Shab-e-Baraat de 15de nacht in de sja’baan:
Hoewel alle nachten en dagen in deze maand zegenrijk zijn is de 15de nacht Shab-e-baraat
(nacht der verlossing) zegenrijker dan andere nachten. Een zegenrijke nacht om thuis en in de
moskee te bidden. Het is sunnah om in deze nacht Fatiha te lezen en du’a te doen voor de
zielenrust van alle overledene moslim broeders/zusters die met imaan zijn heengegaan en in
groepsverband de islamitische begraafplaatsen te bezoeken.
Een Nafil gebed voor de Shab-e-baraat nacht is: 4 Rak’aat Namaaz niejat voor 4 rak’aat nafil
voor Shab-e-baraat 01 x surah Al-Fatiha (alhamdoe) u leest dit in elke rak’aat daarna. 50 x
Surah Al-Ichlaas (Qoel) na voltooiing v/d 4de rak’aat salaam en dua
De volgende ochtend vasten; zegeningen: als men bovengenoemde gebeden verricht en de
volgende dag vast, zal Allah de zonden van 50 jaren vergeven. U kunt in het bijzonder dua
doen voor Ghatoene Djannat, Biebie Fatimah (r.a.) als wij de zegeningen van onze gebeden tot
haar richten, zal Zij op de Dag des Oordeel tot Allah smeken om al onze zonden te vergeven en
ons naar het Paradijs sturen.
Overige vrijwillige gebeden voor Lailatoel Baraa-at
Na de Asr Salaat kunt de volgende Doe’aa zeventig keer lezen:
ASTAGHFIEROELLAHA RABBIE MIEN KOELLIE ZAMBIEW WA ATOEBOE
IELAIH
Hierna kunt u zeventig keer de volgende Doeroed Shareef voordragen:
ALLAHOEMMA SALLIE ‘ALAA MOEHAMMADIEW WA ‘ALAA AALIE
MOEHAMMADIEW WA BAARIEK WA SALLIEM
Vervolgens kunt u zeventig keer de volgende Tasbieh lezen:
JAA HAYYOE JAA QAYYOEM
Vlak voor zonsondergang kunt u veertig keer de volgende Tasbieh lezen:
LAA HAWLA WA LAA QOEWWATA IELLAA BIELLA HIEL ‘ALIEYYIEL ‘AZIEM
Zes raka’at vrijwillige Salaat:
Verricht na de Maghrieb Salaat de zes raka’at vrijwillig (nafl) Salaat met de
volgende intentie (Nieyyat):
- Twee rakaat nafl voor Oemr-e-Daraaz
(Voor een lang en gezond leven)
- Twee rakaat nafl voor Daafa-e-Balaa
(Ter voorkoming en bescherming van allerlei soorten problemen)
- Twee rakaat nafl voor Magloeq ka mohtaadj na hona.

(Het niet afhankelijk zijn van anderen dan Allah Soebhanahoe wa Ta’aala)
Lees na elke 2 rakaat nafl Salaat één keer Soerah Jasien Shareef of eenentwintig
keer Soerah Iglaas en lees ook de Doe’aa Nisf-e-Sha’baan.
Vier rak’at vrijwillig salaat:
Degene die in Lailatoel Baraa-at de vier rakaat vrijwillig Salaat verricht, zal bevrijd
worden van de straffen in het graf. Het vier raka’at vrijwillig Salaat wordt als volgt
verricht:
In de eerste twee raka’ats wordt na Soerah Al-Faatihah één keer Soerah Al-Moelk
gelezen en in de derde en vierde raka’at wordt na Soerah Al-Faatihah één keer
Soerah Al-Moezzamiel gelezen.
Acht Raka’at vrijwillig salaat:
Wie in Lailatoel Baraa-at de acht raka’at vrijwillig Salaat verricht, zal door Allah
Soebhanahoe wa Ta’aala vergeven worden van al zijn/haar zonden. Het acht
raka’at vrijwillig Salaat wordt verricht in vier delen. Elk deel bestaat uit twee
raka’ats. Er wordt dus steeds nieyyat gedaan van twee raka’at en elk deel wordt
afgesloten met Salaam. In elke raka’at wordt na Soerah Al-Faatihah één keer
Soerah Al-Qadr en vijfentwintig keer Soerah Al-Ieglaas gelezen.
Aangeraden wordt om zoveel mogelijk te reciteren uit de Heilige Qoeraan. Indien
men Kaza Salaat (nagelaten verplicht gebed) heeft, dan dient deze zoveel mogelijk
te worden ingehaald..
WA MA TAUFIEQIE IELLAA BIELLAHI

