
“Bij het duidelijke boek, voorwaar Wij hebben het in een gezegende nacht nedergezon-

den. Voorwaar Wij zijn de Waarschuwer. Daarin in is elke kwestie van wijsheid bepaald, 

een bevel van Ons, Ongetwijfeld Wij zijn de Verzender  Als barmhartigheid van uw Heer, 

Hij is ongetwijfeld de Alhorende en de Alwetende. ”  

ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  بِْسِم َّللاه

اْلِكت اِب اْلُمبِينِ  حم   ك ٍة إِنها ُكنها ُمْنِذِرين   و  ْلن اهُ فِي ل ْيل ٍة ُمب ار  إِنها أ ْنز   

ِكيمٍ  ُق ُكلُّ أ ْمٍر ح  ا يُْفر    أ ْمًرا ِمْن ِعْنِدن ا إِنها ُكنها ُمْرِسِلين   فِيه 

ب ِك  إِنههُ ُهو  السهِميُع اْلع ِليمُ  ةً ِمْن ر  ْحم  ر   

Surah Ad Dukhaan 1-6 

Qurán 

Hadith 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: سألُت رسول  هللاِ صلهى هللاُ عليه وسلهم  عن 
ني رسوُل هللاِ صلهى هللاُ عليه وسلهم :  أنهه كان ع ذابًا ي بع ثُه “الطاعوِن، فأخب ر 

ُجٍل ي ق ع  الطاعوُن  ، فليس ِمن ر  حمةً للُمؤِمنين  ن ي شاُء، فجع ل ه ر  هللاُ على م 
في مُكُث في ب يتِه صاِبًرا ُمحت ِسبًا ي عل ُم أنهه ال يُصيبُه إاله ما ك ت ب  هللاُ له إاله كان 

”له ِمثُل أْجِر الشههيدِ   
Overgeleverd door de moeder van de gelovigen hazrat Aaïshah رضي هللا عنها   zij zei: 

“Ik vroeg aan de Boodschapper van Allah  over de pest (een epidemie), de  ملسو هيلع هللا ىلص

Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص vertelde mij: “Het is een bestraffing die Allah tabaraka 

wa taála stuurt op wie Hij wilt en Allah heeft het voor de gelovigen een bron van 

genade gemaakt. Dus degene die een epidemie meemaakt en geduldig in zijn huis 

blijft, verlangend naar zegeningen van Allah en wetend dat niets hem zal overko-

men behalve dat wat Allah tabaraka wa taála voor hem heeft vastgesteld, zal de 

zegeningen van een martelaar krijgen.”” 

(Vermeld door Imam Ahmad in zijn Moesnad, Imam Bukhari heeft deze hadith ook 

meerdere malen vermeld, met het woord land i.p.v. huis.) 

Note: Imam Ibn Hadjar Al-Asqalani رحمة هللا عليه schrijft in Fath-oel-Baari: Degene die 

aan de in de hadith genoemde eigenschappen voldoet (dus, thuis of in zijn land 

blijven, verlangend naar zegeningen en wetend dat...)  zal de zegeningen van een 

martelaar krijgen of hij doodgaat door de epidemie of niet doodgaat en zelfs als hij 

de ziekte niet krijgt.   
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Bovenstaande verzen zijn uit de vierenveertigste surah van de Qurán, surah Al-

Dukhaan (De Rook).  

https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRB_enNL532NL532&q=%D8%B1%D8%B6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj1kPWom8_oAhUO36QKHcjrANMQsAR6BAgJEAE


Shabaan is de achtste maand van het islamitische jaar en is een zeer zegenvolle maand.  

De naam Shabaan is afkomstig van het woord  ْتََشعُّب (tashàoeb), wat verdeling/bepaling 

betekent. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Shabaan wordt Shabaan genoemd, omdat 

er in deze maand onder de vastenden veel goeds wordt verdeeld totdat ze het Paradijs 

betreden.” 

