De Laatste Vrijdag van Ramadan


Onze geliefde Profeet, de Prins van het Heelal, het Licht gepersonifieerde
Sallallahu Alayhi Wa Sallam zei dat:
“Vrijdag de Prins is van alle dagen en meer gezegend is dan alle dagen”.



Hij, die deze dag doorbrengt in aanbidding met de devotionele gebeden;
Allah de Almachtige zal hem beschermen van alle calamiteiten van de volledige
week.



In een andere Hadith Shareef staat te lezen:
“Vrijdag is de dag van Eid voor de gelovigen”.




Er zijn veel overeenkomsten tussen de daden van de Vrijdag en Eid.
Op Vrijdag is het Sunnat om Ghusl te doen, schone kleren aan te trekken en ittar
op te doen, die alle ook Sunnat zijn op de dag van Eid.
Op beide dagen wordt twee Rakaat Namaaz in gemeenschap gelezen, beide dagen
bevatten het gemeenschappelijke gebed en de Khutbah.







Er is geen Qaza voor het Jum'ah Gebed noch voor het Eid gebed.
Indien een persoon Jama'at mist voor het Vrijdaggebed, kan hij dit niet alleen
lezen.
Als Jum'ah gemist wordt door de persoon, moet hij daarvoor in de plaats Zohr
Namaaz lezen.
De Nobele Quran heeft de wetten met betrekking tot Vrijdag in Soera 'Jumuah'
benoemd.




De geliefde Profeet Sallallahu Alayhi Wa Sallam zei:
“Er komt een moment op Vrijdag waarin iedere gedane smeekbede wordt
geaccepteerd”.



De geliefde Profeet Sallallahu Alayhi Wa Sallam zei ook dat:
“Degene die het eerst naar de moskee komt voor Jum’ah Namaaz, ontvangt de
beloning van een aalmoes van een kameel, de tweede persoon zal beloond
worden met een aalmoes van een koe, de derde ontvangt de beloning van een
schaap, de vierde een aalmoes van een kip, de vijfde een aalmoes van een ei”.



Wanneer de Khateeb (Imam) op de Mimbar staat om de Khutbah te reciteren,
treden Engelen de moskee binnen om naar hem te luisteren.



De bovenstaande beloning is slechts voor het vroeg naar de moskee gaan, terwijl
de beloning voor de Namaaz divers is en in overvloed is.



De geliefde Profeet Sallallahu Alayhi Wa Sallam zei dat Allah de Almachtige de
zonden vergeeft, begaan tussen twee Vrijdagen, van de degene die regelmatig het
Jum’ah Namaaz verricht.



Terwijl de Vrijdag van elke week een bron van zegeningen is, barmhartigheid,
vergiffenis en zaligmakend is voor de gelovigen, is de laatste vrijdag van Ramadan,
algemeen bekend als 'Jummat al-Wida', het licht op licht en de gelukwens van de
Heilige Quran.



Het is het symbool van de pracht en praal, de waardigheid en grootheid voor de
gelovigen.



Het is een opperste uitdrukking van ontzag en grootsheid.



Op deze dag lopen mensen in de richting van de Moskee en roepen hardop de
heerlijkheid en lof van de Almachtige Allah uit.



Onderweg worden zij omringd door de Engelen, en vanaf de grenslijn van de
Ka'abah stroomt er een vreugdevolle vloed van barmhartigheid en vergeving.



Zonder enige twijfel is de laatste vrijdag van Ramadan de dag voor de
aanvaarding van Dua's.



Daarom is het absoluut belangrijk dat op deze grote dag, oprechte gebeden moet
worden aangeboden voor het succes, het welzijn en de overwinning van de
islamitische Ummah.

Het Bestuur van Noori Masdjid – Amsterdam,
Wenst U en Uw gezin een
Prettig, Gezellig en bovenal
Gezegend Ramadan toe.

Jazakallah Khair.

