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

Het Tarawieh gebed
Het tarawieh gebed is soennate mu´akkadah d.w.z. Hozoere Poernoer Sallallaho Alaihe
Wasallam heeft het sterk aanbevolen om het te doen, zowel voor de mannen als de vrouwen. Het is niet toegestaan om het te laten en degene die het laat is een zondaar.
Het Tarawieh gebed wordt in de Ramadan ná het Isha gebed verricht. Bestaat uit 20 rakaats en wordt in 10 setjes van steeds 2 rakaat verricht, dus met 10 salaams.
Om de 4 rakaats wordt een kleine pauze in acht genomen (Tarwiah genaamd). In die tussen pauzes mag u doeroed sharief, kalimah, tasbieh of Qoeraan sharief lezen. Maar u mag
ook stil zijn. Over het algemeen wordt de volgende doa het meest gelezen,
Soebhaana zielmoelke walmalakoet, Soebhana ziel-iezzate walazmate walhaibate walqoedrate
walkiebriejaa´e wal-djabaroet, Soebhanal maliekiel hajjiel-lazie laa janaamoe wa laa jamoet, soebboehoen qoeddoesoen rabboenaa wa rabboel malaa´iekatie war-roeh. Allahoemma adjiernaa mienannaar jaa moedjieroe jaa moedjieroe jaa moedjier.

ْﺗَﺴْﺒِﯿﺢِ ﺗَﺮاوِﯾﺢ

Vertaling: Vrij van elke smet is Allaah, die de koning is van de hemel en aarde. Vrij van elke smet is Allaah, die de bezitter is van eer, grootheid, gezag, kracht, glorie en voornaamheid. Vrij van elke smet is de werkelijke Koning die
eeuwig is en noch slaapt noch sterft. Allaah is zeer rein en heilig. Slechts Hij is de Schepper en onderhouder van
ons, van de engelen en Roeh ( Djibraiel Alaihissalaam ). O barmhartige Allaah, bescherm ons tegen de hel.
O Beschermer, O Beschermer, O Beschermer.

Vraagstukken/masaail:

-Als u een dag niet hebt gevast of uw vasten is verbroken dan moet u tarawieh toch lezen.
-Als een vrouw rein wordt van haar menstruatie op een tijd dat ze het tarawieh gebed nog
kan verrichten b.v. op Isha tijd, dan moet zij het tarawieh gebed ook verrichten. Ook een
reiziger die al op zijn eindbestemming is moet Tarawieh lezen.
-Tarawieh tijd is van begin Isha tot aan begin fadjr. Kan zowel vóór als ná witr gebed gelezen worden.
-U kunt het tarawieh gebed alleen ná het Isha gebed lezen. Als u het v◌ٖóór Isha gebed leest
dan is het geen tarawieh maar nafil gebeden.
-Als u het Isha en tarawieh gebed heb verricht en later blijkt dat Isha is ongeldig ( b.v. zonder wazoe gelezen ), dan moet u Isha én tarawieh opnieuw lezen.
-Als u het Isha, tarawieh en witr gebed hebt verricht en later blijkt dat Isha is ongeldig (
b.v. zonder wazoe gelezen ), en tarawieh en witr met wazoe gelezen dan moet u Isha én
tarawieh opnieuw lezen, witr is wel geldig (Tarawieh hoort bij het Isha gebed en Witr is een
gebed op zich).
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-Het met djamaat ( gezamenlijk ) verrichten van het tarawieh gebed voor de mannen is
soennate kiefaaja, dit betekend dat als er geen djamaat gevormd wordt dan is iedereen in
uw stad/dorp zondaren.
-Tarawieh gebed in de Moskee met djamaat lezen is het beste en heeft veel zegeningen.
-Vrouwen verrichten hun gebeden afzonderlijk thuis ( zonder djamaat te vormen ).
-Iemand die nog geen Isha farz heeft gelezen kan geen tarawieh lezen.
-Iemand die laat ná Isha djamaat in de moskee komt, moet eerst 4 rakaat Isha farz lezen
en 2 rakaat soennate mu-akkah en dan in de tarawieh djamaat aansluiten.
-Als u het Isha gebed zonder djamaat hebt gelezen en het tarawieh gebed met djamaat
dan moet u het witr gebed ook apart zonder djamaat lezen. De gemiste aantal rakaats van
de tarawieh kunt u apart inhalen.
-Als u het Isha gebed met djamaat hebt gelezen en het tarawieh gebed al dan niet met
djamaat, dan mag u het witr gebed eerst met djamaat lezen en daarna het gemiste tarawieh inhalen, dit is het beste. M.a.w. als u het tarawieh gebed nog niet hebt gelezen of voor
maar een deel gelezen, dan mag u het witr gebed met djamaat lezen.
-En als u de gemiste tarawieh gebed eerst wilt lezen en afsluiten met witr, dat mag.
-Als u vanaf de derde rakaat (ruku) in witr aansluit dan hoeft u doa qunut niet te lezen.
-Één keer het uitlezen van de hele Qoeraan in tarawieh is soennate mu´akkadah als u het
kent, anders mag u lezen van waar u ook wilt. U kunt ook de laatste 10 suras ( vanaf Alam
Tara Kaifa tot Wannaas ) in 2 keer lezen.
-Zonder reden zittend het tarawieh gebed verrichten is zeer ongewenst / makroeh. Sommige schriftgeleerden zeggen dat het gebed niet word geaccepteerd.
-Een onvolwassen kind ( volgens Islamitische regels naa-baligh ) mag geen enkel gebed
leiden ook het tarawieh gebed niet.
Tot Slot, ga naar de Tarawieh Namaz met djamaat in de Moskee (mannen).
Bidden alléén is al geweldig, maar bidden met djamaat is fantastisch. Tarawieh is een essentieel deel van de Ramadan vol zegeningen. De moskeeën zijn in deze zegenrijke
maand overvol. Mis het ook dit jaar niet. Woon het Tarawieh gebed bij, waarin het reciteren van de Heilige Quraan zal worden uitgelezen en dit is Soennate Mu akkah, twee keer
uitlezen is beter en drie keer noch beter. De Profeet sallallaho alaihe wasallam moedigde
zijn metgezellen aan om meer tijd en aandacht aan het gebed te besteden in de Ramadan,
zodat de ziel gereinigd en verheven kan worden.

Het is heel belangrijk om de vraagstukken goed te bestuderen en de dua te leren, want u heeft het nodig
bij het verrichten van het gebed.
Wij zullen dit hoofdstuk zonodig blijven bijwerken en aanvullen, Insha Allah..
Wallaahu A’alam (En Allah de Verhevene weet het Beste)
Al deze vraagstukken/masaail zijn gebaseerd op Hanafie fiqh en zijn terug te vinden in…
Raddoel moehtaar; Hiedaajah; Fatawa riezwiejja; Bahaare sharie´at; Sharah sahieh moesliem
Roeyate Hilaal Comite Nederland
E-mail: rhcn2010@gmail.com website: www.roeyatehilaal.nl
2

Ramadan 1433 / 2012