Zoals in de afgelopen maand (Radjab) wordt in deze maand ook de goeie daden vele 
malen meer beloond dan in andere maanden. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص heeft 
vermeld: “Shabaan is een maand tussen Radjab en de maand Ramadaan, de mensen 
zijn onwetend wat betreft zijn zegeningen en deugden, de daden van de dienaar worden 
in deze maand opgeheven (aan Allah tabaraka wa taála gepresenteerd) en ik hou ervan 
dat als mijn daden opgeheven worden, dat ik in staat van vasten ben. 
  
De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: ”Shabaan is mijn maand en Ramadaan is de maand 
van Allah Tabarak wa Taála.” 
Oemmoel Moèminien hazrat Aaïsha Siddiqah رضي هللا عنها zei: “De meest geliefde maand 
van de Boodschapper van Allah was Shabaan.” 
 

Hazrat Sayyidoena Aboel Qadir Djilanie zegt: ”Shabaan (شعبان) bestaat uit vijf letters 

namelijk ا ,ب ,ع ,ش en ن. De ش staat voor Sharf (respect), de ع staat voor Òeloew 

(verhevenheid), de ب staat voor Bir (goedheid), de ا staat voor Oelfat (liefde) en de ن 

staat voor Noer (licht). Allah Tabaraka wa Taála geeft in de maand Shabaan al deze 5 

eigenschappen aan zijn vrome dienaren.” En hij zei dat we in deze maand veelvuldig 

Doeroed moeten sturen op de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص , omdat deze maand de maand 

van de geliefde profeet van Allah is, dus dan moeten we doormiddel van deze maand de 

nabijheid van Allah proberen te bereiken. (Ghunniyyat-oet-Talibien).  

Enkele bijzondere gebeurtenissen van deze maand 
De tweede dag van deze maand is de overlijdensdag (Urs) van Imame Azam Aboe Hani-
fah  Zijn naam is Naumaan ibn Saabit. Imame Azam is zijn titel en Aboe .  رحمة هللا عليه
Hanifah zijn bijnaam waarmee hij bekend is geworden. Imam Aboe Hanifah is in het jaar 
70 of 80 na Hidjrat in Koefa (Iraq) geboren. In zijn jonge jaren heeft hij enkele metgezel-
len (رضي هللا عنهم) van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص ontmoet, waardoor hij als enige van 
de vier Imams (رحمة هللا عليهم) tot de Tabiïen behoort. Imame Azam Aboe Hanifah is de 
grondlegger van de Hanafi Mazhab (leerschool). Hij was vergiftigd en gemarteld voor het 
niet accepteren van de post van de opperrechter in Baghdad op de tweede van deze 
maand in het jaar 150 na Hidjrat. Ongeveer 50 000 mensen hebben zijn djanaza bijge-
woond. Een andere keer zal ik In Shaa Allah een wat uitgebreidere biografie over de 
grootste Imam van de Moeslims schrijven. 
 
De vijfde dag van deze maand is de geboortedag van Sayyidoena Hazrat Imam Hoesein 
  .ملسو هيلع هللا ىلص de geliefde kleinzoon van de Boodschapper van Allah ;رضي هللا عنه
Hazrat Oemm-oel-Fadl رضي هللا عنها, tante van de Boodschapper van Allah en echtgenote 
van Hazrat Abaas (رضي هللا عنه) ibn Abdoel Moettalib, kwam een keer bij de Boodschapper 
van Allah ملسو هيلع هللا ىلص en zei: “O Boodschapper van Allah, Ik heb vannacht een zorgwekkende 
droom gehad.” De Boodschapper van Allah zei: “Vertel, wat heb je gezien?” Ze zei: “O 
Boodschapper van Allah, het is heel erg.” M.a.w. ze durfde het niet te vertellen, maar op 
herhaaldelijk vragen van de Boodschapper van Allah zei ze: ”O Boodschapper van Allah 
ik heb gezien dat een deel van uw heilige lichaam is afgesneden en in mijn schoot ge-
legd.” De Boodschapper van Allah zei: “U heeft een hele goeie droom gezien, In Shaa 
Allah zal mijn geliefde dochter Fatima–tuz-Zahra een zoon baren, die in jouw schoot ge-
legd zal worden.” En zoals de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص had voorspeld, werd op de 
vijfde van deze maand Imam Hoesein de zoon van Hazrat Alie en Hazrat Fatima-tuz-
Zahra رضي هللا عنهم geboren en in de schoot van Hazrat Oemm-oel– Fadl رضي هللا عنها 
gelegd. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is naar het huis van Fatima -uz-Zahra رضي هللا عنها 
gegaan, heeft de Azaan in de oren van Hazrat Imam Hoesein gesproken en heeft vervol-
gens zijn gezegende speeksel in de mond van Imam Hoesein gezet. Op de zevende dag 
heeft de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص de aqieqa verricht en gaf opdracht om de haren van 
het hoofd van Imam Hoesein te scheren en gelijk aan het gewicht van de haren zilver 
sadqa te geven. 
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Deze maand 

