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SHOBA TARBIYAT 
 
 
Online vragen over vrijdagpreken 
 
Huzur e Anwaraba heeft tijdens zijn mulaqat met de nationale Amela leden in 2015 bij 
shoba Tarbiyat het belang van het regelmatig beluisteren van vrijdagpreken 
aangekaart en geadviseerd om de leden iedere maand schriftelijk daarover een toets 
te laten maken. Naar aanleiding van zijn advies zullen er ieder maand online aantal 
vragen over de vrijdagpreken worden gestuurd. Iedere lid dient deze vragen te 
beantwoorden. Deze vrijdagpreken zijn enorm van belang voor ons en onze kinderen. 
Het Goddelijke systeem van Khilafat is ongetwijfeld een grote gunst/zegening voor 
ons. Moge Allah ons in staat stellen om de waarde van deze gunst te begrijpen en de 
adviezen van Huzur e Anwaraba in de praktijk te brengen, Amin.  
 
Nationale Online Tarbiyat Seminar voor 15-18 jarige Ladjna 
 
In augustus 2020 heeft Huzur e Anwaraba tijdens de online Amla vergadering 
instructies gegeven om aparte, Nederlandstalige programma’s te organiseren voor 
nasirat die naar Ladjna gaan. Programma’s die gericht zijn op de interesses en de 
tarbiyyat aspecten en behoeften van de meisjes. Volgens de instructies van Huzur e 
Anwaraba zijn er vorige jaar om de twee maanden een online nationale programma 
gehouden voor de meisjes van 15-18 jaar. Deze programma’s werden samen met de 
afdeling Umoore Talibaat georganiseerd waarin de aangegeven onderwerpen en 
vragen worden behandeld die ontvangen zijn door de 15-18 jarige Ladjna. Deze 
programma’s worden net zoals voorheen ook dit jaar voortgezet. Om maximale 
deelname aan deze programma te krijgen, vragen wij uw leden van 15-18 jaar te 
blijven herinneren om deel te nemen aan deze programma.  
 
Regionale Tarbiyat klas 
 
Gedurende het jaar zullen er twee regionale Tarbiyat klassen worden gehouden. De 
onderwerpen en verdere details zullen aan het begin van het jaar worden gestuurd, 
InshaAllah.  
 
Lokale idjlaas 
 
Hazrat Khalifatul Masih Vaba sprak in een online ontmoeting met de Nationale Amla 
Ladjna Ima’illah Ghana op 26 januari 2021 zijn verwachtingen uit en zei het 
volgende:  
‘’100% van de Ladjna moeten regelmatig zijn in de vijf dagelijkse 
gebeden. Mijn verwachting naar u is dat 100% van de Ladjna moeten de 
Heilige Koran reciteren. Mijn verwachting naar u is dat minstens 50% 
van de Ladjna moeten Tabligh doen of betrokken zijn met Tabligh 
activiteiten.  Mijn verwachting is dat 100% van de Ladjna een aantal 
boeken van De Beloofde Messiasas bestuderen. Mijn verwachting naar u 
is dat alle getrouwde Ladjna  hun kinderen zo moeten opvoeden dat ze 
goede Ahmadi moslims worden. ‘’ 
Volgens de verwachtingen van Huzuraba moeten we naar ons zelf reflecteren of wij 
naar de verwachtingen van Khalifatul Masih voldoen en hiervoor moeten wij kijken 
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naar de Eed die wij afleggen en ons moeten afvragen of wij voldoen aan de 
voorwaarden van Bai’at. Daarom zijn er dit jaar de voorwaarden van Bai’at 
opgenomen in de syllabus, zodat we deze voorwaarden met duidelijke uitleg kunnen 
begrijpen en ons best doen om ze te volgen.   
Er is voor iedere maandelijkse idjlaas een onderwerp opgegeven dat gedurende de 
idjlaas in de vorm van een presentatie, discussie of in een andere desgewenste vorm 
behandeld worden. Hiervoor is de link van het boek ‘Ten conditions of Bai'at’ 
hieronder gestuurd in de tabel samen met de maandelijkse onderwerpen. Met behulp 
van deze link kunt u de PDF versie van deze boeken openen.  
Volgorde van op de idjlaas te behandelen onderdelen 

