Tarawih Namaaz
Tarawih Namaaz is SUNNAT E MU'AKKADAH voor zowel mannen als vrouwen.
Voor het uitvoeren van Tarawih Namaaz met Jama'at is het SUNNAT E MU'AKKADAH voor
mannen alleen.
Indien een persoon thuis Tarawih leest, terwijl er Tarawih wordt gelezen in de Masdjid, zal hij
niet zondig zijn.
Echter, als alle buren thuis hun Tarawih alleen lezen, dan zijn alle zondig, omdat het een
veronachtzaming van Jama'at is.


De tijd voor Tarawih is na Isha Namaaz tot net voordat Subha Sadiq begint.
Het kan worden uitgevoerd voor en na de Witr Namaaz.



Als men een paar Rak'aats van Tarawih Namaaz heeft gemist en de imam is begonnen
met de Witr Namaaz, dan mag deze Muqtadi zich aansluiten voor de Witr Namaaz en
daarna kan hij de rest van zijn Tarawih Namaaz voltooien.



20 Rak'aats met 10 Salaams zijn MASNOON, dat wil zeggen men een Niyyat voor 2
Rak'aats Tarawih Namaaz per keer moet maken.
Na elke vier Rak'aats is het Mustahab, een tijdje te zitten en een rustperiode te nemen.



Men kan zwijgen of Quran Shareef reciteren of Tasbih in een lage stem of afzonderlijk
Nafl Namaaz lezen in de periode van rust na elke vier Rak'aats.



Het is MAKROOH om Tarawih Namaaz zittend te lezen, als men de kracht heeft voor
Qiyam (staand lezen).



Bij het uitvoeren van Tarawih Namaaz treden sommigen niet toe tot de Jama'at vanaf het
begin, maar treden toe als de imam zich voorbereidt om in Ruku te gaan.
Dit is MAKROOH. Ze moeten meedoen vanaf het begin.



Als men niet met de Jama'at Farz Namaaz kan lezen, moet men zijn Farz Namaaz alleen
lezen en dan toetreden tot de Jama'at voor Tarawih Namaaz.

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

Jazakallah Khair.