ُسوُل هللاِ  قال ر 

لي هللاُ عليِه و   ص 

ل م  ش ْعباُن ش ْهري  س 

م ضاُن شهُرهللاِ   و ر 

Hadith 

Aboe Hanifah Moskee in Baghdad 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OPRB_enNL532NL532&q=%D8%B1%D8%B6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj1kPWom8_oAhUO36QKHcjrANMQsAR6BAgJEAE
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Masjid Al Aqsa 

Op de zestiende dag van Shabaan vond de Tahwiele Qibla (verandering van Qibla) 
plaats. In de beginjaren van de Islam was Moskee Al-Aqsa de Qibla van de Moeslims. 
M.a.w. om het gebed te verrichten moesten de Moeslims zich richting de moskee Al-
Aqsa wenden. Maar de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص verlangde dat de Qibla van de 
Moeslims Kaaba zou zijn. Allah tabaraka wa taála heeft deze wens van zijn geliefde 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص op de zestiende van de maand van Shabaan vervuld, zoals vermeld in de 
Quran: 

ْجه ك  ش ْطر   ل ِ و  اه ا ف و  ل ِي نهك  قِْبل ةً ت ْرض  اِء ف ل نُو  ْجِهك  فِي السهم  ىَٰ ت ق لُّب  و  ق ْد ن ر 
امِ  ر  ْسِجِد اْلح    اْلم 

Surah Al-Baqarah 144 

Wij zien het wenden van uw gezicht naar de hemel in verlangen: Wij zullen u zeker tot 

een Qibla wenden die u zal behagen. Wend dan uw gezicht in de richting van de heilige 

moskee (Masjid al Haraam). 

Dit is een punt om bij stil te staan en na te denken over de status van de geliefde Pro-

feet van Allah ملسو هيلع هللا ىلص . Het gebed dat wij vijf keer per dag moeten verrichten, is voor Allah 

tabaraka wa taála, maar de richting waar wij ons gezicht naar moeten wenden is vol-

gens de wens en verlangen van de geliefde Profeet van Allah ملسو هيلع هللا ىلص . 

De vijftiende nacht van de maand Shabaan is de nacht van baraát (bevrijding) oftewel 
Shabe Baraát en in het Arabisch Layla-toel-Baraát (lees Bara-at) of Laylatoe Nisf Sha-
baan (nacht van half Shabaan). 

In de Qurán heeft Allah Tabaraka wa Taála in Surah Ad Dukhaan vers 3 deze nacht 
‘Laylatoen Moebarkatoen’ (gezegende nacht) genoemd. 
Allah Tabaraka wa Taála is zeer barmhartig en erg genadevol. Hij geeft zijn dienaren door 
het jaar heen verschillende kansen en gelegenheden om zich spiritueel te reinigen en de 
harten te zuiveren en de zielen te voeden, door deuren te openen zodat wij dichter bij 

hem kunnen komen. 
Hiervoor heeft Allah Tabaraka wa Taála door het jaar heen verschillende dagen en nach-
ten vastgesteld zoals de nacht Laylatoel Qadr, de dagen en nachten van beide Eids, de 
nacht van de geboorte van zijn geliefde Profeet Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص en ook de nacht wat wij als 
Shabe Baraát kennen. 
De hele maand van Shabaan zit vol met heil en zegeningen, maar de nacht van de 15e 
van Shabaan is de meest gezegende nacht van deze maand. 
In deze nacht worden alle belangrijke zaken bepaald en bekendgemaakt aan de engelen, 
zoals de geboorte en dood, eten en drinken, rijkdom, ziekte en gezondheid, alles wat een 
persoon de komende jaar gaat doen wordt voor hem bepaald (afhankelijk van zijn daden, 
inzet en intenties). 
  