• Tilawat met vertaling 

• Eed met vertaling 

• Hadith met vertaling 

• Malfoezaat (geschriften van de Beloofde Messiasas) met vertaling 

• Nazm (gedicht) met vertaling en korte uitleg 

• Samenvatting van de belangrijkste tarbiyat punten uit alle vrijdagpreken van 

Huzuraba gedurende een maand. Hiervoor dienen vier leden de taak te krijgen 

om samenvattingen te maken. Ieder lid dient een samenvatting van 1 

vrijdagpreek voor te bereiden en vervolgens daaruit de belangrijkste tarbiyat 

punten op de idjlaas aan de leden te vertellen. Een presentatie, discussie of 

toespraak over het onderwerp van de maand (deze zijn verderop in de syllabus 

weergegeven). 

• Presentatie, discussie of een toespraak volgens de maandelijkse onderwerpen 

• Dua (stille gebed) 

 
Lokale Tarbiyat klas 
 
Organiseer gedurende het jaar tenminste twee keer een lokale Tarbiyat klas. Het 
onderwerp van de eerste Tarbiyat klas zullen ‘Kuisheid, een essentiële 
eigenschap en het belang van de sluier’. Voor de tweede Tarbiyat klas behandel 
daarin de onderwerpen die nodig zijn in uw madjlis. Als u informatie over 
desbetreffend onderwerp niet kunt vinden, kunt uw contact opnemen met het 
nationale team. Er zal geprobeerd worden om informatie te verstrekken. InshaAllah.  
 
Kwartaalevaluatie (jaiza) 
 
Er zal 4 keer per jaar een online tarbiyat jaiza formulier gestuurd worden door 
markaz. In december 2021, maart, juni en september 2022. U dient de leden te 
motiveren en de instructie te geven om deze jaiza in te vullen. Met behulp van deze 
jaiza kan de voorgang van de madjalis geëvalueerd worden. U dient de aandacht van 
Ladjna herhaaldelijk te richten op de volgende tarbiyyat aspecten: Salat, tilawat, 
pardah, chanda, vrijwillig vasten (nafli roza), vrijwillige gebeden (nawafil), brief 
schrijven naar Huzuraba en luisteren naar de vrijdagpreken. Het is belangrijk dat u de 
leden herinnert over deze aspecten. Door middel van deze jaiza formulieren kunnen 
we nagaan in hoeverre onze inspanningen zijn geweest om de verwachtingen van 
onze geliefde Imam, Hazrat Khalifatul Masihaba te voldoen.  
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Islamitische levenswijze  
 
Islam biedt, ongetwijfeld een complete gedragscode voor ons dagelijks sociale leven, 
leert ons etiquetten voor verschillende gelegenheden. Deze eitquetten dienen in acht 
genomen te worden tijdens bijeenkomsten in de moskee, bij het elkaar ontmoeten, 
tijdens een gesprek. In dit verband zijn er voor verschillende gelegenheden enkele 
basis etiquettes verzonden. Tijdens onze idjlaas moeten we deze etiquettes van tijd tot 
tijd lezen, zodat we deze islamitische etiquettes zoveel mogelijk in ons dagelijks leven 
en in onze idjlaas kunnen gebruiken/toepassen. 
Het gebruikelijk maken van respectvol omgaan met de namen van profeten, Khulfae 
Rashdeen (Khalifa’s van de Heilige Profeets) en de metgezellen van de Heilige 
Profeets. Hiervoor moeten de juisten gebedstermen gebruikt te worden. 
Het gebruikelijk maken van gebedstermen als de namen van de profeten, Khulfae 
Rasheed en Khulfae Ahmadiyyat genoemd worden in bijeenkomsten of bij dagelijkse 
gesprekken. Het komt voor dat sommige jongen meisjes of soms zelf oudere Ladjna 
niet weten welke gebeden precies gezegd moeten worden. Aan het einde van de 
syllabus wordt de juiste gebruikswijze hiervan genoemd. U dient Ladjna te leren om 
de juiste gebruikswijze te hanteren. 
 
