water. (Boekhari, Muslim). Tussen het vasten van de moeslims en dat van de joden bestaat er één
verschil, dat is het eten van de sahrie (Aboe Dawoed, Tirmizie).

اﻓﻄﺎر ﮐﯽ دﻋﺎ

Iftaar kie duwa / breken van het vasten

اﻟّﻠﮭُﻢَّ اِﻧِّﻰْ ﻟَﻚَ ﺻُﻤْﺖْ وَﺑِﻚَ أﻣَﻨْﺖُ وَﻋَﻠَﯿْﻚَ ﺗَﻮَﻛّﻠْﺖُ وَﻋَﻠﻰ رِزْ ﻗِﻚَ اَﻓْﻄَﺮْتُ ﻓَﺘَﻘَّﺒﻠْﮫُ ﻣِﻨﻰ
اے اﷲ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﯿﺮے ﻟﺌﮯ روزﮦ رﮐﮭﺎ اورﺗﺠﮭﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ
اور ﺗﺠﮭﯽ ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳہ ﮐﯿﺎ اور ﺗﯿﺮی دﯾﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ رزق ﺳﮯ روزﮦ اﻓﻄﺎر ﮐﯿﺎ
Uitspraak:

Allahumma innie laka-soemto, wa bika Aamanto, wa a'layka tawakkalto,
wa a'la riz-qika aftarto fataqabbalho miennie.

Vert.urdu:

Ai Allah, maine tere liye rozah rakha aur tudjhie par imaan laya aur toedjhie par bharosa kia aur
tere hie diye hoewe rizq se iftaar kia, hamari taraf se qoboel farma.
”O Allah, voor U heb ik gevast en standvastig geloof ik in U en op U rust mijn vertrouwen en verbreek ik het vasten met het voedsel, dat van U komt, Oh Allaah, accepteer mijn vasten!.

Vert.ned.

De Iftari, enkele regels.
Het zich haasten voor de iftaar is een soennah van de Profeet Mohammed
en zeer zegenrijk. De Profeet sallallahoe alaihie wa sallam heeft gezegd; De
meest geliefde dienaar van Allah is degene die zich haasten voor ieftaar
(moesliem sharief). De mensen zullen altijd profijt hebben als ze niet lang
wachten met iftaar doen, en niet wachten totdat de sterren zichtbaar zijn.
(kashfoel ghoemma). Als u iftaar doet, doe dit dan met dadels want daar zit
zegen in of met water want water is rein en het reinigt (Mieshkaat).
Lees meer over dit hoofdstuk bij “ Het Vasten”.

Het is heel belangrijk om de nieyat en de dua’s te leren, want u heeft het nodig in de Ramadan, bij
de sehrie en bij de iftari.
Wij zullen dit hoofdstuk zonodig blijven bijwerken en aanvullen, Insha Allah..
Wallaahu A’alam (En Allah de Verhevene weet het Beste).
Roeyate Hilaal Comite Nederland
E-mail: rhcn2010@gmail.com website: www.roeyatehilaal.nl

2

Ramadan 1433 / 2012