Overgeleverd door Hazrat Ali ibn Abie Talib, hij zei de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص  zei: 
“Als de nacht van de 15e Shabaan komt, breng de nacht dan door in aanbidding en de 
dag vastend. Allah Tabaraka wa Taála daalt (zoals het voor Hem toepasselijk is) op de 
nacht van de 15e Shabaan tot de laagste hemel en kondigt aan: “Is er iemand die om ver-
giffenis vraagt, die ik zal vergeven?”, “Is er iemand die om rizq (voedsel voorzieningen) 
vraagt, die ik zal geven?”, ”Is er iemand die in problemen is, die ik van zijn problemen zal 
verlossen?”, “Is er iemand die dit vraagt, is er iemand die dat vraagt?” Totdat de Fajr op-
komt.” (Ibn Maadjah en Al Bayhaqi) 
 
Oemmoel Moèminien Hazrat Aaïsha zegt: “Op een nacht toen ik wakker werd vond ik de 
Boodschapper van Allah niet naast mij, ik ging naar buiten en vond hem ملسو هيلع هللا ىلص  in de 
begraafplaats Baqee. De Boodscahpper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: ’O Aaïsha was je bang dat Allah 
en zijn Boodschapper jou onrecht hebben gedaan?’, (m.a.w. dat de Boodschapper van 
Allah naar één van zijn andere echtgenoten is gegaan). Ik zei: ‘O Boodschapper van Allah, 
ik dacht dat u bij één van uw andere echtgenoten bent gegaan.’ De boodschapper van 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei tegen mij: ’Allah Tabaraka wa Taála daalt  op de nacht van de 15e Shabaan tot 

Laylatoel Baraát (Laylatoe Nisf Shabaan)  
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de laagste hemel en vergeeft meer mensen dan de haren van de geiten van Banu 
Qalb.’ ” (Tirmizi en Ibn Maadjah) —Banu Qalb was een volk die in geiten handelden. 
 
Overgeleverd door Sayyidoena Aboe Bakr as Siddique, De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

zei tegen mij: ’Allah Tabaraka wa Taála daalt  op de nacht van de 15e Shabaan tot de 
laagste hemel en vergeeft  iedereen (die de nacht in aanbidding doorbrengt en ver-
giffenis vraagt), behalve afgodendienaars en mensen die haat en wrok voor anderen in 
hun hart hebben. 
 
Oemmoel Moèminien Hazrat Aaïsha vermeldt, dat de  Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص op 
een nacht van de 15e van Shabaan zo lang in sadjdah bleef, dat ze dacht dat de Bood-
schapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص de aardse wereld had verlaten. Na een lange tijd ging ze dichtbij 
de Boodschapper van Allah en raakte ze zijn voeten aan. De Boodschapper van Allah 
bewoog en ze hoorde hem zeggen: “Ik zoek bescherming met Uw vergeving van uw 
straf. Ik zoek mijn toevlucht met Uw goedkeuring van Uw ongenoegen. Ik zoek mijn 
toevlucht bij U. Glorie zij u. Ik kan U niet volledig prijzen, zoals U Uzelf heeft geprezen.  
”  

اللهُمَّ َأُعْوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن َعَقاِبَك َوَأُعوُذ ِبرَِضاَك ِمْن ََسَِطَك، َوَأُعوُذ ِبَك 
َك ََل ُأْحِِص ثَنَاًء عَلَْيَك َأنَْت مََكَ َأثْنَيَْت عَََل نَْفِسكَ   ِمنَْك َجلَّ َوْْجُ

Allahoemma A’oezoe bi Afwieka Mien Aqaabika Wa A’oezoe Biridaaka Mien Sakhatika 

Wa A’oezoe Bieka Mienka Jalla Wajhoeka Laa Oehsi Sanaa’an Alaika Anta Kamaa 

Asnaita Alaa Nafsiek. 