Introductie van de helpdesk 
 
Er dient ook gerapporteerd te worden welke acties zijn ondernomen ter verbetering 
van Tarbiyat problemen en of een huisbezoek is gebracht door de lokale Sadr of door 
de Sadr aangewezen Ladjna. Lokale Ladjna leden dienen tijdens een bezoek ook op de 
hoogte te worden gesteld van het nationale helpdeskteam van shoba tarbiyat waar zij 
gerust hun problemen kwijt kunnen want de helpdesk team behandelt alle zaken 
vertrouwelijk. Het emailadres van de Helpdesk team is als volgt: 
helpdesk@ahmadimoslimvrouwen.nl. Anders kunt u ook contact opnemen met Nat. 
sec. Tarbiyat of Nat. Sadr Ladjna. 
6. Behandel gedurende het jaar de volgende onderwerpen op idjlaas aan de hand van 
Qur’an, Hadith, Malfoezaat De Beloofde Messiasas en de toespraken en preken van 
Khulfa e Ahmadiyyat. 
 
Tarbiyyat onderwerpen voor de maandelijkse idjlaas 
 
Hieronder worden de onderwerpen gegeven die in de loop van het jaar in de 
maandelijkse bijeenkomsten door middel van de Heilige Koran, Hadith, gezegden 
van de Beloofde Messiasas en de preken en toespraken van de khulafa-e-Ahmadiyyat 
moeten worden gepresenteerd. Voor deze onderwerpen vindt u een link hieronder 
van de boeken ‘’Conditions of Bai'at & Responsibilities of an Ahmadi.’’ 
 

https://www.alislam.org/urdu/pdf/shrait-e-baiat.pdf 
 

 Onderwerpen 
1ste kwartaal  
Oktober-november-december 
2021 
 
 
 

Oktober: Eerste voorwaarde van Bai'at 
De ingewijde zal plechtig beloven dat hij of zij zich zal 
onthouden van shirk (het toeschrijven 
van deelgenoten aan God) tot aan de dag van zijn of haar 
dood. 
 

mailto:helpdesk@ahmadimoslimvrouwen.nl
https://www.alislam.org/urdu/pdf/shrait-e-baiat.pdf


 5 

 November: Tweede voorwaarden van Bai'at 
Dat hij of zij zich weghoudt van huichelarij, ontucht, 
overspel, vrijpostige blikken, 
losbandigheid, verkwisting, wreedheid, oneerlijkheid, 
kwaad en opstand, en dat hij of zij 
zichzelf niet zal toestaan  meesleept te worden door 
passie, hoe sterk deze ook mogen zijn. 
 
December: Derde voorwaarden van Bai'at 
Dat hij of zij regelmatig de vijf dagelijkse gebeden zal 
verrichtten volgens de geboden van 
God en de Heilige Profeet Muhammads en zal proberen 
zijn of haar best te doen om regelmatig te zijn in het 
verrichtten van het tahajjud-gebed en het uitspreken van 
de durud op de Heilige Profeet Mohammeds . Dat hij of zij 
het zijn of haar dagelijkse routine zal maken om vergeving 
te vragen voor zijn of haar zonden, de gunsten van God te 
gedenken en Hem te prijzen en te verheerlijken. 

2de kwartaal 
Januari-februari-maart 2022 

Januari: Vierde voorwaarden van Bai'at 
Dat hij of zij niet, gedreven door een instinct, schade zal 
toebrengen aan de schepselen van God in het algemeen en 
moslims in het bijzonder, middels zijn of haar tong, hand, 
noch op enige andere wijze. 
 
