Een controlelijst voor Ramadan Shareef
1) Neem een beslissing om het maximale voordeel van Allah Subhaanahu Wa Ta’Ala te
winnen door het uitvoeren van extra vrijwillige gebeden (Nawafils), vraag veelvuldig Dua
en doe meer Zikr.
2) Probeer een aantal bladzijden van de heilige Quran te reciteren na elk gebed. Als U in feite
3-4 bladzijden leest na elk gebed, kunt u gemakkelijk de gehele Quran tijdens de Ramadan
uitlezen!
3) Bestudeer de Tafseer (uitleg) elke ochtend.
4) Nodig een persoon waar U niet erg op gesteld bent of uw familie uit bij U thuis voor
iftaar, tenminste eenmaal per week (weekend).
U zult de zegeningen in Uw relaties opmerken!
5) Breng leven in uw gezin!
Dagelijks proberen om iftaar met uw gezin te doen, het samen doorbrengen van ‘quality
time’, om elkaar beter te begrijpen.
6) Geef geschenken op EID aan ten minste 5 personen: 2 aan uw familieleden, 2 aan uw
goede vrienden, en 1 aan een persoon die u louter uit liefde voor Allah Subhaanahu Wa
Ta’Ala.
Dit is naast de normale ‘Hiddiya’ voor kinderen.
7) Indien van toepassing, maak toewijding naar islamitische studiekringen die uitnodigen om
meer te leren over de islam en het verbeteren van je eigen leven.
8) Doneer rijkelijk aan de Masdjid, islamitische organisaties, waar mensen het nodig hebben
of worden onderdrukt; Omdat Ramadan de maand is van delen!
9) Deel de maand van Ramadan en de leer van vrede en geduld met Uw collega’s op het
werk, buren en familieleden.
10) Slaap weinig, eet weinig!
Zorg ervoor dat U niet het doel van vasten verwerpt en Uzelf overgeeft aan slechts eten
en lui zijn.
11) Zoek de zeldzame en vaak genegeerde beloningen van de nacht die beter is dan de andere
maanden (Laylatul-Qadr / Shab-e-Qadr).
12) Ween in privé voor de vergeving van uw zonden:
Ramadan is de maand van Allah’s vergiffenis en barmhartigheid!
Het is nooit te laat.

13) Leer uw tong te beheersen verlaag uw blik.
Denk aan de Profeet Sallal laahu Ta’Ala Alayhi wa Sallam’s waarschuwing, dat liegen,
roddelen, en een wellustige blik in strijd is met het vasten tijdens Ramadan!
14) Moedig anderen aan zich ertoe te bewegen, goedheid en liefde, en af te zien van alles
waar Allah Ta’Ala een hekel aan heeft.
Speel de rol van een Da’ee (een roeper tot Allah) met ijver, passie, en sympathie.
15) Ervaar de vreugde van de Tahajjud gebeden s’avonds laat, en door zich zuiver en volledig
te wijden aan Allah Ta’Ala in de Itikaf tijdens Ramadan.
16) Voor extra gezamenlijke inspanning te zijn, proberen vrij te nemen van werk voor de
laatste paar dagen van Ramadan voor maximale Ibada.
Je weet maar nooit of U er zult zijn de volgende keer, dus maximaliseer uw tijd in Ibada.
17) Doe een poging om te verzoenen met de mensen waar U niet op goede voet mee bent.
Vergeef iedereen en houd je hart schoon.
18) In al je Zikr; vergeet dan niet je ouders, je buren, familie, en alle moslims in het algemeen.
Moge Allah Subhaanahu Wa Ta’Ala
ons allemaal helpen met onze inspanning om het maximale voordeel te
behalen, tijdens deze heilige maand in dergelijke mate,
zodat we in staat zijn om de discipline gedurende het hele jaar te handhaven
Ameen.

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

Jazakallah Khair.