Toen de Boodschapper van Allah klaar was vroeg Hazrat Aaïsha aan de heilige Pro-

feet: ”O Boodschapper van Allah, ik heb u horen zeggen in uw sadjdah wat ik nooit eer-

der van u heb gehoord.” De Boodscahpper van Allah zei: ‘Heb je het onthouden?” Ha-

zrat Aaïsha zei: ”Ja, O boodschapper van Allah.” De Boodschapper van Allah zei toen: 

“Onthou het en leer het aan anderen, Djibriel alaihis salaam heeft het mij laten herhalen 

in de sadjdah.” 

Het is dus door bovengenoemde gezegende ahaadith overduidelijk dat de nacht van de 

15e Shabaan een nacht is die wij in aanbidding en vergiffenis en genade aan Allah Ta-

baraka wa taála vragend moeten doorbrengen. En we moeten ook in deze nacht aan 

Allah Tabaraka wa taála allerlei gunsten vragen zoals voedsel en voorzieningen, ge-

zondheid en het wegnemen van onze problemen en het belangrijkste is het vragen om 

onze geloof/iemaan intact te houden en om ons op het rechte pad te leiden. En denk er 

ook aan om voor je naasten, je familie, vrienden en de armen en de hulpelozen en de 

onderdrukten te vragen en niet te vergeten de overledenen. 

Page 4 Islamitisch Nieuwsbrief 

 
ُ
ة
َ
ْيل
َ
 ل
ُ
ت

َ
ا كان

َ
إذ

 
َ
ْعبان

َ
ْصِف ِمْن ش

ّ
الن

َها 
َ
ْيل
َ
وُموا ل

ُ
ق
َ
ف

 ْوُصوُموا َیْوَمها

Mishkaat-ul-

Masaabieh 

De nacht van vergeving 

Nafl gebeden in de nacht van Laylatoel Baraát  
Elk willekeurig nafl gebed kan in deze nacht verricht worden, maar er zijn ook een 

paar speciale gebeden die door de metgezellen van de Profeet zijn aangeraden. 

1. Salaat-oel-Khair – Dit gebed bestaat uit 100 rakaats nafl. In elke rakaat wordt na 

Surah Fatiha 10 keer Surah Ikhlaas (Qoel Hoewallahoe ahad) gelezen. Allah 

Tabaraka wa Taála zal naar degene die dit gebed verricht 70 keer met genade 

kijken. En bij elke keer zal Allah zal Allah Tabaraka wa Taála 70 van zijn be-

hoeftes vervullen. En de kleinste behoefte daaruit is vergiffenis. (Ghunniyyatoet-

Talibien) 

2. 10 Rakaat nafl. In elke rakaat wordt na Surah Fatihah 11 keer Surah Ikhlaas 

gelezen. De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص heeft vermeld dat degene die dit gebed 

op de 15e nacht van Shabaan verricht zal voor al zijn zonden vergeven worden 
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س اًرا ال  ي ِزيُد الظهاِلِمين  إاِله خ  ةٌ ِلْلُمْؤِمِنين  و  ْحم  ر  ا ُهو  ِشف اٌء و  ُل ِمن  اْلقُْرآِن م  نُن ز ِ   و 

Uit welke Surah is deze vers (aayat) en wat is de betekenis ervan? 

Vraag 

Antwoord vorige uitgave  

Noem een andere naam voor Surah Al Israa? 

Antwoord: een andere naam voor Surah  Al–Israa is Surah Banie Israïel. 

——————————————————————————————————— 

Taal, grammatica 

en 

spellingscontrole 

door: 

Yasmin 

Akbarkhan, 

Naaznien 

Abdulkadir-

Saboerali 

Gepubliceerd door: 

Imtiaz Akbarkhan, 

Imaam en Khateeb 

Moskee Al Firdaus 

Lelystad. 