Februari: Jalsa Youme- Musleh-e-Mau’udra 

(Dag van de Beloofde zoon) 
 
Maart: Youme- Masieh-e-Mauodas 

(Dag van de Beloofde Messiasas) 
3de kwartaal  
April-mei-juni 2022 

April: Jalsa Seert-un-Nabis, en Vijfde voorwaarden van 
Bai'at: 
Dat hij of zij onder alle omstandigheden trouw zal blijven 
aan God, in zowel tegenspoed als in 
welvaart, in zowel geluk als in beproeving en dat hij of zij 
in alle omstandigheden zich zal 
blijven neerleggen bij Gods besluit en bereid is om iedere 
soort vernedering en lijden voor 
Zijn zaak te ondergaan en zich nooit van Hem zal afkeren 
bij tegenslag; integendeel, hij of zij 
zal voortgaan. 
 
Mei: Jalsa Youme-Khilafat en Zesde voorwaarde van 
Bai'at: 
Dat hij of zij zich zal onthouden van het volgen van niet-
islamitische gebruiken en wellustige 
neigingen en zich volledig zal onderwerpen aan het gezag 
van de Heilige Koran, en dat hij of zij het Woord van God 
en de uitspraken van de Heilige Profeet Muhammads 
aanneemt als de leidende principes in alle facetten van 
zijn of haar leven. 
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Juni: Zevende voorwaarden van Bai'at: 
Dat hij of zij trots en ijdelheid volledig zal opgeven en zijn 
of haar leven in nederigheid, 
vrolijkheid, verdraagzaamheid en zachtmoedigheid zal 
doorbrengen. 

4de kwartaal 
Juli-augustus-september 
2022 

Juli: Achtste voorwaarden van Bai'at: 
Dat hij of zij het geloof, de eer van het geloof en de zaak 
van de islam dierbaarder zal houden 
dan het zijn of haar leven, rijkdom, eer, kinderen en alle 
dierbaren. 
 
Augustus: 
Negende voorwaarden van Bai'at: 
Dat hij of zij zich zal bezighouden zich in de dienst van 
Gods schepselen te stellen omwille 
van Hem alleen en zal trachten de mensheid goed te doen 
naar zijn beste door God 
geschonken vermogen en kracht. 
 
September: Tiende voorwaarden van Bai'at: 
Dat hij of zij een band van broederschap zal aangaan met 
deze nederige dienaar van God, mij gehoorzaamheid 
belovend voor alles dat goed is voor de zaak van Allah, en 
hieraan tot de dag van zijn of haar overlijden trouw zal 
blijven. Dat hij zich met zulke uiterste inspanning zal 
wijden aan het in stand houden van deze verbintenis, 
zoals die in geen enkele wereldse verbintenis zijn gelijke 
vindt, wat betreft toegewijde plichtsbetrachting. 

Etiquette bij het spreken 
- Spreek altijd de waarheid 

- Overdrijf niet. 

- Maak geen gebruik van vieze taalgebruik. 

- Verspreid geen roddels. 

- Houdt rekening met de gevoelens van de anders. 

- Maak gebruik van islamitische termen. 

- Denk voordat u spreekt. 

 Omgangregels bij een bijeenkomst 
- Bij het bezoeken en bij het verlaten van een bijeenkomst hoort u te groeten 

met de woorden Assalamu’Alaikum. 

- Als er genoeg zitruimte is kunt u comfortabel zitten, maar indien er niet 
genoeg plek is hoort men krap naast elkaar te zitten zodat anderen ook kunnen 

zitten. 

- U hoort altijd de zaal binnen te komen met de toestemming van de voorzitter, 

hetzelfde geldt ook bij het verlaten van een zaal. 

- Stel geen onbeleefde vragen. 

- Zorg dat u aandachtig luistert en verstoor de vergadering niet. 

- U hoort niet onderling met elkaar te spreken wanneer een sessie bezig is. 
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- U hoort anderen niet publiekelijk te vernederen door zijn/haar 

tekortkomingen uit te lichten. 

- Wees goed gekleed. 

- Zorg ervoor dat u het gezelschap blijft houden van godvrezende mensen. 

- Indien u merkt dat religieuze symbolen worden bespot hoort u zo’n 
bijeenkomst te verlaten. 

- Lichte humor zorgt voor meer interesse bij de deelnemers. 

- Als er iets uitgedeeld wordt hoort u altijd van rechtsaf aan te beginnen. 