E-mail:  

Imtiaz.Akbarkhan 

@gmail.com 

 

en barkat in zijn leven krijgen. 

3. Salaat-oet-Tasbieh — Dit gebed bestaat uit 4 rakaats. In elke rakaat moet de vol-

gende kalimah 75 keer gelezen worden, dus in totaal 300 keer.  

Soebhanallahi wal Hamdoe Liellahi wa laa Ilaha Illallahoe wallahoe Akbar.  

Na de takbeer tahreema leest men de sanaa (Soebhanakallahoemma) zoals ge-

woonlijk, daarna leest men bovenstaande kalimah 15 keer, daarna lezen we Aoe-

zoebiellah en biesmillah, surah Fatiha en een willekeurig surah. Voordat we in roe-

koe gaan lezen we de kalma 10 keer, in roekoe  na de normale tasbeeh lezen we 

weer 10 keer. Als we van roekoe terug keren dan weer 10 keer, in sadjdah na de 

normale tasbeeh 10 keer, tussen de twee sadjdahs 10 keer en in de tweede 

sadjdah 10 keer, dat is dan 75 keer in één rakaat. De volgende rakaat beginnen 

we weer met 15 keer. Door deze Namaaz te lezen zal Allah Tabaraka wa Taáala al 

je zondes vergeven, in shaa Allah 

Door het Coronavirus is het leven van een ieder in de hele wereld ontregeld. Overal in 
de wereld worden er terecht allerlei maatregelen getroffen om dit virus te bestrijden en 
de verspreiding ervan tegen te gaan. Het is een ieder zijn plicht om aan deze maatre-
gelen mee te werken en jezelf en anderen van dit virus te beschermen.  
De Boodschapper van Allah heeft gezegd:  Er zal een tijd komen van epidemieën 
(beproevingen) en in die tijd zal de zittende persoon beter zijn dan de staande, en de 
staande zal beter zijn dan de lopende, en de lopende zal beter zijn dan de rennende.  
En wie naar die ellende kijkt (opzoekt), de ellende zal hem opzoeken. En wie een toe-
vlucht of een schuilplaats heeft gevonden, moet er zijn toevlucht in zoeken. 
Maatregelen nemen en jezelf en anderen beschermen is dus ook door de Boodschap-
per van Allah opgedragen, daarom moeten we het dus serieus nemen.  
Door de getroffen maatregelen zijn niet alleen het sociale en zakelijke leven ontregeld, 
maar het heeft ook weerslag op onze religieuze activiteiten, zoals het djoema gebed 
de dagelijkse gebeden in de Moskee met djamaat, het taraweeh gebed straks in de 
maand Ramadaan en de bijeenkomsten in de Moskee op speciale evenementen zoals 
de Meraadj-un-Nabi, Iftaar en Sahrie in de Moskee tijdens de maand Ramadaan en 
uiteraard heeft het ook gevolgen voor de bijeenkomsten van de 15

e
 nacht van Sha-

baan. Al deze activiteiten moeten nu op een gepaste/aangepaste manier, rekening 
houdend met de maatregelen die de regering heeft opgedragen, verricht worden. Be-
halve het Djoema gebed kunnen alle andere gebeden/activiteiten thuis verricht wor-
den. Als we thuis nog geen speciale gebedsplaats hebben gemaakt, dan is dit nu dus 
een goed moment om dat wel te doen en met je gezin met djamaat daar het gebed te 
verrichten. Ook voor andere momenten kun je van deze plaats gebruik maken, zoals 
voor de nacht van de 15

e
 Shabaan om met je gezin samen de recitatie van de Qurán 

en tasbiehaat etc. te verrichten. 
Voor het Djoema gebed geldt dat, als de omstandigheden het niet toelaten, je het Zohr 
gebed thuis verricht zonder djamaat, nadat de djamaat van Djoema in de Moskee is 
geweest. Het is niet toegestaan om achter een Imam (online) op TV het Djoema ge-
bed te verrichten.   

Het Coronavirus 