Omgangregels in de moskee 
- Men hoort schoon te zijn wanneer hij/zij de moskee bezoekt. 

- Stap met uw rechtervoet de moskee binnen en lees het gebed om een moskee 

binnen te treden: 

ُھمَّ اغِفرِلی ُذُنوبِی َوافَتح َلی َابواَب َرحَمِتَک  - ََلُم َعلٰی َرُسوِل ہللا۔ َاللّٰ ٰلوُۃ  َوا لسَّ  ِبسِم ہللا الصَّ

In naam van Allah. Moge de vrede en zegeningen met de profeet van Allah zijn. O 
Allah, vergeef mijn zonden en open de deuren van Uw Genade voor mij. 

- Wanneer u binnen bent, hoort u iedereen te groeten met Assalumu’Alaikum. 

- Indien de tijd het toestaat hoort u twee nafil te verrichten. Deze nafil worden 

ook wel Tahiyyatul-Masjid genoemd. 

- Neem geen eten mee naar de Moskee en zorgt dat uw mond schoon is. 

- Maak gebruik van parfum wanneer u naar de moskee gaat. 

- Besteed uw tijd in het gedenken van Allah en verspeel uw tijd niet in ijdele 
gesprekken. 

- Het is verboden om te lopen voor iemand die aan het bidden is. 

- U hoort vooraan in de rij te zitten indien deze beschikbaar is. 

- Een moskee wordt gebouwd om God te aanbidden en u mag anderen niet 

hinderen in hun gebeden. 

- Schoenen moeten geplaatst worden in de schoenenrek. 

- Wanneer men de schoenen aantrekt moet eerst de rechterschoen 

aangetrokken worden en daarna de linker. 

- Wanneer u de moskee verlaat hoort u wederom iedereen te begroeten met de 
woorden Assalamu’Alaikum. 

- Gebed wanneer men de moskee verlaat: ََلُم عَ   ٰلوُۃ  َوا لسَّ ُھمَّ اغِفرِلی ِبسِم ہللا الصَّ لٰی َرُسوِل ہللا۔ َاللّٰ
 ُذُنوبِی َوافَتح َلی َابواَب َفضَلَک 

- In de naam van Allah. Moge de vrede en zegeningen met de profeet van Allah 

zijn. O Allah, vergeef mijn zonden en open de deuren van Uw Zegen voor mij. 

Kleine kinderen moet onder toezicht de moskee bezoeken 
 
Juiste gebedstermen die uit respect worden gebruikt met de namen van 
de profeten, de metgezellen van de Heilige Profeets, Khulfa e Rashdeen, 
de Beloofde Messiasas en de Khulfa e Ahmadiyyat. 
 
De Heilige Profeet, Salalaho Allehe Wa’aalihi Wassalam/ Moge de vrede en 
zegeningen van Allah zij met hem. 
Met de namen van de profeten : Allehisalaam/ vrede zij met hem 
Met de namen van Khulfa e Rashdeen: RadhiAllahoe tala anhoe /Moge Allah 
tevreden met hem zijn 
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Met de namen van de Khulfa e Ahmadiyyat: 
Met de namen van de eerste twee khulfa (Hazrat Maulvi Hakim Nooruddin Khalifatul 
Masih I en Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Khalifatul Masih II ( de beloofde 
zoon): RadhiAllahhoe tala anhoe /Moge Allah tevreden met hem zijn. 
Met de namen van de derde en vierde khulfa (Hazrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul 
Masih III en Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV) : Rahmahullah Tala/ 
Moge Allah u genadig zijn. 
Met de naam van de huidige khalifatul Masih : Eyyadahullah tala binasrehel aziz / 
Moge Allah zijn helper zijn.  
Met de namen van de metgezellen van de Heilige profeet en de metgezellen van de 
Beloofde Messias: RadhiAllahoe tala anhoe /Moge Allah tevreden met hem zijn. 
Vrouwelijke metgezellen van de Heilige Profeet en metgezellen van de Beloofde 
Messias: RadhiAllahoe tala anhaa /Moge Allah tevreden met haar zijn. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


